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desocupa
- ' ' * • fazenda Uniao

'V s
'N a  quinta-feira' 24, integrantes 

"=dò'MST'deSocuparam a 
,  ^ Fazenda União, em Agudos, 
/  J ^ avisando que vão ■ voltar. O 

grupo recebeu ordem da 
Justiça para deixar a área, 

que abrigava 200 famílias 
desde o dia 15 deste mês. 
Os integrantes do MST já 

 ̂ invadiram outra área no 
distrito de Domélia. A7

Novas denúncias miram Hospital de Agudos
Relatório de CEI deve apontar mais indícios de irregularidades graves na Santa Casa; livro secreto revela detalhes do dia-a-dia da entidade

A Câmara Municipal de Agudos 
volta a discutir um assunto polêmico 
envolvendo o hospital da cidade. Na 
sessão antecipada para a quinta-feira 
24 devido ao feriado do funcionário 
público, os vereadores anunciaram 
que o Legislativo se reúne no dia 4

NOSSA
Ag

de novembro com a diretoria da As
sociação do Hospital de Agudos, em 
audiência pública para ler o relatório 
da CEI (Comissão Especial de Inqué
rito). O texto escrito por um grupo 
de contadores e profissionais de ad
ministração analisa a situação finan

ceira da entidade. A CEI, instaurada 
em março deste ano, foi aprovada 
pelos vereadores após a publicação 
de matéria em O ECO sobre dívidas 
de hospitais da região. À época, as 
dívidas do Hospital de Agudos so
mavam cerca de R$ 500 mil mensais.
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75 ANOS
Sempre Vôlei divulga lista 
de eventos festivos

AMADOR
Palestra e Grêmio Cecap 
fazem duelo decisivo C )

BASQUETE
Alba joga hoje e tenta
cravar classificação C )

LITERATURA
Escritores lençoenses 
vão hoje a São Paulo

ANIMAÇÃO  
Cultura prepara 
programação especial DEDICAÇÃO-M ayta Lais Ferrari Barbosa, 17 anos, também faz a prova neste fim de semana

O assunto ganhou repercussão e a 
Câmara decidiu investigar o caso. O 
relatório que será lido no dia 4 de no
vembro deve trazer novas acusações. 
Um livro de ocorrências internas do 
Pronto Socorro foi entregue ao presi
dente do Legislativo, Auro Octavia-

ENEM 2013

Provas começam 
às 13h de hoje 
para 7,1 milhões

Mais de 7,1 milhões de candidatos 
devem fazer as provas do Enem entre 
hoje e amanhã no país. O exame come
ça às 13h, mas os alunos devem chegar 
às escolas com uma hora de antece
dência. A prova de hoje tem duração 
de 4 horas e meia e inclui questões de 
ciências humanas e de ciências da na
tureza. Diretora do colégio São José dá 
dicas para que imprevistos não atrapa
lhem o desempenho no exame.

SEM ANA INTEGRADA

Mais de 8 mil devem 
passar pela Facol

ni, e ao prefeito Everton Octaviani 
(ambos do PMDB). O documento 
traz graves denúncias de agressões 
físicas entre funcionários, ausência 
de médicos em horários de plantão 
e até caso de paciente que faleceu 
após cair de maca.

LENÇÓIS

'Já me sinto em 
casa', diz André 
Brasil, na Adefilp

O nadador André Brasil (foto) já 
considera a Adefilp a sua segunda casa. 
Em entrevista ao jornal O e CO, o nada
dor campeão paralímpico e recordista 
mundial elogiou a estrutura da entidade 
e contou um pouco da sua história de 
vida. André Brasil esteve em Lençóis 
Paulista esta semana para participar do 
Encontro do Núcleo Regional 8.

NEGOCIOS S/A 
M a d e i r a  d e  eucalipto 
é opção p a r a  c o n s t r u i r  
m ó v e i s  r ú s t i c o s  ®

ENTREVISTA 
V a r o n e z  s e  despede de 
Lençóis e  d i z  q u e  c a s o  E s t r e l a  
fo i  o  m a i s  c o m p l e x o  (3^

MACATUBA
F e i r a  d e  f l o r e s  e m  n o v e m b r o  
expõe as cores e a 
beleza d a s  o r q u í d e a s
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TRAFICO

PM detém três 
adolescentes

Na quinta-feira 24, a Polícia Mi
litar de Lençóis Paulista deteve três 
adolescentes suspeitos de tráfico de 
drogas na Vila Irerê. Dos três ado
lescentes, dois têm 17 anos e um 
tem 15 anos. O quarto fugiu. a n

LENÇÓIS

Duratex entrega 
biblioteca no Caju

A escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat, no Jardim Caju, 
inaugura no dia 30 a Biblioteca Co
munitária Ler É Preciso, com patro
cínio da Duratex e apoio da Prefei
tura de Lençóis Paulista. ( 3

DIA DO SERVIDOR

ASP festeja com 
jantar para 1,5 mil

Ao comemorar o dia do servidor, 
a Associação dos Servidores Públicos 
de Lençóis Paulista promove hoje, a 
partir das 19h, festa no recinto da Fa- 
cilpa para 1,5 mil pessoas jantarem 
ao som da banda Montana.
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Sol e aumento de Sol com muitas nuvens 
■ í j t  nuvens de manhã. durante o dia. Períodos 
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Cidades FRASE
"No auge do caso Estrela, foram 
7.280 processos," Henrique 
Ribeiro Varonez, prom otor de 
Justiça que se despede de Lençóis 
Paulista depois de 15 anos

54% dos domicílios 
brasileiros 
têm um veículo

MOTORISTAS ESCOLARES 

RECEBEM UNIFORMES EM 

PEDERNEIRAS

Na quinta-feira 24, a Se
cretária de Educação de Pe
derneiras entregou kits com 
uniformes aos motoristas e 
monitoras dos veículos que 
transportam alunos da rede 
municipal. O investimento 
foi de R$ 7 mil e garantiu a 
compra de três camisetas e 
duas calças para os 40 mo
toristas da educação. Os mo
nitores receberam colete de 
identificação.

CULTO RELIGIOSO EM AGUDOS

A igreja evangélica Plena 
Adoração promove hoje um 
culto ao ar livre na antiga Es
tação Sorocabana, no Centro 
da Agudos. O evento começa 
às i9h30 e é organizado pelos 
grupos Plenajovem e Plenati- 
vidade, com o apoio da Prefei
tura Municipal e do Conselho 
de Turismo de Agudos. A esta
ção fica na rua 13 de Maio.

44 ANO S DO CALZINHO

A festa em comemoração 
aos 44 anos do Calzinho acon
tece no dia 15 de novembro, a 
partir das 9h, no Soccer Bra
sil. O evento deve reunir ex
-jogadores para uma partida 
e depois churrasco e música 
com Nino & Fernando, Edu & 
Anderson, Caverna, entre ou
tros. O convite e a camiseta da 
festa começam a ser vendidos 
no dia 5 de novembro.
/ / / / // / / / / / / / / // / / / / / / / / // / / / / / / / // / / / / / / / / // / / / / / / / / //^ ^ ^ ^ ^

REESCREVENDO OS CONTOS - Os alunos do 6° ano C da escola Idalina Canova 
de Barros, no Jardim Nova Lençóis, em Lençóis Paulista, lançaram a Coletânea 
"Reescritas de Contos de Fadas", com histórias criativas, de pura magia, emoção, 
romance, amizade e lições de vida. O lançamento foi na manhã da terça-feira 22, 
com a presença da prefeita Bel Lorenzetti e agentes de educação. Um exemplar já 
está disponível na biblioteca da escola e outros serão doados à Biblioteca M unici
pal Orígenes Lessa e suas ramais.

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.

(

Mais da metade das casas no Brasil têm ao menos um ve
ículo particular. É o que revela o levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o Ipea, 5 4 %  dos 
domicílios brasileiros contam com um carro ou uma moto. Os 
dados são referentes ao ano passado e mostram que essa pro
porção, comparada a 2008, apresenta um aumento de 9 pontos 
percentuais. Naquele ano, o índice era de 4 5 % . Essa é a primeira 
vez que a pesquisa revela que a maioria das famílias tem um 
veículo e, segundo o instituto, a tendência é que esse número 
aumente nos próximos anos. O Ipea alerta que 0 cenário vai 
piorar 0 trânsito nas cidades. Para 0 Instituto, é preciso que 0 
governo tenha políticas públicas eficientes para minimizar os 
transtornos causados pelo aumento do transporte Individual.

Ainda de acordo com a pesquisa. Santa Catarina é estado que 
registrou mais domicílios com carros ou motos particulares, 
74,3%. Em seguida vêm Paraná e Distrito Federal. Por outro 
lado, o estado de Alagoas foi o que registrou a taxa mais 

baixa no país. Por lá, 32 ,4 %  dos lares possuem um veículo.

R $ 1.908,00. Esse é o rendimento mensal 
médio do trabalhador nas seis maiores re
giões metropolitanas do país, segundo pes
quisa do IBGE. Em setembro, o valor aumen
tou 1 %  na comparação a agosto e 2 ,2 %  na 
comparação ao mesmo mês do ano passado.

Por atividade, de setembro do ano passado até 
setembro deste ano, a categoria mais valoriza
da foi a de serviços domésticos, com aumento 
de mais 5 %  nos salários. Por outro lado, quem 
presta serviços a empresas teve seus ganhos 
reduzidos em 1 % .  A pesquisa mostra também 
que o rendimento de quem trabalha no setor 
privado informalmente aumentou mais que o 
dos funcionários que têm carteira assinada.
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ESGOTO141milhões 
de litros 
de esgoto 

I tratados 
por dia 

A ETE -  Estação de 
Tratamento de Esgoto -  
recebe os dejetos de toda 
cidade e devolve água 
limpa para o Rio Eençóis

SAAE
LENÇÓIS PAULISTA
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^  5  ^  MIL METROS /  Esta é a extensão da Rede 
^  J  ^  Coletora de Esgoto de Eençóis Paulista.

«g ^  MILMETROSDEINTERCEPTORES/Ainterceptaçâodos
T  ^  Q  dejetos é feita às margens do Rio Lençóis, Córrego da Prata, 
*  Corvo Branco e Cachoeirinha.

