
MEIO AMBIENTE
A jovem Rebeca vai representar a 
escola Rubens Pietraroia em
conferência sobre o meio ambiente
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POLÍCIA

Posto sofre assalto 
em Pederneiras O

Auro economiza R$ 1,25 mi no 
ano; Pita promete R$ 200 mil
Além de doar prédio de R$ 4 mi, Câmara de Agudos aprovou projeto de lei para devolver 'sobras' à Prefeitura

SAÚDE

Hospital inaugura 
quimioterapia no 
dia 4 de novembro

A partir do dia 4 de novembro, 
o Hospital Nossa Senhora da Pie
dade passa a atender pacientes que 
atualmente fazem o tratamento de 
quimioterapia em Bauru. O pro
jeto, de iniciativa do empresário 
Edenílson Grecca, tem capacidade 
de atender, de início, a 20 pacien
tes por dia. Para a construção e 
compra de móveis foram investi
dos mais de R$ 200 mil. ^ 8»
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BRINCADEIRA E DIVERSÃO -  As comemorações do Dia das crianças já começaram. Ontem, na chácara Dadu, a empre
sa Lutepel recebeu cerca de 300 alunos, entre três e seis anos, da EMEI Professora Yvonne Conti Capoani. Hoje, a festa 
continua no mesmo local, mas com as crianças da Casa Abrigo Amorada. Também ontem, na APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) recebeu a dupla André &  Matheus para animar, ao som de boa música, a festa das crianças 
na instituição. Hoje, na Concha Acústica, a animação continua a partir das 14h. Além das brincadeiras, a empresa Zabet 
participa do evento com a doação de 5 mil pacotes de biscoitos que serão distribuídos às crianças.

ECONOM IA

Dívida de R$ 6 
milhões leva 
Destilaria a leilão

A Destilaria Santa Maria, instala
da no Bairro Lageado, será leiloada 
no Fórum Trabalhista de Lençóis 
Paulista no dia 22. Avaliada em R$ 
6,6 milhões, o lance mínimo prevê a 
metade do valor (R$ 3,3 milhões). Os 
lances podem ser online ou presen
cialmente na audiência. O valor ar
recadado será usado para quitar dí
vidas trabalhistas e previdenciárias, 
que chegam a R$ 6 milhões.

EXPOVELHA

Exporquídea 
mostra cores e 
belas formas

Entre 17 e 20 de outubro, no 
recinto José Oliveira Prado, expo
sitores de várias partes do Brasil 
participam da 11̂  Exporquídea. O 
evento integra a programação da 
Expovelha, que começa na segunda
-feira e acontece no pavilhão Aldo 
Trecenti. Além de ser um Festival 
Nacional competitivo, a exposição 
tem como objetivo principal a difu
são a prática da orquidofilia.

ENTREVISTA

Magrão conta tudo do 
ciclismo de aventura 0)
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Alan Fonteles 
competirá por 
Lençóis Paulista

Diretor de Esportes de Lençóis 
Paulista, José Lenci Neto anunciou 
esta semana que o campeão paralím- 
pico e recordista mundial no atletis
mo PCD, Alan Fonteles, vai defen
der as cores de Lençóis Paulista em 
três modalidades nos Jogos Abertos 
do Interior em Mogi das Cruzes. O 
evento começa na segunda-feira 14, 
mas as competições PCD só serão 
disputadas na sexta-feira 18. AQ0

Para os brasileiros católicos, no dia 12 
de outubro tem comemoração dupla. 
Hoje é o Dia das Crianças e o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil. Em Lençóis Paulista, a festa 
em honra à santa começa às 6h com 
alvorada festiva na Igreja destinada 
a ela, no Jardim Cruzeiro. Às 8h, tem 
missa solene e, às 10h, missa das 
crianças e coroação. Para o almoço, 
a comissão de festa preparou o 
tradicional churrasco e à noite tem 
quermesse. Toda a verba arrecadada 
vai ser destinada para o término da 
construção da torre da Igreja. A missa 
principal do dia acontece às 17h, com 
celebração solene e procissão.
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
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Piloto automático da Toyota 
evita colisões e mantém 
veículo no centro da pista
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Síndrome da Visão 
do Computador 
desgasta a vista

Fechamento" 
desta edição:

21h40



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2013 <

Cidades ACESSA SP
A agudense Rosana Cristina dos Santos foi a 
vencedora do prêmio Acessa SP na categoria Rede de 
Projetos com o projeto Consultoras e Revendedoras 
Online. Rosana recebeu o prêmio na quarta-feira, dia 
9, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

. s i r .

OBRAS
Começou nesta semana a pavi

mentação do pátio para estaciona
mento de aeronaves no Aeroporto 
Municipal José Boso. Entre as demais 
obras em andamento a Prefeitura con
cluiu nesta semana a pavimentação 
de um trecho no estacionamento do 
Hospital Nossa Senhora da Piedade. Já 
a operação tapa buracos, foi executa
da em ruas do Jardim Primavera, Júlio 
Ferrari e parte da Vila Contente.

ESCOLA MÓVEL SENAI
O Cemp (Centro Municipal Pro

fissionalizante) de Macatuba recebe 
no dia 21 uma unidade móvel do Se- 
nai para o curso de mecânico de má
quinas de costura reta e overloque. 
As matrículas estão abertas e as 12 
vagas são garantidas por ordem de 
chegada. As aulas vão acontecer de 
segunda-feira a sexta-feira.

VESTIBULINHO
Segue até o dia 24, as inscrições 

para o vestibulinho da ETEC Comen
dador João Rays, em Macatuba. São 
40 vagas noturnas para o curso de 
administração. As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.vestibuli- 
nhoetec.com.br.

CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA
No domingo, dia 27, tem a 2̂  Ca

minhada do Outubro Rosa, em Agu
dos. O evento faz parte da campa
nha de conscientização a prevenção 
do câncer de mama. A caminhada 
vai sair às 8h30 da Praça Tiradentes. 
Para a inscrição é necessário doar 
quatro litros de leite na Associação 
de Combate ao Câncer ou na Tuti 
Porcelana. A expectativa da organi
zação é reunir 500 pessoas.

FAZENDO A DIFERENÇA - Uma iniciativa dos alunos do 2° ano do Ensino M é
dio do Colégio São José e da rádio Ventura FM arrecadou, na quinta-feira, 500 
brinquedos para o Dia das Crianças. Os brinquedos foram doados para a APAE e 
Abrigo Amorada.

X X

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. í

FRASE
"São mais de 7 mil metros de asfalto 
para o Jardim do Caju", Bel Lorenzetti, 
prefeita de Lençóis Paulista, em 
entrevista ao ECO 90.1 Notícias, direto do 
Palácio do Bandeirantes, em São Paulo

Cuidado com a 
Síndrome da Visão do 
Computador

Trabalhar o tempo todo olhando para a tela do computa
dor prejudica a visão, mas existem alguns cuidados para di
minuir o desgaste da vista. A luz, o olhar fixo em um ponto 
só e a repetição de movimentos por longo tempo costumam 
provocar dores nos olhos, na cabeça, nos ombros e no pul
so. Esse tipo de problema já recebeu até uma classificação: 
é a Síndrome da Visão do Computador. A primeira é piscar 
com frequência, para lubrificar os olhos. Usar lágrimas artifi
ciais também ajuda. É bom também evitar excesso de ilumi
nação no ambiente de trabalho, reduzindo a claridade com 
cortinas e número menor de lâmpadas. O ideal é fazer uma 
pausa a cada duas horas e movimentar as partes do corpo 
que ficam mais imóveis, como as pernas e 0 pescoço. Se 
possível, use os novos monitores, que tem tela antireflexo e 

melhor definição de imagens. Faça um check up anual com 
0 oftalmologista, para ajustar a lente dos óculos ou para 
verificar até que ponto a sua visão está sendo afetada 
pelo trabalho no computador.

////////////////////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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Opinião í
FRASE
• "Vamos marcar uma audiência com a Secretaria do Estado 
da Saúde para dar uma destinação mais proveitosa ao prédio, 
que é muito luxuoso para a Câmara",
Auro Octaviani, presidente da Câmara de Vereadores de Agudos

PARA PENSAR
• "Sua tarefa é descobrir o seu 
trabalho e, então, com todo o 
coração, dedicar-se a ele."

Buda

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

Quanto vale o seu dinheiro?

Anoção do que é caro ou barato va
ria conforme a pessoa que forma o 

juízo. Para um uma casa de R$ 200 
mil pode ser barata e para outro um valor 
exorbitante. Na vida privada, valem crité
rios que muitas vezes não são objetivos. 
No entanto, na vida pública o caro e o ba
rato serão definidos na medida em que o 
produto ou serviço se destina a melhorar 
a vida do cidadão. Por tanto, um funcio
nário público que produz pouco e ganha 

muito é uma distorção, da mesma for
ma que aquele que produz muito e 
ganha pouco.

O jornal O ECO traz hoje uma re
portagem que compara os Poderes 
Legislativos da região. O texto em 
questão mostra que o presiden
te da Câmara de Vereadores de 
Agudos, Auro Octaviani (PMDB), 

devolveu R$ 1,25 milhão à Prefeitu
ra. Além disso, o parlamentar está 
entregando para o Executivo um 

prédio avaliado em R$ 4 milhões. 
O imóvel foi construído para abri-

gar a Câmara Municipal. Mas, no enten
dimento da atual legislatura, o luxuoso 
imóvel seria mais útil para a Prefeitura 
alojar uma UTI ou um Centro de Saúde. 
Nesse caso, para o cidadão, um prédio 
como esse para abrigar a Câmara Munici
pal seria caro, mas para abrigar um novo 
Centro de Saúde, barato.

O presidente do Legislativo lençoense, 
Humberto José Pita (PR), anunciou que 
também pretende devolver dinheiro: R$ 
200 mil. O valor poderia ser maior, mas o 
presidente investiu os recursos no aluguel 
do Palácio de Vidro e nos valores "indi
retos" resultantes da mudança da antiga 
sede para a atual -  adequações, compra 
de mobiliários etc -  e também em futura 
reforma de um plenário (R$ 260 mil) que 
foi reformado há 5 anos.

Na mesma linha, fica a pergunta se o 
dinheiro do contribuinte está sendo bem 
investido nessas obras? O retorno obtido 
compensa o dinheiro gasto?

Pita acha que sim. Resta perguntar se 
quem paga a conta pensa o mesmo.

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

Quem viver, verá que não foi em vão!
O
D

<

Élida Farias
é Diretora do Colégio Garrido e 
professora da Facol

Passados quase cinquenta anos do 
golpe militar que assolou nosso país 
- em 2014 será o quinquagésimo ani

versário -  aliás, sem nada para comemo
rarmos. Ou seja, quase nada. A única coisa 
importante é justamente estarmos pre
senciando o surgimento de uma consci
ência cidadã que ficou amortecida durante 
trinta anos. Os amortecidos são as crian
ças nascidas nas décadas de sessenta, se
tenta e oitenta. Crianças contidas por uma 
escola tecnicista, por uma metodologia de 
base behaviorista, por professores obri
gados a usar cabresto, por uma disciplina 
escolar chamada Educação Moral e Cívica, 
por outra chamada Estudos Sociais, pela 
falta da Geografia, da História, da Filosofia 
e da Sociologia. Após a segunda procla
mação da nossa Independência em 1984, 
outras crianças começaram a nascer: num 
país liberto das garras da ditadura, que 
apesar de sofrer até hoje pelos péssimos 
hábitos herdados, foi pouco a pouco recu
perando sua virilidade. Foi transformando 
a escola em um lugar de pensar e criar e 
não de apenas reproduzir. Foi promovendo 
a inclusão, foi valorizando e acolhendo as 
classes mais desfavorecidas, foi exercitan
do a justiça social, foi sendo digitalizado.

Os pessimistas ou tradicionalistas ou, 
ainda, os que não se conformam com a 
perda de privilégios, hão de pensar: onde 
estavam estes jovens adormecidos que re
pentinamente se aglomeram e querem mais 
mudanças? Estes são outros jovens, são os 
nascidos na segunda metade da década de 
oitenta, na década de noventa, filhos daque
las crianças inertes que reaprenderam, junto 
com seus filhos, o real valor da liberdade.

O que foi depois da ditadura militar, com 
acertos e erros, deu frutos: o povo está 
mais politizado, mais exigente, mais liberto.

A única pena é que infiltrações inde- 
sejadas tentam roubar a cena e acabam 
provocando reações violentas e muitas 
vezes necessárias na garantia dos direitos 
individuais e coletivos.

Os jovens de hoje são privilegiados: 
suas manifestações alcançam visibilidade; 
a mídia tem plenos poderes para divulgá
-las, sem o calvário da censura ditatorial.

E amanhã? Novos jovens estão sur
gindo, nascidos sob a égide do século XXI: 
mais exigências, mais cobranças, mais 
consciência, mais cidadania.

E a liberdade plena, mãe de todos os di
reitos, será preservada. Ditadura nunca mais.

A geração que lutou contra a ditadura 
e a favor das "diretas já"; a geração ador
mecida; a geração que luta hoje e a que 
lutará amanhã, todos podem ter uma cer
teza: quem vive, vê que nada é em vão!

0 3
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Ao trabalho
Tadeu Morais
é secretário estadual do Emprego e 

Relações do Trabalho

Quem realmente entende o signifi
cado do Trabalho Decente? Até que 
ponto nós, responsáveis pela dis

cussão e divulgação do tema, não falha
mos na explicação? Não tornamos o tema 
conceitual demais e a sua prática, que re
almente interessa, ficou legada a um se
gundo plano?

São Paulo, sem dúvida, deu grandes 
passos na direção de manter o assunto 
vivo. Fizemos 16 oficinas pelo Estado para 
o debate do Trabalho Decente. Levanta
mos carências regionais que culminou na 
Agenda Estadual do Trabalho Decente, re
centemente lançada.

Essa discussão agora precisa avançar 
e estabelecer metas objetivas a serem 
cumpridas. Precisamos de um salto quân- 
tico, de um novo paradigma.

A pedido do governador Geraldo Al- 
ckmin, a SERT (Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho) vai fazer um esfor
ço concentrado para que os resultados da 
Agenda sejam revolucionários e, mais do 
que isso, implementados.

O objetivo é a promoção da inclusão 
de todo cidadão no mercado de trabalho. 
Queremos o fim de qualquer trabalho 
forçado, escravo, infantil, discriminatório 
e desigual. Não podemos ser coniventes

com práticas antissindicais. Queremos 
garantir que o mundo que vamos deixar 
para nossos filhos seja melhor que o que 
nos foi legado pelos nossos pais.

É hora de pactuarmos com procedi
mentos inclusivos e justos. Para isso pre
cisamos de ação. Devemos arregaçar as 
mangas e fazer logo a transição em bene
fício de toda a sociedade.

O debate precisa ser nacional, mas as 
ações podem ser locais. São Paulo, como 
reconhecido Estado do trabalho, precisa 
dar o exemplo e mostrar o caminho.

Dia 7 de outubro comemoramos o Dia 
Internacional do Trabalho Decente. Mo
mento ideal para ampliarmos o debate e 
discutirmos o desenvolvimento de novas 
políticas públicas que efetivamente po
nham em prática livros, discursos, carti
lhas.

A SERT, por meio de programas inclu
sivos e bem sucedidos - como o PADEF 
(Programa de Apoio à Pessoa com Defi
ciência), Selo da Diversidade, Pró-Egresso 
- mostra que é possível, com mobilização 
permanente, garantirmos os fundamen
tos do Trabalho Decente.

O momento é de aprofundarmos o de
bate a fim de garantirmos que os cerca de 
700 mil novos empregos que serão gera
dos com a Copa do Mundo e as Olimpí
adas sejam de qualidade e inteiramente 
alinhados com os princípios de igualdade 
do Trabalho Decente.

' -“ I
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Agudos pode ter dobrada fraterna em 2014
Em Agudos, o cenário político para 2014 anda quente. Depois que o ex-prefeito 

Carlos Octaviani (PMDB) confirmou que pretende disputar vaga de deputado federal, 
pode até haver uma dobradinha familiar. É que o irmão e presidente da Câmara, Auro 
Octaviani (PMDB), articula candidatura à Assembleia. Ao O ECO, Auro admite intenção 
de dobrar com o irmão. Na outra ponta, João Lúcio Balduzzi disse à coluna que bus
cará uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PSB. Na avaliação dele, 
a recente aliança de Marina Silva com Eduardo Campos fortaleceu o partido. Balduzzi 
pretende dobrar com o astronauta Marcos Pontes (PSB), cotado para o Senado.
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Eleições 2014
A pré-candidatura do 

peemedebista Auro Octa
viani (foto) à Assembleia 
instigou João Lúcio Baldu- 
zzi (PSB) a também querer 
uma vaga de deputado es
tadual.

De mala pronta
Vereador e vice-presidente da Câ

mara lençoense, Nardeli da Silva pode 
desembarcar do PSC nos próximos 
dias. O destino político seria o recém- 
-criado PROS (Partido Republicano da 
Ordem Social), o que não configuraria 
infidelidade partidária. Nardeli teria 
uma reunião com o comando estadual 
da sigla na terça-feira, em São Paulo.

Puxando a fila
Outro vereador que ensaia filiação 

a um novo partido é Jonadabe José de 
Souza, presidente da Associação dos 
Servidores Municipais. Para também 
não incorrer na infidelidade partidá
ria, Jonas negocia sua ida para o Soli
dariedade. Se os dois movimentos se 
concretizarem, o Partido Social Cris
tão fica esvaziado na Câmara.

M inhas casas...
Uma comissão de vereadores e 

mais o prefeito de Agudos, Everton 
Octaviani (PMDB), estiveram em São 
Paulo anteontem em audiência com o 
Bic Banco. O grupo atua para acertar a 
finalização da construção de 80 casas 
populares no município. O projeto é 
viabilizar a obra pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

... uma luta
O canteiro de obras está paralisa

do e há cerca de dois anos o Execu
tivo e Legislativo agudense travam 
uma longa batalha com as constru
toras para que concluam as obras e 
entreguem as casas para as famílias 
inscritas no programa^ As ca s a sestão 
sendo construídas no Jardim Santa 
Cândida e atendem às camadas mais 
necessitadas de habitação.

Reunião produtiva, mas...
O encontro com os superintenden

tes do Bic Banco e das construtoras 
responsáveis pelas casas foi produtivo, 
avalia a comitiva agudense. Segundo o 
presidente da Câmara, Auro Octaviani 
(PMDB), as empresas acataram as or
dens judiciais e irão retomar as obras 
em breve. O prazo de finalização do 
projeto é que não foi divulgado.

Mãe Joana
Conforme 2013 vai chegando ao fim, 

as sessões da Câmara de Lençóis Pau
lista ficam cada vez mais confusas. De
cisões que podiam ser tomadas antes 
dos trabalhos iniciarem são discutidas 
em meio a projetos de lei, indicações, 
requerimentos e moções. Até o cronô
metro não funciona mais. Os prolixos 
agradecem os minutos e mais para fa
lar de assuntos sem apelo popular.

Apelo
O vereador Manoel dos Santos Sil

va (PSDB), o Manezinho, enviou esta 
semana uma moção de apelo por me
lhorias na infraestrutura da Delegacia 
de Polícia de Lençóis Paulista. Além 
disso, o vereador tucano solicita a re
visão no número de servidores para o 
trabalho de investigação policial e na 
área de trânsito.

In te ra tiv idade
Nesta semana, o presidente da Câ

mara de Lençóis Paulista, Humberto 
José Pita (PR), criou uma página pessoal 
no Facebook. Já que o Portal da Trans
parência não está funcionando como 
(deveria, espera-se que o republicano e 
sua assessoria utilizem as redes sociais 
para divulgar os gastos da Casa de Leis, 
atrasados desde o dia 5 de agosto.
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Uma foto do que 
pode ser o primeiro 
tablet fabricado 
pela Nokia vazou 
na internet nesta 
sexta-feira.

Toyota apresenta modelo de 
carro com piloto automático

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A Toyota apresentou nesta sexta-feira sua 
próxima geração de automóveis, dotados de 
um sistema de condução automática destinado 
a evitar colisões e a manter o veículo no centro 
da pista, sem a necessidade de que o motorista 
toque o volante. A montadora japonesa afirmou 
que estes veículos podem estar no mercado em 
poucos anos. "Esta tecnologia avançada de assis
tência à condução evita os erros humanos, reduz 
o estresse ao volante e ajuda os condutores a 
prevenir os acidentes, o que terá um grande po
tencial na hora de reduzir o número de mortos 
nas estradas", indicou em uma apresentação em 
Tóquio o diretor-executivo da Toyota, Moritaka 
Yoshida. Além da Toyota, sua concorrente Nis
san e o gigante da internet Google estão há anos 
trabalhando em sistemas de condução automati
zada. A Toyota, maior fabricante mundial de au
tomóveis, declarou que com este novo modelo 

0 motorista deverá, no entanto, estar atento e 
 ̂ participar da condução, mas poderá deixar a 

maior parte do manejo nas mãos do siste- 
^  ma informático. Além disso, o sistema de 
®  assistência à condução automática AHDA 

permite que os veículos se comuniquem 
entre si, para evitar colisões e permanecerem 

no centro de sua pista, independentemente das 
curvas. "Os carros dotados desta tecnologia re
conhecem as acelerações ou as freadas dos que 
vão adiante, o que também ajudará a evitar en
garrafamentos", além dos acidentes, explicou o 
'project manager' Mitsuhisa Shida. "Através de 
uma rede sem fio, são capazes de trocar dados 
em um décimo de segundo", detalhou. A Toyota 
planeja instalar o sistema AHDA em seus mode
los comerciais nos próximos anos.

i

i

Rápidas

i

i

• O iPhone ss, mais novo modelo de topo de linha 
do celular da Apple, está apresentando uma falha 
que faz seu sistema exibir uma tela azul e reiniciar 
bruscamente, segundo relatos de usuários nos fó
runs de produtos do site da empresa. A princípio, o 
problema parece se restringir à operação de apli
cativos do pacote iWorks, feito pela própria Apple, 
como o Numbers, o Pages e o Keynote. Fechar 
esses aplicativos é problemático; segundo o site 
"The Verge", desativar a sincronização do iCloud 
para o pacote iWorks é uma aparente solução.
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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manhã tarde noite

Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

FASES DA LUA
OUTUBRO

^  d  G  f l
Fase Dia Hora
Lua Nova 4 21:36
Quarto Crescente 11 20:04
Lua Cheia 18 20:39

Lençóis  ̂ Quarto Minguante 26 20:42
TPauíista No horário de

verão, somar uma 
300  Km 53° _ hora às fases da lua.

Paulo
PLACAS DE PLACAS DE
SEGUNDA TERCA

1 2  3 4
I TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Polícia Corpo de SAMU
Militar Bombeiros

190 193 192
Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8900

Agudos Macatuba
Conselho Tutelar........3262-1162 Conselho Tutelar........ 3298-3036
Hospital de Agudos...3262-1444 Santa Casa..................3298-9200
Pref de Agudos.........3262-8500 Ambulância............0800-7701192

Pref de M acatuba....3298-9800
Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912 Pederneiras
Pronto Atendimento..3846-9908 Conselho Tutelar.......3284-6426
Pref de Areiópolis....3846-9900 Santa Casa...................3283-8380

Pref de Pederneiras ..3283-9570I

Polícia NO ALVO
Uma investigação do Ministério Público de São Paulo 
mostra que a facção criminosa PCC (Primeiro Comando 
da Capital) negocia a venda de drogas em todo o Estado 
e determinou a morte de diversas autoridades, entre 
elas, a do governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB).

JULGAMENTO

Jovem é absolvido pela Justiça
Lençoense acusado de provocar acidente que matou policiais é absolvido; fato ocorreu em 2007

Carlos A lb e rto  D uarte

O lençoense Evandro Ro- 
manholi, 30 anos, acusa
do de provocar acidente 

que matou dois policiais em 
2007, foi absolvido pelo Tri
bunal do Júri, em Bauru, na 
quinta-feira. Quatro dos sete 
jurados entenderam que o acu
sado, diagnosticado com es
quizofrenia, não foi o causador 
do capotamento que vitimou o 
soldado Gilberto Gomes Mar
tins e o sargento Ricardo Luís 
Propheta, na época com 30 e 43 
anos, respectivamente.

O acidente aconteceu em 
5 de setembro, após as vítimas 
realizarem acompanhamento ao 
carro de Evandro pela rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). 
Durante o trajeto, os carros 
colidiram e a viatura capotou, 
provocando a morte do soldado 
e do sargento.

O júri popular durou cerca 
de 12 horas. A absolvição foi 
lida por volta das 23h. Como 
Evandro, que responde em li
berdade e está internado em 
uma clínica psiquiátrica em Jaú, 
só participou do julgamento no 
período da manhã. Uma das tes
temunhas mais importantes foi 
a psicóloga que tratou o réu dois 
anos antes do ocorrido.

Ela afirmou que o paciente 
estava em reinserção na socie
dade e que foi a situação que 
o colocou em crise. Houve di
vergência entre a promotoria 
e a defesa, representada pela 
advogada Daniela Rodrigueiro.

O representante do Minis
tério Público afirmava que o 
causador havia sido Evandro, 
que teria desacelerado o veí
culo e o deslocado em direção 
aos policiais. Já a defesa apon
tava o contrário: sustentava

PEDERNEIRAS

Posto de 
combustíveis 
é assaltado

Crime aconteceu 
na vicinal João dos 
Santos na noite de 
quinta-feira

Da Redação___________

Dois homens, armados 
com revólver, assaltaram 
um posto de combustí

veis, na noite desta quinta-feira, 
10, em Pederneiras. O crime 
aconteceu na vicinal João dos 
Santos, por volta das 20h30.

Segundo a Polícia Militar 
(PM), os criminosos entraram 
no estabelecimento comercial e 
renderam os frentistas. Os ban
didos roubaram do posto R$ 
300 em dinheiro. Já dos funcio
nários, os assaltantes levaram 
um celular e a quantia de R$ 
320. Logo após, a dupla fugiu 
do local.

Uma equipe da PM foi acio
nada para o atendimento da 
ocorrência. Os militares patru
lharam pela área, mas os bandi
dos não foram localizados.

que os policiais teriam ten
tado interceptar o réu, o que 
causou o acidente.

No final, o promotor dis
cursou: ”A Promotoria pede 
que o réu seja considerado o 
causador do acidente. Porém, 
pede também que ele seja con
siderado absolutamente inca
paz". Com isso, seria reconhe
cida a imputabilidade do réu 
e o juiz poderia determinar a 
internação de Evandro como 
medida de segurança.

A defesa, porém, pediu 
a absolvição total. ”Por tudo 
que foi dito, fica evidente que 
meu cliente não jogou o carro 
nos PMs. Foram os policiais 
que ultrapassaram o carro e 
tentaram a interceptação. Vejo 
três vítimas em tudo isso: os 
policiais e o próprio Evan- 
dro", argumentou a advogada 
Daniela Perdigueiro.

Por volta das 23h, com qua
tro votos, o júri considerou que 
Evandro Boso Romanholi não 
foi o causador do acidente que

vitimou os policiais. Como o 
resultado necessita apenas da 
maioria, não foi divulgado se 
os três outros votos restantes o 
condenavam ou o absolviam.

O CASO
O soldado Gilberto Gomes 

Martins e o sargento Ricardo 
Luís Propheta morreram na 
tarde do dia 5 de setembro de 
2007 após a viatura em que es
tavam capotar em um acidente. 
Eles acompanhavam Evandro 
Boso Romanholi, à época com 
24 anos, que dirigia um Celta 
na rodovia Marechal Rondon.

Pouco antes do acidente, 
na altura do quilômetro 335, 
Evandro teria colidido em ou
tra viatura da PM que fazia a 
escolta de duas vans onde esta
vam adolescentes da Fundação 
Casa. Diante da suspeita de 
tentativa de resgate dos adoles
centes, o Centro de Operações 
da PM (Copom) foi acionado e 
vários policiais se deslocaram 
até a rodovia. Entre eles, esta-

vam Propheta e Gilberto, que 
atuavam na área da Base Co
munitária Noroeste.

Quando acompanhavam o 
carro de Romanholi, ocorreu o 
acidente na altura do trevo de 
acesso à rodovia Comandante 
João Ribeiro de Barros (Bauru- 
-Marília). O veículo oficial rodo
piou e capotou algumas vezes. 
O soldado foi arremessado para 
fora do carro e morreu ainda no 
local do acidente. O sargento 
Propheta chegou a ser levado 
ao Pronto-Socorro Central, mas 
não resistiu aos ferimentos. O 
condutor do Celta -  que parou 
a poucos metros de distância, 
dentro do canteiro central que 
divide as pistas -  não sofreu 
ferimentos. Romanholi foi autu
ado em flagrante por homicídio 
qualificado por motivo fútil. 
Após o acidente, Evandro ficou 
preso por mais de um mês no 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Bauru. Logo após ser 
libertado, foi internado por de
cisão da família em Jaú.

UM SENHOR JORNAL

ASSIN E: (14) 3269-3311
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Política FRASE
• "Se você tem dinheiro sobrando 
em caixa, por que você vai ficar 
com dinheiro em caixa ou gastando 
em coisas que não são prioritárias?"
Auro Octaviani, presidente da Câmara de Agudos

ECONOMIA LEGISLATIVA

Auro devolve R$ 1,25 milhão; Pita deve restituir R$ 200 mil
Presidente agudense 
também decidiu doar 
ao município prédio 
de R$ 4 milhões

A n g e lo  N eto__________

A Câmara de Agudos votou 
nesta semana um projeto de lei 
que restitui R$ 1.250.000,00 
aos cofres municipais. A sobra 
é referente às economias feitas 
pelo presidente Auro Octaviani 
(PMDB) durante o ano de 2013 
e será destinada à área da saú
de. Em Lençóis Paulista, o pre
sidente da Câmara, Humberto 
José Pita (PR), disse ao jornal 
O ECO que pretende devolver 
à Prefeitura R$ 200 mil, que se
rão distribuídos entre as entida
des do município.

Octaviani sofre este ano 
com o prédio onde seria a nova 
sede administrativa da Câmara 
de Agudos. Em 2013, ele vai 
pagar à empreiteira responsável 
pela obra R$ 1.404.000,00 (R$ 
117 mil por mês). O dinheiro 
será retirado diretamente do 
orçamento da Câmara, que em 
2013 foi de R$ 5.501.000,00 re
forçado exatamente para cobrir 
as despesas do novo prédio.

Considerando o valor devol
vido aos cofres públicos e o que 
foi pago mensalmente na cons
trução do prédio, Auro contabi
liza gastos de R$ 2.847.000,00 
com contas básicas como luz, 
água e subsídios dos vereadores

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

ECONOMIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO

AGUDOS

R$ 5.501.000,00*
Orçamento anual 

Devolução à Prefeitura em 2013:

R$ 1.250.000,00
(já votado e aprovado) 

Salário do vereador:

R$ 6 mil
Número de vereadores:

13
*Devido a contratos de gestões anteriores, Auro Octaviani paga a uma 

empreiteira R$ 1.404.000,00 de um prédio que não utiliza.

LENÇÓIS PAULISTA

R$ 3.620.000,00
Orçamento anual 

Devolução à Prefeitura em 2013:

R$ 200 mil*
Número de vereadores:

12

BALANÇO -  Com orçamento de R$ 3,6 milhões, Pita diz que deve devolver 
R$ 200 mil; em Agudos, onde o orçamento da Câmara é de R$ 3 milhões, o 
valor aprovado para ser devolvido à Prefeitura é de R$ 1,25 milhão

Salário do vereador:

R$ 4,1 mil
*  estimado para o final deste ano

MACATUBA

R$ 1.266.000,00
Orçamento anual

Devolução à Prefeitura em 2013:

R$ 30 mil
Número de vereadores:

11
Salário do vereador:

R$ 5 mil

(R$ 6 mil mensais cada um), 
salários dos 13 assessores parla
mentares e dos funcionários de 
carreira. ”A previsão de devolu
ção ao Executivo para o ano que 
vem é muito maior", adiantou 
Octaviani, já estimando que não 
terá em seu orçamento os custos 
com a sede administrativa.