^  ^  MIL METROS DE EMISSÁRIOS/Os emissários recebem os dejetos 
T  2  dos interceptorese seguem até a ETE. O emissário do Distrito 
*  “  Empresarial tem 9 mll metros e o emissário EInal, 3 mll metros.

LIGAÇÕES POR MÊS/ Esta é a média de ligações 
^  I  de esgoto feita por mês pela eguipe do SAAE.

FA LE  COM  O SA A E
Dúvidas em Falta d'água,
sua conta? entupimento ou vazamento?

14 3269.7700 ---------------------0800 772 3115

Atendimento ao público das 8h às 17h30 • contato@saaelp.sp.gov.br 
Rua XV de Novembro, 1.111 - Centro - Lençóis Paulista - SP
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Opinião áFRASE
• "Cada vereador deve ter o seu motivo para não ter comparecido.
Eu não sei exatamente quais foram os motivos.",

Humberto José Pita, presidente da Câmara de Lençóis Paulista, sobre a 
ausência de colegas na inauguração da sede administrativa do Legislativo

PARA PENSAR
• "O homem não é nada 
além daquilo que a 
educação faz dele."
Immanuel Kant, filósofo alemão

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

Os passos para a construção do caminho

D
 ̂ois eventos nos próximos dias, ambos 
Iligados à educação, marcam um pas
so importante na formação do futuro 

dos cidadãos. Entre hoje e amanhã, mi
lhões de candidatos no país inteiro se es
forçam por conseguir boas notas no Enem 
(Exame Nacional do Ensino Médio) e ga
rantir uma vaga em uma instituição federal 
ou o acesso aos programas de intercâmbio 
estudantil. A oportunidade está ao alcance 
dos melhores, afinal, além dos estudantes 
do 3 ° ano do Ensino Médio, participam da 
seletiva os candidatos que buscam ampliar 
o conhecimento e melhorar seu futuro.

Ainda na linha da educação, começa 
na terça-feira, em Lençóis Paulista, a 
7^ Semana Integrada da Facol (Facul
dade Orígenes Lessa). Com ciclos de 
palestras, oficinas e mini-cursos, os 

estudantes que já passaram pela 
fase do Enem e agora cursam uma 
graduação podem ampliar a visão 
crítica dos acontecimentos da socie
dade e discutir pontos de vista di

ferentes com pessoas que vêm dis
postas a acrescentar na formação dos 

cidadãos. Junto com os estudantes, a 
sociedade em geral está convidada 
à reflexão no ambiente acadêmico. 

Os dois passos andam juntos.

Tanto o Enem quanto a Semana Integra
da da Facol confluem para um único cami
nho que busca criar nas pessoas um senso 
apurado de lutar pelo que acreditam. Uma 
luta mais crítica, melhor preparada, mais 
bem planejada para construir uma socie
dade que seja justa, humana, igualitária.

Um exemplo dessa luta permanente 
pela sua cidadania vem dos integrantes 
do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra). À parte as divergências 
sobre a forma como o movimento se orga
niza e põe em prática sua reivindicação, o 
que está em busca é o reconhecimento do 
grupo enquanto cidadãos brasileiros, com 
direitos a serem respeitados e deveres a 
serem cumpridos. Cidadania!

A formação de cidadãos conscientes é 
o caminho para resolver os conflitos so
ciais. Não tem outro. Educação, em sua 
essência mais profunda, inclui acompa
nhar as mudanças na sociedade e obter 
critérios para exigir os investimentos ne
cessários para tornar o ser humano mais 
respeitado. Muito mais que ter uma opi
nião, é importante saber argumentar e 
pedir as mudanças pelos canais certos. 
Esse é o papel do cidadão educado na ci
dadania e só ele contribui para construir o 
futuro do país.

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// /^ ^ ^ ^
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Finados: esperança
M onsenhor Carlos José de O liveira
é pároco no Santuário Nossa Senhora 
da Piedade

Por ocasião do Dia das Crianças, muitos 
trocaram a própria foto do facebook 
por uma foto de quando eram crianças. 

Alguém muito esperto e divertido lançou na 
rede o seguinte: Lembre-se que o próximo 
feriado é o de Finados. Você vai colocar sua 
foto? Brincadeira que transmite a grande 
verdade. Da morte ninguém escapa. O Dia 
de Finados vem nos lembrar exatamente 
esta verdade, mas não se trata apenas de 
uma realidade triste, mas de muita espe
rança, que nasce da fé em Cristo Jesus.

A morte é a nossa companheira de via
gem. Ela está presente em toda a fase da 
nossa existência. A morte é certa, mas não 
há somente morte. A morte é vida no além. 
Santa Teresinha já dizia: "não morro, entro 
na vida." Jesus Cristo é nossa páscoa, vida e 
ressurreição. Nossas vidas estão nas mãos 
de Deus. No céu o veremos face a face e 
saberemos como Ele é.

No Dia de Finados é comum irmos ao 
cemitério para rezar pelos defuntos. A 
oração por eles é tradição da Igreja Cató
lica. Visitar o cemitério, mesmo sendo um 
costume antigo, é ainda hoje uma atitude 
cristã louvável, quando nasce da fé e se 
alimenta da ressurreição. Não podemos 
deixar que se percam nem o seu valor e 
nem a sua beleza. Mas como visitar um 
cemitério? Como se comportar numa vista 
como esta? O que fazer? Como rezar? O 
que levar e o que deixar?

A Igreja, quando reza pelos defuntos, 
tem em mente três motivos: primeiro, a co
munhão existente entre todos os membros 
de Cristo, vivos e mortos: na morte, como 
na vida, somos todos irmãos; segundo, con
solar, confortar e prestar ajuda espiritual a 
quem está triste e enlutado pela morte de

um ente querido; terceiro, ajudar espiritu
almente a quem morreu, de modo que, se 
for da vontade de Deus, a oração ajude a se 
purificar e chegar a Deus.

Portanto, diante do desespero e do rela- 
tivismo, que fazem ver a morte como o final 
da existência, Jesus oferece a esperança da 
ressurreição e da vida eterna, a fim de que 
Deus seja tudo em todos (iCor 15,28). É Ele 
quem nos faz passar da morte para a vida, 
da tristeza para a alegria, do absurdo para 
o sentido da vida, das trevas para a luz, da 
descrença para a fé, do desalento para a es
perança que não engana.

Algumas atitudes são importantes para 
nossa visita ao cemitério: momento de 
oração, oração pessoal diante do túmulo 
de nossos falecidos. Se quisermos, pode
mos acender velas lembrando nossa fé na 
ressurreição. Cobrir as sepulturas com flo
res para a beleza dos olhos e o encanto da 
alma, como homenagem aos que partiram, 
mas ao mesmo tempo como lembrança de 
que a morte é passagem para a beleza da 
vida eterna. Acima de tudo, participar da 
santa missa e comungar na intenção de to
dos os falecidos. Esses gestos mostram que 
cremos na ressurreição da carne e na vida 
eterna. Cristo Ressuscitado, Vida e Espe
rança estará lá e se colocará no nosso meio 
para enxugar nossas lágrimas, fortalecer 
nossa fé e aumentar a nossa esperança.

Neste Ano da Fé, nós todos, lembrando 
a graça do Batismo, professamos "creio na 
remissão dos pecados; na ressurreição da 
carne; na vida eterna; e espero a ressur
reição dos mortos e a vida do mundo que 
há de vir". Por todos os defuntos, rezemos 
juntos: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. 
E que a luz perpétua os ilumine. Descansem 
em paz. Amém!

Missas dos Finados em Lençóis Paulista: 
Cemitério Central às 7h30, 9h e i8h. Cemité
rio Paraíso da Colina às 9h.
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A  prática de leitura
Bete Velozo
é professora e vice-diretora do
Colégio Garrido/Garrido Kids

leitura é um hábito que devemos de
senvolver desde muito cedo, para 
tornar-se um prazer na vida do ser hu

mano.
O indivíduo, quando estimulado, passa a 

ser um adulto leitor e intérprete do mundo 
em que vive.

O único limite para a amplidão da leitura 
é a imaginação do leitor. É ele mesmo quem 
constrói as imagens acerca do que está len
do. Por isso, ela se revela como uma ativida
de extremamente frutífera e prazerosa. Por 
meio dela, além de adquirirmos mais conhe
cimentos e cultura - o que nos fornece maior 
capacidade de diálogo e nos prepara melhor 
para atingir as necessidades de um mercado 
de trabalho exigente -, experimentamos no
vas experiências, ao conhecermos mais do 
mundo em que vivemos e também sobre 
nós mesmos, já que ela nos leva à reflexão.

E refletir, sabemos, é o que permite ao 
homem abrir as portas de sua percepção.

Quando movido por curiosidade, pelo desejo 
de crescer, o homem se renova constante
mente, tornando-se cada dia mais apto a 
estar no mundo, capaz de compreender até 
as entrelinhas daquilo que ouve e vê, do sis
tema em que está inserido. Assim, tem am
pliada sua visão de mundo e seu horizonte 
de expectativas. Desse modo, a leitura se 
configura como um poderoso e essencial 
instrumento libertário para a sobrevivência 
do homem.

Dentro de um ambiente escolar, o edu
cador deve propiciar momentos em que o 
educando insira no grupo a bagagem que 
traz consigo e também incentivando conta
to com diferentes suportes de leitura e com 
variados gêneros e modalidades textuais 
que circulam socialmente, sendo assim mais 
aptos estarão para a leitura do mundo e da 
palavra para o efetivo exercício da cidadania.

Segundo Marisa Lajolo, "em nossa cul
tura, quanto mais abrangente a concepção 
de mundo e de vida, mais intensamente se 
lê, numa espiral quase sem fim, que pode 
e deve começar na escola, mas não pode 
(nem costuma) encerrar-se nela."
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Público pequeno esvazia inauguração do Palácio de Vidro

Apesar de o presidente da Câmara de Lençóis Paulista, Humberto José Pita 
(PR), ter declarado diversas vezes sua intenção de receber os lençoenses na nova 
sede administrativa, apelidado de Palácio de Vidro, poucas pessoas prestigiaram 
a inauguração oficial do prédio na manhã de ontem. Desagradou ao republicano 
a ausência de metade da Câmara no evento, já que seis dos 12 vereadores não 
apareceram. A prefeita Bel Lorenzetti e o vice José Antonio Marise (ambos do 
PSDB) priorizaram compromissos fora da cidade e enviaram representantes.

rOTO: MÁRCIO MOREIRA/O rCO

50%
Apenas os quatro membros da 

Mesa Diretora e dois vereadores par
ticiparam da inauguração do Palácio 
de Vidro ontem; o presidente Pita 
amenizou as ausências e insistiu que 
a Câmara está unida.