Mesmo com um imóvel de 
R$ 4 milhões à disposição, o 
presidente da Câmara de Agu-

Em Macatuba, previsão 
é de devolver R$ 30 mil

Em um ano difícil eco
nomicamente, a Câmara de 
Vereadores de Macatuba pode 
devolver à administração do 
prefeito Tarcisio Abel (PP) a 
quantia de R$ 30 mil. Os pro
blemas enfrentados pelo pre
sidente do Legislativo, Julio 
César Saes (PP), dizem respeito 
à aprovação de duas leis no ano 
passado: aumento no número 
de cadeiras na Casa (de 9 para 
11) e o reajuste dos subsídios, 
que hoje é de R$ 5.097,60.

Na época, o então prefeito 
Coolidge Hercos Junior (PSDB)

congelou o orçamento da Câma
ra, dificultando o trabalho do 
futuro presidente. No comando 
da Câmara à época, Elídio de 
Jesus Scarmelotto (PSC) utili
zou-se de uma manobra para 
aumentar o orçamento da Casa 
em 2013. Ele convocou uma 
sessão extraordinária no fim do 
ano e colocou em votação uma 
emenda que elevou o orçamen
to em R$ 226.500,00. A atitude 
de Scarmelotto impossibilitou 
uma possível reação do ex-pre
feito sobre o assunto orçamento 
do Legislativo macatubense.

Portal da Transparência 
está atrasado desde agosto

O Portal da Transparência 
da Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista não atualiza 
as informações obrigatórias 
desde o dia 5 de agosto. Ge- 
nésio Simões, diretor admi
nistrativo da Câmara, prome
te resolver o problema em até 
30 dias. ”Todo o sistema está 
sendo operado, mas a Câma
ra teve que adequar tudo. Os 
dados estão um pouco atra
sados, mas em pouco tempo 
estará tudo certo. O cidadão 
poderá entrar no portal e ver 
a nota fiscal da compra de

ontem", prometeu.
O presidente Humber

to José Pita (PR) reconhe
ce a importância do Portal 
Transparência, apesar de 
não estar em operação. 
"Isso também é uma de
terminação do Tribunal de 
Contas e uma cobrança da 
promotoria. É nossa obri
gação fazê-lo", finalizou, 
sem confirmar a data que o 
instrumento de fiscalização 
popular obrigatório por lei 
federal entrará efetivamente 
em funcionamento.

F a c u ld a d e  "O ríg e n e s  Lessa'^^

CONTRATAMOS
SOLDADOR 
E AUX. DE

SOLDADOR
H O R Á R I O  C O M E R C I A L

Salário compatível com a função 
e transporte fornecido 

pela empresa

INTERESSADOS
Enviar currículo para contato@facol.br 

ou contactar pelo tel. 14-3269-3800 d  Thiago

dos decidiu não utilizá-lo. A 
intenção é transformar o prédio 
em um hospital UTI ou um cen
tro de atendimento em especiali
dades médicas. "Vamos marcar 
uma audiência com a Secretaria 
do Estado da Saúde para dar 
uma destinação mais proveitosa 
ao prédio, que é muito luxuoso 
para a Câmara", argumenta.

Auro afirma também que 
os poderes Legislativo e Execu
tivo precisam estar unidos em 
prol da população agudense. 
"Os vereadores têm que andar 
de mãos dadas com o prefeito. 
Se você tem dinheiro em caixa 
sobrando no Legislativo e está 
faltando na Saúde, por exem
plo, por que você vai ficar com 
dinheiro em caixa ou gastando 
em coisas que não são prioritá
rias?", questiona.

Em Lençóis Paulista, Pita con
firmou que deve devolver R$ 200 
mil à Prefeitura no final do ano. 
O Poder Legislativo lençoense 
tem um orçamento anual de R$

3.620.000. De acordo com Pita, 
os gastos em 2013 foram concen
trados em recursos humanos e na 
nova sede administrativa, onde os 
vereadores (cujo subsídio mensal 
é de R$ 4,1 mil cada) e seus asses
sores já trabalham.

Durante mais de uma hora 
de entrevista ao O ECO, Pita 
considerou o investimento no 
Palácio de Vidro como a maior 
marca de sua administração. "A 
minha alegria surgiu quando 
nós mudamos e conseguimos 
que todos os vereadores pas
sassem a frequentar o prédio e, 
logo em seguida, refazer a Mesa 
Diretora", defendeu.

Além do prédio, dois carros 
foram adquiridos (um deles no 
valor de R$ 78.800,00). Há pou
cos dias, Pita anunciou uma re
forma ampla no Plenário da Câ
mara, que será dividida em duas 
etapas. A primeira é a reforma 
dos banheiros, programada ain
da para este ano. A segunda eta
pa será executada em 2014. Em 
um levantamento preliminar, 
Pita prevê gastar em torno de R$ 
263 mil na reforma. "O prédio 
tem mais de 30 anos. Os banhei
ros são totalmente inacessíveis. 
As rampas têm uma inclinação 
errada e o carpete está podre. As 
cadeiras estão todas quebradas e 
o teto, muito ruim. Vamos trocar 
todo o sistema de som, que tem 
mais de 30 anos. Iremos com
prar o que há de melhor existe 
no mercado", afirmou o presi
dente lençoense.

Apesar da avaliação de 
Pita, o Plenário da Câmara de 
Lençóis foi reformado na ad
ministração do então presiden
te Nardeli da Silva (PSC), em 
2007/2008. Na época, Nardeli 
instalou todo o sistema de som e 
também os aparelhos de ar-con- 
dicionado, colocou o atual car
pete e o tapete anti-deslizante. 
O local onde os vereadores con
duzem as sessões também foi 
modificado. Todos os assentos 
que acomodam o público foram 
trocados e os banheiros, refor
mados, segundo Nardeli, atual 
vice-presidente da Câmara.
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Compre também pelo site: lojasilva.com.br
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Câmara Municipal de Lençóis Paulista
CAMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Atos oficiais do Poder Legislativo

Nos termos do art. 113 da Resolução n° 09, de 20/11/2012, torna público que na 
34  ̂Sessão Ordinária, do dia 07 de outubro de 2013, foram aprovadas as propo- 
situras cujas ementas seguem abaixo, podendo ser consultadas na íntegra na 
Secretaria da Câmara Municipal, na rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 970, de 
segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 hs.

EXPEDIENTE

Requerimento n° 332/2013, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Naves, 
Manoel dos Santos Silva e Jonadabe José de Sousa, requerem à Mesa Diretora que 
oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que informe se existem estudos para 
a prefeitura disponibilizar gratuitamente bolas de futebol de campo para a prática 
desportiva pela Liga Amadora de Futebol;
Requerimento n° 333/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer 
à Mesa Diretora que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e pelo 
setor competente da Municipalidade e/ou pela empresa concessionária do serviço 
público do transporte urbano, para que, no prazo constitucional, informe a esta Casa 
de Leis, , quando será possível a construção de cobertura em pontos de ônibus no 
Bairro Cecap, especialmente no localizado na rua Bandeira Tribuzi; 
Requerimento n° 334/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer 
à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal e pelo setor competente 
da Municipalidade em relação a limpeza pública para que, no prazo constitucional, 
informe a esta Casa de Leis quando será possível proceder a operação de varrição 
na rua Manoel Amâncio;
Requerimento n° 335/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Gu- 
mercindo Ticianelli Junior, requerem à Mesa Diretora que seja oficiada a Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, para, no prazo constitucional, informe a esta Casa 
de Leis, sobre a existência ou não de programas e políticas públicas para o bairro 
Alfredo Guedes, especialmente sobre as áreas de educação, formação profissional, 
saúde, segurança e transporte público;
Requerimento n° 336/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e 
Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. 
Sra. Prefeita Municipal para que a Chefe do Executivo através do setor competente, 
informe se será colocado poste de iluminação pública na Rua Carlos Ranzani, na 
altura do número 179;
Requerimento n° 337/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, 
Emerson André Carrit Coneglian, Jonadabe José de Sousa e Anderson Prado 
de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie à Diretora de Educação, Sra. Lu- 
cinara Barbosa, para que informe a quantidade de crianças da segunda etapa 
de educação (4 e 5 anos), que serão desassistidas de creches a partir do Plano 
Municipal de Educação;
Requerimento n° 338/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, Emer
son André Carrit Coneglian, Jonadabe José de Sousa e Anderson Prado de Lima, re
querem à Mesa Diretora que oficie à Diretora de Educação, Sra. Lucinara Barbosa, 
para que informe a quantidade de crianças que foram incluídas em creches através 
de mandado de segurança nos últimos 12 anos, e, para qual etapa de educação 
(primeira de 0 a 3 anos e 11 meses ou segunda, de 4 e 5 anos) foram deferidas as 
ordens judiciais? Se possível, apresentar um cronograma desse crescimento nos 
últimos 12 anos;
Requerimento n° 339/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, Emer
son André Carrit Coneglian, Jonadabe José de Sousa e Anderson Prado de Lima, 
requerem à Mesa Diretora que oficie à Diretora de Educação, Sra. Lucinara Barbo
sa, para que informe a quantidade de creches que foram construídas ou ampliadas 
nos últimos 12 anos, e quantas vagas são necessárias para atender todas as crianças 
na primeira etapa de educação (de 0 a 3 anos e 11 meses);
Requerimento n° 340/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, Emer
son André Carrit Coneglian, Jonadabe José de Sousa e Anderson Prado de Lima, 
requerem à Mesa Diretora que oficie à Diretora de Educação, Sra. Lucinara Barbo
sa, para que informe se existem estudos para absorver essas crianças, que ficarão 
desassistidas em meio período (de 4 e 5 anos) em outro programa educacional (por 
exemplo: escola integral). Se positiva, em qual (quais) bairro(s) esse programa 
deve acontecer e quantas vagas serão disponibilizadas, e se existem vagas em pré- 
-escola para todos os alunos da segunda etapa?;
Requerimento n° 341/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, 
Manoel dos Santos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora que 
oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que informe a estes parlamentares se 
existem possibilidades de, sempre que houver obras nas ruas onde existe a passa
gem do ônibus circular, seja encaminhado a empresa Eliz Line, detentora da con
cessão do transporte circular de nossa cidade, ofício informando sobre a realização 
de tais obras, com antecedência de, pelo menos, 15 dias;
Requerimento n° 342/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer à 
Mesa Diretora que seja oficiada a Diretoria competente da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, para, no prazo constitucional, ofereça a esta Casa de Leis, dados 
e informações para embasamento de medidas cabíveis, em especial legislativas, so
bre o por que do acúmulo de dívida de impostos municipais, notadamente Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de empresas de porte econômico, 
destacadamente instituições bancárias;
Requerimento n° 343/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, re
quer à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que informe 
se existe a possibilidade de transformar o estacionamento da rua Pedro Natálio 
Lorezentti, ao lado do Almoxarifado Central, entre a Av. Padre Salústio Rodrigues 
Machado e a rua José Paulino da Silva, em um estacionamento de 45 graus; 
Requerimento n° 344/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, requer 
à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que informe se 
existe possibilidade de transformar o estacionamento existente na rua Dr. Antonio 
Tedesco, ao lado da escola Virgílio Capoani, entre a Av. Padre Salústio Rodrigues 
Machado e a rua José Paulino da Silva, em um estacionamento de 45 graus; 
Requerimento n° 345/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, requer 
à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que informe se 
existe possibilidade, para construção de um tanque batismal no cimentado locali
zado na represa Lagoa da Prata (proximidades da Facilpa), com aproximadamente

1,50 metros de altura;
Requerimento n° 346/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima, 
Ailton ap. Tipó Laurindo e Humberto José Pita, requerem à Mesa Diretora que 
oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que forneça informações quanto ao 
cumprimento da NR-5, em seu item 5.16, alínea “a”, ou seja, sobre a necessidade de 
elaboração de Mapa de Risco para identificação de riscos no processo de trabalho, 
pela CIPA e o SESMT;
Requerimento n° 347/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer à 
Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que determine ao 
Setor Competente da Municipalidade seja viabilizada a prorrogação do horário de 
ônibus que atende ao transporte urbano municipal (circular) entre o centro e os bair
ros, para últimas viagens entre 23 e 24H00 (ou zero hora) com vistas a atender aos 
trabalhadores da cidade, muitos dos quais no comércio e indústria locais; 
Requerimento n° 349/2013, de autoria do vereador Anderson Prado de Lima, re
quer à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que apresente 
planejamento para elaboração de projetos de apoio às artes marciais no município. 
Para que sejam estabelecidos convênios com as Associações e academias de artes 
marciais no município, para abranger maior número de artes e de alunos; 
Requerimento n° 350/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Gu- 
mercindo Ticianelli Junior, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Pre
feita Municipal para, no prazo constitucional, informe a esta Casa de Leis, infor
mações sobre a existência ou não de programas e políticas públicas para o bairro 
Alfredo Guedes, especialmente sobre as áreas de educação, formação profissional, 
saúde, segurança e transporte público;
Indicação n° 377/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, indica 
para que estude a possibilidade, junto aos setores competentes da municipalidade, 
de realizar o recapeamento da rua Bandeira Tribuzi no bairro Jardim João Paccola; 
Indicação n° 378/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam para que estude as possibilidades, junto aos setores 
competentes da Administração, para que o setor de limpeza pública do Município, 
providencie, com urgência, a “asperização” da rampa de acesso lateral ao Cemitério 
Público Municipal;
Indicação n° 379/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam para que o setor de trânsito providencie a retirada 
da placa de proibida a conversão para esquerda na Rua Geraldo Pereira de Barros, 
em frente a rampa de acesso lateral ao Cemitério Público Municipal, que está im
possibilitando a conversão para as Ruas Padre Anchieta e Machado de Assis; 
Indicação n° 380/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal que realize 
operação tapa-buraco em diversos pontos da cidade, podendo ser elencados os 
seguintes trechos: Rua José Veloso, entre as Ruas Guaianazes e Caetés, na Ca- 
choeirinha. Avenida dos Estudantes, no trecho situado entre as Ruas Francisco 
Prestes Maia e Humberto Alves Tocci, no Núcleo Habitacional Bela Vista. Toda 
a extensão da Rua Joaquim Gomes Machado, no Jardim Caju II. Ao fim da dupli
cação da Avenida Lázaro Brígido Dutra, nas proximidades do Posto Cajuzinho, 
sentido bairro-centro;
Moção de Apelo n° 232/2013, de autoria de todos vereadores, requerem à Mesa 
Diretora desta Casa Legislativa que encaminhe a presente MOÇÃO DE APELO, 
ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, ao secretário estadual 
de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, e à prefeita de Lençóis Paulista, 
Sra. Izabel Cristina Campanari Lorenzetti, para que, em ação conjunta, envidem 
todos os esforços no sentido de dotar a Delegacia de Polícia de Lençóis Paulista, 
com infraestrutura adequada e, especialmente, dotada com número de servidores 
suficiente para o trabalho de investigação policial e na área de trânsito;
Moção de Congratulações n° 233/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Diretoria de Cultura, pelo Ter
ceiro Encontro de Escritores Lençoenses de 2013, realizado dia 24 de setembro na 
biblioteca Orígenes Lessa -  “Ramal II»;
Moção de Congratulações n° 234/2013, de autoria dos vereadores André Pacco
la Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que 
envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao estudante do SENAI, 
Leonardo Messias Fadoni, medalha de ouro em Instrumentação e controle do pro
cesso, que participou, de 25 a 29 de setembro, do São Paulo Skills (Olimpíada do 
Conhecimento), na capital paulista;
Moção de Congratulações n° 235/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao estudante do SENAI, Marcos 
Vinicius Nunes Filipovitch Molina, medalha de prata em Estruturas metálicas, que 
participou, de 25 a 29 de setembro, do São Paulo Skills (Olimpíada do Conheci
mento), na capital paulista;
Moção de Congratulações n° 236/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES às estudantes do SENAI, Mirian 
Aparecida Dias e Letícia Rodrigues, dupla que participou e conquistou medalha 
de prata em Jardinagem e paisagismo, de 25 a 29 de setembro, do São Paulo Skills 
(Olimpíada do Conhecimento), na capital paulista;
Moção de Congratulações n° 237/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos estudantes do SENAI, Lucas 
Almeida Repeker e Kemuel Felipe Silva, dupla que participou e conquistou me
dalha de bronze em Robótica Móvel, de 25 a 29 de setembro, do São Paulo Skills 
(Olimpíada do Conhecimento), na capital paulista;
Moção de Apelo n° 238/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer 
à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que encaminhe a presente MOÇÃO DE 
APELO, ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, para que, 
em respeito aos qualificados servidores e valorização das instituições públicas, ne
las investindo e oferecendo estrutura à maior qualificação, não permita a fusão das 
fundações CEPAM, FUNDAP e SEADE;
Moção de Congratulações n° 239/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie a presente Moção de Congratulações ao Conselho 
de Pastores Evangélicos de Lençóis Paulista, COPELP, que organizou, no domingo, 
dia 22 de Setembro, a Marcha para Jesus;
Moção de Congratulações n° 240/2013, de autoria dos vereadores Anderson Pra

do de Lima, Ailton Ap. Tipó Laurindo, Jonadabe José de Sousa, André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem à Mesa Diretora para que envie 
a presente Moção de Congratulações à Rebeca Lima dos Santos, que foi eleita De
legada da Convenção Estadual Infanto-Juvenil de Meio Ambiente;
Moção de Congratulações n° 241/2013, de autoria dos vereadores Anderson Pra
do de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie 
Moção de Congratulações à Associação de Homens de Negócio do Evangelho Ple
no de Lençóis Paulista - Adhonep, pela realização de evento voltado às mulheres de 
negócio, profissionais liberais, autoridades e empreendedoras;
Moção de Apelo n° 242/2013, de autoria de todos vereadores, requerem à Mesa 
Diretora para que envie a presente Moção de Apelo à Delegacia da Receita Fede
ral, para que o posto de atendimento de nossa cidade não seja retirado de Lençóis 
Paulista;
Moção de Congratulações n° 243/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie a presente Moção de Congratulações à Diretoria do 
SESI, manifestando os cumprimentos desta Casa de Leis, pela inauguração da nova 
Escola SESI, que ocorreu dia 4 de outubro de 2013, em Lençóis Paulista;
Moção de Congratulações n° 244/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie a presente Moção de Congratulações ao Sr. Alberto 
Trecenti, manifestando os cumprimentos desta Casa de Leis pela doação da área 
onde foi construída a Escola SESI, cuja inauguração da nova escola ocorreu dia 4 
de outubro de 2013;
Moção de Congratulações n° 245/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie a presente Moção de Congratulações ao Sr. Paulo 
Skaf, presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi e Senai-SP, manifestando os cumprimentos 
desta Casa de Leis pela brilhante solenidade de inauguração da Escola SESI “Al
berto Trecenti”, que ocorreu dia 4 de outubro de 2013;
Moção de Congratulações n° 246/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie a presente Moção de Congratulações ao Sr. Luiz 
Carlos Trecenti, manifestando os cumprimentos desta Casa de Leis pelo seu empe
nho na conquista de uma unidade da Escola SESI em Lençóis Paulista;
Projeto de Lei n° 4.902/2013, Executivo Municipal, “Dispõe sobre a doação de 
área de terreno pertencente ao Município, localizada no Distrito Empresarial ‘Luiz 
Trecenti’, em favor da empresa Urso Equipamentos para Veículos Ltda. EPP” -  
Projeto aprovado em única votação, em Regime de Urgência;
Projeto de Resolução n° 24/2013, Mesa Diretora, “Autoriza o Presidente da Câ
mara a transferir bens da Câmara Municipal para o Executivo” -  Projeto aprovado 
em única votação, em Regime de Urgência;
Projeto de Lei n° 4.901/2013, Executivo Municipal, “Altera dispositivos da Lei 
Municipal n° 3.576, de 16 de março de 2006 -  Rotatória ‘Marcos José Giacometti’” 
-  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Lei n° 4.903/2013, Executivo Municipal, “Autoriza celebrar convênio 
com a Legião Mirim de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por objeto 
a transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de infor
mática” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pareceres; 
Projeto de Lei n° 4.904/2013, Executivo Municipal, “Autoriza celebrar convênio 
com a Legião Feminina de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de 
informática” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pare
ceres;
Projeto de Resolução n° 19/2013, Mesa Diretora, “Dispõe sobre a criação, orga
nização e estrutura do Sistema de Controle Interno -  SCI, da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista e dá outras providências -  Emenda lida e encaminhada às Comis
sões competentes para pareceres;
Substitutivo ao Projeto Lei n° 4.894/2013, autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, “Dispõe sobre a informação antecipada aos 
moradores e comerciantes, da realização de obras e manutenção na rede de água” -  
Emenda lida e encaminhada às Comissões competentes para pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo n° 13/2013, de autoria do vereador Nardeli da Sil
va, “Concede Título de Cidadã Lençoense à Deputada Estadual, Sra. Rita de Cássia 
Trinca Passos” -  Projeto lido e encaminhado à Comissão de Títulos e Honrarias 
para parecer;
Projeto de Decreto Legislativo n° 14/2013, de autoria do vereador Nardeli da 
Silva, “Concede Título de Cidadão Lençoense ao Ministro da Saúde, Doutor Ale
xandre Rocha Santos Padilha” -  Projeto lido e encaminhado à Comissão de Títulos 
e Honrarias para parecer.

ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n° 21/2013, Mesa Diretora, “Declara inservíveis os bens do 
patrimônio do Legislativo e autoriza sua doação a entidades sociais do município 
nos termos da Lei 2.968/2001” -  Projeto aprovado em única votação, em Regime 
de Urgência;
Projeto de Lei n° 4.895/2013, Executivo Municipal, “Autoriza a proceder o adita
mento do convênio celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Lençóis Paulista -  APAE, visando elevar o valor da transferência de recursos 
financeiros no exercício de 2013” -  Projeto aprovado em 2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.891/2013, Executivo Municipal, “Institui o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” -  Projeto aprovado em 2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.892/2013, Executivo Municipal, “Estabelece regras para pro
teção de poços e outras captações de águas subterrâneas” -  Projeto aprovado em 
2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.888/2013, autoria do vereador Francisco de Assis Naves, “Dis
põe sobre o incentivo à prática de esportes em academias e clubes desportivos para 
alunos e alunas acima de 60 (sessenta) anos, através da isenção tributária parcial de 
ISSQN no âmbito do Município de Lençóis Paulista, e dá outras providências” -  
Projeto aprovado em 1̂  votação; Emenda aprovada em única votação;
Projeto de Lei n° 4.896/2013, Executivo Municipal, “Desafeta área pública perten
cente ao Município, localizada no loteamento denominado Jardim Grajaú, para fins 
de construção de creche” -  Projeto aprovado em 1̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.881/2013, Executivo Municipal, “Estabelece o Plano Pluria- 
nual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da 
administração pública municipal para o exercício 2014” -  Projeto aprovado em 1̂  
votação; Emenda aprovada em única votação.
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em, cumprimento ao disposto na 
alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes atos oficiais: 
Decreto 349 de 1°.10.2013.......Dispõe sobre a homologação do Concurso Públi
co referente ao Edital n.° 04/2013.
Decreto 351 de 10.10.2013.......Dispõe sobre a homologação de Processo Seleti
vo referente ao Edital para contratações temporárias n.° 06/2013.
Decreto 352 de 10.10.2013.......Dispõe sobre a regulamentação das operações vol
tadas ao Controle Interno, no âmbito da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.
Portaria 1304 de 10.10.2013.........Designa Luiz Eduardo Conti para exercer
cumulativamente o cargo de Diretor de Finanças no período de 4 a 18.11.2013.
Portaria 1305 de 10.10.2013.........Designa Vanilce Aparecida Gilioli e Silva para
exercer cumulativamente o cargo de Coordenador de Apoio e Motomecanização 
no período de 30 de setembro a 29 de outubro de 2013.
Portaria 1306 de 11.10.2013.........Designa Silvia Maria Gasparotto Venturini
para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Suprimentos no período de 9 
a 23 de dezembro de 2013.
Portaria 1307 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Rita de
Cássia de Sousa Minatel, Professor de Educação Infantil II e Fundamental I.
Portaria 1308 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Fernanda
Expedita Moreira, Vigilante.
Portaria 1309 de 11.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Érica Pires
de Camargo Tomazi, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 1310 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Valéria da
Silva Ribeiro Tiburtino, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1311 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Linete
Maria dos Santos Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1312 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Eloisa
Marques de Oliveira, Agente Escolar.
Portaria 1313 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Carlos
Eduardo dos Santos, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1314 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Maria Edi
te Duarte da Silva, Agente e Serviços Gerais.

Portaria 1315 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Regina de
Andrade Batista, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1316 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Amarildo
Cardoso, Encanador.
Portaria 1317 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Rita de
Cássia Gasparoti Momo de Lima, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1318 de 11.10.2013.........Concede licença gestante a Rosemeire Cristina
Rodrigues Romão, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1319 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Sonia Ma
ria Giglioli Cavassutti, Monitor de Creche.
Portaria 1320 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Ivete Apa
recida da Cunha, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1321 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Angela
Aparecida Velozo Deveza, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1322 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Angela
Maria de Carvalho, Professor Orientador de Informática Educacional.
Portaria 1323 de 11.10.2013.........Prorroga o afastamento concedido a Márcia
Leite de Oliveira, Monitor de Creche.
Portaria 1324 de 11.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Michele
Gasparini, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1325 de 11.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Cynthia Lit-
ter Buratto, Analista de Laboratório.
Portaria 1326 de 11.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Fabiana Bo-
naci Bernardo Feitoza, Professor de Ensino Fundamental I.
Portaria 1327 de 11.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Claudete
Aparecida Morelli de Freitas, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1328 de 11.10.2013.........Afasta, para tratamento de saúde, Claudinéia
Débora Chapani da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1329 de 11.10.2013.........Convalida o afastamento concedido a Clarice
Borin Ciccone, Diretor de Escola.
Portaria 1330 de 11.10.2013..........Concede afastamento sem vencimentos a Ma
ria Cristina Lemes da Silva, Agente de Serviços Gerais.

Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini - Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Atos Decisórios do Ilmo. Sr. Diretor Jurídico

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

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

ACUMULAÇÃO DEFERIDA:

Ato Decisório n.° 111/2013 — Maria Conceição Aparecida Langona, 
Professora de Educação Infantil (readaptada) na “Diretoria Municipal 
de Cultura” e Aposentada no cargo/função de Professora de Educação 
Básica I junto ao Governo do Estado de São Paulo. Admitida pelo regi
me estatutário, neste Município. Acumulação legal.

Ato Decisório n.° 112/2013 -  Elizângela Alves Garcia, Professora de 
Ensino Fundamental II na E.M.E.F. “Prof.  ̂Idalina Canova de Barros” e 
na E.M.E.F. “Prof.  ̂Lina Bosi Canova”, junto ao Município de Lençóis 
Paulista e Professora de Educação Básica II na E.E. “Prof.  ̂ Leonina 
Alves Coneglian” e na E.E. “Prof.  ̂Antonieta Grassi Malatrasi”, junto 
ao Estado de São Paulo. Admitida pelo regime estatutário, neste Muni
cípio. Acumulação legal.

Lençóis Paulista, 09 de outubro de 2013.

LEANDRO ORSI BRANDI 
Diretor Jurídico
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA DE CONCURSO N° 06/2013

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que realizará na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, na 
Lei Municipal n° 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Lençóis Paulista), alterações e na Lei Complementar n° 38/06 (Plano de Cargos e 
Salários) e alterações e Lei Complementar 36/06 (Estatuto do Magistério) e alterações, CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos, sob Regime Estatutário, 
para provimento de vagas do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, para atender serviços relevantes e imprescindíveis na Administração Pública 
Municipal, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á com a afixação no átrio da Prefeitura de 
Lençóis Paulista, Praça das Palmeiras, 55 e os seus extratos serão publicados no órgão de imprensa local contratado para divulgação dos atos oficiais. Também 
em caráter meramente informativo na internet, pelo site www.lencoispaulista.sp.gov.br.

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS

l.l.Tabela de Cargos:

N° l.Cargo Vagas Remuneração
R$

Carga
Horária
semanal

Escolaridade/Pré-
requisitos Requisitos especiais Provas

1 Diretor de 
Escola 1 R$ 3896,00 40

Licenciatura plena 
em Pedagogia 
ou Mestrado Ou 
Doutorado, nos termos 
do inciso II do artigo 
61 da Lei Federal 
n° 9394/96 -  LDB e 
possuir, no mínimo, 
8 (oito) anos de 
experiência docente.

Possuir conhecimento de informática em geral; 
conhecimentos na utilização de microcomputadores, 
notebooks, netbooks, projetores e outros 
dispositivos tecnológicos; utilização básica de 
sistemas operacionais Windows XP. Windows 7 
e Windows 8; Conhecimentos nos aplicativos de 
Suíte de escritório Libreoffice.org (Writer, Calc, 
Impress). Possuir habilidades em digitação de 
dados com textos e o uso de planilhas eletrônicas; 
Conhecimento do uso de utilitários de Webmail.

Escrita e 
Prática

2 Coordenador
Pedagógico 1 R$ 3058,00 40

Licenciatura plena 
em Pedagogia 
ou Mestrado ou 
Doutorado, nos termos 
do inciso II do artigo 
61 da Lei Federal 
n° 9394/96 -  LDB e 
possuir, no mínimo, 
5 (cinco) anos de 
experiência docente.

Possuir conhecimento de informática em geral; 
conhecimentos na utilização de microcomputadores, 
notebooks, netbooks, projetores e outros 
dispositivos tecnológicos; utilização básica de 
sistemas operacionais Windows XP. Windows 7 
e Windows 8; Conhecimentos nos aplicativos de 
Suíte de escritório Libreoffice.org (Writer, Calc, 
Impress). Possuir habilidades em digitação de 
dados com textos e o uso de planilhas eletrônicas; 
Conhecimento do uso de utilitários de Webmail.

Escrita e 
Prática

Taxa de inscrição para ambos os cargos: R$ 50,00

1.1.1. As vantagens adicionais serão informadas quando da posse.

1.2. DAS VAGAS LEGAIS: O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para cada Cargo (conforme tabela acima) e ainda das que vierem a existir 
no prazo de validade do mesmo. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a Posse imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido se
gundo as vagas existentes, de acordo com o interesse e conveniência da Administração Municipal, da disponibilidade de recurso financeiro, respeitada a ordem 
de classificação.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES

2.1. DAS INSCRIÇÕES: A inscrição no Concurso Público implica no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato, das condições e normas estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2. São requisitos para investidura em cargo público a serem comprovados quando da ocorrência deste ato:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital;
b) Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, ou a idade exigida para o exercício do cargo, na data da Posse;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino);
e) Ter condições plenas de saúde física e mental, para o exercício das atribuições do Cargo, as quais serão verificadas por ocasião do exame médico e psicológico;
f) Possuir habilitação para o Cargo pretendido, conforme o disposto no Capítulo I deste Edital, na data da Posse;
g) Não ser aposentado e nem estar em idade de aposentadoria compulsória, nos termos da legislação em vigor;
h) Candidatos com deficiência -  verificar capítulo próprio, neste Edital;
i) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão nos 5 anos anteriores à data de posse;
j) Carteira de Registro em órgão representativo de classe quando houver;
l) Apresentar toda documentação exigida pela Administração Pública Municipal conforme Item 7.8.

2.3. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da convocação para preenchimento de vaga, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não apresenta
ção dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso.