N om es
Entre as autoridades regionais 

presentes à inauguração da sede 
da Legislativo lençoense estavam o 
presidente da Câmara de Macatuba, 
Julio Cesar Saes (PP), o vereador da 
mesma cidade, Marcos Góes (PP), e 
os parlamentares tucanos de Peder
neiras, José Carlos Pegatin e Mauro 
Soldado. Do Executivo, veio o prefeito 
de Pratânia, Roque Joner (PR).

Q uatro rodas
Na inauguração da sede administra

tiva, o cerimonialista e diretor Adminis
trativo da Câmara, o são-manuelense 
Genésio Simões, confirmou que o anti
go carro da Casa será devolvido à Pre
feitura na próxima semana. Bastante 
rodado, o veículo será doado ao Hospi
tal Nossa Senhora da Piedade, confor
me acertado entre os dois Poderes.

De novo...
Virou rotina. Na sessão legislati

va desta semana, mais uma vez, um 
vereador precisou interromper o dis
curso, fazer silêncio e aguardar o pre
sidente Pita terminar um bate-papo. 
Desta vez, quem aguardou a vontade 
do republicano foi Ailton Tipó Laurin- 
do (PV). O desinteresse pela fala dos 
colegas de plenário tem incomodado 
os vereadores.

M esm a te c la
Aliás, Tipó foi o único vereador a 

questionar o diretor de Finanças, Ju- 
lio Gonçalves, que esteve na Câmara 
para uma audiência sobre o orçamen
to de 2014. O vereador verde sinali
zou que deve remanejar dinheiro da 
Diretoria de Recursos Huma n o sp ara 
o auxílio transporte dos estudantes. 
O jornal O ECO já havia antecipado o 
interesse de Tipó.

Boa n o tíc ia
Na segunda-feira 21, o vereador 

macatubense Norberto Gabani (PT) 
confirmou que o asfalto do Jardim Pla
nalto, em Macatuba, está em fase de 
licitação e deve ficar pronto até o final 
deste ano. A infraestrutura no bairro 
vem sendo alvo de diversas emendas 
parlamentares de deputados ligados 
aos vereadores do município.

S e rv iço  de bo rdo
O senador mineiro Aécio Neves 

(PSDB) cumpre agenda no Interior 
de São Paulo este final de semana. O 
tucano presidenciável pousa em São 
José do Rio Preto, Olímpia, Presiden
te Prudente, Itapeva e Capão Bonito. 
Lençoenses vão receber Aécio em 
Prudente. No avião do senador se
guem dois da região: Rubens Cury, ex
-prefeito de Pederneiras, e João Cury, 
prefeito de Botucatu.

V e s tib u la r
Por causa da greve dos bancos, o 

prazo de inscrição para o vestibulinho 
das ETECs (Escolas Técnicas Estaduais 
de São Paulo) foi prorrogado até quar
ta-feira 30. Em Lençóis Paulista, seis 
cursos são oferecidos. Interessados 
devem se inscrever pelo www.vestibu- 
linhoetec.com.br. A prova acontece no 
dia 1 °  de dezembro.

Toma lá , da cá
O tempo fechou no gabinete do 

prefeito de Borebi, Manoel Frias Filho 
(PR) esses dias. Consta que o prefeito 
pôs o vice Adilson Vera (PR) para fora 
e pediu de volta a chave da porta da 
Prefeitura. Os dois se desentendem há 
^^mpos. Ouvido pela Terceira Coluna, 
Frias esquivou-se: "esse assunto é me
lhor deixar quieto, do jeito que as coisas 
andam por aqui!"

D
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RO BO -EN FERM EIRO
A Panasonic anunciou que este mês começará 
a comercializar seus robôs Hospi-Rim, ou Robô- 
Enfermeiro. Ele será usado para transporte de 
medicamentos entre outras funções.

Microsoft confirma que Xbox 
One é fabricado no Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO

XBOX ONE CONSOLE
MICROSOFT CORPORATION 
RErMOMr>WftQBfl52-&399 USA 
M 00ai540

o  St

a

A Microsoft confirmou durante uma cole
tiva de imprensa concedida ontem que seu 
novo videogame, o Xbox One, está sendo 
fabricado no pólo industrial de Manaus. A 
empresa também anunciou o preço pelo qual 
venderá o joystick do aparelho no país: R$ 259 
(ou R$ 389 com o carregador). A informação 
corria desde que veio à tona uma fotografia 
da versão brasileira do console disponível no 
site da Anatel, agência governamental que 
também é responsável pela liberação da ven
da desse tipo de eletrônico no país. O apare
lho será vendido a partir do dia 22 de novem
bro por R$ 2.299 (depois de aumentar R$ 100 
por causa do aumento do dólar), mesmo dia 
em que chega aos primeiros mercados mun
dialmente. "Produzir no Brasil é a única forma 
de oferecer este preço", diz Francisco Sila, di
retor de marketing da Microsoft. A entrevista 
foi realizada na feira Brasil Game Show, em 
São Paulo, que será aberta ao público em ge
ral a partir deste sábado, 26. Além do Xbox 
One, a Microsoft disse que os games "Forza 

Motorsport 5" e "Dead Rising 3" também 
serão feitos no Amazonas. Ambos títulos 

^5^ serão em português. Recentemente, a 
^  possibilidade de a empresa am erica- 
^  na estar produzindo seu videogame no 

Brasil foi levantada por diversos veículos 
de imprensa, já que 0 preço pelo qual a Mi

crosoft venderá 0 Xbox One é muito inferior 
ao do sugerido pela Sony para seu console, 0 
Playstation 4 - R $  3.999.

I Rápidas
^  INSTAGRAM - Estreiam na semana que vem, nos 
^  Estados Unidos, os primeiros anúncios no Insta
I  gram. Após três anos sem gerar receita, o apli

cativo de compartilhamento de fotos vai incor- 
^  porar a nova 
I  função em 
^  busca de lucro.

Em um post di
vulgado nesta 
sexta-feira, 25, 
no blog oficial 

I  da ferramen
ta, a empresa 
mostrou como 
os anúncios 
devem apa
recer para os 

I  usuários.

///////////^//////////////////^^^^
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UR
manhã tarde noite

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

86%
36%

DOMINGO, 27/10

O O  íS  ♦28“C_̂
tarde n o it. ♦19“C

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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FASES DA LUA
OUTUBRO

Fase Dia
Lua Nova 4
Quarto Crescente 11 
Lua Cheia 18
Quarto Minguante 26

Hora
21:36 
20:04 
20:39 
20:42 

No horário de 
verão, somar uma 

hora às fases da lua.

PLACAS DE 
SEGUNDA

PLACAS DE 
TERÇA

2 3 4
TELEFONES ÚTEIS - CÓDIGO 014

Agudos
Conselho Tutelar....
Hospital de Agudos 
Pref de Agudos.....

Areiópolis
Conselho Tutelar....

Corpo de SAMU
Bombeiros

193 192
Borebi

..3264-8005 Conselho Tutelar..... ..9735-0602

..3269-1033 Emerg Ambulância .....3267-1222

.3269-7000 Pref de Borebi........ ..3267-8900

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

Pref de Macatuba... . 3298-9800

..3846-9912 Pederneiras

.3846-9908 Conselho Tutelar..... ..3284-6426

.3846-9900 Santa Casa .............. ..3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano SAÚDE MENTAL
O 1 °  Fórum de Saúde Mental acontece hoje, 
no auditório da Câmara de Lençóis Paulista. 
Interessados em participar devem se inscrever às 8h. 
A entrada é gratuita. O trabalho é coordenado pela 
psiquiatra Rebeca Jesumary Gonçalves Gryschek.

PODER LEGISLATIVO

Pita inaugura e elogia Palácio de Vidro
Cerca de 60 pessoas 
foram à solenidade; 
alguns vereadores 
não estavam presente

A n g e lo  N e to ___________

Comandada pelo presiden
te Humberto José Pita 
(PR), a Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores de 
Lençóis Paulista inaugurou ofi
cialmente ontem pela manhã a 
sede administrativa, apelidada 
de Palácio de Vidro. Cerca de 
60 pessoas - entre autoridades, 
imprensa e funcionários do 
Legislativo -  acompanharam a 
solenidade. A Orquestra M uni
cipal de Sopros Maestro Agos
tinho Duarte M artins ficou 
responsável pela parte musical, 
enquanto a Diretoria de Cultura 
expôs algumas obras de arte no 
saguão do prédio.

Além de Pita, o Poder Le
gislativo estava representado 
por cinco dos 12 vereadores. A 
Mesa Diretora é composta pelo 
presidente Pita, pelo vice-pre
sidente Gumercindo Ticianelli 
Júnior (DEM) e pelos secretá
rios Anderson Prado de Lima 
(PV) e Nardeli da Silva (PROS). 
A solenidade teve, ainda, a pre
sença dos vereadores José Pe
dro de Oliveira (PR), o Coroné 
Bentinho, e Francisco de Assis 
Naves (PSDB), o Chico.

"Cada vereador deve ter o 
seu motivo para não ter compa
recido. Eu não sei exatamente 
quais foram os motivos. Não 
dá para estar em dois lugares 
ao mesmo tempo. Se eu estou, 
faço parte da história daquele 
momento", disse Pita, em en
trevista ao jornal O ECO, jus
tificando a ausência de seis dos 
12 parlamentares lençoenses. 
Durante a inauguração da sede, 
o assessor parlam entar Genésio 
Simões fez questão de justificar 
a ausência do vereador Ailton 
Tipó Laurindo (PV), que estaria 
em um  evento em São Paulo.