2.4. DA INSCRIÇÃO:
2.4.1. PERÍODO: de 14 de outubro de 2013 a 21 de outubro de 2.013.
2.4.2. As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Prefeitura Municipal, www.lencoispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos Públicos. 
Para se inscrever ou obter mais informações, clique aqui”, no prazo previsto até às 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição. Após às 23h59 o 
sistema de inscrição da Prefeitura de Lençóis Paulista não aceitará quaisquer inscrições.
2.4.3. Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar informando seus dados de forma correta, de acordo com o que o sistema exigir.
2.4.4. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão Municipal de Serviço Civil a faculdade de ex
cluir aquele que os preencher com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas ou, ainda, que não satisfaça todas as condições estabelecidas neste 
edital. Verificadas quaisquer dessas hipóteses, será cancelada a inscrição do candidato, sendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que 
aprovado nas provas e exames, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
2.4.5. Após o cadastramento do candidato, o mesmo deverá fazer seu login com CPF e senha, clicar no link “Inscrições Abertas”, e realizar a inscrição dentro do 
prazo previsto para o cargo que deseja concorrer.
2.4.6. Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar em qualquer agência bancária. O pagamento deverá ser realizado até o 
próximo dia útil da data final da inscrição.
2.4.7. Caso o candidato recolha valor maior ao da inscrição, não será ressarcido o valor pago a maior. Caso o candidato recolha valor menor ao da inscrição, a 
inscrição não será efetivada, sendo que neste caso o candidato deverá gerar um novo boleto e pagar o valor correto em qualquer agência bancária.
2.4.8. O simples cadastramento dos dados do candidato, o pedido de inscrição e a geração do boleto bancário não implicam na efetivação da inscrição. Para que 
a inscrição do candidato seja efetivada é necessário que haja o pagamento do valor expresso no boleto dentro do prazo de vencimento.
2.4.9. Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, extemporânea ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste edital.
2.4.10. Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo alegado ou em duplicidade de pagamento do valor da taxa de inscrição.
2.4.11. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente.
2.4.12. O candidato poderá verificar o status de sua inscrição no menu “Inscrições do Candidato”.
2.4.13. O candidato que não tiver acesso próprio à internet, poderá fazer sua inscrição por meio de serviço público, tal como o programa “Acessa São Paulo”. 
Em Lençóis Paulista o programa está disponível no Centro do Empreendedor, sito na Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11 -  centro, com horário de atendimento das 8h 
às 16h30, exceto aos finais de semana e feriados. Para utilizar o Programa, basta ser feito um cadastro, apresentando o documento pessoal R.G. no próprio posto. 
Cabe exclusivamente ao candidato conferir os dados de sua inscrição e do boleto bancário antes do pagamento do mesmo.

O Edital Completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos Públicos. Para se inscrever ou obter mais infor
mações, clique aqui” e no átrio da Prefeitura.

Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de outubro de 2013. Na página A7. Valor da publicação R$ 384,00.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRISCILA CORRÊA DIAS MENDES, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Co
marca de Macatuba-SP, vem pelo presente, na forma como autorizado pelaLei Federal n° 
9.514/1997, artigo 26, § 4°, e em razão do requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDE
RAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, com sede em Brasilia/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 
4, lotes 3/4, credora do contrato de financiamento imobiliário n° 155550656431, garantido 
por alienação fiduciária firmado em 22/11/2010 e registrado sob o R. 5 da matrícula n° 508 
deste Cartório, referente ao imóvel situado à Rua Edwaldo Fantini, n° 394 -  Jardim Planalto, 
nesta cidade de Macatuba-SP, NOTIFICAR a devedora fiduciante daquele contrato, ALES
SANDRA FARAH, brasileira, solteira, proprietária de microempresa, portadora do RG n° 
22.907.019-X-SSP/SP e do CPF n° 214.374.318-10, residente e domiciliada na cidade de Ma- 
catuba-SP, na Rua Edewaldo Fantini, n° 394, para que compareça a este Oficial de Registro 
de Imóveis de Macatuba-SP, sito à Rua Rio de Janeiro, n° 09-35, Centro, no horário de funcio
namento, compreendido das 9:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo impror
rogável de 15 (quinze) dias, contados da última das 03 (três) publicações deste edital, a fim 
de dar cumprimento às obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
correspondentes às prestações n°s 12, vencida em 22/11/2011; 13, vencida em 22/12/2011; 
14, vencida em 22/01/20L2; 15, vencida em 22/02/2013; 16, vencida em 22/03/2012; 17, 
vencida em 22/04/2012; 18, vencida em 22/05/2012; 19, vencida em 22/06/2012; 20. 
vencida em 22/07/2012 21. vencida em 22/08/2012; 22. vencida em 22/09/2012; 23. ven
cida em 22/10/2012; 24. vencida em 22/11/2012; 25. vencida em 22/12/2012; 26. venci
da em 22/01/2013; 27. vencida em 22/02/2013; 28. vencida em 22/03/2013; 29. vencida 
em 22/04/2013; 30. vencida em 22/05/2013; 31. vencida em 22/06/2013; 32. vencida em 
22/07/2013; 33. vencida em 22/08/2013; 34. vencida em 22/09/2013, cujos valores estão su
jeitos a atualização monetária, juros de mora e demais encargos legais devidos que se ven
cerem até a data do efetivo pagamento, de acordo com a planilha apresentada pela credora 
juntamente com o requerimento da notificação, acrescendo-se ao montante devido, ainda, 
as despesas de cobrança já realizadas, inclusive as das publicações do presente edital. Nesta 
oportunidade, fica o notificado cientificado, também, que o não cumprimento da referida obri
gação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor da credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do Artigo 
26, § 7°, da Lei Federal 9.514/1997, acima aludida. Dou fé. Priscila Corrêa Dias Mendes, a 
Oficial.

OPORTUNIDADE EM LEILÃO DAS VARAS DO 
TRABALHO DE LENÇÓIS PAULISTA -SP

Se você busca uma oportunidade em leilão, a LANCE TOTAL Leiloes realizará no 
próximo dia 22/10/2013 às 13 horas LEILAO na Vara do Trabalho de Lençóis Paulista, 
sito à Rua Carlos Trecenti, 215 -  Vila Santa Cecília -  Lençóis Paulista/SP, com o mais 
diversos tipos de bens.
A oportunidade de adquirir bens com lances iniciais de 40% e 50% do valor da avaliação, 
vão desde veículos, imóveis e outros. Veja relação em nosso site WWW.lancetotal.com.br. 
O leilão ocorrerá na modalidade Presencial e Online, onde para participar do leilão Online, 
o interessado deverá fazer o cadastro em nosso site e pedir sua habilitação. Para participar 
do leilão na modalidade Presencial o interessado basta tão somente estar presente no dia 
e hora designado acima e fazer sua oferta.
Como destaque temos a DESTILARIA SANTA MARIA, que conta com um imóvel de 
4,84 há, e suas construções, bem como um parque industrial nele instalado com todos os 
seus equipamentos, dentre eles: 2 caldeiras, Equipamentos para fabricação de Acetato de 
Etila, Destilaria com capacidade para 350.000 litros/dia, gerador, Maquina Engarrafadora, 
Moenda e outros.

Não deixe de participar, consulte nosso site para maiores informações. WWW.
l a n c e t o t a l .c o m .b r .

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 12 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Valor

Vilson da Silva 
e Adriana da 
Conceição

Rua Mário Dalben 
L20 Q N Grajaú

25794/5906 R$105,00

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua Marcilio 
Minetto L18 Q Q 

Grajaú

25915/5516 R$111,00

Maria Luiza 
Comércio e 

Empreendimentos 
Ltda

Av. Antonio 
Ramponi L43 Q22 

Maria Luiza IV

28243/5250 R$94,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 133/2013 -  Processo n° 239/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos (Lote G). 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 24 
de outubro de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível 
no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Pal
meiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013. JOSÉ DE- 
NILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 134/2013 -  Processo n° 240/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de cartuchos/toners ori
ginais. Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de 
lances: 24 de outubro de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
RETI-RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o edital do 
Pregão n° 131/2013, Processo n° 237/2013, cujo o objeto é a aquisição 
de livros para as escolas municipais, foi retificado. O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, 
Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013. JOSÉ DE
NILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de outubro de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 116,23.

r
Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS 
PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO N° 33/2013 - PROCESSO 47/2013 - CON
TRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: 
ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA. - VALOR: R$ 
56.000,00 - ASSINATURA: 27/09/13 - OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 
HIDRÔMETROS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - VIGÊNCIA: 03 
MESES - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 05/2013.

EXTRATO DO CONTRATO N° 34/2013 - PROCESSO 45/2013 - CON
TRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: FUN
DAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO. - VALOR: R$ 
31.543,50 - ASSINATURA: 03/10/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE COLETAS E 
ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA 
- VIGÊNCIA: 12 MESES - MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 
13/2013.

EXTRATO DO CONTRATO N° 35/2013 - PROCESSO 46/2013 - CON
TRATANTE: SAAE DE LENÇÓIS PAULISTA - CONTRATADO: DI- 
GICROM ANALÍTICA LTDA. - VALOR: R$ 8.600,00 - ASSINATURA: 
03/10/13 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MEDIDOR PORTÁTIL 
DE CAMPO E LABORATÓRIO DE COR, E 1 (UM) MEDIDOR POR
TÁTIL DE CAMPO E LABORATÓRIO DE CLORO - VIGÊNCIA: 03 
MESES - MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 14/2013.

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de outubro de 2013. Na página A7. 
Valor da publicação R$ 61,28.

LEANDRO JOSE PLACCA MARCENARIA ME torna público que soli
citou junto à CETESB a Licença Prévia, de Instalação e Operação para a 
atividade de “Marcenaria, produtos de”localizada à AV JOSÉ ANTONIO 
LORENZETTI, 254 -  JD SÃO JOÃO municio de LENÇÓIS PAULISTA.

NEXUS PARTICIPAÇÕES LTDA que através de alteração do contrato 
social mudou a razão social para NDI DESENVOLVIMENTO IMOBI- 
LIARIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
n° 003.456.005/0001-11, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, que 
no prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa de Com
pra e Venda de lotes de terra no JARDIM GRAJAÚ situado em Lençóis 
Paulista/SP.

Quadra e Lote CTR Nome
B/33 105 I. E. P. C. da P.

JARDIM GRAJÁU, vem notificar as pessoas abaixo relacionadas, que no 
prazo de 30 dias serão rescindidos os Contratos de Promessa de Compra 
e Venda de lotes de terra situado nesta cidade de Lençóis Paulista/SP.

Quadra e Lote Contrato Nome

L/15
Aditivo

ao
contarto

46

Rosmar Alexandrre da 
Silveira

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://WWW.lancetotal.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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Cotidiano

TRATAMENTO

Quimioterapia será 
inaugurada no dia 4

Unidade dentro do Hospital Piedade poderá atender de início até 20 pacientes por dia

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

A Unidade de Quimiote
rapia do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade será 

inaugurada oficialmente no 
próximo dia 4 de novembro. 
Segundo o diretor administra
tivo da entidade, Juliano César 
Botero, o setor iria funcionar 
neste mês, mas, devido aos 
atrasos na entrega de equipa
mentos e uma auditoria que 
vai acontecer no dia 15, ficou 
acordada a inauguração para o 
próximo mês. ”No dia 15, uma 
equipe do Hospital Estadual de 
Bauru vai avaliar a estrutura e 
discutir algumas partes do pro
cesso", explica.

A obra, desde a construção 
até o recebimento da mobília, 
levou 12 meses para ser con
cluída e o atendimento aconte
ce em parceira com o Hospital 
Estadual de Bauru. ”0  projeto 
partiu do empresário Edeníl- 
son Grecca que nos procurou 
em parceria com a Diretoria 
de Saúde e a Prefeitura. Foram 
investidos mais de R$ 200 mil 
arrecadados através de doações 
das empresas da cidade".

A estimativa inicial da Uni
dade de Quimioterapia, que só 
vai atender adultos pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), é 
receber 30 pacientes que já 
fazem o tratamento em Bauru. 
"São números firmados só em 
Bauru, mas acreditamos que o 
atendimento pode até dobrar 
após o início do serviço, por
que temos pacientes que são 
atendidos em Jaú e Botucatu".

0  valor que cada pacien
te vai custar para a Unidade

NAUGURAÇã O - Oncologista e diretor administrativo do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade mostram instalações da Unidade de Quimioterapia

ENTENDA O PROCESSO DA UNIDADE DE QUIMIOTERAPIA

•  O Hospital Nossa Senhora da 
Piedade firmou uma parceria 
com o Hospital Estadual 
de Bauru para atender os 
pacientes em tratamento de 
quimioterapia.

•  No primeiro momento vão ser 
atendidos apenas pacientes da 
cidade que fazem o tratamento 
no Hospital Estadual.

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

•  O Hospital Estadual de Bauru 
é o responsável por manipular 
os medicamentos que serão 
trazidos para serem aplicados 
nos pacientes em Lençóis 
Paulista. Qualquer assunto 
relacionado à documentação 
também deve ser tratado em 
Bauru.

ainda não foi confirmado, mas 
Botero acredita que aproxi
madamente R$ 40 mil serão 
investidos por mês com gas
tos diretos, ou seja, médicos e 
compra de medicamento. "Não

vamos receber repasse do SUS 
porque não somos indepen
dentes ainda (existe a parce
ria com o Hospital Estadual 
de Bauru). Vamos definir, em 
uma reunião neste mês, como

vai ser o repasse dessa verba 
que deve vir de uma parceria 
com a Prefeitura, microrregião 
e doações. O Hospital não vai 
ter nenhum gasto extra para 
manter a Quimioterapia".

Para o oncologista, André 
da Silva Santos, um dos mé
dicos que vai atender na Uni
dade, o setor tem capacidade 
inicial para 20 pacientes por 
dia, já que o espaço conta com 
oito poltronas e duas camas. 
"Dez pacientes podem fazer 
a quimioterapia ao mesmo 
tempo. Então, a priori, 20 pa
cientes por dia podem receber 
quimioterapia. É um serviço 
muito grande". Mas, conside
rando que cada paciente leva 
não necessariamente um perí
odo do dia para receber a infu
são, um número maior de pes
soas pode ser atendido com o 
tempo. "Por um levantamento 
subjetivo, a gente estima que 
em torno de 90 pacientes de 
Lençóis Paulista e da micror- 
região devem ser atendidos, 
mas já adianto que isso é só 
um começo".

DO AÇÕES
Após reportagem do jornal 

O ECO, sobre falta de apoio 
para a iniciativa, o empresário 
Edenilson Grecca, foi procura
do por diversas empresas. O 
Grupo Lwart doou R$ 80 mil 
para instalação do Centro. O 
vereador Manuel dos Santos 
Silva, parceiro no projeto, con
seguiu doação de R$ 60 mil da 
Zilor, R$ 20 mil da Support e 
R$ 15 mil da Ascana. Outras 
empresas ainda negociam a do
ação de mais recursos.

Unidade vai melhorar qualidade de vida dos pacientes, diz Santos
Para o oncologista André 

da Silva Santos, com o funcio
namento da Unidade de Qui
mioterapia no município, os 
pacientes locais terão melhor 
qualidade de vida. "O gran
de problema do câncer está 
atrelado à qualidade de vida. 
Primeiro porque todo mundo 
considera a notícia (de ter um 
câncer) uma desgraça, segun-

do porque é um tratamento 
desgastante. A oncologia evo
lui muito nos últimos anos, 
a sobrevida está prolongada, 
os efeitos colaterais são me
nores, mas mesmo assim eles 
não são isentos dos efeitos co
laterais", explica. "O paciente 
que tem que sair da cidade, 
se descolar, não tem um mé
dico, uma equipe, fica mais

desgastante e diminui a qua
lidade de vida".

Na Unidade de Quimiote
rapia de Lençóis Paulista um 
grupo de oncologistas, enfer
meiros, farmacêuticos, nutró- 
loga e profissionais que fazem 
os cuidados paliativos vão 
atender aos pacientes. "É uma 
equipe completa. Tem um ci
rurgião oncológico esperando

que assim que o volume for 
excedendo às estáticas vamos 
chamar ele", explica Santos. 
"Os ciclos de infusão da qui
mioterapia, em geral, é a cada 
21 dias, mas pode ter ciclos 
que são três dias consecutivos 
dependendo da patologia e do 
tratamento", diz. "Na Unidade 
sempre vai ter um oncologista 
para o atendimento".

LENÇÓIS

Prefeitura abre concurso para diretor de escola coordenador pedagógico

Inscrições vão de 14 a 21 de outubro; inscritos farão prova de informática

Carlos A lb e rto  D uarte

A Prefeitura de Lençóis 
Paulista abre na próxima 
segunda-feira, 14 de ou

tubro, inscrições para diretor e 
coordenador de escola. As ins
crições permanecem abertas 
até o dia 21 de outubro e de
vem ser feitas somente pelo site 
da Prefeitura Municipal (www. 
lencoispaulista.sp.gov.br).

O diretor de RH (Recursos 
Humanos), Marcos Norabele, 
disse que concurso público 
para essas funções é raro, já 
que os servidores que ocupam 
o cargo geralmente permane
cem até a aposentadoria. Disse 
que as vagas foram disponibi
lizadas em função de exonera
ções ocorridas no meio do ano.

A novidade, segundo o di
retor, é que um dos requisitos

será que os candidatos tenham 
conhecimento em informática e 
farão prova teórica sobre a ma
téria. "Precisamos de candidatos 
que estejam envolvidos no uni
verso dos alunos (informática)", 
explicou Norabele. Tanto para o 
cargo de diretor como coordena
dor pedagógico, além de conhe
cimento em informática, exige-se 
licenciatura plena em pedagogia, 
mestrado ou doutorado, confor-

me a LDBE (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação) e oito anos 
de exercício no Magistério.

A taxa de inscrição para os 
dois cargos é de R$ 50, carga ho
rária de 40 horas semanais e sa
lário inicial de R$ 3.896,00 para 
diretor e R$ 3.058,00 para a fun
ção de coordenador pedagógico.

Todas as informações estão 
no edital publicado hoje na pá
gina A7, do jornal O ECO.

NOBEL
A Opaq (Organização para a Proibição das Armas 
Químicas) foi laureada nesta sexta-feira ii,  com o Prêmio 
Nobel da Paz. O anúncio foi feito pela Comissão do Nobel, 
em Oslo, na Noruega, que citou os "amplos esforços" da 
entidade para eliminar os arsenais químicos pelo mundo.

FACOL

Augusto Nunes abre 
Semana Integrada 
do Conhecimento
Circuito de 
palestras, oficinas 
e mini-cursos tem 
início no dia 29

Da Redação_________

O jornalista Augusto Nu
nes abre a 7^ Semana 
Integrada do Conhe

cimento da Facol (Faculdade 
Orígenes Lessa) no dia 29, a 
partir das 19h. Com o tema, 
2013: o ano em que o Brasil 
enxergou a corrupção impu
ne, Nunes vai trazer um pou
co da experiência que tem 
no meio para discutir sobre 
o assunto.

O jornalista tem no cur
rículo a direção das revistas 
Veja, Época e Forbes (edição 
brasileira) e os jornais O Es
tado de São Paulo, Jornal do 
Brasil e Zero Hora. Em agos
to de 2013, Augusto Nunes 
foi anunciado como o novo 
mediador do programa Roda 
Viva, da TV Cultura, substi
tuindo o jornalista Mário Sér-
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PRESENÇA CO NFIRM ADA -
Augusto Nunes fala sobre 
corrupção em palestra na Facol

gio Conti.
A Semana Integrada do 

Conhecimento, realizada 
sempre nos finais do ano le
tivo, visa promover palestras, 
debates e discussões de te
mas atuais das áreas dos cur
sos oferecidos na Faculdade.

Na programação tem 
ainda, no dia 31, a palestra 
Vencendo o medo de falar 
em público: como alcançar 
a comunicação eficaz, com 
Franco Júnior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 5, CONTRATO 85-2011 (Originário da CP 04-2010) 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 115.635,64. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRA
TADO: ENOPS ENGENHARIA S/A OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de 
Serviços Técnicos Especializados em Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Es
gotamento Sanitário, Sistema Comercial e Prestação de Serviços Especializados, do Município de Macatuba 
(SP). FUND. LEGAL: Art. 57, II da Lei 8666/93. ASSINATURA: 09/10/2013.
Macatuba, 09 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO ALTERAÇÃO 1, CONTRATO 28-2013 (Originário do Convite 07-2013) 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 2.636,48. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRATA
DO: PAULO ROGERIO GALANTE MEI. OBJETO: Aquisição de peças e equipamentos de informática. 
FUND. LEGAL: Art. 57, II da Lei 8666/93. ASSINATURA: 09/10/2013.
Macatuba, 09 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

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 Muni
cipal n° 258/2010, NOTIFICADOS a executar a limpeza e demais atos in
dispensáveis à manutenção dos imóveis de suas respectivas propriedades, no 
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta, sob pena 
de incidir multas e outras cominações legais.

Lençóis Paulista, 12 de Outubro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua João Francisco de 
Macedo L24 Q J Grajaú 25646/5819

Sérgio Pelegrini 
Marun

Rua João Francisco de 
Macedo L25 Q J Grajaú 25647/5817

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de outubro de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 50,71.

Centro Municipal de Formação 
Profissional “Prefeito Ideval Paccola”

CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
“PREFEITO IDEVAL PACCOLA”

PORTARIA 15/2013

Wanderley Francatti, Diretor Executivo do CMFP de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:

Portaria n° 15/2013 de 11 de outubro de 2013, afasta a funcionária Juliana 
Pereira Germino de 01/10/2013 até 29/03/2014 -  por motivo de concessão de 
Licença Gestante.

Lençóis Paulista, 11 de outubro de 2013.

Wanderley Francatti 
Diretor Executivo

Publicado no jornal O Eco, no dia 12 de outubro de 2013. Na página A8. 
Valor da publicação R$ 42,26.
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Economia

JU STIÇA

Endividada, Destilaria 
Santa Maria vai a leilão
Dívidas trabalhista 
e previdenciária 
chegam a 
R$ 6 milhões

Carlos A lb e rto  D uarte

A Destilaria Santa Maria 
vai a leilão no dia 22 de 
outubro, no Fórum do 

Trabalho de Lençóis Paulista. 
A destilaria está avaliada em 
R$ 6,64 milhões, com lance 
mínimo de R$ 3,32 milhões. 
Até a quinta-feira, 10, a destila
ria recebeu visita de 62 pessoas 
interessadas, mas a previsão é 
que o número de interessados 
triplique nas próximas sema
nas. Os lances podem ser dados 
online no site do Lance Total 
(www.lancetotal.com.br) ou 
presencialmente, na terça-feira 
22, na audiência no Fórum do 
Trabalho de Lençóis Paulista. Os 
recursos arrecadados com a ven
da da destilaria serão destinados 
prioritariamente ao pagamento 
das dívidas trabalhistas e previ- 
denciárias que, segundo apurou 
o jornal O ECO, totalizam cerca 
de R$ 6 milhões. A maior parte
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LOTE - A destilaria Santa Maria está avaliada em R$ 6,64 milhões, com lance mínimo partindo dos R$ 3,32 milhões

da dívida é com cerca de 100 tra
balhadores, segundo Justiça.

Desativada há aproximada
mente três anos, a destilaria pode 
voltar a funcionar desde que obti
da Licença Ambiental da Cetesb 
(Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental), ligada à 
Secretaria do Meio Ambiente do 
governo paulista. O documento 
encontra-se arquivado na Cetesb, 
porém é de propriedade da Des

tilaria Santa Maria, podendo ser 
solicitada sua renovação a qual
quer tempo, tendo apenas que 
atualizar alguns aspectos referen
tes à possível retomada da indús
tria de álcool.

No site do Lance Legal es
tão avaliados imóveis, parque 
industrial, instalado na Fazenda 
Santa Maria, Bairro Lageado, 
em Lençóis Paulista, com to
dos os equipamentos. Ao valor

atribuído vem acrescentado o 
valor total da destilaria (bens 
móveis), somada a Licença Am
biental devidamente legalizada 
em R$ R$ 6,5 milhões.

A prioridade é que a Des
tilaria Santa Maria seja ar
rematada em sua totalidade, 
mas é possível que dornas, 
guinchos e outros equipa
mentos sejam desmembrados 
e leiloados separadamente.

FIM DA GREVE
Depois de uma extensa rodada de negociação, 
bancos e o comando de greve dos bancários 
chegaram ontem a um acordo que pode pôr 
fim à greve da categoria. A paralisação, a mais 
longa desde 2004, chega hoje ao 23° dia.

EDUCAÇÃO

Feira mostra produtos e atitudes 
empreendedoras dos alunos

1010: DIVULGACAO

Escola Guiomar 
é a próxima a 
realizar o evento 
nos dias 30 e 31

Da Redação________

A2  ̂ Femep (Feira de 
Empreendedorismo 
da Escola Ézio Pacco- 

la), no Jardim Primavera, foi 
realizada nos dias 8 e 9 de ou
tubro, inaugurando a progra
mação que ocorre neste mês 
para mostrar o trabalho dos 
alunos da Rede Municipal.

O assunto empreende- 
dorismo faz parte da grade

ABERTURA -
A prefeita Bel 
prestigiou a 
feira ao lado 
dos alunose 
dos diretores 
municipais

curricular do 6° ao 9° ano 
do Ensino Fundamental, na 
cidade, desde 2011.

Durante a Feira, os alu
nos apresentaram a comu
nidade e comercializaram 
produtos confeccionados 
por eles, com ajuda de 
mães, como aromatizadores 
de ambientes, plantas culti
vadas, vasos e brinquedos 
feitos com materiais recicla
dos, bolsas, aventais e potes 
decorados. Com o dinheiro 
arrecadado, os estudantes 
vão escolher o que comprar 
para a escola.

A próxima Feira acon
tece na escola Guiomar, no 
Jardim Caju nos dias 30 e 31.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FORUM DE GESTÃO
Um grupo de educadores da 
Rede Municipal representou 
Lençóis Paulista no 3° Fórum 
de Práticas de Gestão realizado 
pela Editora Positivo, em São 
Paulo, no dia 30. No geral 52 
municípios conveniados ao 
Sistema de Ensino Aprende 
Brasil participaram do encontro.

IA DE FAZER 
> BEM 2013

Evento de voluntariado do Grupo Lwart reuniu quase 1000 pessoas

Nos dias 5 e 6 de outubro, o Grupo Lwart proporcionou um final de semana 
diferente, de muita alegria e diversão para a comunidade lençoense que participou 
do Dia de Fazer o Bem. Apesar de o evento já ser uma iniciativa tradicional no 
município de Lençóis Paulista desde 2007, neste ano, a empresa mudou o formato 
da ação e, além da tradicional arrecadação de leite, ofereceu diversas atividades 
gratuitas para a comunidade, na Concha Acústica. A ação de incentivo ao 
voluntariado e a cidadania reuniu quase mil pessoas durante todo domingo.

0 Grupo Lwart agradece a todos que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso 
do Dia de Fazer o Bem: Lar dos Desamparados, supermercados Santa Catarina, jaú 
Serve, Santo Expedito, Tupã e Azulão, Orquestra Boca do Sertão, Grupo Faz e Conta, 
Academia Passo a Passo, Grupo Soul, Grupo de Dança Marcelo Estrella e aos 
voluntários que proporcionaram um dia diferente, de muita alegria para a 
comunidade.

RESULTADOS DO DIA DE FAZER O BEM:
• 6 . 1 1 7  litros de leite arrecadados nos supermercados

• 8 4  pessoas atendidas no ASILO

• 1 0 0 0  pessoas participaram das atividades na Concha Acústica

• 1 2 0  voluntários ajudaram nas atividades

Nossos agradecim entos a todos os parceiros e voluntários. 
Juntos, fazem os a diferença!

^ © 0 (1 )  © O
PARCEIROS:

ValorízAcãoSocíal
PROGRAM A DE
VOLUNTARIADO E 
SO LIDARIEDADE

G R U P O

LW A R T
^nímiUs^
ASSOCIAÇÃO PBOTEIORA DE lEKÇÚIS PAUIISTÃ

DIRETORIA 
DE SAÚDE

)
)

4 D ir e t o r ia  d e

( 1 C U L T U R A P O L I V W
CLÍNICA VETERINÁRIA

Adestrador: 
Marcos Prado

http://www.lancetotal.com.br
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Esporte

PCD

Alan Fonteles disputará 
Jogos Abertos por Lençóis
Campeão olímpico já 
representa a Adefilp; 
acerto foi confirmado 
na quinta-feira 10

A n ge lo  Neto__________

O recordista mundial e 
campeão paralímpico, 
Alan Fonteles vai repre

sentar Lençóis Paulista nos 
Jogos Abertos do Interior em 
Mogi das Cruzes em três pro
vas do Atletismo PCD (Pessoa 
Com Deficiência): 100, 200 e 
400 metros. O acerto foi confir
mado pelo diretor de Esporte, 
José Lenci Neto, em entrevista 
ao jornal ECO 90.1 Notícias, 
na manhã de ontem. O atleta 
se junta à equipe PCD da Ade- 
filp (Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista) na 
busca por medalhas.

Fonteles já representa a en-
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REFORÇO DE PESO -  Campeão paralímpico e recordista mundial em 
duas categorias, Alan Foteles vai representar Lençóis nos Jogos Abertos

tidade em todas as competições 
que disputa. Zé Lenci acredita 
que com este reforço, Lençóis 
Paulista já tem praticamente 
três medalhas de ouro garan
tidas. "Nossa cidade terá um

destaque bastante grande nos 
Jogos Abertos já que um atleta 
deste nível estará representan
do a cidade. O Alan tem um 
carinho muito grande por Len
çóis Paulista. Ele já participou

de festas, encontros e palestras 
na cidade".

Com o reforço de peso, o 
Atletismo PCD lençoense che
ga forte para os Jogos Abertos 
do Interior que começam na 
segunda-feira 14. Cerca de 100 
pessoas, entre atletas, técnicos 
e pessoal de apoio compõem a 
delegação lençoense. Ao todo 
oito modalidades vão represen
tar Lençóis Paulista nos Aber
tos. As competições na modali
dade PCD serão disputadas na 
sexta-feira, 18.

Alan Fonteles surpreendeu 
o mundo este ano ao pulverizar 
o recorde mundial dos 100 me
tros (T44), em Londres. O ano 
passado, ele bateu o recorde 
dos 200 metros (T43). No mes
mo ano, nas Paralimpíadas de 
Londres, ele desbancou nada 
mais nada menos do que Oscar 
Pistorius, nos mesmos 200 me
tros (T43) em um uma arranca
da espetacular.

MELHOR IDADE
A Secretaria de Esportes de Macatuba, em parceria Fundo 
Social da cidade, promoveu no sábado 5, das 8h até i8h30, 
o 11° Jogos da Melhor Idade. Na categoria vôlei adaptado 
masculino, Igaraçu do Tietê foi a campeã, com Macatuba 
em segundo e São Manoel na terceira colocação.

FUTEBOL

Amador segue com jogos das séries A e B
Amanhã tem rodada tripla 

pelo Campeonato George Ri
beiro Correia Lima de Futebol 
Amador série A, pelo grupo B. 
O primeiro confronto será às 8h, 
entre Juventus e Palestra. Logo 
em seguida, às 10h, tem Grêmio 
da Vila e Grêmio Cecap. No pe
ríodo da tarde, às 15h, o clássico 
entre Alfredo Guedes e Santa 
Luzia promete fortes emoções. 
Todos os jogos serão no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão.

Já pela série B do Campeo
nato Amador 2013 troféu Jacob 
Joner Neto, no estádio João Ro
berto Vagula, o Vagulão, o Nova 
Lençóis mede forças contra o 
Sport Ferrari, às 8h. No jogo de 
fundo, Alvorada e Asa Branca 
se enfrentam a partir das 10h.

Os campeonatos amadores 
de Lençóis Paulista são organi
zados pela LLFA (Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador), através 
da diretoria de Esportes.
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TRUCO - A dupla João e Serginho conquistou o título do Campeonato 
Municipal de Truco. A final aconteceu no domingo 29 e contou com 
14 duplas campeãs das etapas durante o ano de 2013. Silvio e Clei- 
ton foram os vice-campeões e Alisson e Carlão levaram a medalha de 
bronze. Contieiro e Baixinho também foram premiados como a dupla 
que mais participou das etapas realizadas neste ano. Lençóis Paulista 
estará representada com seis duplas na final estadual do campeonato.