A prefeita Bel Lorenzetti 
e o vice José Antônio Marise 
(ambos do PSDB) não puderam 
comparecer à inauguração devi
do a outros compromissos, se
gundo informou o cerimonial do 
evento. O Poder Executivo se fez 
representado na diretora Admi
nistrativa, Silvia Maria Gaspa- 
rotto, que fez um  breve discur
so e proferiu algumas palavras 
enviadas por Bel. "Que todas

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

POUCA GENTE - Público de aproximadamente 60 pessoas compareceu para prestigiar a inauguração do Palácio de Vidro

REPRESENTANTE - O prefeito 
de Pratânia, Roque Joner (PR), 
participou da solenidade de 
inauguração do Palácio de Vidro. 
Ele representou o deputado 
Federal, M ilton M onti (PR) que 
não pôde comparecer ao evento.

as melhorias conquistadas este 
ano pelo Poder Legislativo desta 
cidade revertam em benefício 
de todos que aqui trabalham e, 
principalmente, em benefício 
das pessoas, moradores desta ci
dade e que venham até este local 
para o exercício da cidadania", 
citou. Boa parte dos diretores do 
Poder Executivo também presti
giou a inauguração.

Em seu discurso, Pita teceu 
elogios à obra que considera a 
mais marcante de sua gestão 
frente à Câmara. "O prédio não 
é suntuoso, não é um  palácio, 
está adequado, tem  total aces
sibilidade e transparência. É a 
casa do povo, onde todos os as-

suntos de interesse da popula
ção são discutidos", discursou.

Na entrevista ao O ECO, 
Pita enumerou o que ainda fal
ta para que o Poder Legislativo 
esteja da maneira como ele pró
prio planejou desde o início de 
seu mandato como presidente. 
"Falta os vereadores entende
rem  que eles são vereadores. 
É uma luta minha diária para 
que os vereadores entendam 
sua real função de legislar, fis
calizando o Poder Executivo, 
sem se preocupar com partido 
político", destacou.

O presidente da Câmara 
lembrou que o prédio alugado 
por R$ 11,5 mil mensais já está

DESEMBRULHADO -
Autoridades desatam o laço 
em ato que representou a 
inauguração oficial da sede 
administrativa da Câmara

com 100% das obras de adapta
ção finalizadas e reafirmou que 
o objetivo inicial de atender à 
população ainda não foi total
mente alcançado. "Hoje, ele (o 
prédio) está totalmente pronto, 
inclusive com as fechaduras que 
delimitam cada setor. A comuni
dade tem aparecido aqui de uma 
maneira acanhada. O cidadão 
brasileiro e, especificamente, o 
lençoense reivindica em lugares 
errados, nas ruas, botecos, entre 
outros. O lugar certo para fazer 
as reivindicações é a Câmara 
de Vereadores. O povo precisa 
entender que é o vereador que 
fiscaliza e ajuda em suas reivin
dicações", finalizou Pita.

JOANNA MENEGON RAMOS -  ME, toma público que requereu da CE- 
TESB a renovação de Licença de Operação para MARMORARIA, à Av. 
Prefeito Jacomo Nicolau Paccola, 276, Pq. Resid. Rondon, CEP 18685-000, 
Lençóis Paulista/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO TP 05-2013
PROC: 96-2013 EDITAL: 74-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: selecionar proposta de menor 
preço para execução de 7.245,87 m  ̂de pavimento asfáltico em CBUQ 3 cm, nas ruas Ver. Antonio Paulino de 
Moraes, Otávio Vaz, Izaura Andrade Monte e Antonio Silvio Malavasi, todas localizadas no Jardim Planalto, nesta 
cidade de Macatuba SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, por preço não 
superior ao valor orçado pela administração, ou seja, R$ 288.873,29, para execução no prazo de 30 dias, de confor
midade com os documentos elaborados pelo Departamento de Engenharia. A  Prefeitura de Macatuba torna público 
para os efeitos do art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que em sessão nesta data, foram abertas, examinadas, rubricadas e 
analisadas as propostas das empresas habilitadas no certame, pela Comissão Permanente de Licitações, que da aná
lise das propostas a vista das exigências do edital e verificada as compatibilidades dos preços com o máximo fixado 
pela administração, considerou todas aceitáveis, CLASSIFICANDO as propostas conforme segue: em primeiro 
lugar a proposta de JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, no valor de RS 281.583,72; 
em segundo lugar a de H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor de RS RS 285.532,11; e em 
terceiro lugar a de FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA no valor de RS 288.583,36. O processo 
encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários 
de expediente.
Macatuba, 18 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - JULGAMENTO DOCUMENTAÇÃO TP 06-2013
PROC: 97-2013 EDITAL: 75-2013 ÓRGÃO: Prefeitura de Macatuba OBJETO: selecionar proposta do 
tipo menor preço com fixação de preço máximo, por execução indireta, no regime de empreitada por preço 
global, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários, objetivando a escolha da 
proposta mais vantajosa para reforma, ampliação e adequações da Escola Municipal “Odila Galli Lista”, 
nesta cidade de Macatuba-SP, por preço não superior ao valor de RS 373.670,24, para execução no prazo 
de 04 (quatro) meses, de conformidade com os documentos elaborados pelo Departamento de Engenharia. 
A Prefeitura de Macatuba torna público para os efeitos do art. 109, I, b, da Lei 8666/93, que em sessão 
nesta data, foram abertas, examinadas, rubricadas e analisadas as propostas das empresas habilitadas no 
certame, pela Comissão Permanente de Licitações, que da análise das propostas a vista das exigências 
do edital e verificada as compatibilidades dos preços com o máximo fixado pela administração, consi
derou todas aceitáveis, CLASSIFICANDO as propostas conforme segue: em primeiro lugar a proposta 
de S&D CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP, no valor de RS 335.962,46; em segundo lugar a 
de DP CHRISJIANINI CONSTRUTORA EPP no valor de RS 345.610,53; e em terceiro lugar a de ND 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP no valor de RS 373.650,25. O processo encontra-se com vista 
franqueada aos interessados no Setor de Licitações, Rua Nove de Julho, 15-20, nos horários de expediente. 
Macatuba, 23 de outubro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
E EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

AGO -  Ficam convocados os trabalhadores e empregados rurais associado do SINDICA
TO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA 
em pleno gozo de seus direitos sindicais a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL OR- 
DINARIA na forma do estatuto social da entidade e demais legislação vigente a com
parecem a sede social sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins n°. (1573 -  Centro 
-  Lençóis Paulista -  SP, no próximo dia 31 de Outubro de 2013 as 17h00min (Dezessete 
Horas) em primeira Convocação e ou as 18h00min (Dezoito Horas) em segunda Convo
cação para deliberarem sobre a seguinte:- ORDEM DO DIA:1°)- Leitura, Discussão e 
Aprovação da Ata da Assembléia anterior; 2°)- Tomada e Aprovação de contas mensais 
e relatórios de atividades anual;3°) -  Discussão, Votação e Aprovação da PREVISÃO 
ORCAMENTARIA DE 2014 e 4°)- Parecer do Conselho Fiscal. As Deliberações serão 
tomadas de acordo com o Estatuto Social. Lençóis Paulista, 21 de Outubro de 2013 -  
Amavel Coelho Vaz -  Presidente.

PROCURA-SE
Procura-se esta  
cachorrinha Poodle Toy, 
atende por Nicole, é 
branca e está com  as 
orelhas pintadas de rosa, 
não tem  rabo e está  
doente em tratam ento.

Desapareceu dia 24/10 
nas proxim idades da 
Rondon e foi vista naBraça da rodoviária do 

úcleo. Tem criança  
doente sentindo a 
falta  dela.
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Cotidiano CARTÕES DO ENEM
Segundo o Ministério da Educação, 9 9,67% 
dos cartões do Enem já foram entregues 
pelos Correios. Quem não recebeu o cartão 
pode conferir o local da prova pelo site 
http://www.enem.inep.gov.br.

ENEM 2013

Tem que ir atrás, diz 
estudante sobre o Enem
Exame acontece hoje e amanhã; alunos devem chegar com uma hora de antecedência ao local da prova

FOTO: WELINTON BARROS/O  ECO

ÍLTDMA ' [

P risc ila  P e g a tin

A  ansiedade e o nervosis
mo são sintomas comuns 
entre os mais de 7,1 mi

lhões de estudantes em todo o 
país que vão prestar as provas 
do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), entre hoje e 
am anhã. João Pedro Paccola da 
Silva, 17 anos, e Mayta Lais Fer
rari Barbosa, 17 anos, também 
estão nessa lista. Pela prim eira 
vez, eles vão fazer a prova que 
dá a chance de ingressar em 
instituições federais de ensino 
superior. “Estou muito nervoso 
porque a nota para entrar no 
curso que quero é um pouco 
alta. Não estou com medo da 
prova, estou com medo do re
sultado bater na trave do que 
preciso, ficar por pouco", teme 
João Pedro, que vai fazer a prova 
no prédio da Facol (Faculdade 
Orígenes Lessa) e pretende in
gressar no curso de ciências da 
computação da Ufscar (Univer
sidade Federal de São Carlos).

Mayta vê na prova do Enem 
a oportunidade de começar 
o curso de engenharia de ali
mentos. "Para mim, é um so
nho ir para a faculdade. Tive 
o exemplo da m inha irmã, que 
passou", diz. "Sempre tentei

ENEM 2013

PROVAS DE SABADO
liíc io  da prova -  13h 
Duraçio 4h30 
Ciências humanas -  45 
questões
Ciências da natureza -  45 
questões

PROVAS DE DOMINGO
liíc io  da prova -  13h 
Duraçio 5h30 
L iiguage is e códigos -  45 
questões
Matemática -  45 questões 
Redaçio

O QUE LEVAR
RG ou outro documento oficial 
com uoto
Caneta de tinta preta de tubo
transparente
Lanche leve
Água

É PROIBIDO
Caneta de outras cores 
Lápis e borracha 
Relógio
Celular, rádio, gravador ou 
qualquer aparelho eletrônico 
Boné, chapéu, gorro, viseira ou 
óculos escuros

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

COM O RESULTADO DO ENEM 
O ESTUDANTE CONSEGUE

• Seleçio para universidades
• Disputar o Poouíí (Programa 
Universidade para Todos)
• Fiiaiciameito estudantil (Fies)
• Inscrever-se no programa 
Ciêicia sem Fronteiras
• Certificaçio do Ensino Médio

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

m anter um a rotina de estudos, 
principalm ente agora no 3° ano 
do ensino médio. Estudo de 
uma a duas horas por dia. Em 
casa, prefiro fazer exercícios 
para praticar principalm ente o 
tempo", diz a estudante, que vai 
prestar a prova na escola Virgí
lio Capoani.