BASQUETE

Sub-16 encara rodada dupla do Campeonato Estadual
Equipe tem dois jogos 
em casa e já pode 
garantir classificação 
antecipada na Prata

A n ge lo  Neto___________

A equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista encara 
duas partidas neste final de 

semana pela série Prada do Cam
peonato Estadual organizado pela 
FPB (Federação Paulista de Baske- 
tball). Os jogos serão no ginásio 
do Csec, sempre a partir das 15h. 
Caso vença os jogos, o Alba pode 
garantir a vaga antecipada para a 
próxima fase do campeonato.

AO ATAQUE -  Equipe do Alba pode garantir a classificação 
antecipada para a fase final da série Prata do Campeonato Estadual

Hoje a partida é contra Santo 
André. Já amanhã, os meninos 
lençoenses encaram Santos. Le
onardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu, técnico do Alba, prevê 
dois confrontos difíceis e convo
ca a torcida para comparecer no 
ginásio. "Tivemos um período de 
recesso no campeonato estadual, 
mas alguns meninos disputaram 
outras competições. Treinamos 
forte para estes confrontos, pois 
sabemos da importância deles. 
Nestes momentos, a torcida pode 
fazer a diferença", lembra.

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



O ECO ENTREVISTA
De bem com a 
natureza, Maurício 
Magrão comenta 
os projetos
Bike Saúde e 
Bichos do Mato ©

CULTURA
Expovelha 
começa na 
segunda; 
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Lençoense representa região 
m conferência do meio ambiente

A jovem Rebeca Lima dos Santos, de 14 anos, foi escolhida como 
delegada; ela representa o projeto da escola Rubens Pietraroia

A n ge lo  N eto

ENGAJADA -  Receba é a representante da escola Rubens Pietraroia 
e de Lençóis Paulista na Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Omeio ambiente tem se 
mostrado uma das pre
ocupações da atual ju

ventude brasileira. Conscientes 
de que a população necessita 
viver em harmonia com a fau
na e a flora, o pode público 
trabalha forte para que as es
colas possam desenvolver pro
jetos e programas direcionados 
à preservação do maior bem 
da humanidade. Foi pensando 
nisso que o MEC (Ministério 
da Educação) lançou a Confe
rência Nacional Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente.

Para participar da instância 
nacional, alunos das escolas 
públicas passam por várias eta
pas. Lençóis Paulista já venceu 
algumas delas e terá uma repre
sentante na Conferência Esta
dual. A jovem Rebeca Lima dos 
Santos, de 14 anos, foi escolhi
da com um projeto voltado ao 
lixo e a reciclagem. ”O projeto 
é da escola onde estudo, a Ru
bens Pietraroia. Fui escolhida 
em uma votação na sala de aula 
para ser a delegada. Logo em 
seguida passei pela etapa regio
nal. Agora, caso seja novamente 
selecionado na Conferência Es
tadual, vamos apresentá-lo na-

Mais sobre a 
conferência

A 4^ CNIJMA (Confe
rência Nacional Infantoju- 
venil pelo Meio Ambiente) 
terá como tema Vamos Cui
dar do Brasil com Escolas 
Sustentáveis. Tem como 
objetivo fortalecer a educa
ção ambiental nos sistemas 
de ensino, propiciando 
atitude responsável e com
prometida da comunidade 
escolar com as questões 
socioambientais locais e 
globais com ênfase na par
ticipação social e nos pro
cessos de melhoria da rela
ção ensino-aprendizagem,

cionalmente, diretamente para 
a presidente Dilma Rousseff 
(PT)", explica a estudante.

A etapa regional aconteceu 
nos dias 26 e 27 de setembro, 
em Águas de Lindóia (SP). "Fo
mos em 34 alunos da diretoria 
de ensino de Bauru. Cada um

em uma visão de educação 
para a diversidade, inclusi- 
va e integral.

A Conferência Nacio
nal será o encontro de 
aproximadamente 700 
delegados e delegadas, 
entre 11 e 14 anos, que já 
debateram o tema em suas 
escolas, nas Conferências 
Municipais e ou Regio
nais e nas Conferências 
Estaduais. Na Conferência 
Nacional, esses jovens irão 
aprofundar a temática, so
cializar os projetos, partici
par de oficinas temáticas.

apresentou seu projeto e fizeram 
um mesclado de todos. Foram 
escolhidos dois delegados para 
representar este grupo e eu fui 
uma delas". Os projetos de ação 
elaborados a partir das propos
tas selecionadas por todos que 
participaram da fase regional,

serão apresentados e debatidos 
na Conferência Estadual pelos 
delegados eleitos, incluindo 
Rebeca. Os projetos seleciona
dos nesta fase serão defendidos 
pelos delegados escolhidos para 
participarem da etapa nacional.

Engajada quando o assunto 
é meio ambiente, ela acredita 
que o Brasil precisa melhorar 
muito na questão, mas demons
tra esperança. "O pessoal quer 
fechar os olhos e os ouvidos 
para os problemas. Não pode
mos só pensar, mas também 
desenvolver e praticar as ações. 
Lençóis Paulista já é uma cida
de bastante desenvolvida com 
relação à preocupação com o 
meio ambiente. As pessoas são 
conscientes", destaca.

Para a próxima etapa que 
ainda não tem local definido, 
Rebeca diz que a expectativa é 
grande. "Não sei o que esperar 
lá, mas acredito que seja igual à 
conferência regional. Este tipo 
de projeto é importante. Temos 
que cuidar do meio ambiente. 
Quanto mais se troca informa
ções, mais se tem vontade de 
criar e fazer". A Conferência Es
tadual Infantojuvenil pelo Meio 
Ambiente que seleciona os pro
jetos para a etapa nacional, será 
no dia 22 de outubro.

A prove ite  descontos de até 25% em  lOx no cartão todos os relógios!

Relógios a  partir de R$13,30 mensais! 
Somente até o dia 19/10,

Corra para não perder a promoção!

Presente nos 
melhores momentos.
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Entrevista í

FRASE
• "O ciclismo não é um esporte de competição e, sim, de 
confraternização, no qual a atividade física caminha junto com saúde e 
o lazer. Pedalamos por lugares bonitos com pessoas que gostamos."

Maurício Magrão, professor de educação física 
e apaixonado pelo ciclismo

MAURÍCIO FERREIRA DINIZ

Ciclismo e aventura 
como fórmula de saúde
Maurício Magrão conta como surgiram os projetos que levam centenas 
de pessoas a praticar o ciclismo de aventura, apreciado em Lençóis

M ÁRMO M ORIIRA

A n ge lo  Neto

Maurício Ferreira Diniz 
é mais conhecido por 
Magrão. É ele que, há 

11 anos, é responsável por pas
seios ciclísticos em Lençóis 
Paulista. Lençoense desde 
1985, quando chegou à cidade 
para disputar campeonatos de 
basquete pela extinta e vito
riosa equipe Lwart/Lwarcel, 
Magrão fez história conquis
tando - em 1989 - o título da 
divisão especial do Campeo
nato Estadual. Idealizador e 
coordenador dos projetos Bike 
& Saúde e Bichos do Mato, 
atualmente Magrão dedica sua 
energia ao ciclismo.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, o esportista conta como 
surgiu a ideia de realizar pas
seios ciclísticos pela região. 
Hoje, os eventos organizados 
por Magrão fazem sucesso 
junto a um público crescente, 
que cada vez mais procura no 
ciclismo uma forma de man
ter a saúde em dia, admirando 
belas paisagens e reencontran
do amigos. O extenso calendá
rio ciclístico do Bike & Saúde 
e Bichos do Mato conta com 
um passeio por mês, que vai 
desde aventuras mais curtas 
- como o caso do Passeio do 
Dia das Crianças, que aconte
ce hoje - até desafios como o 
Caminho da Fé, uma pedalada 
de mais de 400 quilômetros.

O ECO - Como os pro je 
tos in iciaram ?

M auríc io  D iniz - Os pas
seios de bicicleta surgiram 
há 11 anos, de uma ideia de 
quatro amigos: eu, Dudu 
(Leonardo H enrique de Oli
veira), João Paulo (João Pau
lo Dalaqua Paschoarelli) e o 
Marcel (Marcel Augusto Ra- 
dichi). Na época, queríamos 
ir até Águas de Santa Bárbara 
de bicicleta e descer o rio de 
boia. Nós achávamos legal 
que a Prefeitura se envol
vesse em tudo aquilo, a rru 
mando uma am bulância e um 
caminhão de apoio. O diretor 
de Esportes, que já  era o Zé 
Lenci (José Lenci Neto), con
cordou. No prim eiro passeio, 
juntam os mais de 50 ciclis
tas. Deu tão certo que, quan
do term inou o primeiro even
to, já planejamos o segundo.

No início, pensávamos em ir 
cada vez mais longe e te r de
safios cada vez mais difíceis. 
O tempo foi nos mostrando 
que o interessante era organi
zarmos passeios para pessoas 
que quisessem iniciar a p ráti
ca de ciclismo de aventura. É 
a questão da acessibilidade. 
O passeio ficou acessível ao 
ciclista. Temos uma estrutura 
que cuida da segurança atra
vés de carros de apoio e ca
minhão na retaguarda. A pes
soa que tem algum problema 
durante o percurso coloca a 
bicicleta no caminhão. Desta 
forma, cada vez mais pessoas 
passaram por estes passeios 
e aventuras. Os ciclistas se 
prepararam  de tal maneira 
que foram formando outros 
grupos em Lençóis Paulista. 
Estes grupos fazem aventuras 
de grandes distâncias. Vão 
facilmente almoçar na rodo
via Castelo Branco (SP-280), 
no Rodoserv. Poucas pessoas 
conseguem fazer isso. Peda
lar 200 quilômetros em um 
dia só é para poucas pesso
as. Através destes projetos, as 
pessoas vão pegando o gosto 
e amor pela experiência e an
dar de bicicleta.

O ECO -  De que m anei
ra o basquete ajudou neste 
processo?

M auríc io  Diniz -  Eu vim
para Lençóis em 1985 para 
jogar basquete na primeira 
equipe profissional da Lwart/ 
Lwarcel. Nós disputamos o 
campeonato da segunda di
visão no mesmo ano e fomos 
campeões. Em 1988, fomos 
campeões da série A2. Já em 
1989 levamos a divisão espe
cial. Estes três títulos me de
ram uma base e experiência 
muito grandes. É gratificante 
olhar para o passado e saber 
o que foi feito para o time ser 
campeão. Aquela época foi 
muito valiosa e eu levo para 
minha vida toda isso. Sou 
muito grato por ter dois atletas 
como o Dudu e o João Paulo. 
Duas pessoas apaixonadas e 
que estão multiplicando o que 
eles aprenderam. O basquete 
vem evoluindo e eles estudam 
o esporte. O basquete também 
vive um momento bastante 
bom. O Dudu tem realizado 
o sonho de vários garotos e

não existe valor para isso. Os 
projetos de ciclismo também 
são de integração completa. 
Sou uma pessoa satisfeita com 
meu trabalho.

O ECO - Quais passeios 
se tornaram trad ic iona is?

M auríc io  D iniz - Todo
passeio que fizemos e deu 
certo, perm aneceu. Mon
tamos um calendário que 
compreende um passeio ou 
aventura por mês. O passeio 
mais novo está indo para te r
ceira edição, que é do Dia 
das Crianças (hoje). Envolve 
crianças, jovens e pais que 
queiram participar. É um 
trajeto relativamente curto, 
de 20 quilômetros, em estra
da de terra. O passeio mais 
antigo é o de Águas de Santa 
Bárbara, na 13® edição. Os 
passeios vão se repetindo 
ano a ano e atendem desde 
o ciclista que está iniciando 
até, por exemplo, o Caminho 
da Fé (cerca de 400 quilôm e
tros). Acredito que esta seja a 
maior aventura ciclística rea
lizada no Brasil. São sete dias 
pedalando em dificuldades 
extremas na serra da M anti
queira, de Tambaú a Apare
cida do Norte.

O ECO - Você se consi
dera um exemplo para as 
novas gerações?

M auríc io  Diniz - A mis
são do professor de Educação 
Física é dar o exemplo para 
que as pessoas possam apren
der e ter hábitos saudáveis. 
O esporte me trouxe isso. 
Antes do ciclismo, pratiquei 
basquete. Consegui através 
do ciclismo de aventura e dos 
passeios de bicicleta formar 
uma equipe de amigos que 
andam junto comigo e que são 
responsáveis por tudo de bom 
que acontece nestes passeios. 
As pessoas da Prefeitura são 
envolvidas diretamente nis
so. A minha equipe tem 70% 
de voluntários. Eu fico muito 
feliz por ter agregado tantas 
pessoas sem pretensões. Isso 
tudo foi acontecendo ao longo 
dos anos. Quero, com o pas
sar do tempo, continuar com 
esta condição e possibilidade. 
Acredito que só vou continu
ar se estiver praticando. Eu 
acho que isso é fundamental.

O ciclismo não é um espor
te de competição e, sim, de 
confraternização, no qual a 
atividade física caminha junto 
com saúde e o lazer. Pedala
mos por lugares bonitos com 
pessoas que gostamos.

O ECO - Qual a defin ição 
que você dá ao momento em 
que está pedalando?

M auríc io  Diniz - Defino 
como um presente de Deus 
na minha vida, porque eu 
não imaginava que pudes
se desenvolver e coordenar 
estes projetos. Isso tudo foi 
criando um vínculo cada vez 
mais forte. Não conheço outra 
Prefeitura que tenha funcio
nários como eu, direcionado 
especificamente ao ciclismo. 
Ficaria feliz se tivesse tam
bém. Acredito muito no exem
plo que Lençóis Paulista tem 
dado. O Zé Lenci é testem u
nha e me conta tudo isso. O 
que me deixa mais feliz é ver 
que nós podemos influenciar 
de maneira positiva e efetiva 
na mudança de vida de muitas 
pessoas que já passaram pelo 
projeto. Muitas delas partici
pam dos passeios para tratar 
doenças. Sou feliz por fazer 
parte de tudo isso.

O ECO - Os pro jetos es

tão em que patamar?
M auríc io  Diniz - Estamos 

em uma fase de maturidade. 
Porém, nos consideramos 
eternos aprendizes. Eu fico 
feliz pelas empresas da nos
sa cidade terem confiança no 
projeto. Estamos em outubro 
e eu tenho um planejamento 
feito com todas as datas do 
ano que vem. Se der tudo cer
to, em dezembro estaremos 
divulgando e em janeiro já 
teremos passeio.

O ECO - O que o esporte 
s ign ifica  para você?

M auríc io  Diniz - O espor
te é a minha vida. Eu devo ao 
esporte tudo o que aprendi em 
relação a respeito e união. Isso 
é fundamental. O que mais 
preocupa são as vitórias, pois 
elas escondem os erros. Já as 
derrotas nos mostram. Nós 
evoluímos quando somos der
rotados. Isso tudo eu aprendi 
no esporte. O que eu espero é 
que dentro da nossa necessida
de de vida, eu esteja fazendo a 
minha parte para eu ter meu 
próprio futuro fazendo esta ati
vidade que eu gosto tanto por 
muitos e muitos anos.
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Cultura APRESENTAÇÃO
A Orquestra Boca do Sertão se apresenta amanhã, a 
partir das 20h, na Festa de Nossa Senhora Aparecida 
da Vila Cruzeiro. Os músicos prometem levar ao 
público um grande show  de música raiz sertaneja 
com vários clássicos do gênero. A entrada é gratuita.

o r q u íd e a s

Exporquídea mostra beleza e diversidade da espécie
Evento que acontece durante a 26̂  Expovelha, que começa na segunda-feira, traz expositores de 40 cidades do Brasil; exemplares estarão à venda

A n ge lo  N eto

Há 11 anos, orquidófilos 
de várias partes do Brasil 
se reúnem em Lençóis 

Paulista para expor as mais be
las e diferentes espécies desta 
planta tão admirada. Entre os 
dias 17 e 20 de outubro, no 
recinto de exposições José Oli
veira Prado, a Facilpa, exposi
tores de 40 cidades dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná estarão participando da 
11® Exporquídea -  Exposição 
Nacional de Orquídeas de Len

çóis Paulista.
O evento integra a progra

mação da 26® Expovelha que 
começa na segunda-feira, 14. 
Os expositores das plantas vão 
ficar no pavilhão Aldo Trecen- 
ti, e o evento é organizado pela 
CAOLP (Clube de Amigos Or
quidófilos de Lençóis Paulista). 
Além de ser um Festival Nacio
nal competitivo, a 11® Exporquí
dea tem como objetivo difundir 
a prática da orquidofilia, o estu
do e a cultura das orquidáceas. 
A exposição também promove 
a busca por hábitos ecologica

mente corretos e a conservação 
dos recursos naturais, além do 
respeito à natureza.

O diretor de exposições 
e vice-presidente da CAOLP, 
Eugênio Galli, acredita em um 
movimento acima do registra
do em 2012. “A expectativa é de 
mais visitantes e expositores. 
No ano passado foram pessoas 
de 37 cidades de quatro estados 
brasileiros estiveram na feira. 
“Uma exposição de orquídeas 
mostra que Deus existe. É tan
ta coisa diversificada e bonita 
que apenas um ser superior a

nós pode fazer. Convidamos a 
todos para visitar a exposição", 
diz o vice-presidente.

A competição contará com 
a presença de três juízes de 
cada categoria, formados e 
credenciados pela CAOB (Co- 
ordenadoria das Associações 
Orquidófilas do Brasil). Serão 
premiados com troféus os três 
melhores orquidófilos indivi
duais e as três melhores plan
tas de cada categoria. Haverá 
também uma área de venda 
das plantas aos interessados. A 
entrada é franca.

I" |N PRISCILA PEGATINnIiii

ORQUÍDEAS - Em 2012, diversidade de plantas impressionou os visitantes

Hoje tem Festa das Crianças, 
na Concha Acústica

Espaço cultural recebe peça 
Canto da Primavera

A Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), em par
ceria com a diretoria de 
Cultura, promove hoje, na 
Concha Acústica, a Festa 
das Crianças. Durante a 
tarde, das 13h às 18h, serão 
apresentadas várias atra
ções culturais.

As crianças podem 
se divertir com o Projeto 
Criança Feliz que disponibi
lizará diversos brinquedos. 
Também serão oferecidas 
guloseimas (pipoca, algodão 
doce, picolés, entre outros).

O evento mais esperado

começa a partir das 17h30. 
No palco principal, o Má
gico Harry apresenta um 
show de mágica. Entre os 
números mais esperados, os 
destaques são a levitação e 
aparecimento de objetos, pi- 
rofagia, entre outros.

ZABET
A Zabet, marca de bis

coitos da M. Dias Branco 
que atua principalmente no 
interior de São Paulo, estará 
presente na Festa das Crian
ças. A marca distribuirá cin
co mil pacotes de Nikito para 
as crianças durante a festa.

A Diretoria de Cultura traz 
para Lençóis Paulista, na sexta-fei
ra 18, a peça Canto da Primavera, 
com Zé Francisco. A apresentação 
será no Espaço Cultural Cidade do 
Livro, a partir das 20h.

Trata-se de uma livre adapta-

ção autobiográfica de Pablo Neru- 
da (1904-1973), sem dúvida uma 
das vozes mais importantes da 
poesia mundial do nosso tempo.

A entrada é gratuita. Os agen- 
damentos devem ser feitos no lo
cal ou pelo telefone 3263 3123.

Peça teatral 'Bananas.comhumm' 
anima a criançada em Agudos

A Prefeitura de Agudos promo
ve dia 26, na Praça Tiradentes, o es
petáculo “Bananas.comhummm". 
Haverá duas sessões, às 16h e 
18h30. Ambas gratuitas e destina
das a crianças a partir de 5 anos. 
O espetáculo tem duração de 50

minutos e foca os hábitos saudáveis 
em uma abordagem de interativi
dade a partir da tecnologia digital. 
Os animados Macacos, Banana, 
Bananinha e Bananada vão ex
plorar o mundo digital buscando 
conhecer tudo sobre bons hábitos.
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Mulher NO TOM DE ROSA
Depois de muito tempo, o batom 
vermelho ganhou um rival. O batom 
rosa invadiu a nécessaire e caiu no 
gosto das mulheres. O batom pode 
ser usado em diversos tons.
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M INISSAIAS compõe looks modernos ou com toque clássico
Comprimento ajuda a alongar a silhueta e oferece versatilidade; veja outras dicas

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

O calor está chegando e, com ele, a mi
nissaia volta a o centro das atenções. 
Peça-chave das estações quentes, ela 

une frescor e versatilidade. A brasileira gosta 
de colocar as pernas à mostra. Por isso, as 
saias curtas estão sempre nas coleções de 
verão e até de inverno. Desta vez, as grifes 
apostam nos modelos com babado na barra 
e nas bainhas irregulares e nos shorts-saia.

Um dos grandes pontos positivos do 
comprimento mini é o fato de alongar as

pernas, principalmente quando usado com 
sapatos mais abertos ou no mesmo tom da 
pele. Se você é baixinha, evite combinações 
com botas e modelos com tiras no tornozelo, 
que achatam a silhueta. Esse tipo de calçado 
só deve ser usado nos dias frios, com meias- 
-calças na mesma cor, para criar ilusão de 
alongamento.

Se o seu estilo é moderno, aposte nas 
saias com assimetrias e construções geomé
tricas, ou com detalhes descolados, como os 
spikes. Para criar um visual rocker, camisas 
amarradas, ankle boots com a ponta dos

dedos abertas e acessórios metalizados são 
boas pedidas para festas e eventos noturnos.

Para as românticas não faltarão opções 
neste verão, com muitos bordados, estampas 
florais e babados. As rendas, em cores alegres, 
dão o tom feminino sem perder a alegria. Em 
momentos mais formais, aposte nas rendadas 
em cores neutras, combinadas com sapatos de 
saltos leves e acessórios delicados.

Pessoas de quadris largos também po
dem usar a minissaia, contanto que haja um 
equilíbrio na produção. Opte pelas cores 
mais vivas na parte de cima.

l k
MODA -  Minissaias modelos, estilos e cores não podem faltar
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HORÓSCOPO 12/10 A 18/10
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

St

ÁRIES
t  Fase negativa para 
■  solicitar emprés- 
A  à timos ou favores, 

para tratar de 
assuntos sociais 

e pessoais. Tome cuidado com 
inimigos declarados. Cuide-se com 
a sua saúde.

leã o
Uma visita in
esperada poderá 
modificar os seus 
planos. Boa influên

cia aos seus interesses econômi
cos e também no que se refere 
ao trabalho e a vida sentimental 
e amorosa.

SAGITÁRIO
Este é uma fase 

^  realmente bené
fica para você.
Vai progredir no 
campo profissional 

e financeiro. O amor também está 
em excelente aspecto astral. Toda 
e qualquer chance de melho
rar em sua carreira, deverá ser 
aproveitada.

TOURO
Não gaste din
heiro desneces
sariamente e não 
se deixe levar pela 
generosidade para 

não ter prejuízos de ordem pes
soal. Por outro lado, lucrará na 
compra e venda de materiais 
agrícolas e produtos químicos, de 
um modo geral.

VIRGEM
Bom período para 

^  iniciar negócios 
relacionados com 

W a indústria, e pro
priedades. Contudo, 

não deixe de olhar e zelar pelo 
bem de seus familiares e não 
fuja das suas responsabilidades e 
problemas.

CAPRICÓRNIO
Demonstre firmeza, 

y M  convicção e mais 
confiança em si, 
que conseguirá, 
neste momento, 

influenciar pessoas importantes 
ao seu progresso e prosperidade 
profissional e material. Faça prev
alecer seu otimismo e receberá 
reais benefícios.

GÊMEOS
^  ^  ^  Pessoas de pro- 

^  jeção estarão a 
seu favor, neste 
período. Aproveite 
para realizar seus 

anseios, principalmente os do 
campo social e profissional. A fase 
é favorável para colocar em dia 
coisas atrasada.

l ib r a
Período dos mais 
favoráveis para 
realizar, com muito 
sucesso, grandes 
negócios, em

preendimentos e tudo aquilo que 
possa elevá-lo materialmente. 
Bom período para a vida social e 
ao amor.

AQUÁRIO
Agora, você poderá 
ter uma ideia bril
hante e promissora 
de sucesso. Mas, 
somente a coloque 

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

inimigos ocultos 
e opositores, pois estes estarão 
prontos a prejudicá-lo em algum 
sentido. Bom, porém, as pesqui
sas, às investigações e ao amor.

ESCORPIÃO
Ótima influência 
astral para o casa
mento ou união, ao 
noivado, namoro, as 
novas associações e 

para lucrar em negócios junto ao 
sexo oposto. Tome cuidado com 
inimigos declarados.

PEIXES
Grandes chances de 
ascensão e brilho 

K  ' v B  artístico, oratório e 
jurídico. Aproveite os 
próximos dias para 

manifestar seus pensamentos com 
as pessoas que lhe querem bem e 
tratar de assuntos relacionados a 
noivado e casamento.
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St
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Televisão

LANÇAMENTO

'Adorei ter que fazer teste', diz Carol 
Dieckm ann sobre papel em filme
Atriz esteve no 
lançamento da 
produção 'Entre Nós' 
na quinta-feira 3

Da Redação

Não foi tão fácil para Carolina 
Dieckmann conseguir o pa
pel no filme "Entre nós". A 

atriz foi ao lançamento do longa na 
noite desta quinta-feira, 3, durante 
o Festival do Rio e contou que teve 
que voltar a fazer teste, como qual
quer principiante. "Adorei. Tive 
que fazer teste para fazer esse fil
me. Há muito eu não era testada. O 
último teste foi meu primeiro papel 
em uma novela com Ricardo Wa
shington", explicou, se referindo ao 
seu trabalho em "Sex Appeal".

Carol comentou ainda sobre a 
preparação para sua personagem 
na produção. "Foi uma prepara
ção longa, fiquei cinco semanas 
confinada com o elenco", contou.

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAIS UM TRABALHO -  Carol estreia o filme "Entre nós" e 
promete que na noveia sua personagem vai sofrer ainda mais

Ela disse ainda que ficou um pou
co preocupada com o tempo longe 
de seus filhos. "Foi um desafio e 
uma experiência transformadora. 
Aprendi a fazer uma preparação 
longa para um papel", disse a atriz. 
Carol contou ainda que ficava uma 
hora antes de entrar em cena para

gravar fazendo exercícios respirató
rios. "Senti a diferença", declarou.

Sobre "Joia Rara", a atriz co
mentou que está escutando "coisas 
boas" de sua interpretação como lo- 
landa. Questionada se ela acha que 
sua personagem sofre muito, ela 
respondeu: "Vai sofrer muito mais".

CABELO COLORIDO
Yasmin Brunet resolveu brincar um 
pouco com os cabelos e coloriu algumas 
mechas das pontas dos fios de rosa e 
azul. A modelo mostrou no Instagram 
nesta quinta, 10, o novo visual.

CARREIRA

'Sou muito alvo de fofocas', diz 
Reynaldo Gianecchini a revista
Ator é um dos 
entrevistados da 
edição de outubro 
da 'Trip'

llllll: DIVULGAQAO

Da Redação

Reynaldo Gianecchini é 
um dos entrevistados 
da edição de outubro da 

revista "Trip". À publicação, o 
ator fala de vários temas, in
cluindo como lida com o assé
dio da mídia. "Sou muito alvo 
de fofocas, de histórias que 
não vivi. Fico quietinho ven
do aquilo andar sozinho. Seria 
horrível eu ter que ficar reba
tendo tudo que falam a meu 
respeito. A melhor forma de 
me defender é não falar nada".

O ator também falou do 
relacionamento com Marília 
Gabriela e contou que não 
tem planos de se casar nova-

NO DIA A DIA -  Gianecchini não gosta de rebater comentários sobre 
sua vida; ele só pretende casar novamente se encontrar a pessoa certa

mente. "Meu casamento foi uma 
coisa linda. Eu gosto muito de 
estar casado. Mas confesso que, 
putz, tenho falta de coragem de 
encarar um casamento hoje em 
dia. Acho muito bonito casar, ter 
filhos, mas acho que você tem

que saber onde você está en
trando. Estar solteiro, disponível 
para vida, é muito legal também. 
'Você não quer ter um filho?' 
Quero! Mas tem que aparecer 
a pessoa especial, não faria uma 
produção independente", disse.

!
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JO IA  RARA
Segunda-feira - Sonan diz a Tenpa 
que se sente próximo de Pérola. 
Franz acusa Am élia de egoísta por 
não aceitar que Pérola seja tratada 
na mansão. Lola resolve voltar para 
o cabaré Pacheco Leão. Pérola pede 
a Ernest que não brigue m ais com  
Amélia. Sonan tem febre e Matilde 
cuida dele.

Terça-feira - Abraçado a Pérola, So
nan chora de em oção ao ver o japa- 
mala de Ananda. Dália se com ove ao 
reencontrar Davi. Venceslau demite 
N uno para que ele não descubra o 
desfalque na em presa. Sonan se sur
preende ao ver em  um dos desenhos 
de Pérola o m osteiro dos Himalaias.

Quarta-feira - Am élia e Franz perm i
tem que os m onges façam  um teste 
com  Pérola e eles confirm am  que ela 
é a reencarnação de Ananda. Ernest 
implora a Franz que o ajude a desco
brir quem  está roubando a fundição. 
Gertrude rasga as roupas de Iolanda 
em  um acesso de fúria.

Quinta-feira - Franz diz aos m onges  
que Pérola não vai para os Himalaias. 
Ernest não atende ao pedido de Io- 
landa para demitir Gertrude. Hilda 
revela a Sílvia que está apaixonada 
por um operário. Venceslau assum e  
a culpa do desfalque e Franz lhe dá 
quinze dias para devolver o dinheiro.

Sexta-feira - Ernest e Valter com bi
nam  o casam ento entre Hilda e D é- 
cio. Viktor sugere que Hilda revele a 
Toni sua verdadeira identidade. Sílvia 
diz a Ernest que Franz e Amélia vão  
para os Himalaias com  Pérola. Franz 
diz aos m onges que não acredita em  
reencarnação. Iolanda dá dinheiro 
para Venceslau.

Sábado - Am élia tenta acalm ar Péro
la, que insiste em dizer que haverá 
uma explosão e que Franz vai sofrer. 
Sílvia incentiva Hilda e Viktor a se 
impor diante de Ernest. Tavinho per
gunta a Laura por que Décio e Valter 
não gostam  dele. Iolanda tenta rea
ver o colar com a ajuda de Laura.

SANGUE BOM
Segunda-feira - Bento e Wilson se es
pantam com a revelação de Salma. 
Irene e Plínio se desculpam com Fabi- 
nho. Todos se espantam  ao saber que 
Bento é  filho de Wilson. Plínio tenta 
se reaproximar de Fabinho. Glória 
conta que entregou Bento para ado
ção, depois que Lívia morreu no parto.

Terça-feira - Am ora fica paralisa
da diante das acusações de Bento. 
Maurício termina seu namoro com  
Malu. Verônica m anda Natan confes
sar que roubou o slogan da agência  
de Érico. Érico troca olhares com  V e
rônica. Bento se enfurece com  A m o- 
ra, e Sim one tenta confortá-la.

Quarta-feira - Sim one revela a A m o- 
ra que precisa de um transplante de 
m edula e implora que ela cuide de 
seus filhos. Douglas é reconhecido  
na rua. Verônica afirma a Maurício 
que não pretende reatar com Natan. 
Natan desiste da Class Mídia. Érico 
aceita ser sócio de Fabinho. Charlene 
e Gilson tentam unir Wilson e Bento.

Quinta-feira - Bento diz a Malu que 
não conseguiu esquecê-la. Giane d e
cide contar, na frente da câm era de 
Sueli, todas as arm ações de Amora. 
Sim one passa mal ao ver a irmã ser 
"atacada". Rosem ere se despede de 
Glória e Eliseu. Bento flagra Am ora e 
Tábata discutindo.

Sexta-feira - Malu e Bento se es
pantam com  a presença de Amora, 
que acaba perdendo o em prego por 
causa de Camilinha. Bolívar confessa 
que é o pai de Dorothy. Glória implora 
que Salma e Gilson a ajudem  a se re- 
aproximar de Bento. Bolívar conver
sa com  Dorothy.