O teste do Enem hoje e 
am anhã começa às 13h, mas 
os estudantes devem estar nas 
escolas com um a hora de an
tecedência. "A cidade vai estar 
em dias atípicos, com movi

mentação intensiva. É im por
tante chegar uma hora antes. 
Não se esqueça de levar RG, 
a caneta esferográfica deve ser 
preta e transparente. É um de
talhe, mas é muito importante. 
Não leve celulares, porque eles 
serão confiscados", diz Selma 
Pereira de Freitas Spunar, dire
tora do colégio São José. "M an
tenha a calma, que os pais 
tenham  um apoio mais inten
sivo com os filhos. Faça uma 
alimentação correta. É horário 
de verão, está calor, beba muita 
água para que a parte física não 
interfira", recomenda.

Mayta está seguindo as dicas 
da diretora. "Desde quinta-fei
ra, tento me acalmar, dim inuir 
a rotina de estudos e cuidar da 
alimentação". João Pedro re
força que a dedicação de cada 
aluno é fundamental na hora da 
prova. "Tem que ter muita força 
de vontade, tem que estudar e 
tem que ir atrás. Tem que ter a 
experiência de controlar o ho
rário, o peso de cada pergunta", 
analisa o estudante.

Os gabaritos das provas 
objetivas vão ser divulgados 
no endereço http://portal.inep. 
gov.br/enem, até o dia 30 deste 
mês. A data do resultado indi
vidual ainda não foi divulgada.

Um  a n o  de
saudade
A família de Fábio Lopes da Sil
va convida a todos para a missa 
de 1 ano de seu falecimento que 
será realizada no dia 28/10/2013, na Rua 
Amauri Tadeu de Oliveira Ciccone, n° 59, Jd. Monte Azul as 
19:30 hs.

Quando perdemos alguém que amamos de uma forma tão 
cruel e covarde, nos sentimos sem forças e sem chão, mas 
Deus com sua infinita misericórdia nos carrega em seus bra
ços, sem ele nossa família não teria forças para continuar. 
Aumenta a cada dia a saudade do seu sorriso, seu carinho 
e respeito com todos e principalmente comigo, sua simpli
cidade sempre de bermuda e chinelos, sujos de tinta traba
lhando e colorindo a cidade. O amor que sentimos por você 
é eterno e imensurável.

Mamãe Ezilda e família.
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FACOL

Semana Integrada 
deve reunir 2 mil por dia
Augusto Nunes 
abre evento que 
começa terça-feira 
e segue até sexta

V ito r  G o d in h o  
e P risc ila  P e g a tin

A  7^ edição da Semana 
Integrada da Facol 
(Faculdade Orígenes 

Lessa) deve reunir 2 mil 
pessoas por dia, entre estu
dantes e comunidade. A se
mana começa na terça-feira 
29 e segue até 1° de novem
bro com circuito de pales
tras, oficinas e mini-cursos, 
tudo gratuito. "Vai ser um 
evento inédito. Estamos tra
zendo, no total, mais de 60 
eventos em todas as áreas de 
atuação da Facol. É aberto 
a toda a comunidade", res
salta Rita de Cássia Alonso 
Javaroni, diretora executiva 
da Faculdade.

Para a abertura da se
mana, o convidado é o 
jornalista Augusto Nunes. 
Com a palestra "2013: o ano 
em que o Brasil enxergou a 
corrupção impune", Nunes

vai abordar assuntos sobre a 
atual situação do país e os 
reflexos das manifestações 
que aconteceram no início 
deste semestre.

Outro convidado é o jo r
nalista Franco Junior, com a 
palestra sobre oratória, na 
quinta-feira. "É para quem 
trabalha em micro em pre
sas, vendedores. Ele é fa
moso por dar palestras de 
interação pessoal e espero 
que a comunidade aprovei
te", convida.

Para participar das ativi
dades, os alunos ou pessoas 
interessadas precisam se ca
dastrar pelo site da faculda
de www.facol.br. "Vai gerar 
um protocolo que deve ser 
apresentado na entrada das 
palestras, que têm início às 
19h30 e depois nas segun
das palestras, às 21h", ex
plica Rita. Ela ressalta que, 
para cada palestra, é preciso 
de um protoco. "A interação 
com a comunidade tem que 
existir e tem que ser forte. 
Estamos abrindo um cami
nho para que a comunidade 
conheça a Facol e participe 
na vivência acadêmica uni
versitária", finaliza.

Cooperativa de reciclagem 
participa pela primeira vez

A Cooperativa de Reci
clagem de Lençóis Paulista 
foi uma das empresas e insti
tuições convidadas pela Facol 
(Faculdade Orígenes Lessa) 
para participar da 7° Semana 
Integrada da Faculdade.

Com um estande no 
local, a cooperativa vai 
divulgar as atividades que 
realiza na cidade. "Foi a 
prim eira vez que fomos 
convidados. Somos mais 
conhecidos lá fora e o even
to vai ajudar nesse trabalho 
aqui", explica a presidente

da cooperativa, Marilza Ro
drigues de Oliveira.

Criada em janeiro de 
2003, 51 associados traba
lham na cooperativa - que 
faz a coleta seletiva e reci
clagem. Atualmente, 100 
toneladas de materiais são 
separados na Usina e 40 
toneladas coletadas na rua. 
"Para a Facol, vamos levar 
uma bicicleta que gera ener
gia. O quadro dela, inclusi
ve, é feito de material pet", 
diz. "Vai ser muito legal e 
interessante", antecipa.

http://www.enem.inep.gov.br
http://portal.inep
http://www.facol.br
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Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 005/2013, DE 29 DE 
AGOSTO DE 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, PREFEITA 
MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:
I -  HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos 
candidatos inscritos para os cargos:

Q uantidades de 
inscritos

A G E N TE C O M U N ITÁ R IO  DE SAÚDE -  Á R E A  2 34

A G E N TE C O M U N ITÁ R IO  DE SAÚDE -  SU B -Á R EA  7B 12

A G E N TE C O M U N ITÁ R IO  DE SAÚDE -  SU B -Á R EA  8B 27

A G E N TE DE SAÚDE 51

A G E N TE DE V IG ILÂ N CIA  ELETR Ô N ICA 11

ELETRICISTA 11

M ÉD ICO  DE SAÚDE D A  FAM ÍLIA 03

PADEIRO 08

T ÉC N IC O  EM  IN FO R M Á TICA 37

VIG ILA N TE 45

II -  INDEFERIR NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE 
NECESSIDADE ESPECIAL, por não preencher o requisito 3.6 do 
Edital de Concurso Público 003/2013, â  seguinte inscrição ficando a 
mesma DEFERIDA na condição de NÃO Portador de Necessidade 
Especial:

N°
Inscr. Candidato Cargo D ocum ento

Identificação

10365 A driana C ristina Q ueiroz 
Bruno

A gente C om unitário  de 
Saúde -  Á rea 2 217130938

III -  DEFERIR NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE 
ESPECIAL, por preencher o requisito 3.6 do Edital de Concurso Público 
003/2013, a seguinte inscrição:

N°
Inscr. Candidato Cargo D ocum ento

Identificação

10326 Juliana T halita  C abrini A gente C om unitário  de 
Saúde -  Á rea 2 40.438.944-2

IV -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão 
realizadas no dia 10 DE NOVEMBRO DE 2013, no seguinte local e 
horário:

IN ÍCIO  D A S PROVAS: 9 horas -  D O M IN G O  -  10/11/2013
D enom inação Local de Prova Endereço

A gente C om unitário  de Saúde -  área 2

“EMEF. PRO F'. 
G U IO M A R  

FORTUNATA 
C O N EG LIA N  

BO RCA T”

R ua Horácio 
D ias Baptista, 

255 -  Jardrm  C aju 
-  Lençóis Paulista 

-  SP

A gente C om unitário  de Saúde -  sub-área 7B
A gente C om unitário  de Saúde -  sub-área 8B
A gente de Saúde
A gente de V igilância E letrônica
Eletricista
M édico de Saúde da Fam ília
Padeiro
T écnico em  Inform ática
Vigilante

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO 
DE CONVOCAÇÃO, através do site www.consesp.com.br. ESSA 
COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS 
INFORMATIVO.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de caneta azul 
ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, 
conforme Edital.
No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não se 
permitindo a entrada de candidatos retardatários.

V -  DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais 
Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem 
protocolados no setor competente da Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Lençóis Paulista/SP, 24 de outubro de 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 142/2013 -  Processo n° 256/2013 

Objeto: Registro de preços para serviços de confecção, impressão e 
instalação de adesivos para placas, painéis, banners e outdoors. Tipo: 
Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 07 de 
novembro de 2013 às 14:00 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, 25 de outubro de 2013. JOSÉ DENIL- 
SON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulis
ta, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 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 369 de 22.10.2013.......Designa Ederaldo Stoppa para
movimentar a conta Poderes Públicos - Transporte no período de 
29.10.2013 a 17.11.2013.
Portaria 1352 de 23.10.2013..........Repreende funcionária pública
municipal em razão de sentença proferida em processo sumário. 
Portaria 1353 de 24.10.2013..........Designa técnica social para acom
panhamento de obras de Conjuntos Habitacionais.
Portaria 1354 de 24.10.2013..........Designa Sabrina Amoedo dos San
tos para exercer as funções de Gestora/Coordenadora de Convênio a 
ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo.
Portaria 1355 de 24.10.2013..........Repreende funcionário público
municipal em razão de sentença proferida em processo administrativo. 
Portaria 1356 de 25.10.2013..........Cessa afastamento e concede li
cença gestante a Juliana Aparecida Ribeiro, Agente de Serviços Ge
rais.
Portaria 1357 de 25.10.2013..........Convalida o afastamento concedi
do a José Carlos de Souza, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 1358 de 25.10.2013..........Afasta, para tratamento de saúde,
Rosangela Regina Coelho Bueno, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1359 de 25.10.2013..........Afasta, para tratamento de saúde,
Érica Pires de Camargo Tomazi, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 1360 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Claudinéia Débora Chapani da Silva, Monitor de Creche.
Portaria 1361 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Gislaine Pelegrin Bezerra de Almeida, Professor Orientador de In
formática Educacional.
Portaria 1362 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Magali Fadoni Bazzuco, Cozinheiro.
Portaria 1363 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Leila Aparecida Poloni Castelhano, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1364 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Cynthia Litter Buratto, Analista de Laboratório.
Portaria 1365 de 25.10.2013.......... Prorroga o afastamento concedido
a Rita de Cássia de Sousa Minatel, Professor de Educação Infantil II 
e Ensino Fundamental I.