Sábado - Madá leva Bárbara para 
morar com  ela. Érico diz a Renata que 
esqueceu Verônica. Vinny sugere  
que Giane procure Fabinho na antiga 
sede da Crash Mídia. Rosem ere des
cobre com o Xande, Brenda e Tábata 
foram para a casa de Glória. Perácio 
fica desapontado quando Lana limita 
sua produção.

AMOR A VIDA
Segunda-feira - Paloma pede para Ninho 
esperar que ela converse com Bruno, 
antes de voltar a se encontrar com 
Paulinha. Márcia descobre que o regis
tro de Marijeyne é  verdadeiro. Nicole 
pede que Thales publique o livro que 
escreveu para ela. Paloma conta para 
Bruno que Paulinha está se encontran
do com Ninho, e os dois discutem.

Terça-feira - Pilar fica abalada com o 
depoimento de César, e Félix teme que 
ela desista do hospital. EOrdália pede 
para Gina convidar o namorado para 
a formatura de Luciano. O antigo do
no do bar onde aconteceu o parto de 
Paulinha surge no bar de Denizard, com 
Maristela e Verônica, para convidar os 
presentes para um culto religioso.

Quarta-feira - O juiz determina a vitória 
de Pilar e César fica arrasado. Aline 
culpa Rafael pelo resultado da audi
ência. Félix afirma a Edith que vai tirar 
César da presidência do San Magno. 
Niko toma satisfações com Amarilys. 
Ninho marca um encontro com Bruno.

Quinta-feira - Niko discute com Am a- 
rilys, e Eron tenta tranquilizá-lo. Gina 
desiste de passar a noite com  Her- 
bert. Bruno procura Glauce, que fala 
sobre Paloma e o deixa enciumado. 
César pede que Paloma participe da 
reunião em  que se decidirá o novo 
presidente do San Magno.

Sexta-feira - Priscila dá seu voto para 
Pérsio, que elege Félix como o novo 
presidente do San Magno. Thales con
segue resgatar seu romance e pede a 
Lídia uma foto de Nicole para colocar 
na capa de seu livro. César se enfurece 
com o resultado da eleição e convence 
Paloma a ficar com o cargo de vice
-presidente do hospital.

Sábado - Aline convence César a se 
casar com ela. Herbert reclam a de Ci- 
ça para Félix e ele a demite. Am arilys 
tenta convencer Eron a ficar com ela. 
Niko lamenta ter convidado Am arilys 
para morar com eles. Daniel conversa  
com  Rafael sobre Linda. Patrícia e Mi- 
chel conversam  no bar.
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Coluna do
üano Castelhano

O CASTELO

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaboraram  com  e sta  coluna
Telma Romão e Janaina Moretto

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

' ' T a . ,  -

Sofia Caversan

Apoio:

^SIC O O B
C R E D - A C IL P A

C o o p e r a t iv a  d e  C r é d i t o  

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

A S S O C IA Ç Ã O  C O M E R C IA L  E  
IN D U S T R IA L  D E  L E N Ç Ó IS  PA U L IS TA

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jornaloeco.com.br
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Coluna da
aria Nilza í

fa to s & p essoas

PENSE NISSO
Homenagem aos professores em 15 
de outubro: "Um professor afeta a 
eternidade; é impossível dizer até 
onde vai sua influência."

Fale com a gente
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jomaioeco.com.br

f i m '  1 ^ " ' y  *
José Wilson Pettenazzi e IMilcéia 
^^ecendo no casamento de Mauro Júnior

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
i m o  v e i s

Felic idade
A matriarca da família 

Rocha, Alice Siqueira Ro
cha, fonte de sabedoria 
para todos e um exem
plo como pessoa de fé, 
completou ontem mais 
um ano de vida. Ela rece
be os parabéns dos filhos 
Toninho, Edna, João Sér
gio, Moisés, Marta e Ro- 
salva e de toda família.

Casamento
Flagramos Thaís e 

Mauro Fernandes Júnior 
em seu casamento re
ligioso e depois na fes
ta oferecida aos con
vidados, no Lions Club 
de Lençóis. Felicidades 
sempre aos noivos.

Confraternização
Aconteceu na vizinha 

cidade de São Manuel o 
concorrido churrasco na 
chácara do Dr. Sebas
tião Sílvio de Brito, Pro
curador do Estado de 
São Paulo, que reuniu 
diversas autoridades, 
assessores de prefeitos 
da redondeza e amigos 
"do peito". Picanha bo
vina e suína foram as

vedetes do cardápio, 
servidas pelo próprio 
Brito, como gosta de 
ser chamado em sua ci
nematográfica estância. 
Parabéns Dr. Brito pela 
delícia de reunião, com 
aquele ambiente ani
mado e carinhoso.

Festa das c rianças
Pipoca, algodão doce, 

sorvetes, brinquedos e 
tudo o que as crianças 
têm direito, oferecidos 
na Festa das Crianças do 
Espaço Lazer da Zilor aos 
filhos dos funcionários 
em 5 de outubro. Diver
são total da criançada e, 
por que não dizer, tam
bém dos pais que foram 
os acompanhantes.

Orgulho e adm iração
Nádia Placideli tor

nou-se mestra em Saúde 
Pública pela Faculdade 
de Medicina de Botuca- 
tu. Os pais Wanderley 
Placideli e Marta, as ir
mãs Flávia e Júlia, mais o 
namorado José Antonio 
comemoraram o título. 
Sucesso, Nádia em toda 
a sua vida.

Tecnolog ia  da I n f o rm a ç ã o
www.uniontecnologia.com.br NOSSOS SISTEM AS FAZEM MAIS PELA SUA EMPRESA

Jlficroso# PartnerNetwork- S A P Business
O n e . .^ gW E B o O

5 > Q c a R

FAÇA MELHOR
do que nunca.

(14) 3 2 6 3 -3 6 3 7
www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jomaioeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/UniontecnologiadainformacaoJ
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certo de escolher
seu futuro carro

EMPREGO
Comércio já contrata 
para temporada de 

 ̂ 1 vendas de fim (de ano ©
www.jornaloeco.com.br mail: oeco@jornaloeco.com.br comercial@jornaloeco.com.br telefone central (14) 3269.3311
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FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

Ar-condicionado 
automotivo também  
precisa de manutenção
Assim como parte mecânica, elétrica e pneus, ar-condicionado também precisa 
de atenção; motorista deve aproveitar véspera de verão para fazer manutenção

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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ATENDIMENTO
A Vecol Lençóis Paulista está sempre pronta para 

melhor atender aos clientes. Faça uma visita à 
loja de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h 

e aos sábados das 9h às 13h.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 12 DE OUTUBRO DE 2013 • ANO 76 • EDIÇÃO N° 7.194 <

VECOL: qualidade Volkswagen
Concessionária trabalha com veículos 0 km, seminovos e pós-venda com assistência técnica especializada

Da Redação

Desde 2009, Lençóis Paulista adotou a 
concessionária Vecol, da Volkswagen, 
como o endereço certo para a compra 

de veículos. A empresa é reconhecida em todo 
o Interior do Estado de São Paulo e mostra 
sua força com novos investimentos na região, 
como as novas concessionárias de Ibitinga, 
Itápolis, Jaú que serão inauguradas ainda esse 
ano, e Bariri, programada para o próximo ano.

Na cidade, desde o mês passado, a gerência 
de vendas está sob nova direção. Marcos Silva, 
com 22 anos de experiência no ramo de veícu
los se juntou ao grupo. "A Vecol, em breve, vai 
ser a maior força Volkswagem do Interior do 
Estado. A marca busca qualificar e valorizar 
seus colaboradores, pois acredita que esse seja 
o melhor método para atingir seu objetivo final, 
que é a plena satisfação de seus clientes", avalia.

Uma das últimas novidades da Vecol é a 
chegada do Golf. O carro, versões highline e 
GTI, teve pela primeira vez lançamento simul
tâneo em todo o mundo. "Estávamos no Golf 
geração 4 e esse já é o geração 7. Mudou total
mente, desde o designer a tecnologia".

Entre as novidades do Novo Golf estão 
o câmbio automático de 7 marchas, controle 
adaptativo de distância e velocidade "ACC" 
com sistema de frenagem de emergência e 
sistema de monitoramento frontal, detector 
de fadiga, e o sistema Start Stop, que desliga o 
motor quando o carro para, por exemplo, nos 
congestionamentos urbanos, visando à econo
mia de combustível. São inovações no merca
do brasileiro a partir de R$ 67.990.

Para quem busca o Gol, Fox, Voyage ou

FOTOS: PRISCILA PEGATIN /O  ECO

ATENDIMENTO -  A equipe de 
vendas está de segunda-feira a 
sábado à disposição dos clientes com 
um atendimento diferenciado que só 
a Vecol tem

EM BOAS MÃOS -  Na Vecol, 
a assistência técnica é feita por 
profissionais qualificados e com a 
garantia Volkswagen

NOVA DIREÇÃO -  Marcos Silva, há 
um mês, integra a gerência de vendas 
da Vecol Lençóis Paulista

Saveiro, veículos considerados carros chefes da 
Volkswagen, já estão disponíveis os modelos 
2014. "Na linha de pick-ups, temos também 
a Amarok versões Cabine Simples e Dupla, 
que tem uma ótima aceitação em nossa região 
e conquista a cada dia mais clientes", analisa

Silva. "A concessionária dispõe de mais de 300 
veículos 0 km". Com três anos de garantia o 
cliente, na Vecol, pode optar pelo financiamen
to em até 60x sem entrada direto com o Banco 
Volkswagem. "Alguns modelos estão com taxa 
0", completa o gerente de vendas.

A Vecol dispõe ainda de mais de 200 veí
culos seminovos de todas as marcas e modelos, 
com garantia e procedência, além de uma as
sistência técnica especializada, onde seu VW 
terá um tratamento diferenciado, com equipa
mentos modernos e profissionais qualificados.

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

GOL 1.0, flex, ano 2006, valor 
mínimo de R$ 6.100,00. Tratar 
www.lancetotal.com.br

ONIBUS MARCOPOLO Viale, 
ano 2002, valor mínimo de R$
38.250,00. Tratar www.lancetotal. 
com.br

UNO WAY Economy, ano 2010, 
valor mínimo de R$ 8.190,00. 
Tratar www.lancetotal.com.br

UNO FIRE, ano 2005, cor azul, 
R$12.800,00. Tratar (14) 996-521- 
739/ 3263-4349/ 99652-8788.

PALIO, ANO 2001, VE+trava+DH. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263- 
4349/ 99652-8788.

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) 996-521-739/ 3263-4349/

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

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

CORSA, ANO 96, 2 portas, lindo. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263- 
4349/ 99652-8788.

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

GOL G3, ano 2001, 1.0, cor prata, 
4 portas. Tratar (14) 998-387-080/ 
981-589-060.

ECOSPORT, ANO 2005, 1.6, 
cor preta, completa. Tratar (14) 
998-387-080/ 981-589-060.

GOL G4 1.0, ano 2006, cor prata, 
R$4.500,00 + 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.

MONZA, ANO 89, conservado, 
R$5.500,00. Tratar (14) 997
559-229.

PEUGEOT 206 1.4, ano 2008, 
cor prata, 4 portas, R$16 mil ou 
R$1.000,00 entrada + 48x de 
R$530,00. Tratar (14) 3263-3197.

GOL 1.6, álcool, ano 94, cor bran
co, som, DVD e trava multilock, 
vendo ou troco por moto (Honda). 
Tratar (14) 996-246-668.

ESCORT 1.6, álcool, ano 97, cor 
cinza, som, R$ 3.900,00, aceito 
troca por moto (Honda). Tratar (14)
996-246-668.

VOYAGE I-TREND 1.0, ano 12, 
cor prata, c/ 22 mil km, flex, R$ 
31 mil. Tratar (14) 3263-3348/
997-031-919.

PRISMA JOY, ano 2010, cor pra
ta, DH, trava, rádio, único dono, c/ 
20.500 km, R$ 21 mil. Tratar (14) 
3263-4259/ 996-349-472.

FOX 1.6, ano 2005, cor prata, 4 
portas, completo, 4 pneus novos, 
carro impecável. Tratar (14) 991- 
424-721/ 998-130-736.

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

MONZA TUBARÃO, ano 92/93, 
cor prata, gasolina, DH + Vidro, 
R$ 7 mil. Tratar (14) 997-540-754.

GOL G3 1.0, turbo, 4 portas, 
cor chumbo, ano 2002, motor 
revisado, 4 pneus novos, alarme 
e AC. Tratar (14) 998-228-618/ 
981-188-618 com Marlees.

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

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

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.i 
originais, alarme/trava/som/ 
manual vw e chave reserva, 
R$12.300,00. Tratar (14) 996-257- 
613/ 3262 2529 Alexandre.

GOL G3, ano 2000, 4p, 16v, vidro, 
trava, som, doc ok, cor prata, 
rodas 15", R$ 11 mil. Tratar (14) 
996-008-829

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

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

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.

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 
desembaçador traseiro, pequena 
entrada + 48x R$ 469,00, ótimo 
estado, doc. ok. Tratar c (14) 996- 
131-331/981-197-204.

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

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.

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

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

FOX 1.0, flex, ano 2006, valor 
mínimo R$ 9 mil. Tratar www. 
lancetotal.com.br

ESCORT, ETANOL, ano 1993, 
valor mínimo de R$ 2.600,00. 
Tratar www.lancetotal.com.br

MONZA GL 2.0, etanol, ano 
1994, valor mínimo de R$ 4 mil. 
Tratar www.lancetotal.com.br

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

CORSA HATCH, ano 1998, cor 
cinza, 2p, básico, R$ 7.900,00. 
Tratar (14) 998-370-775/ 991
351-816

GOL G3 1.0 16v, ano 2001, 
4portas, cor prata, 90 mil km, revi
sado, ótimo estado, R$ 10.900,00. 
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.

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

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).

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

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

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

OPORTUNIDADE
HONDA CIVIC 2 0 0 6 /2 0 0 6  - LX 1.7 - DOURADO
Ar condicionado, trio elétrico, alarme, desembaçador 
traseiro, mecânico impecável -110.00 km original.

1. Manual do proprietário, todas revisões na concessio
nária Honda. Carro em ótimo estado de conservação. 
Rodas de liga leve aro 15, completíssimo.

2. Segundo dono, chave reserva, manutenção preventiva 
em dia, baixo consumo de combustível.
Carro confortável e com opcionais de fábrica.

CONTATO: LENÇÓIS PAULISTA
(14 ) 9 9 6 -836 -43 7  VALOR R$:21.500,00

UNO WAY, 4 portas, cor cinza, 
ano 2009, c/ 40 mil km, vidros 
e trava elétrica, alarme e kit 
visibilidade, som e insufilm, R$
17.900,00, troco por Astra de 
maior valor ou aceito moto até 
R$6 mil. Tratar (14) 997-106-601 e 
991-794-462 (particular).

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

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

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

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.

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

SIENA EL 1.0, ano 2010/2010, 
flex, cor cinza, completo (- ar), R$
24.500,00. Tratar (14) 3264-6900/ 
981-345-097.

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

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

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

MODELO ANO COR OPCIONAIS
ONIXLT1.4 2013 PRATA COMPLETO
ASTRA HATCH 2.0 4P 2004 PRATA COMPLETO
ASTRA SEDAN 1.8 2003 AZUL COMPLETO
CORSA HATCH 1.0 4P 2002 BRANCA TRAVA/ALARME
CELTA 4P 2004 PRETO TRAVA/ALARME
CLASSIC LIFE 2008 CINZA BÁSICO
CLASSIC LS 2012 PRETO VIDRO/TRAVA/ALARME
CORSA SEDAN 1.8 2005 PRATA DIREÇÃO/TRAVA/ALARMEA/IDRO
VECTRA GT-X 2009 VINHO COMPLETO
MONTANA 1.8 2005 PRATA COMPLETO
ECOSPORT XLS1.6 2009 PRATA COMPLETO/ÚNICO DONO
FOCUS HATCH 1.6 4P 2011 PRETO COMPLETO
GOL CL 1.6 1989 VINHO
GOL 1.0 2P 1997 VERDE
GOL 16V 4P 1999 BRANCA TRAVA/ALARME
GOL G4 1.0 2P 2009 BRANCA
FOX 1.6 4P PLUS 2005 PRATA COMPLETO
FOX 1.0 4P CITY 2004 CINZA VIDRO/ALARME/TRAVA
SAVEIRO CL 1.8 Ml 1998 VERMELHA
SAVEIRO 1.6SURF 2008 PRETA COMPLETA
SAVEIRO CE1.6G6 2014 BRANCA COMPLETO/OKM
FIAT 500 SPORT 2010 AMARELO COMPLETO
IDEA ADV. 1.6 LOCKER 2011 PRETA COMPLETA
DOBLOHLX1.8 2008 CINZA COMPLETA
PALIO FIRE 4P 2008 PRATA COMPLETA
PALIO ELX 1.0 4P 2010 PRATA COMPLETO
PALIO WEEK. ELX 1.0 4P 2002 CINZA DIREÇÃOA/IDRO/TRAVA
UNOSMART 2001 PRATA VIDRO/ALARME/TRAVA
UNO MILLE FIRE 2P BRANCA
UNO MILLE WAY 2P 2008 BRANCA
STRADA ADV. LOCKER 2009 BRANCA COMPLETA

CB 300 2012 AMARELA
TWISTER 2007 AMARELA
TWISTER 2008 PRETA
TWISTER 2008 AMARELA

P R D M D C D E S
ESCORT GL 1.8 93 VINHO 
KADETT GL 1.8 95 AZUL 
BROS 150 ESD 2008 AMARELA 
BROS 150 ESD MIX 2012 PRETA 
FAN 125 KS 05 AZUL 
FAN 125 KS 06 VERMELHA 
FAZER 250 08 PRETA 
LEAD 2010 PRATA 
TITAN 150 ESD 07 PRATA 
TITAN 150 ESD KS 09 CINZA
TITAN 150 ESD MIX 09 AZUL 
TITAN 150 SPORT 08 VINHO
TORNADO 250 2008 VERMELHA
TWISTER2004 AZUL___________
TWISTER 2007 AMARELA 
V-BLADE 250 2007 PRATA

NDVIDADE
A F5 v e íc u l o s  TEM MAIS UMA 

OPÇÃO PARA VOCÊ CLIENTE. 
DEIXE 3EU VEÍCULO SEMI 

NOVO CONSIGNADO COM A 
GENTE qUE ND5 VENDEMOS 

PRA VOCÊ.

EBTAMDB CDMPRANDD MDTDB!

ENTR. R$ 2.500,00 
ENTR. R$ 3.000,00 
ENTR. R$ 2.500,00 
ENTR. R$ 2.000,00 
ENTR. R$ 1.500,00 
ENTR. R$ 2.000,00 
ENTR. R$ 2.500,00 
ENTR. R$ 2.000,00 
ENTR. R$ 2.000,00 
ENTR. R$ 2.000,00
ENTR. R$ 2.500,00 
ENTR. R$ 2.000,00
ENTR. R$ 2.800,00 
ENTR. R$ 2.000,00 
ENTR. R$ 2.500,00 
ENTR. R$ 2.000,00

F d n e s :
(14) 3 2 6 4 -3 D33 
9 9 6 -6 B3 -D33 
9 9 6 -2 5 3 -D33 
9 S 1-4 B7 -5 S 5 Av. Papa J ciãd 

l_ADn DD AUTD
Pauld II 
PnsTD LEÃn)

http://www.lancetotal.com.br
http://www.lancetotal
http://www.lancetotal.com.br
http://www.lancetotal.com.br
http://www.lancetotal.com.br
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Classificados

CRUZE 0KM, ano 2013, ótimo 
preço e melhor avaliação em 
seu usado na troca. 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

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

VECTRA ELEGANCE 2.0, ano 
2006 completo + bancos em 
couro, retrovisor fotocromi- 
co, sensor de chuva ,piloto 
automático,controle de som no 
volante, chave reserva, manual e 
nota fiscal de fabrica, cor prata. 
Tratar (14) 991-614-556.

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.

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 branco, 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.

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

CORSA WAGON 1.6, ano 98, 
cor verde, gasolina, básico,
R$ 10.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  M E N O R  PA R C ELA  

DO M ER C A D O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

FUSCA 1300, ano 76, cor verme
lho, 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.

CORSA WAGON, ano 2001, cor 
prata. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

NOVA CORSA Sedan 1.0, ano 
2002, cor prata, gasolina, trava, 
alarme, som, R$17.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

ASTRA SEDAN 1.8, ano 2000, 
cor azul, completo, rodas liga 
leve, R$ 18.900,00. Tratar Eviden
ce 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.

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

SANTANA, ANO 94, cor
branco4 portas, álcool e DH, 
ótimo estado. Tratar (14)
997-010-060.

FIORINO, ANO 2010, cor 
branco, flex, perfeito estado. 
Tratar (14) 997-010-060.

UNO VIVACE, ano 2013, cor 
cinza, 2 portas. Tratar (14) 
997-010-060.

MONTANA SPORT, ano 2009, 
cor prata, completa, banco de 
couro, sensor de ré. Tratar (14) 
997-727-536.

VOYAGE TREND 1.6, ano 
2013, cor preta, completo. 
Tratar (14) 997-727-536.

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

STRADA WORKING, AC
-  DH -  CD, cor branco, ano 
2012, R$ 321.990,00. 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.

FORD KA, flex, básico, cor pra
ta, ano 09, R$19.490,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

SIENA EL 1.0, básico, cor 
prata, ano 2010, R$ 25.990,00. 
Tratar (14) 3269-1200 Via 
Marconi.

GOL 1.0, completo, cor prata, 
ano 13, R$ 29.900,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

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

COMPRO CELTA, Corsa ou Fox 
de 2001 a 2007. Tratar (14) 997- 
031-919/ 3263-3348.

HONDA STRADA 200cc, conta
to: Rosi (14) 98125-7921

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 verme
lha, R$3.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

TWISTER 2002, cor azul, em con
servada. Tratar (14) 997-448-233 
com Drieli.

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

CG SPORT 150, ano 2010, cor 
cinza chumbo, flex, doc ok, moto 
impecável. Tratar (14) 997-186
884 c/ Gustavo.

HONDA CG 150cc Titan KS, 
ano 2004, cor vrede, doc ok, R$ 
3.300,00. Tratar (14) 991-473-071 
c / Paulo

CB300, ANO 2011, cor 
preta, revisada, pneus novos, R$ 
9.000,00. Tratar (14) 998-976-606/ 
991-351-816

CBX 200CC Strada, cor vermelha, 
ano 2001. Tratar (14) 988-186-537.

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

CBR 450 cc, ano 91, cor vermelho 
e branca, R$7.500,00. Tratar (14) 
997-511-447.

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

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. ''Grá
tis 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.

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

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

MARQUEZIM TINTAS
contrata entregador, precisa 
te r cnh a /b e experiência em 
informática. Interessados 
mandar currículo na loja.

PROCURO TRABALHO
como diarista e passadeira. 
Tratar (14) 996-783-119.

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

RENDA EXTRA -  Seja um 
representante UP e conheça 
os perfumes produtos 
importados. Assista à apre
sentação de negócios as 2“, 
3“, 5“ e 6“ as 19h30m na R: 
Tiradentes, 223 -  Centro. 
Tratar (14) 996-524-056 e 
981-366-622.

PRECISO DE empregada 
domestica, todos os dias para 
serviços gerais, com registro em 
carteira. Tratar (14) 3263-7453/ 
996-617-567.

VENDO CASAL de calop- 
sitas c / gaiola nova, play- 
ground de galhos, casinha, 
bebedouro, ração, R$250,00 
Tratar (14) 991-647-623.

GHMEIRO XV
Chaves e serviços 
Afioiõo de alíiates 
Confeição de 
larímbos
0) 3263-6395 

99794-6796
Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
£Ai FR£A/re AO 6AA/CO BRADESCO

VENDO FILHOTES de Bor- 
der Collie, marrom e branco. 
Tratar (14) 998-120-450 com 
Rogério.

VENDO FILHOTES de
pastor alemão, capa preta, 
puros, 2 fêmeas, ótimo preço, 
dividimos o pagamento no 
cheque ou no cartão. Tratar 
(14) 997-244-207 Diego e (14) 
997-997-276 Rodrigo.

VENDO OVELHAS para 
reprodução ou abate. Tratar 
(14) 996-628-415.

VENDO LINDOS filhotes 
de Poodles toy. Tratar (14) 
997-404-992.

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

3269-3311

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

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

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

I -^vl m-/J CONTRATA
Duratex PARA INÍCIO IMEDIATO:

TRATORISTA: Ensino Fundamental Completo. 
Necessário CNH categoria C, D ou E e experi
ência na operação de tratores. Oferece: Salário 
compativelT-beneficios (assistência médica e 
odontológica); convênio farmácia; cesta básica; 
alimentação na empresa; transporte gratuito; 
PLRe seguro de vida.

TRABALHADOR RURAL: Ensino Fundamental 
Incompleto. Oferece: Salário compatível + bene- 
ficios (assistência médica e odontológica); con
vênio farmácia; cesta básica; alimentação na em
presa; transporte gratuito; PLR e seguro de vida.

VIGIA: Ensino Fundamental Completo. Neces
sário CNH categorias A e C e disponibilidade 
para residir na sede da empresa. Oferece: Salá
rio compativelT-beneficios (assistência médica e 
odontológica); convênio farmácia; cesta básica; 
alimentação na empresa; transporte gratuito; 
PLR e seguro de vida.

Interessados encaminhar currículo para: 
mariana@rhassessoria.com.br 

e/ou entrar em contato na RH Assessoria 
no telefone (14) 2106-7100.

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

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

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

USIMAX LENÇÓIS,
serviços de torno, solda, 
caldeiraria e manutenção. 
Tratar (14) 3263-5497 ou R: 
Graunas, 166.

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

SOU MANICURE profissio
nal há 11 anos e acabo de 
me mudar para Lençóis Pau
lista. Faço pé e mão por R$ 
20,00 em minha residência. 
Também atendo a domicilio, 
valor a combinar. Possuo 
experiência e habilidade, 
executo o trabalho com rapi
dez. Tratar (14) 998-877-272 
com Eliane.

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

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

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 
comerciais e residenciais, 
orçamento sem compromis
so. Tratar (14) 996-631-922 
com Rodolfo.

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

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

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 APOSEN
TADOS, Pensionistas e 
Idosos de Lençóis Paulista e 
Região, convida você a des
fru tar de vários benefícios 
como consultas jurídicas, 
descontos em academias, 
dentistas, acupuntura, ó ti
cas, farmácias, ofta lm ologis
tas, fisioterapeutas e muito 
mais. Associe-se. Tratar Rua 
Ignácio Anselmo, 1167 - Vila 
Irerê ou (14) 3264-1393.

DANY MODAS, moda fem i
nina 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.

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

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

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

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

ALBUQUERQUE REFRIGE
RAÇÃO assistência técnica 
especializada em consertos 
e reformas, em maquina 
de lavar, geladeira, freezer, 
ar condicionado. Tratar (14) 
3263-3605/ 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 M artins, 1734- 
Centro (ao lado da Cumplice 
Modas). Tratar: (14) 3264- 
6177/ 997-403-038.

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

SERVIÇOS DE limpeza 
em terrenos, chácaras, 
sítios, carpinagem, ap li
cação de M ata M ato 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 te lefone, cabeamento de 
antena e rede, manutenção 
elétrica e manutenção 
preventiva de combate a 
incêndio. Faça seu orça
mento: (14) 997-258-282/ 
997-974-840.

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO
no combate de doenças e 
pragas em plantas frutíferas 
e 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 
sociedade Italiana, novas 
turmas para fevereiro. Infor
mações com Valério Junior 
(14) 997-152-968.

BANHO E tosa nos finais 
de semana e emergências. 
Tratar (14) 3263-4133 e (14) 
982-105-619.

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

CENTRAL MÓVEIS
Usados, Rua Cel Joaquim 
Anselmo M artins, 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, 
serrotes, discos p / serras 
circulantes, brocas, facas e 
tesouras. Tratar c / M oacir 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, w w w.natura lion ix . 
com.br.

LANCHONETE E restauran
te  dos viajantes, (comercial, 
self-service, prato fe ito  e 
marmitex). Tratar (14) 3263
2412 /  996-861-979 ou na 
rua: Gino A. A. Bosi, 140, Pq 
Rondon.

RUBINHO ESTOFADOS,
conforto e qualidade em 1° 
lugar, reforma de estofados 
em geral. Rua Nicola Aielo, 
397, Núcleo, próximo a 
caixa d água. Fone (14) 
3264-7318 (14) 3264-8163e 
997-817-519.

MOURA JORGE Edifica
ções - 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 ofi
cina do M ilani) 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, 
almofadas, persiana vertical, 
acessórios para cortinas. Rua 
Padre Salústio Rodrigues,
18, fones (14) 3263-5636 e 
981-893-584.

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

DANI MUDANÇAS -
Fretes em geral. Tratar (14) 
997-944-468 ou 3264-1197.

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

CONTROLE MATO e
Pragas, aplicação de mata- 
-mato, controle de abelhas 
e formigas. Tratar (14) 997
711-693 com Nivaldo Bispo.

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

TRANÇA AFRO, tranças 
trabalhadas, rastafári. (Acei
ta cartão Visa e Master). 
Tratar (14) 997-020-767.

CORTE DE cabelo, escova, 
hidratação e coloração. Av 
José Antonio Lorenzetti, 16. 
Tratar (14) 3264-3842.

REGIONAL ANDRADE
&  Assessoria Rural LTDA. 
Vai comprar seu imóvel 
rural? Consulte o Gestor 
Ambiental, assessoria em 
regularização e avaliação de 
propriedades rurais. Tratar 
(14) 996-836-437, w w w . 
regionaltodaraca.blogspot. 
com

QUER ANUNCIAR sua
empresa na rua, moto som 
propaganda. Tratar (14) 
998-179-686.

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

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

http://www.naturalionix
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VENDO CONSORCIO
para compra de carros 
zero, semi novos e usados 
com parcelas a partir de 
R$ 218,60 mensais. Você 
não paga juros como um 
financiamento e economi
za muito mais. Tratar (14) 
997-273-700 c / Ariene.

VENDO TORNO para 
artesanato, serra circular 
de bancada, 1 antena 
parabólica com 30 canais. 
Tratar (14) 996-862-419.

VENDO TRAIA de pesca 
usada, molinetes com 
varas, carretilha com vara, 
linhas, bóias e outros. 
Tratar (14) 997-431-187/ 
3263-3727 c / Pedro.

OPORTUNIDADE, 
VENDO ponto comercial 
c / 146m^, loja montada, 
ótimo p / investidor. Tratar 
(14) 3264-9769.

VENDO BERÇO
americano, 1carrinho de 
bebe (burigoto) cor cinza 
e 1 bicicleta infantil ban
deirantes, cor rosa. Tratar 
(14) 988-129-351.

VENDO TORNO Imor 
Oficina 420 e torno Nodus 
I 500. Tratar (14) 998-554- 
439/ 3263-5497.

VENDO JOGO de rodas 
de liga leve, aro 13, p/ 
GM, Fiat ou VolksWagem, 
R$370,00. Tratar (14) 
3263-4371/ 997-081-331.

VENDO BETONEIRA
peq., R$ 450,00. Tratar 
(14) 3263-4371/ 997-081
331.

VENDO 1 bicicleta Caloi, 
cor preta, aro 20, expert, 
semi nova, R$350,00 em 
2x ou a vista R$300,00. 
Tratar (14) 996-794-300.

VENDO MACA dobrável 
usada, R$ 100,00. Tratar 
(14) 996-927-676.

VENDO LAVATÓRIO
de cabelereiras em bom 
estado, preço de ocasião, 
R$120,00. Tratar (14) 996-

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

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 UM A Mig, 
furadeira de bancada, po- 
licorte, 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, banheira com 
trocador e andador, tudo 
para menina, conservado 
e com ótimo preço. Tratar 
(14) 998-607-001.

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 prepara
da para alteração de 
comprimento e altura, se 
necessário). Tratar (14) 
997-118-519 /  981-323
293

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

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

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

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
OUTUBRO

Dia 16 Dia 19

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

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

VENDO 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 ga
vetas com espelho. Tratar 
(14) 996-614-109.

MICROONDAS, R$
120,00 -  sofá verde, R$
300.00. Tratar (14) 3263- 
4844/ 997-106-121.

BELICHE 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.

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 ELÉTRICA Bio- 
forma, R$ 300,00 e uma 
nova R$ 400,00, simulador 
de caminhada, R$ 200,00. 
Tratar (14) 996-745-783/ 
991-155-295.

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

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

VENDO MATÉRIAS
elétricos, industriais 
e prediais. Tratar (14) 
3263-5859/ 996-200-962/ 
998-620-930.

ACORDEON,VENDO,
troco, conserto, tiro 
vazamento do fole e tenho 
correia e fecho de fole. 
Tratar (14) 997-118-613.

MÁQUINAS DE Costura 
-  Venda de peças, moto
res, 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, (todos os 
tamanhos e espessuras). 
Tratar (14) 991-642-852 /
996- 954-241.

VENDE-SE TIJOLO
baiano, tijolinho e telhas 
diversas. Tratar (14) 991
784-013 e 3263-4173.

COMPRA-SE CON
SÓRCIO em andamento 
ou aceita como parte 
pagamento de veículo. 
Tratar Shop Cars. Av. 25 
de Janeiro, 332 ou (14)
997- 355-505.

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

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

GUARDA ROUPA 6
portas, marfin, 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.

3269-3311

NSURIflllSerralheria Rocha
COCHI

m m

Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 
e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

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

ABANDONAR E MALTRATAR 
ANIMAIS É CRIME!

^H Ím ah
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE EENÇÓiS PAULISTA

TO DO S O S ANIM AIS SAO  
PRO TEG IDO S PELA  LEI N° 9.605 
DE 12 DE FEVEREIRO  DE 1998. 
PENA DE 3 M ESES A 1 ANO DE 

RECLU SÃO  COM MULTA.

QUEM ABANDO NA UM ANIM AL 
ABAN DO NA SEU PRÓPRIO  

CARÁTER.
SE VOCÊ TOMOU CO NHECIM ENTO  

DE MAU S TRATOS AOS ANIM AIS

D E N U N C I E !
ATENÇÃO - Com unicam os q u e  não  haverá  a te n d im e n to  pe lo  te le fo n e  

(1 4 )  3 2 6 4 -3 8 1 7  a té  d ia  1 5 /1 0 /2 0 1 3 . Se h o u ver URGÊNCIA lig a r  para o CANIL 
MUNIC IPAL, (1 4 ) 3 2 6 4 -8 2 6 9  das 9h  às 1 7 h . O b rig ad a pe la  

com preensão  e co laboração  de todos!
ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIC30S DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.
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Classificados
P ro je to s  e  e x e c u ç ã o  d e  co m b a te  a o  incênd io

^Instalação e manutenção de hidrantes; 
v< 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 Conretíva do sistema de combate 
ao Incêndio a Centrais de G.L.P. 

k 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

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

FOZ DO Iguaçu 24, 25, 26 e 
27/10/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 997-027- 
108/ 991-950-800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 997-947-639/ 
991-472-393.

SÃO PAULO (compras) 16/10 
sábado -  23/10 quarta -  26/10 
sábado -  30/10 quarta. Tratar 
com Arlindo (14) 3263-6938 ou 
997-027-108/ 991-950-800 ou 
Eliza (14) 3264-7919 ou 997- 
947-639/ 991-472-393.

APARECIDA DO Norte -  
22/12/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 997-027- 
108/ 991-950-800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 997-947-639/ 
991-472-393.

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 Pau
lo 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 Cal
das - 24/11/2013, Aquário de 
São Paulo e Zoológico. Tratar 
(14) 3263-3267/ 996-003-485 
com Solange.

IBITINGA -  07/12/2013. Tra
tar com Arlindo (14) 3263-6938 
ou 997-027-108/ 991-950-800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 997- 
947-639/ 991-472-393.

PRAIA GRANDE 14, 15, 16 e
17/11/13. Tratar com Arlindo 
(14) 3263-6938 ou 997-027- 
108/ 991-950-800 ou Eliza (14) 
3264-7919 ou 997-947-639/ 
991-472-393.

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

ANy
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

RODIZIO DE Pizza a domicilio. 
Tratar (14) 3264-2714/ 996
760-612.

PIZZA EM festa do Nilsão, kit 
festa, mini pizzas, salgados, 
bolo, doces, refrigerantes e 
descartáveis. Tratar (14) 3264- 
2714/ 996-760-612.

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. 
Tratar (14) 997-914-488/ 
3263-1485.

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

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 (Carica
tura 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 ELASTICA 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.

ANIVERSARIO W G - Aluga
-se touro mecânico. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-488.

IM Ó VEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

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

VILA NOVA Irerê, 3 
dormitórios, sala, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço, 
fundos c/ 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro e garagem 
- R$ 130.000,00 - 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, des
pensa, área de lazer e garagem 
p/ 02 carros. R$ 410.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. VILLAGE, sobrado c/ 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar
- TV - Jantar), WC, cozinha, 
lavabo, lavanderia, despensa, 
garagem p/ 06 carros. R$
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/ armários, des
pensa 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 Imó
veis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

VENDO/TROCO POR chácara, 
casa c/ 3 dorms, sala, cozinha, 
WC, garagem + edícula c/ des
pensa e WC, piscina no Monte 
Azul. Tratar (14) 997-942-145.

MARIA LUIZA I, 3 quartos,
2 WC, sala, cozinha, acaba
mento em gesso + edícula com 
churrasqueira, garagem para 2 
carros. Tratar (14) 3263-2129/ 
997-950-722

JD. MARIA Luiza II, 2 
dormitórios, sala, copa/cozinha 
americana, banheiro social, 
lavanderia e entrada p/carros. 
R$ 190.000,00 - 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, SALÃO Comercial 
c/ depósito e banheiro. Fundos 
c/ 03 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço c/ banheiro, des
pensa e garagem p/ 02 carros
-  R$ 260.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. JOÃO Paccola, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório, lavanderia, 
área c/ churrasqueira, banheiro, 
despensa e garagem -  R$
170.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e gara
gem p/ 2 carros - R$ 300.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

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

FONE: 3 2 6 4 -7 S9 2

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEGA SEXTA 7:30 ÁS 18:00 
SÁBADOS 7:30 ÁS 15:00 
DOMINGOS E FERIADOS 

8:00H ÁS 12:00

LOJA 1: WALTER MORETTO, 340 JO. JOÃO PACCOLA
(14)3264-2505 www.pedraoimoveislpta.com

( 1 4 )  9 9 7 - 1 4 4 - 3 5 2 .  (1 4 )  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

NO VERMELHO
A indústria nacional está afetada pela estagnação na 
produção e pela desconfiança do empresariado. Sem 
fôlego no consumo interno e invadido por produtos 
importados, o setor perde postos de trabalho. De julho
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Está aberta a temporada de caça aos talentos
Comércio e prestação de serviços abrem até 20% de novas vagas para contratações temporárias de final de ano

Saulo A d ria no

Outubro abre a temporada para as contrata
ções temporárias, principalmente no co
mércio e prestação de serviços. Dos 975 

postos de trabalho formal abertos em Lençóis 
Paulista até agosto deste ano, mais de 330 estão 
nos setores comercial e de prestação de servi
ços. Os dados são do Ministério do Trabalho.

A partir de agora, a tendência é haver um 
incremento nessa proporção. "Todo fim de ano 
é sazonal a contratação de pessoal para suprir 
o movimento extra. Não temos levantamentos 
próprios, mas as estimativas indicam a abertu
ra entre 10% e 20% dos empregos no setor para 
contratação temporária. Depois disso, quem 
prova comprometimento com a empresa acaba 
ficando com a vaga. É uma ótima oportunidade 
para se colocar no mercado", avalia Altair Apa
recido Toniolo, o Rocinha, diretor de Geração 
de Emprego e Renda em Lençóis Paulista.

Para encurtar o caminho entre o empre
go temporário e o permanente, Rocinha diz 
que sua pasta oferece durante todo o ano vá
rios cursos de atualização profissional para 
as mais diversas categorias profissionais e de 
empreendedores. "Nosso objetivo é preparar 
o profissional para que, quando ele entra no

CONTRATA-SE -  Demanda por trabalho temporário chega a esquentar em até 20% o setor

mercado temporário, tenha todas as condições 
e habilidades para de ser efetivado na vaga. A 
permanência dele no emprego depende muito 
de seu desempenho neste período em que ele 
tem a oportunidade de mostrar sua capacidade 
de trabalho", convida.

O diretor vê com bons olhos o momento 
para o mercado de emprego. Olhando para as 
estatísticas da sua pasta, Rocinha informa que

foram abertos 436 novos negócios formais na 
cidade entre janeiro e agosto deste ano. Na 
outra ponta, os encerramentos de atividade so
mam 151. "Veja que o saldo é positivo em 285, 
confirmando uma tendência que verificamos 
nos últimos três anos. A nossa média tem sido 
na casa de 480 aberturas para 180 fechamentos 
de empresas ao ano. O crescimento dos negó
cios formais na cidade é visível", destaca.

Para Rocinha, a diversidade de empresas 
em operação no município gera um fluxo posi
tivo na economia, combinando empregabilida- 
de para o trabalhador, capacidade de consumo 
para as famílias e giro financeiro nas empresas. 
"É a engrenagem que mantém a economia gi
rando e crescendo", avalia.

INCENTIVO
Além da dinâmica própria da economia, 

os governos municipais na região se esforçam 
para estimular o consumo saudável no final de 
ano. Um desses incentivos são os enfeites de 
ruas para estimular o clima de festas de Natal 
e Ano Novo. "Em Lençóis, respeitando a tradi
ção, estamos discutindo os enfeites do centro 
comercial com motivos natalinos. Vamos dei
xar a cidade bem bonita e atrativa para que o 
consumidor faça suas compras de final de ano 
aqui, no comércio local", complementa.

SERVIÇO - O Centro do 
Empreendedor fica na rua Coronel 
Joaquim Gabriel, 11, telefone (14) 
3263 2300, em Lençóis Paulista.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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FATIA GORDA
Os emplacamentos até julho mostram o Brasil como o 
quarto maior mercado automotivo do mundo, apesar da 
queda de vendas nos últimos meses. Foram mais de 2 
milhões de carros licenciados entre janeiro e julho.
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Se está calor, ligue o ar-condicionado
Higienização do sistema de ar-condicionado custa entre R$ 100 e R$ 150, mas é investimento em qualidade e saúde

Saulo A d ria no
FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

Apesar de toda persistência dos úl
timos dias, o tempinho frio vai se 
despedindo aos poucos, dando lugar 

para os dias mais quentes, com temperatu
ra típica do verão. Quem dirige sabe bem 
que aquele conforto de entrar no carro 
quentinho nos dias frios vira um tormento 
quando chega o verão. O efeito estufa den
tro do carro dá a sensação de entrar no for
no. Daí, para quem tem ar-condicionado 
no carro, é hora de acionar o sistema. É 
nesta hora que o motorista lembra que não 
usava o ar-condicionado há muito tempo. 
É natural que o sistema que ficou desliga
do muito tempo exale cheiros nem sempre 
agradáveis. Além disso, os dutos, filtros e 
tudo mais do ar-condicionado formam um 
ambiente propício para a proliferação de 
certos fungos, ácaros e bactérias, nocivos 
aos usuários do veículo.

Para esta hora, Márcio Galli, chefe de 
oficina da Via Marconi (concessionária 
Fiat em Lençóis Paulista, telefone 14 3269 
1200), indica uma limpeza profissional 
para o sistema de ar-condicionado. Ele res
salta que higienização é diferente de lava
gem e que os efeitos, obviamente, também 
são diferentes.

Galli lembra que, antes de tudo, é ne
cessário trocar o filtro do ar-condicionado. 
"O filtro existe exatamente para barrar as 
impurezas que circulam pelos difusores do 
ar, evitando que elas entrem na cabine do 
carro. Periodicamente, é importante trocar 
o filtro para assegurar sua eficiência de 
funcionamento e eliminar o ponto de para

AR PURO -  Antes de chegarem os dias quentes do verão é recomendável higienizar o sistema de ar-condicionado do carro

da dos fungos", observa.
Na Via Marconi, reforça Galli, o car

ro também pode ser higienizado. "Muitas 
vezes, a pessoa se esquece que carpete, 
bancos e toda a tapeçaria acumulam su
jeira que nem sempre sai com a lavagem. 
Por isso a higienização é diferente. O vapor 
higienizador é passado em todo o interior

do veículo, inclusive nos difusores de ar. O 
resultado é mais eficiente", garante.

A terceira recomendação do chefe de 
oficina Márcio Galli é para cuidar da saú
de dos usuários do carro. "É uma questão 
de prevenção da saúde da família manter o 
sistema de ar-condicionado sempre limpo. 
Não é recomendado para o pulmão de nin

guém ficar respirando fungos", alerta.
Para fazer a higienização completa do 

ar-condicionado, o motorista vai gastar em 
torno de R$ 100 a R$ 150, dependendo do 
modelo de seu carro. Para quem acha caro, 
valem pensar que prevenção da saúde não 
é gasto, é investimento. "Com saúde não se 
brinca", finaliza Galli.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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PRIORIDADE FEDERAL
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro afirmou que 
o foco do Governo Federal está na qualidade dos 
projetos de infraestrutura do país, principalmente na 
área de mobilidade urbana.

FORROS - PERStANAS E CORTINAS 
PORTAS SANFONADAS - DIVISÓRIAS

www.pontoi9.com.br 
Rua Cel. Joaquim Anseimo Martins, 1780 

Centro - Lençóis Paulista - {14)3264-3949
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Caixa atinge R$ 100 bilhões no crédito imobiliário
Brasileiros compra imóvel 
mais cedo; 57% dos 
contratos foram para clientes 
com menos de 35 anos

Da Redação____________________

A Caixa Econômica Federal atingiu, em 
setembro de 2013, no acumulado do 
ano, um total de R$ 100,1 bilhões em 

contratações do crédito imobiliário. O valor é 
35,4% superior ao mesmo período de 2012, 
quando foram aplicados cerca de R$ 74 bi
lhões, e corresponde a 94% do total do crédito 
imobiliário executado pela Caixa no ano pas
sado. Já a idade dos tomadores tem decrescido 
nos últimos anos. O total da carteira tem 44% 
dos clientes com menos de 35 anos de idade, 
enquanto, nos contratos assinados exclusiva

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

MINHA CASA - Valor financiando pela Caixa até setembro já é 35,4% superior a 2012

mente em 2013, esse percentual é de 57%.
O número de contratos assinados até 

setembro já é superior a 1,4 milhão, o que 
corresponde a mais de 7 mil contratos por 
dia. Do montante realizado até aqui, foram 
aplicados R$ 33,1 bilhões com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; R$

45,3 bilhões do Sistema Brasileiro de Pou
pança e Empréstimo e R$ 14,1 bilhões do 
Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR.

A expectativa da Caixa é que, até o final 
de 2013, sejam atingidos mais de R$ 130 bi
lhões em financiamentos imobiliários. Para 
o vice-presidente de Habitação da Caixa,

José Urbano Duarte, o resultado é signifi
cativo, pois equivale a mais de 75% do que, 
inicialmente, foi previsto para 2013. ”Se 
compararmos com o realizado, no mesmo 
período de 2012, já são R$ 26 bilhões a mais. 
São números que representam resultados 
efetivos, não apenas para a Caixa, mas para 
a sociedade, para o setor da construção civil 
e para o país", explica o vice-presidente.

O financiamento para a compra de imó
veis novos corresponde a R$ 64,5 bilhões, o 
equivalente a 64% do total do crédito imobi
liário concedido no período. O crédito para 
compra de imóveis usados somou R$ 35,5 
bilhões, representando os 36% restantes.

Do total contratado, R$ 59,6 bilhões fo
ram destinados aos financiamentos para aqui
sição ou construção de imóveis por pessoas 
físicas e R$ 40,4 bilhões foram negociados 
em financiamentos para a produção de em
preendimentos. (com assessoria de imprensa)

RESmENClAL 
JARDIM PLANALTO

■ Lotes oomercdais de 450m^.
■ Lotes residenciais de 200m^ e 220 m^. 

■ Planos com  entrada, póncelas em  
a té  6x e  a té  120 m eses para pagar.

VENDAS: REALIZAÇÃO:

QnpTsaaíBiHMBe QbzíMBMíb
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CONTATOS:
(14)3263-1118

R. XV de Novembro, 753 - sala 04 
99609-2218 ■ Ismael 

99652-8202 ■ José Carlos

LANÇAMENTO!
RESIDENCIAL ANTONIO 

LORENZETn FILHO
■ Lotes comerciais a  partir de 450m^.

■ Lotes residenciais a  partir de 200m^. 
■ Planos com en trada e parcelas em

até  150 m eses para pagar.

VENDAS:

n,,i^iiiitntílhnr7(i:fín7TPl}íniítíbfí

REALIZAÇÃO:

Cachoeiiinha São 
João empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda.

CONTATOS:
(14) 3263-1118

R. XV de Novembro, 753 - sala 04 
99609-2218 ■ Ismael 

99652-8202 ■ José Carlos

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

MONTE AZUL, casa geminada 
c / 02 dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem (cada), R$ 
220 mil, ótimo p / investimento. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

RONDON, PRÉDIO comercial, 
piso térreo c / 03 salas gdes/ 
coz/banheiro/lavanderia/Piso 
superior c / 02 salas gdes/ 01 sala 
pequena/banheiro, R$ 700 mil, 
const nova. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

JD. AMERICA, 03 dorm/sala/ 
coz/02 banheiros/despensa/ga- 
ragem, R$ 160 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

CENTRO, 02 dorm sendo 1 suíte/ 
sala/copa/coz/banheiro/lavande- 
ria/garagem, R$ 330 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187

VILA ANTONIETA: 03 dorm sen
do 1 suíte c / hidromassagem/sala 
estar/sala de TV/sala de jantar/ 
coz /banheiro/lavand/edícula c/ 
churrasq/banheiro/despensa/ga- 
ragem, R$ 360 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

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

RONDON: 02 dorm/sala/copa/ 
coz/02 banheiros/edícula c / chur- 
rasq/piscina, R$ 220 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

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

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

JD. NELLI: Linda edícula c / sala/ 
coz americana/02 banheiros/ 
lavanderia/churrasq/forno pizza/ 
piscina de biribol, R$ 200 mil. 
Tratar Toledo Imóveis 3263-0187

APTO EDIFÍCIO Orígenes Lessa, 
02 dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz americana/ 
lavanderia/banheiro/varanda c / 
churrasq. Gourmet/garagem, R$ 
320 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

PRÉDIO NA Planta Residencial 
Portal 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

JD. NAÇÕES, negócio de 
ocasião, casa com 1 dormitórios, 
sala, banheiro, cozinha, mais 2 
cômodos respaldado, excelente 
oportunidade p / o investidor. 
ref. n. 79. Pedrão 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. R$ 260, mil aceito 
financiamento. Pedrão 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 terreno em lençóis paulista 
como parte do negócio. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CENTRO, -  Próximo a cachaçaria, 
medindo 237 m ,̂ em bom estado, 
em terreno medindo 458m^, 
possuindo 3 dorm., sendo 1 
suíte, toda de laje, piso parte de 
madeira e outra de cerâmica, com 
garagem para 2 veículos. Tratar 
(14) -997-727-716 com Claudio.

JD. PRÍNCIPE, barracão 
com 1 escritório, 1 refeitório,
1 almoxarifado, 3 banheiros, 
terreno com área total de 800 m̂ . 
R$ 650 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

CECAP, CASA com 6 dormi
tórios, 2 banheiros. R$ 112 mil, 
aceito casa menor no negócio 
sem dívida. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM MARIA Luiza IV, bar
raca com 1 quarto, sala, cozinha, 
piso frio, 1 banheiro interno e um 
externo, 1 piscina de adulto e 1 
piscina infantil, churrasqueira, 
varanda, cerca elétrica. R$ 160 
mil, aceito permuta. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

VILA CACHOEIRINHA, terreno 
com 11 m de frente por 26 m de 
fundo, totalizando 286 m ,̂ com 
duas casas no mesmo terreno.
R$ 110 mil, bom p / o investidor. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.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 m ,̂ R$ 130 mil 
(aceito terreno no negócio), falta 
acabamento final. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (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. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (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 automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, piso de ótima 
qualidade, sancas na sala, e 
acabamento em gesso em todos 
os quartos. R$ 400 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (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 porcelanato, 
garagem coberta com portão 
fechado automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, alarmes, portas e 
janelas de exelente qualidade, 
a/s coberta, piso porcelanato, laje 
com acabamento em gesso, parte 
alta, R$ 300 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM NELLI, barraca com 
2 cômodos, 2 banheiros, piso 
frio, de boa qualidade, laje com 
acabamento em gesso, chur
rasqueira, de ótima qualidade, 
piscina grande, cerca elétrica, 
portão fechado basculante, aceito 
permuta, terreno com 250 m .̂ R$ 
195 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. NAÇÕES , casa com 3 quar
tos, sala, cozinha, w  c social, piso 
frio, laje, mais salão p/ comércio, 
garagem coberta p / 1 carro, de 
frente a escola do sesi. R$ 170 mil 
n/aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(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, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de correr, 
cerca elétrica, alarme, terreno 
com área total de 200 m ,̂ com 
124,77 m  ̂de área construída, boa 
localização, parte alta. R$ 160 
mil, aceito financiamento Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.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, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. Pedrão 
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. R$ 175 mil, aceita 
permuta e financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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 portão fechado 
de correr, terreno com área total 
de 250 m ,̂ com 145,88 m  ̂de 
construção, aceito financiamento 
e permuta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.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.
R$ 180 mil. Pedrão 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, R$ 175 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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

NÚCLEO, 2 casas no mesmo ter
reno, sendo uma com 4 cômodos 
e a outra com 3 cômodos, em 
frente o posto de saúde, bom p / o 
investidor. Pedrão 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, R$ 120 mil + 99 parcelas 
de R$ 430,00. Pedrão 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, R$ 115 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

JD. GRAJAU, parte alta, casa 
com 2 dorms, sala, cozinha, WC, 
R$125 mil, (aceito R$115mil 
financiado). Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

MARIA LUIZA IV: 2 dormitórios 
e 1 suíte, sala/cozinha, garagem, 
130m2 construção c / terreno de 
334m^ R$ 85.000,00 + parcelas. 
Tratar Vila Negócios Imobiliários 
na R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14) 3264-7260.

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

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

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

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

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

JD. EUROPA, casa com 2 quar
tos sendo 1 suite, sala, cozinha, 
garagem p / 2 carros, ótimo 
acabamento R$ 280 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliários na rua: 
Cel. Joaquim Anselmo Martins, 
751 ou no fone: (14) 3264-7260.

A IMOBILIÁRIA Sig Imóveis 
comunica 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)

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 /  
99795-0722.

COMERCIAL MACATUBA 275
m ,̂ R: Jose Cruzerá, 1-22, valor 
mínimo de R$ 148.500,00. Tratar 
www.lancetotal.com.br

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. EUROPA -  Terreno com 200m^ R$ 90 mil, não 
aceita financiamento.

JD. UBIRAMA -  Casa com 3 dormitórios (1  suíte), 
sala de 2 ambientes, cozinha, wc, lavanderia e ga
ragem para 2 carros.

JD. MORUMBI -  Casa com 4 dormitóros (1 suíte), 
2 salas de TV, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada cJ coifa, lavanderia, 3 vagas de garagem, 
sauna, pequena quadra de basquete e área de lazer 
c/churrasqueira, R$ 620 mil.

JD. NAÇÕES -  Sobrado comercial e residencial com 
384m^ de construção e 250m^ de terreno. Comercial 
150m^ e 2 wc e residencial com 3 dormitórios, 3 wcs, 
sala ampla, cozinha grande, lavanderia e sótão.

JD. EUROPA -Terreno com 250m^ de esquina e mu
rado, não aceita financiamento.

(14) 3263-4110.99790-6930 • 99794-4894 (Vivo) 
98155-4887 (TIM) 98822-6747 (Oi) 99106-0393 (Ciaro) 

www.cordeiroimoveis.net.br 
cordeiroimoveisip@hotmaii.com.br

JD. MARIA Luiza II, 1 dormi
tório, 02 banheiros, área de 
laser c / churrasqueira, 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, la
vanderia e entrada p / carros 
- R$ 105.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

CAJU, CASA com 4 cômo
dos + 2 em construção, R$ 90 
mil não aceita financiamento. 
Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144
352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

CENTRO, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área de 
serviço. R$ 150.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (CRECI 46374). Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

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

CONTATO (14) 9S44-8164 
8117-8164

APTO BETHA: 03 dorm sendo 1 
suite todos Cl armários/saia 02 

ambientes/iavabo/banheiro/saia/ 
coz planejada/iavanderia/garagem 

vaior R$ 530.000,00. 
CENTRO: 03 dorm sendo 1 suite 
Cl cioset/02 saias/banheiro/coz/ 

iavanderia/despensa/área cl 
churrasqueira/garagem vaior 
r$ 405.000,00 Toledo imóveis 

32630187.

JD. MARiA LUiZA li: 02 dorm/ 
saia/coz/banheiro/iavanderia/ 

área cl churrasqueira e banheiro/ 

garagem vaior r$ 200.000,00 

Toledo imóveis 32630187 (aceita 

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

banheiro/lavanderia/entrada p/ 
carro. Valor r$ 160.000,00 Toledo 

imóveis 32630187.

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

r$ 225.000,00 Toledo imóveis
___________32630187___________
JD. ALVORADA: 03 dorm sendo 
1 suite/copa/coz/sala/banheiro/ 

lavanderia/área cl churrasq/ 
piscina/banheiro/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/ 

banheiro/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 
Centro

http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.pedraoimoveislp-ta.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.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.lancetotal.com.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
mailto:cordeiroimoveisip@hotmaii.com.br
http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.toledoimoveis.com.br
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Classificados

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.

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

JD. NAÇÕES, sobrado comercial 
e residencial com 384 m  ̂de 
construção - a residência tem 3 
dormitórios, 3 banheiros, sala 
ampla, cozinha grande, lavanderia 
e sótão e o comércio com 150 m̂  
e 2 WC, área do terreno 250 m ,̂ 
R$ 270 mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) ou 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) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM MORUMBI, excelente 
casa rica em madeiramento e 
blindex, 02 quartos, 01, suíte, 02 
banheiros, cozinha planejada, 
garagem para 03 carros, R$410 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM ITAMARATY, casa 
com 02 quarto e 01 suite, 01 
banheiro, sala, copa, cozinha, ran
cho com churrasqueira e terreno 
de 525m^, R$480 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM MORUMBI, casa 
em "L” , c / 2 suítes, 2 vagas em 
garagem fechada, sala ampla e 
cozinha cerca elétrica e churras
queira, imóvel rústico, R$ 330 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

SOSSEGO, BELÍSSIMA chácara 
muito próxima a Lençóis Paulista, 
numa área de 5.990,00 m2, com 
duas casas, duas piscinas, 1 
galpão, jardim, pomar, sistema 
com 8 câmeras e 2 entradas,
R$ 530 mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) ou 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) ou 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) ou www.cordeiroimoveis. 
net.br.

JARDIM PRINCIPE, casa nova 
c/ 02 quartos, sala, cozinha,
02 banheiros, esquadrias de 
madeira, garagem para 03 carros 
coberta, excelente acabamento, 
R$ 280 mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM VILLAGE, casa c / 3 
quartos, (1 suite), sala, copa, cozi
nha, banheiro, lavanderia, rancho 
com churrasqueira, armários 
embutidos e blindex (Aceita ter
reno no Itamaraty como parte do 
pagamento), R$ 360 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

CRUZEIRO, CASA nova com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e garagem 
coberta (terreno 11x25) e constru
ção 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.

CENTRO PRÉDIO comercial para 
venda com 400m^ sendo 380m^ 
área construída, 1 loja, 1 sobrada 
para comercio e 1 casa nos 
fundos com 1 dormitório, 1 suíte, 
escritório, garagem. Ref. no site 
0181 www.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel.997281313

JD. SANTANA barracão para 
venda com 250m^ sendo 270m^ 
de área construída, imóvel em 
construção. Ref. no site 0182 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313

MARIA LUIZA IV casa para 
venda com 2 dormitórios, 1 suíte, 
sala de jantar, WC serviço, casa 
nova, entrada + parcelas, aceita 
permuta com veiculo. Ref. no site 
0177 www.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel. 997281313

MONTE AZUL casa para venda 
e locação com 1 dormitório, 1 
suíte, copa, lavanderia, despensa, 
garagem coberta. Ref. no site 
01750 www.imobiliaria21lp.com. 
br Tel. 32630021 Cel. 997281313

GRAJAÚ EM construção na 
laje com 2 dorms, sala, cozinha, 
wc, murada, R$60mil + 105x de 
R$328,00, aceito terreno no nego
cio. Tratar(14)997-975-221.

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

JULIO FERRARI- 3dorms (1 
suite), cozinha, bho social, sala 
2 ambientes, área serviço, 
churrasq., garagem p / 2 carros co
bertos e 1 descoberto. R$140mil- 
-Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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, la
vanderia, despensa. R$ 300 m il- 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

CENTRO- 2 dormt., 2 salas, 
bho social, cozinha, lavanderia. 
R$120mil- Habitare Imoveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

MARIA LUIZA III- 2 dorms, sala, 
cozinha, copa, churrasq., bho 
social, lavanderia, garagem p/ 2 
carros. 82m^ de construção. R$ 
250mil. Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/99860-1407.

EDIFÍCIO BETA, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala ampla, banheiro 
social, cozinha, área de serviço, 
dependência de empregada 
transformada 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

EDIFÍCIO MARAMBÁ (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. Tra
tar (creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

CENTRO OPORTUNIDADE!
Imóvel de esquina, ótima 
localização para comércio, R$350 
mil. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM UBIRAMA, 01 suíte, 
02 dormitórios, sala ampla, copa, 
cozinha, banheiro social, área 
de serviço e garagem para dois 
carros. Área de lazer com chur
rasqueira, despensa e banheiro, 
R$340 mil, obs: laje, piso frio e 
acabamento em gesso. Ótima 
localização. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM 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/

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, aca
bamento em gesso. Construção 
nova. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br. PARQUE SÃO José, 1 suíte, 02

dormitórios, 02 salas, banheiro
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. Tra
tar (creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343.