Lençóis Paulista, 25 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -  SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Edital: 03/2013
Cargo: Médico de Saúde da Família
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil, 
862, Centro, Lençóis Paulista, SP.
Data: 29 de outubro de 2013 
Horário: 8h30

01 -  Aline Daniele Conte

Lençóis Paulista, 25 de outubro de 2013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 141/2013 -  Processo n° 255/2013 

Objeto: Registro de preços para aquisição de botinas de segurança. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 
07 de novembro de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se dispo
nível 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, 25 de outubro de 2013. JOSÉ 
DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 07/2013 - RESUMIDO 

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, Prefeita Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando de suas atribuições legais torna público a ABERTURA DE INSCRIÇÕES para 
o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS, visando à contratação por 
tempo determinado de Professor de Ensino Fundamental II -  Educação Física; Professor Substituto 
-  PEI (Professor de Educação Infantil); Professor Substituto -  PEF I (Professor de Ensino Funda
mental I); Professor Substituto - PEF II (Professor de Ensino Fundamental II) para área de Ciências 
Exatas; Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino Fundamental II) para área de Ciências 
Humanas; Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino Fundamental II) para área de Lingua
gens e Códigos; para ministrar aulas na rede municipal de ensino, nos termos da Lei Complementar 
n.° 36, de 12 de dezembro 2006 e suas alterações e Lei Complementar n° 21/2003 e suas alterações e 
das seguintes instruções especiais que compõem o presente Edital:

CAPÍTULO I 
DOS CARGOS E VAGAS

N° C a rg o R e m u n eraçã o
R $ E sc o la rid a d e /P ré - re q u is ito s P ro v a T ax a de 

in sc riç ão  R $

1
Professor de Ensino

Fundam ental II -  
Educação Física

10,87 por hora/ 
aula

C urso superior de licenciatura p lena com  
habilitação específica em  área própria ou formação 

em  área correspondente e com plem entação nos 
term os da legislação vigente.

Escrita e 
T ítulos 10,00

2
Professor Substituto 
-  PEI (Professor de
Educação Infantil)

10,31 por hora/ 
au la *

H abilitação específica para o M agistério  obtida em 
nível m édio  na m odalidade N orm al ou  em  C urso 

Superior de L icenciatura Plena.

Escrita e 
T ítulos 10,00

3
Professor Substituto 

-  PEF I (Professor de
Ensino Fundam ental I)

10,31 por hora/ 
au la *

H abilitação específica para o M agistério  obtida em 
nível m édio  na m odalidade N orm al ou  em  C urso 

Superior de L icenciatura Plena.

Escrita e 
T ítulos 10,00

4

Professor Substituto 
- PEF II (Professor de 
Ensino Fundam ental 

II) para área de
C iências Exatas

10,87 por hora/ 
aula

A rea de C iências Exatas: curso superior de
licenciatura plena com  habilitação específica
em  área própria (M atem ática ou  C iências) ou

form ação superior em  áreas correspondentes e
com plem entação nos term os da legislação.

Escrita e 
T ítulos 10,00

5

Professor Substituto -  
PEF II (P rofessor de 
Ensino Fundam ental 

II) para área de
C iências Hum anas

10,87 por hora/ 
aula

Á rea de C iências Humanas: curso superior de
licenciatura plena com  habilitação específica

em  área própria (G eografia ou  História) ou
form ação superior em  áreas correspondentes e

com plem entação nos term os da legislação.

Escrita e 
T ítulos 10,00

6

Professor Substituto -  
PEF II (Professor de 
Ensino Fundam ental 

II) para área de
Linguagens e Códigos

10,87 por hora/ 
aula

Á rea de Linguagens e Códigos: curso superior de 
licenciatura plena com  habilitação específica em
área própria (Letras, .Arte ou  Educação F ísica) ou

form ação superior em  áreas correspondentes e 
com plem entação nos term os da legislação.

Escrita e 
T ítulos 10,00

Serão aceitas inscrições para estudantes em  todos os cargos.

* Q uando a habilitação especifica para os cargos de P rofessor Substituto -  PEI (Professor de Ensino Infantil) e Professor 
Substituto -  PEF I (Professor de Ensino Fundam ental I) for de M agistério  obtido em  nível m édio, o valor da hora /au la será

de R$ 9,82.

CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES

2.1 DA INSCRIÇÃO:
2.1.1 PERÍODO: de 28 de outubro de 2013 a 04 de novembro de 2.013.
2.1.2 As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site da Prefeitura Municipal, www.len- 
coispaulista.sp.gov.br, através do link “Concursos Públicos. Para se inscrever ou obter mais informa
ções, 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.
2.1.3 Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar informando seus dados de 
forma correta, de acordo com o que o sistema exigir.
2.1.4 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 
à Comissão Municipal de Serviço Civil a faculdade de excluir aquele que fornecer informações ou 
dados incorretos e/ou inverídicos 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.
2.1.5 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.
2.1.6 Os estudantes de curso superior nas áreas abrangidas para todos os cargos descritos na Tabela 
de Cargos poderão se inscrever e participar do presente Processo Seletivo, entretanto, serão classi
ficados em lista apartada e só serão convocados para atribuição de classes/aulas, quando se esgotar 
a lista classificatória dos candidatos habilitados. Para se inscrever, o candidato estudante deverá, 
obrigatoriamente, selecionar o cargo pretendido e identificá-lo como estudante.
2.1.7 Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e efetuar o pagamento 
em qualquer agência bancária. O pagamento deverá ser realizado até o próximo dia útil da data final 
da inscrição.
2.1.8 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.
2.1.9 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.
2.1.10 Não será aceito pagamento de taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Cor
reios, via fac-símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corren
te, extemporânea ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste edital.
2.1.11 Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo alegado ou em duplicidade 
de pagamento do valor da taxa de inscrição.
2.1.12 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.
2.1.13 O candidato poderá verificar o status de sua inscrição no menu “Inscrições do Candidato”.
2.1.14 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 exclu
sivamente ao candidato conferir os dados de sua inscrição e do boleto bancário antes do pagamento 
do mesmo.
2.1.15 Antes de efetuar o pagamento do boleto, o candidato deverá certificar-se de que possui todas 
as condições e pré-requisitos para a inscrição.
2.1.16 Os candidatos poderão inscrever-se em mais de um cargo, de acordo com os períodos estabe
lecidos para a realização das provas presentes no Anexo III.
O Edital Completo encontra-se disponível no átrio da prefeitura e no site www.lencoispaulista.sp.gov.br

Lençóis Paulista, 25 de outubro de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de outubro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 436,56.

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 36  ̂Sessão Or
dinária, do dia 21 de outubro de 2013, foram aprovadas as proposituras 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° 360/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer à Mesa Dire
tora que seja oficiado o gabinete da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para, em parceria 
com a empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo, e no prazo constitucio
nal, informe sobre a possibilidade de providências em relação ao barulho e vibração causados 
pelo ônibus circular;
Requerimento n° 361/2013, de autoria dos vereadores José Pedro de Oliveira e Humberto José 
Pita, requerem para que seja oficiado o gabinete da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 
com vistas a proceder aos estudos necessários, bem como todos os trâmites necessários, in
clusive a solicitação à direção da emissora TV Aparecida, a instalação de equipamentos que 
permitam o acesso ao sinal dessa rede de televisão em Lençóis Paulista;
Requerimento n° 362/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian e André 
Paccola Sasso, requerem informações da Diretoria do Meio Ambiente do Município, se existe 
previsão de quando serão podadas as árvores da Avenida dos Estudantes, localizadas nas proxi
midades do fórum, que estão danificando os fios;
Requerimento n° 363/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian e André 
Paccola Sasso, requerem informações do Poder Executivo, através do setor competente, se 
existe previsão de quando serão trocadas as lâmpadas de led dos semáforos da Avenida Padre 
Salústio Rodrigues Machado que estão queimadas e/ou danificadas;
Requerimento n° 364/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian e André 
Paccola Sasso, requerem informações do Poder Executivo, através do setor competente, para 
que informe quais as medidas tomadas pelo poder público para recolhimento das carcaças de 
veículos abandonados que encontram-se estacionados pelas vias públicas de nossa cidade, já 
que agora existe local adequado para recolhimento e depósito desses veículos;
Requerimento n° 365/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, requer que 
informe esta Casa Legislativa, os nomes de todas as entidades de utilidade pública de Lençóis 
Paulista, as quais se beneficiam de repasses de recursos financeiros do Município; 
Requerimento n° 366/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. 
Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que 
informe a esta Casa de Leis quais as ruas de nossa cidade que possuem 10 metros, ou mais, de 
largura, de forma a permitir a implantação de estacionamento em 45°;
Requerimento n° 367/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. 
Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que 
informe a esta Casa de Leis quais serão os serviços contratados pela Prefeitura Municipal para 
realização da atividade delegada, informando detalhadamente como ocorrerá;
Requerimento n° 368/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. 
Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que 
informe a esta Casa de Leis se há possibilidade de criação de um «bolsão de estacionamento 
para caminhões» no município;
Requerimento n° 369/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e José Aparecido 
Santana, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que informe 
a esta Casa de Leis se há possibilidade de se reinstalar a cobertura do ponto de ônibus da rua 
Geraldo Pereira de Barros, em frente ao Hospital Nossa Senhora da Piedade;
Requerimento n° 370/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e José Aparecido 
Santana, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que informe 
a esta Casa de Leis se há possibilidade de firmar um convênio ou parceria junto com a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) para representar os servidores públicos que respondem a 
processos administrativos;
Requerimento n° 371/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa, Manoel dos San
tos Silva e José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal para que informe a esta Casa de Leis se há possibilidade de instalação de sinalização 
de um indicativo do ponto de ônibus na rua Professor José Alfredo Corradi, próximo à casa de n° 
10, bairro Jardim Maria Luiza I;

Requerimento n° 372/2013, 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. Pre
feita Municipal para que informe a esta Casa de Leis se existem possibilidades para instalação 
de uma retransmissora de sinal de televisão, para que nossa cidade possa captar os sinais dos 
canais TV século 21 e da TV Aparecida;
Indicação n° 391/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian e André 
Paccola Sasso, indicam à Diretoria de Obras Municipal, para que estude as possibilidades, junto 
ao setor de trânsito, de realizar a repintura das faixas de pedestres da Avenida dos Estudantes, 
que estão bastante apagadas, colocando em risco os pedestres que atravessam referida avenida; 
Indicação n° 392/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian e André 
Paccola Sasso, indicam à Diretoria do Meio Ambiente do Município, a arborização do final da 
avenida que margeia o Parque do Povo;
Indicação n° 393/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e Emerson André Carrit 
Coneglian, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que inclua na relação de personalida
des ilustres de nossa cidade o nome da Senhora Cecy Biral Brega;
Indicação n° 395/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, indica à Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos setores competentes da muni
cipalidade, de efetuar a manutenção geral da praça José António Marise, no bairro Maestro 
Júlio Ferrari;
Indicação n° 396/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo e Anderson Prado 
de Lima, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que proceda a instalação de iluminação 
pública na Av. Pref. Jácomo Nicolau Paccola, no término da escola SENAI, sentido centro- 
-bairro, até a altura do canil municipal;
Indicação n° 397/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. Tipó 
Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal a correção de buraco que se abriu ao lado de 
um bueiro, situado à Rua Adriano da Gama Kury, cruzamento com a Rua Henrique Losinskas 
Alves, na Cecap;
Indicação n° 398/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. Tipó 
Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que tome providências quanto à ma
nutenção de dois terrenos situados nas esquinas de ambos os lados da Rua Edílio Carani com a 
Avenida dos Imigrantes, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo;
Indicação n° 399/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. Tipó 
Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que determine aos setores competentes 
da municipalidade, que os buracos existentes no cruzamento entre as Ruas Carlos Ranzani, 
Iraúna, Antônio Paschoarelli e Anapurus, no Jardim Itamaraty, sejam tapados;
Indicação n° 400/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. Tipó 
Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que melhore a sinalização ou provi
dencie medidas emergenciais, junto aos setores competentes, para redução de acidentes no 
cruzamento entre as Ruas Pedro Natálio Lorenzetti e Geraldo Pereira de Barros;
Moção de Congratulações n° 254/2013, de autoria de todos vereadores, requerem à Mesa Dire
tora para que envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Professor ÉDER PIRES 
DE CAMARGO, da Unesp de Ilha Solteira, em comemoração ao Dia do Professor (15 de ou
tubro) e pela entrevista concedida ao vivo no programa da Rede Globo, Encontro com Fátima 
Bernardes, onde falou sobre seu livro intitulado de “Saberes docentes para a inclusão do aluno 
com deficiência visual em aulas de física”;
Moção de Congratulações n° 255/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE CON
GRATULAÇÕES à Diretoria da Escola Estadual Virgílio Capoani, pela realização da «Semana 
Cultural», promovendo a interação entre alunos, familiares, amigos e a comunidade em geral; 
Moção de Congratulações n° 256/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Cone- 
glian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES aos alunos e professores da ETEC CIDADE DO LIVRO, pela realiza
ção da Gincana “Against Bullying” (contra o Bullying) realizada no dia 11 de Outubro de 2013; 
Moção de Congratulações n° 257/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES a Caio Pitoli, que sagrou-se Campeão Brasileiro de Kung fu;
Moção de Congratulações n° 258/2013, de autoria de todos vereadores, requerem à Mesa Di
retora para que envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Associação Rural de 
Lençóis Paulista (ARLP) e à Associação Paulista de Criadores de Ovinos (ASPACO), pela 
realização da 26  ̂Expovelha;
Moção de Congratulações n° 259/2013, de autoria de todos vereadores, requerem à Mesa Dire-

tora para que envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao CAOLP - Clube de Ami
gos Orquidófilos de Lençóis Paulista, pela realização da 11̂  Exposição Nacional de Orquídeas; 
Moção de Congratulações n° 260/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima 
e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO 
DE CONGRATULAÇÕES a Caio Morelli, ator e comediante, anfitrião do Circuito Riso com 
Farofa em nossa cidade;
Moção de Congratulações n° 261/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao Jornal Tribuna Lençoense, pela criação do novo caderno “Educa
ção”, presente no jornal de sábado, 12 de outubro;
Moção de Congratulações n° 262/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES a Luiz Carlos Moretto, o Morettinho. Pela realização da tarde benefi
cente em prol da Rede de Combate ao Câncer;
Projeto de Lei n° 4.910/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, “Altera 
e acrescenta dispositivos à Lei Municipal n° 1.872, de 11 de novembro de 1986 -  Código de 
Edificações” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões competentes para pareceres;
Projeto de Lei n° 4.911/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, “Dispõe 
sobre a instituição do projeto ‘Vizinho Solidário’ no município de Lençóis Paulista e dá outras 
providências -  Projeto lido e encaminhado às Comissões competentes para pareceres;
Projeto de Lei n° 4.912/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton Ap. 
Tipó Laurindo, “Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Cultural e Natural do Município 
de Lençóis Paulista, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural 
de Lençóis Paulista” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões competentes para pareceres; 
Projeto de Lei n° 4.885/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, “Acrescenta 
dispositivos à Lei Municipal n° 3.660, de 20 de dezembro de 2006 -  Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Lençóis Paulista” -  Altera o Art. 84-A -  Membros da Comissão Jul
gadora de Licitações do Poder Executivo Municipal e Legislativo Municipal -  Emenda lida e 
encaminhada à Comissão competente para parecer;
Projeto de Resolução n° 23/2013, Mesa Diretora, “Cria o Sistema de Registro Cadastral para 
Emissão do Certificado de Registro Cadastral” -  Emenda lida e encaminhada à Comissão com
petente para parecer.

ORDEM DO DIA
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 aprovado em 
2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.903/2013, Executivo Municipal, “Autoriza celebrar convênio com a Le
gião Mirim de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para aquisição de equipamentos de informática” -  Projeto aprovado em 
2̂  votação;
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 aprovado em 
2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.909/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, “Dá denomina
ção ‘Rotatória Presbítero Benedito Pedroso de Lima’, a próprio público municipal” -  Projeto 
aprovado em 1̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.888/2013, autoria do vereador Francisco de Assis Naves, “Dispõe 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” -  Redação Final aprovada;
Projeto de Resolução n° 25/2013, Mesa Diretora, “Altera e acrescenta dispositivos ao Regi
mento Interno da Câmara Municipal de Lençóis Paulista -  Fica criada a Comissão de Bens 
Públicos, Proteção ao Patrimônio e Utilidade Pública” -  Projeto aprovado em única votação; 
Projeto de Resolução n° 27/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e Emerson 
André Carrit Coneglian, “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, da Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração e Perturbação Sonora, e dá outras 
providências” -  Projeto aprovado em única votação;
Projeto de Decreto Legislativo n° 15/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, “Concede 
Título de Cidadã Lençoense à Dra. Vivian Noronha Gonzaga” -  Projeto aprovado em única votação.

Publicado no jornal O Eco, no dia 26 de outubro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 199,54.
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Regional PEDERNEIRAS
Um homem (o nome e a idade não foram informados pela polícia) foi 
assaltado por dois ladrões armados quando chegava em casa, na área central 
de Pederneiras, na manhã desta quarta-feira, 23, depois de sair de uma 
agência bancária. A dupla surpreendeu a vítima e levou, aproximadamente, 
R$ 5 mil, em dinheiro, que ela tinha acabado de sacar do banco e fugiu.

REFORMA AGRARIA

MST desocupa fazenda 
União e promete voltar

MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Ordem judicial 
determinou a 
reintegração de 
posse da área

W e lin to n  B a rros_______

N o início da tarde da 
quinta-feira 24, cerca de 
200 famílias integrantes 

do MST (Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra) rece
beram ordem da Justiça de Agu
dos para desocupar as áreas da 
fazenda União, que haviam sido 
invadidas no dia 15 deste mês. A 
propriedade, que tem cerca de 2 
mil hectares, faz parte do Núcleo 
Colonial Monção, um projeto de 
colonização criado pelo Governo 
Federal em 1910. O núcleo, no 
total, soma mais de 40 mil hecta
res, com áreas em Agudos, Iaras, 
Águas de Santa Bárbara e Borebi. 
Segundo a direção do movimen
to, a ocupação visa ao reconheci
mento do local como área pública 
para que haja destinação de terras 
à reforma agrária.

Inicialmente, as famílias ti
nham até às 18h de quarta-feira 
23 para saírem do local. Porém, 
após alegarem que o prazo im
possibilitaria a retirada de todos 
os integrantes, a Justiça conce
deu prorrogação do prazo e ficou 
acordado que as famílias sairiam 
da propriedade até às 12h de 
quinta-feira. Para cumprir a de
terminação da Justiça, equipes da

Polícia registra furtos na 
sede da fazenda

Após a saída das mais de 
200 famílias da fazenda União, 
a Polícia Militar entrou no lo
cal para conferir as condições 
deixadas pelos integrantes do 
MST. O caseiro da proprieda
de não quis gravar entrevista, 
mas relatou à reportagem de 
O ECO que as ameaças por 
parte dos integrantes do movi
mento eram constantes.

Segundo o funcionário, 
algumas pessoas do grupo 
faziam uso de drogas e be-

5® Companhia da Polícia Militar 
de Lençóis Paulista estiveram no 
local. A reintegração de posse foi 
pacífica e os acampados cumpri
ram a ordem judicial, minutos 
antes do prazo determinado.

Em entrevista ao ECO 90.1 
Notícias, uma das líderes do 
movimento, Elisabeth Souza da 
Silva, disse que o grupo pretende 
voltar ao local em breve e que o 
MST solicitou ao Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária) que o processo seja 
transferido para o âmbito federal. 
”Como a área está passando por 
um processo de multa ambiental, 
por conta de ter retiradas, erosões, 
assoreamento de muitas nascen-

bidas alcoólicas, principal
mente no final de semana. 
Ele disse que já desistiu do 
trabalho e irá pedir dem is
são, porque a possibilidade 
de novas ocupações traz in
segurança e medo.