VILA CAPOANI, 1 suíte, 02 dor
mitórios, 03 salas, escritório, 02 
banheiros, copa, cozinha, lavabo, 
área de serviço, despensa, rancho 
e garagem para 4 carros, R$ 450 
mil, obs: laje, taco, aquecedor

social, copa, cozinha, área de 
serviço, despensa e garagem para 
vários carros, R$ 420 mil, obs: 
laje, porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

solar. armários na cozinha, sala de 
tv e escritório. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM MARIA Luiza I, 1 
suíte, 02 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área de

JARDIM ITAMARATY, 1 suíte 
(c/ closet), 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. área de lazer 
com churrasqueira, forno, ba
nheiro e piscina, R$450 mil, obs:

JARDIM MARIA Luiza I, 1 
suíte, 01 dormitório, jardim de 
inverno, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço coberta e 
garagem para 02 carros, R$ 260 
mil, obs: laje, piso frio, acabamen-

serviço e garagem para 02 carros. 
Área de lazer com churrasqueira, 
R$ 340 mil, obs: laje, porcelanato, 
acabamento em gesso. Cons
trução nova. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

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.

to em gesso. Construção nova, 
em fase de acabamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD. ITAPUÃ, 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de lazer 
com despensa e banheiro, R$ 175

JARDIM MONTE Azul, 1 
suíte, 02 dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, área de

mil, obs: laje e piso frio. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

JD. ITAMARATY, 01 suíte (c/ 
closet), 02 dormitórios, sala de 
estar, sala de TV, lavabo, copa, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$590 mil,

serviço coberta e garagem para 
03 carros, R$ 300 mil, obs: laje, 
porcelanato, acabamento em 
gesso. Construção nova. 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 (CRE CI115691)3264-

obs: laje, piso frio e acabamento 
em gesso. armário embutido na RESIDENCIAL AÇAÍ, 01 dormi-

5624/996-958-789.

cozinha e área de serviço. Aque
cedor solar. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343.

tórios, sala, cozinha e banheiro 
social, R$ 95 mil, obs: forro e piso 
frio. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JD EUROPA, 03 dorms(1suíte), 
sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta R$ 270.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 3264-

JARDIM EUROPA, 1 suíte, 
02 dormitórios, sala, cozinha, JARDIM SÃO João, 2

5624/996-958-789.

banheiro social, área de serviço 
e garagem para 02 carros, R$270 
mil, obs: laje, piso frio e acaba
mento em gesso. Construção 
nova. Aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343.

dormitórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
e garagem. Casa nos fundos com 
01 dormitório, sala, cozinha e 
banheiro, R$ 130 mil, obs: laje, 
taco/piso frio. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

JD VILLAGE, 02 dorms, sala, 
cozinha, edícula c/01 dormitório, 
banheiro, churrasqueira R$ 
270.000,00. SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/996-958- 
789.

lORORTUNIDADES,
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. Víllage, c/ 3dorms( sendo 2 suí
tes), 2 salas, cozinha, sala de jantar, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, área 

de lazer, churrasq. Casa com piso laminado.
R$ eOOmíl.

CASAJD. ITAMARATY: Garagem p/2 carros, cozinha 
planejada, sala estar, TV, jantar, área de serviço, bho 

social, 3 dorms (1 suíte), piscina, área de lazer c/ 
churrasq., bho, depósito. 243 m̂  de construção.

RS 550mil

CASA JD. VILLAGE - sala de estar, TV, 3 dorms 
(sendo 1 suite), bho social, cozinha. Área construída 

164,44m^ RS 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 embutidos, casa p/ caseiro. 400m^ de 

construção. SOOOm̂  de terreno. RSSOOmil.
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 suite), 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.

CRECI 76074 M O V E I S
habitarelp.com.br

Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209
(14) 3264 4151 | (14)99860 1407

BACCILI, 02 dorms(1 suíte c/ 
armários), sala de tv, cozinha 
planejada, sala jantar, lazer c / 
churrasqueira, sala, banheiro R$ 
298.000,00. SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/996- 
958-789.

CASA PRÓXIMO ao SESI, 
na Av. Jácomo Nicolau 
Paccola, R$ 130.000,00 -  Aceita 
Financiamento -  02 dorms, 02 
banheiro, sala, cozinha. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/997-710-664.

JD AÇAI, 02 dorms, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem, 
piso frio e forro em pvc, R$ 
130.000,00 -  Aceita Financiamen
to. SIGIMÓVEIS (CRECI115691) 
3264-5624.

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 ITAMARATY(PARTE alta), 
03 dorms(1 suíte c/ banheira), 
cozinha americana, sala de tv, 
sala de jantar, sala estar, lazer c/ 
churrasqueira e piscina, lavan
deria, garagem R$550.000,00. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/996-958-789.

JD ITAMARATY, 03 dorms(1 
suíte c/ armários), escritório, sala 
estar, sala tv, cozinha planejada, 
despensa, lazer c / churrasqueira, 
banheiro, piscina, garagem 
vários carros R$ 680.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRE CI115691)3264- 
5624/996-958-789/997-710-664.

JD. PACCOLA, casa com 3 quar
tos, 2 salas, 2 WC, cozinha + edí- 
cula nos fundos c / churrasqueira, 
aceito financiamento. Tratar (14)
3263-0813/ 997-832-723.

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

JD. ITAMARATY, vendo excelen
te edícula. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem para 04 
carros, área de lazer com piscina 
e churrasqueira. Tratar (14) 997
727-716 com Claudio.

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

http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.habitarelp.com.br
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IMÓVEL LOCALIZADO à R:
Minas Gerais, 415 - 5,50m de 
frente por 25m fundos, valor 
mínimo de R$ 29.250,00. Tratar 
www.lancetotal.com.br

DESTILARIA SANTA
Maria, completa (imóvel + 
equipamentos), valor mínimo de 
R$ 3.320.000,00. Tratar www. 
lancetotal.com.br

JD. ITAMARATY, casa com 
3 dorms (1 suite), sala, copa, 
cozinha, WC social, lavanderia 
e rancho com + 1 dorm. e WC, 
garagem p/ 2 carros coberta + 4 
descoberto, R$520 mil. Tratar (14)
996-929-693.

CASA NOVA frt a prç no Itapuã, 
ideal p/ lazer/festas. C/ 1 dorm 
st., sala ampla, lav., varanda gde, 
coz., ar. serv., + quintal c / gde esp. 
p/ pisc. e comérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, apenas 
R$ 150.000,00! Creci J-23626 -  
Beto Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00167

m a g n íf ic a  RESID Jd
Itamarati com 4 dorms , 1 sendo 
suíte ,s.tv c / 2 ambientes ,2 wc 
sociais,coz,ampla área de lazer c/ 
churrasqueira c / espaço p/ sala 
de jogos, pequena piscina , jardim 
de inverno, play groud , ótimo 
paisagismo rico em acabamento 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref:00222

PRÉDIO COMERC. Jd Ubirama, 
próx. av. F! Salústio, exc. localiz. 
ideal p/: padaria, pizzaria, lancho
nete, entre outros. Oportunidade, 
venha conferir! Creci J-23626 
-  Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00227

CASA C/ 75m^ bem localiz. no 
J. Faccola, em terr. de 220m2,
2 dorms (1 suíte), wc soc., sala 
tv /  estar, coz. c / copa integ., 
bom acab. + esp. p/ ar. lazer 
fundos, 4 vgs descob, ac. financ.! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00259

EXCELENTE CASA no Jd.
Village terreno 535m2: 3 dorms 
(1 suíte) tds c / árm. emb., 1 wc 
soc., sala TV, ampla s. estar, s. 
alm./jantar, coz. gd c/ arm. plan.
+ rancho c/ coz., churrasq., wc, 
disp., e ár. serv. e ót. piscina. 6 
vgs (3 cob.). Obs: Acab. alto pa
drão - lindo imóvel! Creci J-23626 
-  Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00305

CASA NOVINHA c/ 70m^ bem 
localiz. no J. Sta Terezinha: sala 
tv /  estar, escritório, 2 dorms, wc 
soc., coz. ampla, exc. acab. + esp. 
p/ ar. lazer fundos, 2 vgs descob, 
ac. financ.! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00308

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 J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref- 00331

CASA C/ 58m^ na V. Contente: 
dorm., sala, banheiro e cozinha.
-  Obs: Const. Antiga e simples, 
mas terreno de 250m^ á 600 mts 
do centro, oport. p/ investimento 
apenas R$ 52.000,00 - Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref -  00336

ÓTIMA CASA no Núcleo c / 
171m^, excel. localiz. próx. a 
comércios: avarandada, sala, 2 
dorms, wc social, coz. c / s. alm/ 
jantar interlig. e a/s cob + edíc. 
c / ampla coz, dorm e wc. - 2 vgs 
cob. grandes e quintal c / piso 
cerâm. Obs.: bom. acab., confira! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref.- 00339

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

ORÍGENES LESSA, apto novo 
c/ 2 dorms (1 suite), 2 W c , sala e 
copa integrados, cozinha ameri
cana, varanda com churrasqueira, 
armarios embutidos, area de lazer 
com piscina e academia, garagem 
coberta. Tratar (14) 997-127-206.

CECAP, 2 quartos + 1 Suíte, 
sala, cozinha, WC, (com Lage), 
garagem para dois carros, fundo 
c/ edícula, churrasqueira, WC e 
quarto de despensa, R$ 150 mil. 
Aceita Financiamento. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim)
997-562-647 (vivo)

Os melhores imóveis

www,vitagiiano,com,br
OPORTUNIDADE
Casa novinha no Jd. K .  Luiza IV: 2  dorms ( I  suíte), m  social., cozinha ampla c j  sala 
alm op/jantar interlig, sala de tvjestar, ótimo acabamento. +  espaço para área de 
lazer, 3 vagas desc, Confiral Ref - 00331 Beto Vitagliano (14) 99724-8803.

CAJU, 2 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, WC, área de serviço 
coberta, garagem para 2 carros, 
edícula com churrasqueira e 
piscina, R$140 mil. Aceita Finan
ciamento. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 981
506-252 (tim) 997-562-647 (vivo)

APARTAMENTO NOVO, Resi
dencial Origenes Lessa (centro),
2 dorms (1 suite), 2 WC, sala e 
copa intregadas, cozinha ameri
cana, 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 edí- 
cula com terreno de 11x20. Tratar 
(14) 3264-8661/ 998-152-628.

COMPRO SÍTIOS e cháca
ras na região até 100 Km de 
Lençóis Paulista. Tratar (14) 
99701-1896.

COMPRO CASA de até 
R$ 85 mil que aceite finan
ciamento. Tratar (14) 996-670
989 ou 996-270-989.

GUARUJÁ, PRAIA da Pitanguei- 
ras, Kit p/ 4 pessoas e apart p/ 8 
pessoas. Tratar (14) 997-727-315.

ALUGO CASA na V. Irere com 6 
cômodos. Tratar (14) 997-727-315.

ALUGO PARA final de ano, 
chácara. Tratar (14) 997-727-315.

ÁGUAS DE Santa Barbara, casa 
com piscina para temporada. 
Tratar (14) 997-727-315.

JD. UBIRAMA, kitinete próximo 
ao Sup. Tupã, ótimo preço, 
direto com proprietário. Tratar (14)
997-149-995.

RONDON, CASA com 4
cômodos, exige fiador. Tratar (14) 
997-934-537.

MARIA LUIZA IV, casa com 3 
dorms (1 suite), WC social, sala, 
copa, cozinha, lavanderia, entrada 
p/ 4 carros, R$900,00 + fiador. 
Tratar (14) 996-055-195.

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. Tra
tar (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 SOBRADO com 2 dor- 
ms, sala, cozinha, e garagem, R$
600,00, localizado a R: Amadeu 
Amaral, 332- Cecap. Tratar (14) 
997-987-001.

ALUGA-SE SALÃO para 
moradia. Tratar (14) 3263-6919/ 
997-146-342.

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.

IRERÊ, CASA para locação com 
2 dormitórios, sala, cozinha, ga
ragem coberta, ótima localização, 
preço especial para casal. Ref. no 
site 0148 www.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313

CENTRO, SOBRADO para 
locação com 2 dormitórios,
1 suíte, ambos com armário 
embutido, sala, sala de jantar, 2 
wc, garagem coberta para 2 carro, 
portão eletrônico. Ref. no site 
0130 www.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel. 997281313

MAMEDINA KITNET para 
locação sendo, dormitório, sala, 
copa, cozinha, tudo separado, 
sacada, lavanderia, terraço em 
comum com piscina, espaço 
gourmet. Ref. no site 0140 www. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313

BAURU APARTAMENTO para 
locação no residencial Flam- 
boyant, 3 dormitórios, 2 banheiro, 
sala, 1 vaga na garagem. Ref. no 
site 0160 www.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313

MARIA LUIZA I, barracão com 
400m^ vão livre (sem pilares), 
com escritório, WC. Tratar (14) 
3263-2758/ 997-023-921.

MARIA LUIZA IV, barracão c/ 
portão alto e grande, área total 
160m^, localizado perto do SENAI, 
em lugar alto do bairro, ideal 
p/ supermercado e deposito de 
material de construção (não tem 
no bairro), transportadora e outras 
atividades. Tratar (14) 981-541- 
999/ 3263-1617/ 998-166-963.

JD. PRÍNCIPE (entre a Comai 
e Cores Vivas), aluga-se salão 
comercial com 70 m^, esquina 
da R: Henrique Lozinka Alves 
c/ R: Luiz Vaz Pinto (local de 
bastante fluxo de veículos). Tratar 
(14) 981-541-999/ 3263-1617/
998-166-963.

ALUGO CHÁCARA para festas 
em Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 997-043-307.

JD. ITAPUÃ, barraca para festas 
em geral, com piscina grande, 
casa com 1 quarto, churrasqueira 
+ quiosque, R: Olga Biral, 311. 
Tratar (14) 997-574-898 e 
3264-2505.

ALUGO KITINETE localizado na 
Av. Brasil, 1302 -  perto do clube 
Marimbondo. Tratar (14) 3263- 
4844/ 997-106-121.

ALUGO EDICULA para festas 
com piscina. Tratar (14) 3263
4467 e 997-025-659.

PRAIA GRANDE, apartamento 
no ''boqueirão'' a 50 metros da 
praia. Tratar (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.

EDÍCULA PARA festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
997-680-518.

APARTAMENTO NA Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
997-355-505.

CHÁCARA DO Engenho com 
salão para casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, confra
ternizações em geral. Tratar (14) 
997-355-505.

MARIA LUIZA IV, casa para loca
ção com 2 dormitórios, 1 suíte, 
sala, copa, casa nova, garagem, 
ótima localização. Ref. no site 
0137 www.imobiliaria21lp.com.br 
Tel. 32630021 Cel. 997281313

VENDO CHÁCARA em Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264-5381/ 
997-043-307.

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/ 
rancho c / churrasq/ 02 banheiros 
e piscina, R$ 250 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187.

TERRAS DE Santa Cristina, gleba 
7 quadra QX, lote 33, aceito carro 
no negocio. Tratar (14) 991-716-neg
513/ (11) 957-705-155.

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
3263-0021

C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

_ www.imobHiaria21Lp.Gom.br

LOCAÇÃO casa IRERÊ, 2 dorm, garagem coberta, ótima lo
calização, preço especial para casal. Ref. no site 0148

LOCAÇÃO casa MARIA LUIZA IV, 2 dorm, 1 suíte, casa nova, 
garagem, ótima localização. Ref no site 0137

LOCAÇÃO sobrado CENTRO, 2 dorm, 1 suíte, ambos com 
armário embutido, 2 wc, garagem. Ref no site 0130 

LOCAÇÃO kitnet MAMEDINA, dorm, sala, copa, coz, tudo 
separado, sacada, lavanderia, terraço em comum com pisci
na, espaço gourmet. Ref no site 0140

LOCAÇÃO barracão JD. SANTANA, 207,23m^ 2 wc sendo 1 
adaptado para deficientes, com estacionamento para clien
tes, todo murado. Ref no site 0052

VENDA prédio com ercial CENTRO, 400m^ sendo 
380m^ área construída, 1 loja, 1 sobrada p /  com ercio 
e 1 casa nos fundos c / 1 dorm , 1 suíte, escritó rio , gara
gem. Ref. no site 0181

VENDA prédio comercial JÚLIO FERRARI, prédio com mer
cadoria -I- aluguel do ponto. Ref no site 0188

VENDA barracão JD. SANTANA, 250m' sendo 270m' de 
área construída, imóvel em construção. Ref no site 0182

VENDA terreno MARIA LUIZA IV, 225m^ parte alta, ótima 
localização próxima à borracFtaria, entrada + parcelas. Ref 
no site 0176

VENDA terreno GRAJAÚ, 265m^ entrada -i- parcelas, aceita 
permuta com veiculo. Ref no site 0183

VENDA terreno ITAMARATY, 2 lotes 500m^ cada, um ao 
lado do outro, na avenida de esquina. Ref 0187 

VENDA casa MARIA LUIZA IV, 2 dorm, 1 suíte, sala de jantar, 
WC serviço, casa nova, entrada -i- parcelas, aceita permuta 
com veiculo. Ref no site 0177

VENDA casa AV. CASTELO BRANCO, imóvel de esquina 
para demolição, aceita permuta com imóvel ou veiculo. 
Ref no site 0179

VENDA/LOCAÇÃO casa MONTE AZUL, 1 dorm, 1 suíte, copa, 
lavanderia, despensa, garagem coberta. Ref no site 0175

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://www.lancetotal.com.br
http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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IMÓVEL RURAL área de 30.250 
valor mínimo de R$ 36.250,00. 

Tratar WWW.LANCETOTAL. 
COM.BR

RONDÔNIA, VENDO terras 
com 52 alqueires, três águas,
4 tanques de peixe e pasto, R$ 
900 mil. Tratar (14) 3263-1796/
998-152-628

RONDÔNIA, TERRAS com 150
alqueires, 1.900.000,00. Tratar 
(14) 3263-1796/ 998-152-628.

SÍTIO 7KM de Lençóis Pta, com 
4 alqueire ,com casa sede, casa 
para colaboradores, 500 pé de 
manga palmer, 500 pé de lichia 
em início de produção, vários 
tipos de plantações, piscina 
,represa de médio porte tem 
sistema de irrigação área de 
produção e lazer Creci J-23626 
-  Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00229

SÍTIO COM 2,7 alqu., possui:
2 nascentes de água, lagoa, 2 
tanques peixes, mangueira, pasto, 
casa e amplo salão festas. A 12 
km da cidade. Exc. Propriedade! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

TIA EMÍLIA, 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 W, 
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.

CHÁCARA NO Boqueirão, 
com casa, piscina, quiosque, 
energia elétrica, mais perto da 
cachoeira, águas nos fundos, toda 
cercada. Tratar (14) 996-012-515. 
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 
IM0VEIS(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 1.500m2. Obs. Falta 
acab. final. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

COMPRO TERRENO para 
finalidade comercial com área 
mínima de 400 m .̂ Tratar (14) 
997-029-704.

JD ITAMARATY, c/
515,00m2, R$ 145.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY, (02 lotes 
juntos esquina) c/800,00m^,
R$ 320.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14)3264- 
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY,
c/396,00m^, parcialmente 
murado, R$ 145.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD EUROPA, de esquina (parte 
alta), c/246,00m2, ótimo para 
comércio, R$ 95.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD CAJU, próximo a ETEC, 
c/200,00m2, R$ 50.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRE CI115691)3264- 
5624/9695-8789.

JD JOÃO Paccola, 
c/221,50m2,R$ 65.000,00. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 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. MARIA Luiza II c / 259m^, 
parcialmente murado. R$90mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

JD. EUROPA c/ 205m^, todo mu
rado, com poste de luz. R$80mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

JD. EUROPA- Terreno com 205 
m ,̂ de esquina e murado, R$ 80 
mil, não aceita financiamento. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JD. EUROPA, terreno com 
200m^, R$90 mil, não aceita 
financiamento. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) ou 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) ou www.cordeiroimoveis. 
net.br.

MARIA LUIZA I, terrenos com 
200 m2, R$ 78.000,00 (cada 
um). Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou 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) ou www.cordeiroimoveis. 
net.br.

JD. MARIA Luiza IV, terreno c / 
240,00 m^ - R$ 28 mil de Entrada 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. EUROPA, terreno c / 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c/ 
250,00m2 - R$ 37.000,00 de En
trada + Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. MARIA Luiza I, terreno c/ 
200,00m2 - R$ 70.000,00 - Santan
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c/ 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - Santan
gelo 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.

TERRENO (ÁREA) c/ 275m2 
(11x25) no Centro- An. Garibaldi, 
ideal p/ galpão ou escritório. 
Possuí casa simples. Oport. p/ 
investidor! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00158

JARDIM SANTA Terezinha, lote 
com 200,00 m2, R$ 35.000,00 + 
parcelas, obs. Lado de cima da 
rua. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343.

JARDIM ITAMARATI, lote 
com 521,25 m2 (15,00X 34,75),
R$ 190 mjl, 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.pedraoimoveislpta.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).

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).

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).

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 localização, 
aceitamos propostas, R$ 500 mil.
. Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352. (www.pedraoimoveislp- 
ta.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).

GRAJAÚ TERRENO para venda 
com 265m^, entrada + parcelas, 
aceita permuta com veiculo.
Ref. no site 0183 www.imobilia- 
ria21lp.com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313.

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 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

JARDIM GRAJAÚ, a 80 metros 
da avenida, medindo 265,90 m ,̂ 
quitado. 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.

Q o u ç i i a s
imóveis

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. EUROPA -  Casa com 2 quartos, 1 suíte, 
sala, copa, cozinha, wc, área de serviço cober
ta e garagem para 2 carros (casa nova final de 
construção), R$ 380 mil.

RUA JOSE DO p a t r o c ín io , 847 CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 

• 997-562-647 • 997-721-740 • 981-506-252 
www.douglasimoveislp.com.br
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GAIOLAS DECORATIVAS
Objetos vintage e que não eram tão valorizados, 
atualmente, são tendências na decoração. Um item 
bem aproveitado na composição de ambientes é a 
antiga gaiola de pássaros.

GESSO
S o lu ç õ e s  c o n s t r u t iv a s

Rua Aracy Lourdes M. Vacchi, 368 
Jd. Maria Luiza - Lençóis Paulista 

(14)3263-2588 | 997-027-621 
www.adgesso.com.br
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Os pisos drenantes, ideais para áreas externas, absorvem água e evita a formação de poças

Da Redacâo

Areas externas pedem pisos que não acumu
lem água, o que garante a segurança dos mo
radores, o melhor aproveitamento da água 

da chuva e a conservação da limpeza. É por isso 
que o mercado oferece uma boa variedade de mo
delos de pisos drenantes, que absorvem a água e a 
encaminham diretamente para o solo, facilitando 
a sua chegada aos lençóis freáticos. Respeitando
-se todos os cuidados necessários para a colocação, 
uma placa desse modelo chega a drenar mais de 1 
litro por segundo, evitando poças e, principalmen
te, enchentes, comuns nas grandes cidades.

Os pisos drenantes são recomendados para 
jardins, quintais, calçadas, garagens, varandas 
externas e no entorno de piscinas. Porém, para 
que cumpram perfeitamente a função, sendo 
uma opção realmente mais sustentável, é preciso 
observar que cada produto demanda instalação 
específica. Normalmente, são assentados sobre 
areia ou pedriscos.

O modelo tem secagem rápida e fácil manu
tenção. Além disso, por ser uma placa pré-molda- 
da, não necessita de contrapiso. Quando houver a 
necessidade de uma intervenção nas instalações 
elétricas e hidráulicas, por exemplo, é possível re
tirar as placas e recolocá-las, sem grandes gastos.

FABRiCA DE TELHAS
AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO

IS O L E N

•Telhas Trapézio 
Cobertura e fechamento de 

galpões e barracões.

(1 4)99725-9907

Como conservar
A durabilidade de um piso drenante 

pode chegar a 20 anos e, uma vez que, 
em geral, tem permeabilidade superior 
a 90%, dificilmente ocorrerão entupi
mentos. No entanto, ele é como um filtro 
de ar de um automóvel. Assim, deve-se 
limpá-lo de tempos em tempos com um 
aspirador para retirar as partículas e uma 
lavadora de alta pressão em jato para re
mover manchas e líquidos oleosos.

EVERTON
PEREiRA
A R Q U I T E T O

(14) 996-178-886
everton@ evertonpereira.com.br

Tipos de pisos 
drenantes

Intertravados -  fabricados a base 
de cimento e areia grossa é entrelaça
do sem uso de argamassa. É aplicado 
sobre uma camada de areia grossa e 
não são rejuntados.

Piso grama -  também é fabricado 
sem uso de argamassa, mas diferen
te do intertravado, no piso grama há 
espaços entre as peças que são preen
chidos com grama.

Pisos a base de borracha de pneu - 
permite a passagem da água para o solo, 
proporcionando às raízes das plantas e 
árvores a água necessita, evitando a 
quebra do pavimento. Fabricado com 
100% de borracha de pneu reciclada, 
conta com proteção UV e antichama, 
o que proporciona inúmeras vantagens 
sobre o concreto e demais pisos.

Piso a base de resina e granilha 
-  produzido a partir de resina mistu
rada com inertes selecionados, é uma 
superfície compacta, porosa, perme
ável ao ar e água, útil em locais que 
necessitam de uma ótima drenagem, 
protege o solo do desgaste conservan
do toda a permeabilidade.

Anuncie Aqui!
Nova página de construção em O ECO. 
Preços especiais, excelente oportunidade.
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Negócios
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CHIQUINHO

Hoje tem 
Bondinho do 

Chiquinho e Projeto 
Criança Feliz das 10h 
às 17h30 no Chiquinho 
Sorvetes, que fica na 
rua 15 de Novembro, 
534, no Centro.
O Chiquinho tem 
sorvetes, milk shakes, 
bolo de caneca, shake 
mix, sundae, petit 
gateau e a novidade 
cream tasty de frutas 
vermelhas. Telefone 
(14) 3263 7112. Na foto, 
Ivonete, Raiani, Carina 
e Franciele. CORES VIVAS

As Cores 
Vivas oferece 
qualidade 

em materiais 
para construção, 
elétrico e hidráulico, 
acabamento, tintas 
além de assessoria 
personalizada em 
projetos de cores.
A  loja aceita, como 
pagamento, cartões, 
tem convênios com 
a Caixa Econômica 
Federal, Construcard, 
ASP e Acilpa. A  loja 
II fica na rua 7 de 
Setembro, 1227, no 
Centro. Telefone (14) 
3263 4888.

PLAST COMPANY

^ X  Há 17 anos 
no mercado, 

a Plast Company 
oferece aos clientes 
serviços de fun ila ria , 
p intura, para-choque 
e m arte linho de 
ouro. Para fazer um 
orçam ento entre em 
contato com a equipe 
Plast Company, 
que atende à rua 
Guaianazes, 333, 
Jardim  M onte Azul. 
Telefone (14) 3264 
7892. YES HOMEM

^ X  Moda masculina 
^ y  com marcas 

exclusivas, 
como Calvin Klein,
Ellus, Individual, VR, 
Richards e Aleatory, 
eles encontram na Yes 
Homem. A loja trabalha 
ainda com acessórios 
e sapatenis, tudo com 
pagamento nos cartões 
e convênio com a ASP 
A equipe Yes Homem 
convida a todos para 
conhecer a coleção 
Verão 2014. A Yes 
Homem fica na avenida 
Brasil, 995 -  Centro. 
Telefone (14) 3264 3059.

FOTO: O ECO FOTO: O ECO
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ViverBEM
ENTREVISTA

Escola é o segundo 
ambiente mais 
importante para 
a criança, ensina a 
professora Patrícia 
Camargo 0
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E d ito ria l

E tempo de ser criança
O Caderno Viver Bem deste mês 'voltou 

a ser criança' para explorar o mundo 
dos pequenos, neste dia destinado a 

eles. Nas próximas páginas tem matérias 
sobre diversos temas divertidos, mas tam
bém muita coisa séria, como a entrevista 
com a nutricionista Kelly Cristina Gali 
Marcolino. Ela faz um alerta especialmente 
para os pais. O índice de crianças obesas 
tem aumentado em todo o país e aqui, em 
Lençóis Paulista, os números não são dife
rentes. Para saber como aliar a correria do 
dia a dia com uma alimentação saudável 
para os pequenos, Kelly e a nutricionista 
Larissa Antunes Damaceno prepararam al
gumas dicas para os pais fazerem em casa. 
Larissa reforça que desde muito cedo as 
crianças podem comer de tudo, mas sem
pre após os meses destinados ao período 
do aleitamento materno.

E quando se fala em criança é pratica
mente impossível não se referir a escola, 
por isso a entrevista do mês foi com a pro
fessora Patrícia Tieri de Camargo. Ela con
tou um pouco sobre o contato com os pe
quenos e a evolução no meio da educação. 
Ainda no meio escolar os jogos educacio
nais estão em alta e Raquel Ramos Romani, 
assistente técnica pedagógica de Lençóis 
separou alguns site confiáveis para os pais 
indicarem e acompanharem as crianças.

Nas páginas de moda tem ensaio com 
as roupas da Loja Príncipe Shopping. Os 
modelos Letícia Caroline Olímpio e Ma- 
theus Prado Olímpio (foto ao lado) pousa
ram para as fotos, feitas pelo Studio A, no 
Parque do Povo. O jornal O ECO agradece 
a todos pela dedicação.

Um pouco 'grandinhas' para o mundo 
infantil, as adolescentes Ana Flávia Men
donça, 15 anos, Brenda Alícia Vassoler, 15 
anos e Laís Martins de Carvalho, 13 anos, 
também ajudam na editoria de beleza e 
moda com dicas de como elas se arrumam 
para a escola e para curtir o final de semana 
em família e com os amigos. Confira essas 
e as demais matérias nas próximas páginas. 
Boa leitura!
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P ais & F ilhos
'Brincadeira' sem graça
Psicóloga alerta os pais sobre os perigos do 
bullying; adolescência é o período mais crítico

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O ECO

ASSUNTO SÉRIO -  Bullying pode causar depressão e levar o adolescente ao uso de 
drogas; criar bons vínculos familiares é uma forma de prevenir a consequência do ato

Priscila Pegatin

O bullying, ato de hu
milhar e causar dor 
no outro, a partir de 

uma característica diferen
te da pessoa é uma pratica 
comum no meio escolar. 
Segundo a psicóloga da 
Diretoria de Educação, Eli- 
zangela Schmoller Luciana 
o fenômeno é mais visível 
no Ensino Fundamental. 
"No Ensino Infantil a crian
ça não tem, até pela própria 
formação, a questão de in- 
tencionalidade, de propósi
to de causar dor no outro", 
diz. "A criança que recebe 
o bullying é aquela que 
tem alguma diferença. Está 
acima do peso, é afrodes- 
cendente, é o menino mais 
delicado, não necessaria
mente um comportamento 
mais direcionado a homos
sexualidade, mas que tenha 
um comportamento dife
rente dos demais".

O bullying, segundo

analisa a psicóloga só vai 
ter 'graça' dependendo da 
criança. "Se ela tem uma 
estrutura familiar e uma au- 
toestima não sofre bullying, 
por mais que alguém tente 
tirar onda, ela não vai se 
abater e vai perder a graça 
da 'brincadeira'", explica.

Mas em algumas crian
ças o ato pode causar sérios 
problemas. "Desde a de
pressão ao uso de drogas. É 
muito sério, principalmen
te na adolescência porque 
o adolescente tem uma ne
cessidade muito grande de 
aprovação, de pertencer ao 
grupo", avalia.

A função dos pais nesse 
momento é perceber dife
rença no comportamento 
dos filhos, já que muitos 
não procuram ajuda. "Se o 
adolescente deixar de fazer 
o que ele gostava de fazer, 
apresentar comportamen
tos agressivos, rendimento 
escolar bastante compro
metido é preciso atenção",

diz. "Ele pode sentir vergo
nha de falar para os pais o 
que está acontecendo por 
ser um sentimento de hu
milhação. Por isso é impor
tante os pais terem um diá
logo aberto, de confiança".

Uma forma de preve
nir o abalo psicológico 
é criar bons vínculos fa
miliares desde pequeno. 
"Reforçando a autoesti- 
ma, aspectos positivos e 
conversar na escola sobre 
como o filho está".

Na hora da conversa 
franca entre pai e o filho 
que está sofrendo bullying, 
Elizangela reforça o cui
dado nesse diálogo. "Não 
pode colocar a criança 
contra a parede. Fale no 
sentido de esclarecer que a 
criança está sendo vítima e 
que se compreende porque 
ela não quer falar sobre 
isso". O acompanhamento e 
orientação de um profissio
nal tende a ajudar e ameni
zar problemas futuros.
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B eleza
/Crianças e os perigos q
f t o SALÃO DE BELEZA^

Cabeleireira ressalta que até os 10 anos vale a regra do quanto menos, melhor

Priscila Pegatin

Passar o dia no salão 
de beleza fazendo ca
belo, maquiagem e as 

unhas é o sonho de muitas 
crianças e adolescentes. 
Cada dia mais cedo, elas 
querem aproveitar as op
ções oferecidas pelo mer
cado dos cosméticos para 
mudar a aparência, seguir 
as amigas e os ídolos. Mas, 
a cabeleireira e maquiado- 
ra Paulinha Maciel ressal
ta que é importante aten
ção, afinal a pele, cabelo 
e unha das crianças estão 
em formação.

No topo da lista dos 
serviços mais procurados 
pelas pequenas no salão 
estão as unhas. "Querem 
tirar cutícula, esmaltar, 
fazer desenho. O formol 
do esmalte, apesar de ser 
testado dermatologicamen- 
te pode sobrecarregar e 
deixar a unha doente, diz 
Paulinha. "Até os 10 anos 
quanto menos usar o es
malte melhor”.

Os desenhos, na moda 
atualmente, também estão 
fora da lista de opções libe
radas. "Se usa tinta e não 
esmalte para os desenhos 
e tinta não é bom, não é 
feito para unha e não pode 
deixar tirar a cutícula, se
não ela pode ficar exposta 
a qualquer tipo de bactéria 
ou doença”.

A maquiagem, outro 
sonho de consumo das pe
quenas, só deve ser usada

FOTO: DIVULGAÇÃO

SEMPRE COM CAUTELA -  No salão, para as pequenas, vale a regra do bom senso e os 
cuidados dos produtos adequados para cada idade; maquiagem deve ter atenção especial

a partir dos 13 anos. "Exis
tem produtos específicos 
para criança, porém, não 
é aconselhável mesmo. Já 
a partir dos 13 anos a pele 
está bem formada, a região 
dos olhos, mas tem sempre 
que usar produtos de boa 
qualidade”, ressalta.

Os estojos de sombras, 
vendidos como brinquedo 
para crianças, também não 
devem ser usados, segun
do Paulinha. "Em algumas 
perfumarias têm até uma

coisinha ou outra, como 
gloss, na linha infantil que 
é mais indicado. E se pas
sar maquiagem tem que 
usar um demaquilante”.

No cabelo, a formação 
do fio até os sete anos ain
da não está definida. "Não 
dá para falar se o cabelo 
vai ser liso ou crespo, en
tão se alisar pode acabar 
com a estrutura do fio, 
dar corte químico, reação, 
porque tudo de química 
vai para a corrente sanguí

nea, isso é cientificamente 
comprovado”.

Então os selantes, pro
gressivas e luzes, só podem 
ser usados acima dos 10 
anos. "O fio ainda é fraco, 
tem que ter cautela. Fazer 
mechas pode, mas não dei
xa o tempo que deixaria 
em um cabelo de adulto”, 
diz. "Tudo que os adultos 
fazem as crianças podem 
fazer, mas em menor quan
tidade, ou seja, quase tudo 
zerado”, finaliza Paulinha.
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A moda
P0RBJ\S

De olho em roupas, acessórios e 
esmaltes, trio de amigas dá dicas 
para não errar na hora de sair de casa

Priscila Pegatin

Nada melhor do que 
conversar sobre 
moda com quem 

entende do assunto. O trio 
de amigas Ana Flávia Men
donça, 15 anos, Brenda 
Alícia Vassoler, 15 anos, e 
Laís Martins de Carvalho, 
13 anos, vive antenada no 
assunto. Para elas, super- 
vaidosas, detalhes fazem 
toda a diferença no jeito 
de se vestir.

Quando o destino é a 
escola, vale a dica do bási
co. Com o uniforme, o gru
po gosta de combinar calça
dos práticos, como o tênis. 
"O brinco a gente prefere 
o menor", diz Laís, mas 
dá para caprichar no cabe
lo com tiaras e presilhas e 
usar algum colar, como gos
tam Brenda e Ana Flávia.

Mas na hora de sair à 
noite ou à tarde, com as 
amigas, o assunto fica mais 
sério. "Final de semana, se 
a gente combina de sair às 
20h, desde às 17h começo 
a me arrumar", conta Ana 
Flávia. E se engana quem 
pensa que ela fica pronta 
no horário combinado. "Às 
20h ainda não estou pron
ta (risos)". Mas tudo tem

explicação. Sempre co
nectadas, as amigas, antes 
de saírem de casa, trocam 
informações. "A gente con
versa se vai de shorts, saia, 
blusa de alcinha", diz Laís. 
"Se vai de shorts, é legal 
ir todo mundo, senão fica 
só uma de shorts", conta. 
Esse contato é o que acaba 
'atrasando', mas por outro 
lado, assim é mais seguro 
para que ninguém saia de 
casa 'fora de moda'. "Até 
os meninos opinam. Eles 
falam 'Ah, muda essa peça' 
e às vezes, pedem nossas 
opiniões", conta Ana Flá
via. Vale também se ar
rumar na casa da amiga e 
trocar peças.

A dica da Laís para 
ter roupas originais é 
customizar. "Às vezes, a 
gente compra uma peça 
da moda que já é bonita, 
mas para aquela roupa 
mais velha melhora muito 
fazer alguma coisa", con
ta. "Rasgo o shorts e tin 
jo metade de rosa, tiro a 
manga de blusas e coloca 
tachinha", dá algumas op
ções, que já  fez na prática 
a adolescente Brenda.

Andar com as unhas 
feitas é outra dica de moda 
que não pode deixar pas

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FASHIONS - Unhas feitas e acessórios não podem faltar na hora de compor o look para sair de casa com as amigas

sar. "A gente gosta de es
malte colorido. Uso com 
glitter", diz Ana Flávia. 
"Gosto muito do azul",

completa Brenda. Já Laís 
reforça a onda dos anéis 
para dois dedos, o modelo 
falange e o brinco ear cuff,

aquele que cobre parte da 
orelha. Mas essas peças 
são indicadas mais para 
sair à noite. "Assino revis

ta, vemos as famosas e coi
sas na internet para estar 
sempre na moda", deixa a 
dica final Laís.

São apenas 15 dias para você aproveitar 
descontos de ate 25% 

em  lOx no cartão p a ra  todos os relógios;

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

Corra para não 
perder a promoção!

Presente nos 
melhores momentos.

facebook.com/monalisa.tencois MONAIÍ5CI
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A criança e o professor
Patrícia, há 25 anos, trabalha na eduação; ela avalia que hoje a escola é vista como base e não mais como assistencialismo

Priscila Pegatin  
r

E difícil falar sobre o 
mundo das crianças 
sem se lem brar da 

im portância do papel do 
professor. Ele acom panha 
e ajuda a form ar as p ri
m eiras letras e vive, junto 
com a família, as trans
formações sociais que 
acabam influenciando na 
formação dos pequenos. 
Em Lençóis Paulista, Pa
tríc ia  Tieri de Camargo 
trabalha há 25 anos como 
professora, sendo que 17 
deles dedicados apenas à 
educação infantil. "Tive 
a vivência em casa, mi
nha mãe é professora. 
Então, acompanhava as 
correções dos cadernos. 
Fiz faculdade de história 
e já dava aula no Ensino 
Fundam ental, mas fui 
vendo que gostava mais 
de trabalhar com crian
ça", conta.

Em tantos anos na 
educação, Patrícia acom
panhou transformações 
da sociedade que acaba
ram afetando as crianças. 
Afinal, antes elas tinham  
a presença dos pais qua
se que todo o dia e hoje 
a maioria das mães tam 
bém trabalham  fora. "No 
começo da história da 
Educação Infantil, a esco
la era vista com um cará
ter assistencialista", diz. 
"Mas pesquisas foram 
feitas e hoje a Educação 
Infantil é a base de toda a 
formação da criança. Ela 
vai se socializar, brincar,

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

SEMPRE APRENDENDO -  Na educação professor e aluno vivem em constante processo de aprendizagem, diz Patricia que está na área há 25 anos

ouvir histórias, vai ter 
um ambiente propício 
para aprender".

Outra mudança no 
mundo infantil é o uso da 
tecnologia. "Elas já  vêm 
para a escola mais esper
tas. Elas são dinâmicas, 
estão interagindo com

a escola. E o professor 
tem que toda hora estar 
aprendendo, estudando 
teorias novas".

O papel da família 
na vida da criança tam 
bém não é mais o mes
mo e sofre com pontos 
positivos e negativos. "A

gente sente que a escola 
perde o foco de ensinar, 
educar, porque tem  que 
trabalhar limites, regras, 
várias situações que a 
família está deixando de 
dar porque não está ali", 
avalia. "Mas, a escola é o 
segundo ambiente mais

im portante para o ser hu
mano. Ela que vai levar 
para uma sociedade mais 
justa e democrática".

E por mais que as 
transformações aconte
çam, Patrícia reforça que 
o jeito de ser criança ain
da continua. "Às vezes

estou na sala vem um dá 
um abraço, beija. Eles 
são naturais, conta, con
versa, abraça o professor. 
Não tem  malícia. Você sai 
leve da escola", diz. "Para 
trabalhar com criança, 
ser professor, tem que ter 
vocação e amor".
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M elhor Id a d e
'Sou uma avó muito coruja', confessa Geni
Aos 61 anos ela e o marido curtem os 21 netos e dois bisnetos; receber todos no final de semana é alegria de casal

Priscila Pegatin

O final de semana do 
Dia das Crianças vai 
ter festa garantida 

na casa dos avós Geni da 
Costa Leão e Darci Leão.

Aos 61 anos, ela e o ma
rido, com 64 anos, ao con
trário de grande parte dos 
avós que acabam cuidando 
que quase diariamente 
dos netos, eles curtem a 
família principalmente 
nos finais de semana. ”Te- 
nho seis filhos, onze netos 
e dois bisnetos", conta. 
"Quando vem todo mun
do em casa são mais de 25 
pessoas. É uma festa só. 
Depois não sei nem por 
onde começo a arrumar 
(risos)", brinca Geni que 
completa que adora a com
panhia de todos.

Entre os netos a avó 
conta que eles têm entre 
alguns meses a até 21 
anos. "Ser mãe já  é uma 
dádiva de Deus, mas ser 
avó é muito bom".

E, como toda boa avó 
o que não falta são os 
mimos com os netos e 
bisnetos. Na lista entram 
presentes para o Dia das 
Crianças e para os aniver
sários, além do almoço 
caprichado nos dom in
gos. "Tem nora que fala 
que eu mimo eles, mas é 
só um pouco (risos)", diz. 
"Faço o máximo para dar 
um presente. Como são 
muitos compro para um 
em um mês e aviso os ou
tros que vão ganhar nos 
próximos meses", conta. 
Apesar dos ciúmes entre 
eles a avó só tem a in ten
ção de presentear e agra

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

EM FAMÍLIA -  Acima a avô Darci e a avó Geni com Guilherme; eles foram tam bém padrinhos de batismo de um dos 21 netos

dar ao máximo a todos.
Agora no almoço do 

final de semana Geni es
banja todo conhecimento 
de culinária para os netos 
e bisnetos. "Faço pudim, 
doce, macarrão, só bolo 
que não faço muito", diz. 
"Eles são bem enrabicha- 
dos em mim".

Entre os momentos 
mais emocionais que vi
veu ao lado dos netos, 
Geni lem bra do nasci
mento de cada dia. "Cada

neto que nasceu a emo
ção era igual como se ele 
fosse o prim eiro e único. 
Não dá para explicar".

No ano passado, no 
aniversário de 60 anos 
da avó o m aior presen
te que ela recebeu foi à 
presença de todos. "Foi 
muito m arcante para 
mim porque foram to
dos os filhos e todos os 
netos. O m aior presente 
que a gente recebe é  es
ta r com eles", finaliza.
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M oda

GStilO, QGSQG

pequenos
A coleção primavera/verão 2014 está reple

ta de cores e modelos para o público in
fantil. Entre as peças para as meninas, os 

vestidos e shorts estão em alta, tudo com muita 
cor e estampa, como usa a modelo Letícia Ca- 
roline Olímpio.

Para compor o look, a tiara é uma boa dica 
porque combina com quase todas as peças.

Jã para os meninos, a camiseta é uma peça 
obrigatória para o verão. Os modelos vieram em 
várias cores e com estampas. Matheus Prado 
Olímpio, em uma das fotos, optou por usar uma 
blusa jogada nos ombros para dar um charme no 
look. Confira algumas combinações da estação.
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E xercícios

Na infância, atividade física 
deve focar a socialização
Exercícios e jogos ajudam as crianças a assimilarem regras e a com eçarem  a paixão pelo esporte

Priscila Pegatin

D isposição é o que não 
falta durante a infân
cia. Depois dos pri

meiros passos, as crianças 
parecem permanecer liga
das nos 220 volts, como di
zem as mães. E, para trans
formar tanta energia em 
saúde, desde muito cedo os 
pequenos começam a pra
ticar algum tipo de ativi
dade física. “Por volta dos 
três, quatro anos, os pais 
já levam as crianças para o 
balé, a natação, a escolinha 
de futebol", diz a prepara- 
dora física Renata Ramos 
Coneglian sobre os exercí
cios mais indicados. “Essas 
são as atividades mais pro
picias para essa faixa etá
ria. Claro que falamos balé, 
mas na verdade é uma aula 
de dança específica, os pri
meiros passos para depois 
iniciar realmente o balé". 

Mas, mais importante

do que fazer um exercício, 
segundo Renata, é a parte 
da socialização. “Nessa fai
xa etária a gente não teria 
que pensar em atividades 
para emagrecer, mas sim 
para socialização, disci
plina e integração", diz. 
“Através dos exercícios 
eles aprendem a respeitar 
o amigo, porque até então 
eles só tinham contato com 
a família. Eles têm que es
perar a vez do outro, tudo 
não é só dele, saber as re
gras da sociedade".

Só a partir dos sete 
anos começa a fase das ati
vidades voltadas para os jo
gos, como vôlei, basquete e 
futebol. “Vão ajudar a criar 
habilidade do esporte. São 
categorias com regras pré- 
-estabelecidas para que 
eles possam jogar e assi
milar essas regras, para só 
mais para frente, praticar o 
esporte".

A indicação das ativi-

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

LEVEZA DA INFANCIA
-  Crianças devem fazer 

atividades voltadas 
para conhecimento das 

regras e da socialização; 
peso, não tem vez

dades x faixa etária deve 
ser seguidas a risca, para 
melhor desenvolvimento 
das crianças. “Hoje pra
ticar uma atividade é im
portante porque as crian
ças não caminham tanto 
quanto antes, as coisas es
tão mais automatizadas, o 
estilo de vida mudou, mas 
as atividades têm de ser 
feita por prazer".

Já a sala de academia, 
que muitas crianças já 
querem fazer aos 12 anos, 
deve ser apenas o plano 
de fundo das atividades. 
“Tem crianças e pais que 
buscam pelo condicio
namento físico, às vezes 
até trazemos elas para a 
sala de condicionamen
to, mas as atividades são 
outras, como cama elásti
ca, bambolê", diz. “Elas 
só vão usar os aparelhos 
por volta dos 15, 16 anos 
e mesmo assim, tudo bem 
controlado, porque a in
fância deve ser o período 
de criar a base para que se 
consiga fazer os movimen
tos dos jogos e esporte", 
finaliza a educadora.
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S aú d e
Quando acima do peso, crianças 
passam a ter problemas de adultos
Para evitar doenças é preciso incentivar hábitos alimentares saudáveis, 
praticar atividade física e diminuir tempo em frente ao computador

Priscila Pegatin

Um numero preocu
pante tem aumenta
do entre as crianças 

no Brasil e em Lençóis 
Paulista os dados não são 
diferentes. No município, 
das 1.011 crianças entre 
zero e dez anos que pas
saram por atendimento 
médico na rede publica 
de saude, entre junho e 
dezembro de 2012, 11% es
tavam com o peso elevado, 
contra apenas 1,3% abaixo 
do peso, segundo registros 
consultados pela nutricio
nista Kelly Cristina Gali 
Marcolino. ”É uma ques
tão de má nutrição. Real
mente, é preocupante con
siderando que esse 1,3% 
pode ser por uma questão 
de formação genética".

A obesidade na infân
cia representa uma transi
ção nutricional, já que an
tigamente, no país, os altos 
índices eram de desnutri
ção. ”Mas hoje a obesida
de é muito maior. Na nossa 
cidade em alguns bairros 
com poder econômico me
nor os índices de obesida
de são maiores, mas isso 
não acontece só aqui".

Para avaliar se uma 
criança está ou não acima 
do peso vale a cálculo do 
peso e da altura, mas com 
dados mais completos. ”0  
profissional usa o cálculo 
do IMC (Índice de Massa 
Corporal) e da curva de

OPTE PELO SAUDAVEL -  Salgadinhos, bolachas e alimentos com gordura e açúcar devem 
estar fora no cardápio diário das crianças; mudança de hábito diminui chances de obesidade

crescimento. A análise leva 
em consideração a idade e 
até os meses de vida".

Os 11% referente ao 
município são representa
dos por má alimentação, 
sedentarismo e em apenas 
alguns casos fatores heredi
tários. ”A alimentação mui
tas vezes é rica em gordura 
e tem predomínio de açu- 
car e doces". O resultado 
do aumento de peso causa 
as doenças chamadas de 
crônicas não transmissí

veis. "Risco de desenvol
ver diabetes, pressão alta 
e doença cardiovascular 
precoce", alerta Kelly.

A notícia boa é que 
as crianças têm facilidade 
na hora de perder peso. 
"Como elas estão em fase 
de desenvolvimento se cor
rigir os hábitos alimenta
res, diminuir as horas que 
ficam em frente ao compu
tador, a televisão e passar 
a fazer uma atividade físi
ca, tendem a normalizar

o peso". Tudo isso com o 
apoio e exemplo dos pais. 
"A criança que tem o pai 
ou a mãe obesa tem maior 
chance de se tornar um 
adulto obeso".

A dieta, que elimina al
guns alimentos é recomen
dada apenas em casos em 
que a criança já tem uma 
patologia. "Como o diabe
tes, mas no geral, quando 
se tem sobrepeso é só in
centivar os hábitos alimen
tares corretos", orienta.
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A lim en tação

Hábito alimentar
SAUDÁVEL
começa desde cedo

FOTO: DIVULGAÇÃO

EXBANJANDO SAUDE -  A partir do sétimo mês, bebês já podem começar a ingerir papinhas de frutas, legumes e verduras

Nutricionista dá dicas de como inserir frutas e legumes ainda nos primeiros meses de vida do bebê

Priscila Pegatin

A alimentação de 
uma criança recém
-nascida, segundo 

recomendações da Organi
zação Mundial de Saúde, 
deve ser apenas a ingestão 
de leite materno, por pelo 
menos seis meses. A partir 
do sétimo mês, ou quando 
a mãe tiver que voltar da 
licença maternidade, co
meça o período de inser

ção dos alimentos, sempre 
saudáveis. "Começa com 
suco de fruta no período 
da manhã e depois de 15 
dias, suco também no pe
ríodo da tarde", ensina a 
nutricionista Larissa An
tunes Damaceno.

A papinha é outra re
feição que precisa ser in
serida aos poucos. "É me
lhor optar pela papinha 
natural e não a industria
lizada que têm conservan

tes", explica Larissa. "Co
meça com a papinha de 
fruta no período da tarde, 
15 dias depois no horá
rio do almoço, depois no 
jantar. Vão ser de dois a 
três meses esse período 
de transição até a criança 
ter uma alimentação pare
cida com a dos adultos".

Nessa fase, segundo 
Larissa, uma regra deve 
ser seguida: não misturar 
muitos gostos. "A criança

precisa formar uma ma
triz de sabor, então tem 
que ressaltar um sabor 
específico tanto no suco, 
como na papinha". Entre 
as opções de ingredientes 
para as papinhas, as mães 
podem abusar dos alimen
tos saudáveis. "Cenoura, 
abobrinha, brócolis, couve 
flor, leguminosas, como 
ervilha, lentilha, grão de 
bico e feijão branco. Até 
os dois anos o apetite da

criança é grande", diz. "E 
as mães podem fazer as 
papinhas e congelar para 
ficar mais pratico já que 
o valor nutricional não vai 
sofrer tantos prejuízos".

Larissa reforça que o 
sétimo mês de vida é o 
período ideal para que a 
criança prove um grande 
número de alimento. "Ela 
pode até apresentar uma 
alergia, mas é o suficiente 
para im unizar em relação

a essa alergia alimentar, 
por isso, a gente fala na 
ingestão de ovos, peixes, 
frango e carne vermelha".

Já os famosos doces e 
gorduras devem ser deixa
dos de lado, nesse período 
de conhecimento dos ali
mentos. "O bom é evitar a 
ingestão de tudo que não 
for saudável, para não pre
cisar reformular esse há
bito alimentar inadequado 
mais tarde", conclui.
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CONECTADOS -  A
partir dos 3 anos, crianças _ : 
podem aprender brincando 
através dos jogos '
educacionais virtuais

Jogos e d ucacionais contribuem para formação das crianças, mas limites são fundamentais

Priscila Pegatin

Nascer em um mundo 
repleto de tecnologia 
tem vantagens que 

vão da educação à diversão. 
Como o interesse das crianças 
pelos computadores, celulares 
e jogos começa muito cedo, os 
pais e profissionais da educa
ção estão aproveitando essa 
época para ensinar brincando, 
através do mundo virtual. "É 
difícil evitar. É um processo 
que não tem mais volta. Não 
tem como as famílias proibi
rem", explica Raquel Ramos 
Romani, assistente técnica 
pedagógica da Secretaria de 
Educação de Lençóis Paulista. 
"Por isso, é importante que os

pais tenham sempre um olhar 
atento, supervisionando, auxi
liando na compra de jogos, in
vestigando sites que a criança 
possa utilizar".

Quando se fala em jogos 
virtuais educativos, Raquel 
orienta que o interessante é 
começar a inserção deles a 
partir dos 3 anos de idade. 
"São jogos pedagógicos que 
divertem, chamam a atenção 
pelo colorido, movimento e 
trazem uma série de infor
mações que podem se trans
formar em conhecimento". 
Entre as opções de educação 
e diversão, Raquel ressalta 
os jogos com figuras geomé
tricas, da natureza, encaixes 
para a criança procurar a

sombra do objeto. "Ela come
ça a relacionar o objeto com 
a sombra e descobre figuras 
em uma imagem".

A dificuldade dos jogos 
deve ir aumentando confor
me a idade. "É preciso um 
equilíbrio para que a crian
ça não se torne adulto muito 
cedo", ressalta Raquel.

Mas, como muitas coisas, 
os jogos têm o lado bom e lado 
ruim. "Tem que ter um limite 
de acesso. Na escola o tempo 
não ultrapassa dos 30 minu
tos. O que temos que ter claro, 
esses jogos contribuem para o 
desenvolvimento da criança, 
trazem problemas para resol
ver e conteúdos das diferentes 
áreas, mas não substitui ativi

dades para o desenvolvimento 
do ser humano".

Outro problema dos jogos 
virtuais em casa é a falta da in
teração da criança. "Em casa, 
geralmente, cada um fica no 
seu computador, então a crian
ça não aprende a conviver, 
até por isso, na escola a gente 
procura colocar os alunos em 
dupla, assim eles interagem e 
cada um tem a sua vez de usar 
o teclado, por exemplo".

Para usar a tecnologia a 
favor, a assistente técnica pe
dagógica reforça que a super
visão e orientação do adulto 
é fundamental. "Até para 
explicar o porque a criança 
pode brincar com um jogo e 
com outro não", finaliza.

FRASE

í "Esses jogos contribuem para o 
desenvolvimento da criança, trazem problemas 
para resolver e conteúdos das diferentes 
áreas, mas não substitui atividades para o 
desenvolvimento do ser humano."

diz Raquel Ramos Romani, assistente técnica 
pedagógica da diretoria de educação de 

Lençóis Paulista

Confira a indicação de Raquel para 
sites confiáveis de jogos educativos
www.professorinterativo.com.br 
www.smartkids.com.br 
www.gratisjogos.info/jogos 
http://neave.com /pt/planetario  
http://profjosecarlos.no.comunidades.net.index

http://www.professorinterativo.com.br
http://www.smartkids.com.br
http://www.gratisjogos.info/jogos
http://neave.com/pt/planetario
http://profjosecarlos.no.comunidades.net.index
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T urm a A nim al
O melhor amigo do homem,
DESDE A INFÂNCIA
Animais de estimação ajudam as crianças no desenvolvimento emocional e social

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Tel. 14 3264-1199 • 9638-7728
Rua M arcos A. D alben , 165  

Jd. M onte Azul

Algumas crianças pe
dem insistentemente 
um animalzinho de 

estimação, mas os pais têm 
dúvida se o pedido deve ou 
não ser atendido. Mas os es
pecialistas reforçam que um 
animal de estimação ajudará 
no desenvolvimento emo
cional e social da criança.

Com um animal em 
casa, o pequeno da família 
não mais terá poder total 
como tinha com seus brin
quedos. Para cada atitude 
dele, o animal de estimação 
terá uma reação, atuando 
diretamente no processo de 
socialização da criança.

Um animal necessita de 
cuidados e a criança pre
cisa ter responsabilidade 
sobre eles. Essa responsabi
lidade depende da idade do 
menino ou menina e deverá 
ser orientada e estimulada 
por um adulto.

Crianças pequenas ainda 
não sabem distinguir o seu bi
chinho de pelúcia do animal- 
zinho de estimação e podem 
machucá-lo. Nesta situação, 
o adulto tem que estar sem
pre muito atento, procurando 
conversar com as crianças 
sobre como lidar com o ani- 
malzinho, do que ele gosta e o 
que pode machucá-lo.

A criança pode ficar 
encarregada, com ajuda do

adulto, de limpar o ambien
te do seu animalzinho, dar 
comida e fazer carinho.

Com crianças acima 
de cinco anos, os cuidados 
podem aumentar. O filho 
já pode levar o bicho de 
estimação para passear, dar 
banho e até aprender alguns 
comandos de adestramento.

A responsabilidade que 
a criança terá ao cuidar do 
seu animalzinho desenvol
ve a autonomia, afetividade 
e os mais diversos senti
mentos como alegria, frus
tração e respeito.

Atenção para que os 
cuidados de relacionamento 
com o animal de estimação 
não se tornem uma obrigação

para a criança. Ela deve estar 
consciente de que os animais 
precisam de respeito e cari
nho, assim como qualquer 
relacionamento.

O convívio com o ani
mal de estimação influen
ciará nas relações futuras 
com os amiguinhos. A 
criança que convive com 
animais de estimação é 
mais afetuosa, sociável, jus
ta e não é individualista.

Além do contato com os 
sentimentos que precisará para 
lidar com outras pessoas, o ani
mal pode trazer a experiência 
com a perda. A criança apren
derá sobre o ciclo da vida, des
de o nascimento até a morte e 
o quanto isso é natural.
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D ecoração

Criança em casa?

CUIDADO!
Arquiteto orienta que escadas e piscinas devem receber 
proteção; dá para evitar acidentes mantendo a decoração

Priscila Pegatin

Criança em casa é si
nônimo de atenção 
redobrada, ainda mais 

quando elas começam a 
andar. Para deixar os pe
quenos bem à vontade e 
não se preocupar com os 
acidentes, o arquiteto Ever- 
ton Pereira separou algumas 
dicas que fazem a diferença 
no dia a dia.

Uma preocupação é 
unânime em residências de 
andares: as escadas. “Tem 
que evitar o espaçamento do 
guarda-corpo da escada, en
tão é possível colocar um vi
dro, mas não criar nenhum 
tipo de degrau para que a 
criança possa subir nesse 
guarda-corpo", explica. “E 
tem que optar pelo portão 
para ter acesso à escada".

Deixar um espaço de 
passagem, como um cor
redor largo em cada cô

modo vai facilitar o acesso 
da criança e evitar que ela 
trombe com os móveis. 
“Quando o bebê começa a 
andar, fazemos alguns mó
veis com chave para que 
ele não possa abrir e fazer 
a porta do armário de de
grau", diz. “Se tiver cadeira 
no ambiente que a criança 
fica, sempre opto pelas mais 
pesadas, para que ela não se 
mova com tanta facilidade 
e não vire, caso a criança a 
usar como apoio".

As tomadas, claro, pre
cisam de adaptador. Outra 
dica é planejar para que os 
móveis fiquem na frente 
delas. “Assim, o adulto tem 
que colocar a mão por trás 
do móvel para ter acesso, já 
à criança não vai conseguir".

No quarto dos pequenos 
dá para optar por prateleiras 
baixas e outras com acesso 
só para os adultos. “A cama 
mais baixa, para evitar que

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

da, e não precisa de criado 
mudo. Ao invés dele, dá 
para usar uma mesa baixa. 
Com a opção dos móveis 
embutidos dá para ter tudo 
no quarto, com mesa embu
tida e até um espaço para 
guardar um puff".

No quintal, as exigências 
são menores, caso a família 
não tenha piscina. “Não co
locar planta cortante e optar 
por planta em vaso que saia 
da altura da criança", diz. 
“Já na piscina tem que colo
car a proteção externa que é 
o guarda-corpo com portão 
ou lona, travada nos cantos, 
que suporte até 60 kg".

Para quintal com des
nível, bancos podem servir 
de enfeite e de apoio para 
a criança andar. “Hoje, os 
pais estão mais preocupa
dos em planejar a casa para 
a chegada dos filhos. Estão 
preparando um mundo para 
recebê-los", finaliza. TUDO PLANEJADO -  Para evitar acidentes, pais buscam decoração aliada à segurança

"Ven/ía confiecer nossos 
troBaffxos em decoração

wwwxomgessoxcfm0r
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E n tre te n im e n to

MÊSÉMRAASCRIAN
"Tá Chovendo Hambúrguer 2", "Dragon Bali Z" e "Justin e 
a Espada da Coragem" prometem animar o público infantil

Da Redação

A diversão na telo- 
na está garantida 
neste mês para as 

crianças. Na programação 
tem lançamento e reapre- 
sentação de filmes que já 
são sucessos entre o pú
blico infantil.

Entre os novos títulos 
no primeiro final de sema
na do mês teve estreia do 
filme “Tá Chovendo Ham
búrguer 2". Após a desas
trosa tempestade de comi
da no primeiro filme, Flint 
(Bill Hader) e seus amigos 
são obrigados a deixar 
a cidade de Boca Gran
de. Sem saída, ele aceita 
o convite de seu idoso, 
Chester V (Will Forte) e 
junta-se à The Live Corp 
Company, que reúne os 
melhores inventores do 
mundo. Porém, quando 
descobre que a máquina 
ainda funciona começa a 
criação e perigosas comi
das animalescas mutantes 
e Flint decide retornar e 
tentar salvar o mundo. O 
filme mistura animação, 
comédia e é recomendado 
para toda a família.

Ontem, também teve 
lançamento nacional da 
animação “Dragon Ball 
Z: A Batalha dos Deuses". 
Depois da batalha de Ma- 
jin Buu, o universo está 
em equilíbrio, mantido 
pelas ações simultâne
as do Deus da Criação e 
do Deus da Destruição. 
Quando um poderoso 
Deus da galáxia é derrota

do pelo estudante Goku, 
o jovem decide que seu 
próximo adversário deve 
ser o Deus da Destruição. 
Mas, todos têm medo que 
o universo entre em colap
so com essa batalha.

No próximo dia 25 tem 
mais um filme destino aos 
baixinhos. “Justin e a Es

pada da Coragem" conta a 
história de um menino que 
sempre quis ser um cavalei
ro, mas seu pai, conselhei- 
ro-chefe da Rainha, quer 
que o filho siga seus passos 
e se torne um advogado. 
Em busca de ajuda, o garo
to procura a avó e descobre 
que seu avô, Sir Roland, foi

o mais nobre cavaleiro do 
reino e protetor do Rei, até 
que ambos foram traídos 
e mortos pelo terrível Sir 
Heraclio. Contra o desejo 
de seu pai, Justin decidi ir 
em busca de seu sonho e 
começa uma jornada para 
tornar-se cavaleiro.

Mas, além dos lança-

mentos tem reexibição 
dos filmes “Os Smurfs 2" 
e “Meu Malvado Favorito 
2", no cinema do Bauru 
Shopping. A programação 
é em comemoração ao dia 
das crianças e destinada a 
escolas da cidade e região 
com preço promocional de 
R$ 4. Os filmes, que ainda

são sucesso, podem ser as
sistidos, com agendamento 
antecipado, de segunda-fei
ra a sexta-feira, sendo que 
de terça-feira e quinta-feira 
a exibição acontece só a 
tarde. Para os agendamen- 
tos os contatos são com a 
Rosana (14) 99842 6064 ou 
Geruzza (14) 99728 2195.