Segundo o tenente André 
Arashiro, diversos objetos fo
ram levados do local, entre 
eles, portas, arados e pneus. 
A administração da fazenda 
ainda irá contabilizar os ob
jetos foram furtados.

tes, a cultura da cana de açúcar 
parou. Foi quando aproveitamos 
e, durante a jornada de lutas do 
MST, viemos para questionar a 
legalidade do título dessa terra. 
Na primeira instância, o proprie
tário conseguiu vencer. Por isso, 
vamos sair para que se cumpra a 
lei, mas iremos retornar, uma vez 
que conseguimos negociar junto 
ao Incra, o pedido da passagem 
da Justiça Comum para a Justiça 
Federal”, explicou Silva.

O grupo deixou a fazenda 
por volta de 11h50, cumprindo 
o prazo determinado por lei. Os 
integrantes do MST já invadiram 
outra área no distrito de Domélia, 
também em Agudos.
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REINTEGRAÇÃO -  Justiça determina reintegração de posse da Fazenda União em Agudos; MST promete voltar

POLICIA

PM detém adolescentes com drogas na Vila Irerê

Três menores 
estavam sentados 
em frente ao 
Teatro Municipal

W e lin to n  B a rros

N a tarde de quinta-fei
ra 24, a Polícia Mili
tar de Lençóis Paulis

ta deteve três adolescentes 
suspeitos de tráfico de dro
gas na Vila Irerê. Segundo a 
PM, em patrulhamento, por

volta das 16h20, os policiais 
se depararam  com o grupo de 
quatro pessoas que estava em 
frente ao prédio em obras do 
Teatro Municipal. Ao perceber 
a aproximação da viatura, um 
dos jovens saiu correndo e con
seguiu fugir. Na abordagem, os 
policiais localizaram as drogas.

Dos três adolescentes, dois 
têm  17 anos e um  tem 15 anos. 
Os policiais localizaram a droga 
no banco onde o grupo estava 
sentado, sendo 23 pedras de 
crack embaladas em papel alu
mínio e prontas para a comercia-

lização. A droga estava den
tro de um maço de cigarros. 
Em uma caixa de fósforos, os 
policiais localizaram mais 7 
papelotes de cocaína.

Os jovens foram levados 
ao Plantão Policial e dis
seram que a droga era do 
adolescente que conseguiu 
fugir. Os jovens também ale
garam que não conheciam o 
outro menor e nem sabiam 
o nome dele. Os entorpecen
tes foram apreendidos pela 
polícia e os menores foram 
liberados aos responsáveis.
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Esporte SÉRIE B
Asa Branca e Nova Lençóis fazem amanhã, a partir das 8h, 
o confronto que decide quem fica com a primeira colocação 
do grupo A do Campeonato Amador série B, troféu Jacob 
Joner Neto. No outro confronto, o Sport Ferrari encara o 
Alvorada, às 10h. Ambos os jogos acontecem no Vagulão.

PCD VOLEI

André Brasil elogia estrutura da Adefilp
Atleta paralímpico esteve na entidade esta semana; encontro regional reuniu várias cidades

Sempre Vôlei celebra 
75 anos em Lençóis

A n g e lo  N e to
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Campeão paralímpico e 
recordista mundial, o na
dador André Brasil esteve 

nesta semana em Lençóis Pau
lista para o Encontro do Núcleo 
Regional 8, na Adefilp (Asso
ciação dos Deficientes Físicos 
de Lençóis Paulista). Durante o 
evento na terça-feira 22, o atleta 
conversou com os presentes e 
contou um pouco da sua carrei
ra dentro do esporte.

"Minha história começou 
lá atrás, quando minha família 
recebeu a notícia de que o filho 
primogênito vinha com saú
de, mas que teve uma reação 
à vacina da paralisia infantil. 
Graças a Deus, tive uma famí
lia que abraçou esta situação", 
disse André Brasil em entrevis

FUTEBOL

Palestra e Grêmio 
Cecap fazem 
clássico amanhã

Equipes se enfrentam 
para definir líder

EXEMPLO -  André Brasil participou de um bate-bato durante o 
Encontro do Núcleo Regional 8; atleta elogiou estrutura da Adefilp

ta ao jornal O ECO. A vida do 
campeão começou a m udar aos 
7 anos quanto, por orientação 
médica, iniciou um trabalho 
de reabilitação em piscinas. 
"Depois destas experiências, 
aprendi que o esporte é trans
formador na vida".

Sobre a sensação de con
quistar uma medalha olímpica, 
André Brasil foi enfático. "Muita 
gente me pergunta isso, mas até 
agora não descobri uma frase 
para descrever este momento. 
Quando você sobe no pódio 
e escuta o hino nacional, vê a

bandeira do Brasil lá em cima, é 
uma sensação inigualável". Para 
ele, a maior medalha foi conquis
tada em 2008, na China, quando 
ele pode ver seus pais separados 
se abraçarem na arquibancada 
após uma vitória sua.

Além do bate-papo, André 
Brasil fez questão de elogiar a 
estrutura da Adefilp. "Já me 
considero da casa. "Toda vez 
que encontro com o Baixinho 
(José Carlos de Oliveira), digo 
a ele que, se toda cidade tivesse 
uma Adefilp, o Brasil seria di
ferente. Hoje, este espaço é uti
lizado pela comunidade e por 
cidades vizinhas. Nós vemos a 
transformação e o coleguismo 
entre os seres humanos. Pre
cisamos parar de olhar para o 
próprio umbigo. Nós não leva
mos nada desta vida", alerta.

Programação conta 
história de um dos 
esportes mais 
tradicionais

Da re d a çã o

voleibol é um dos es
portes amadores mais 
praticados em Len

çóis Paulista. Registros con
firmam que desde 1938 o 
"pallavolo" (voleibol, na lín
gua italiana) era praticado 
pela população lençoense.

Neste sentido, a AAVLP 
(Associação dos Amigos do 
Voleibol de Lençóis Paulista) 
traz para 2014 uma programa
ção especial para comemorar

os 75 anos de Voleibol em 
Lençóis Paulista. São muitas 
histórias de glórias e inúme
ras conquistas que fizeram 
com que a Cidade do Livro 
fosse reconhecida e respei
tada em todo Brasil como 
Terra do Vôlei. Vários atletas 
lençoenses despontaram para 
o cenário regional estadual, 
nacionais e até internacional.

O voleibol ainda atrai sig
nificativa parcela de pessoas de 
diversas idades que praticam 
e participam das atividades. 
Treinos e jogos do Sempre Vô- 
lei/AAVLP estão espalhados em 
dez pólos esportivos. São exata
mente 588 praticantes compu
tados até outubro de 2013 que 
compõem a grande família do 
voleibol de Lençóis Paulista.

PROGRAMAÇAO DOS 75 ANOS DE VOLEIBOL EM LENÇÓIS 
PAULISTA (DE 21 DE NOVEMBRO A  1° DE DEZEMBRO)

BASQUETE

Alba joga por classiticação na série Prata

A n g e lo  N e to

O  Campeonato George Ribei
ro Correia Lima de Futebol 
Amador série A promete 

fortes emoções amanhã, no está
dio Archângelo Brega, o Bregão. 
Pelo grupo B, Palestra e Grêmio 
Cecap fazem um jogo que prome
te ser bastante disputado dentro 
das quatro linhas. O confronto 
está marcado para as 10h.

Ambas as equipes vêm de 
bons resultados no torneio e es
tão invictas com uma vitória e 
um empate. Antes do clássico, 
às 8h, o Juventus, que ainda não 
pontuou, mede forças com Alfre
do Guedes.

Equipe sub-16 entra 
em quadra hoje, no 
Tonicão e pede apoio 
da torcida

A n g e lo  N e to ___________

A equipe sub-16 do Alba/ 
Lençóis Paulista pode garantir 
amanhã a classificação para a 
série Prata do Campeonato Esta
dual organizado pela FPB (Fede
ração Paulista de Basketball). Os 
lençoenses entram em quadra 
contra o Círculo Militar, de São 
Paulo, no ginásio Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, às 15h.

Com uma boa campanha no 
torneio, o Alba chega com moral 
para este confronto. "Em caso de 
vitória, iremos cravar 13 vitórias 
e não dependeremos de mais 
ninguém para classificar. A úni

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ca equipe que poderá nos alcan
çar em número de pontos será 
Hebraica, mas a mesma perde 
para o Alba em saldo de cestas", 
lembrou o técnico Leonardo 
Henrique de Oliveira, o Dudu.

As quatro melhores equipes 
de cada chave se classificam 
para os play offs da competi
ção. O Alba/Lençóis Paulista é 
mantido pela Prefeitura M uni
cipal através da diretoria de Es
portes e patrocinada pelo grupo 
Lwart e Lutepel.

DECISIVO -  Em
caso de vitória 
amanhã, equipe sub- 
16 do Alba garante 
classificação para os 
play offs.

SUB-14 TENTA MANTER O 
100% N A  LIGA

A escola Bianchini, na Ce- 
cap, recebe hoje apenas um jogo 
da LBC (Liga de Basquete Cen
tro Oeste Paulista), a partir das 
10h30. A equipe sub-14 do Alba/ 
Lençóis Paulista encara Macatu- 
ba, em um clássico regional.

Os lençoenses têm até o mo
mento a melhor campanha do cam
peonato até o momento com dez 
vitórias em dez jogos e já estão garan
tidos na próxima fase da competição.

Obs: A  exposição Sempre Vôlei -  
Lençóis Paulista estará aberta em 
diferentes horários, no Csec

Quinta-feira, 21 de novembro, no 
Csec (das 8h às 22h)
Abertura da exposição Sempre Vôlei - 
Lençóis Paulista

Sábado, 23 de novembro, no Csec
Encontro de gerações de atletas de 
todos os tempos (15h)
Cerimonial de homenagens aos 
atle tas/ técnicos de todos os tempos 
(19h)
Confraternização do Sempre Vôlei - 
Lençóis Paulista (22h)

Terça-feira, 26 de novembro, no 
Csec
Festival do vôlei adaptado feminino 
(das 8h30 às 11h30)
Jogos amistosos voleibol feminino 
infanto-juvenil (das 16h às 18h)

Quarta-feira, 27 de novembro, no 
Csec
Festival das escolas de habilidades do 
vôlei (fem/masc) (das 9h às 12h) 
Festival das escolas de voleibol

feminino (das 14h às 17h)
Festival do vôlei adaptado masculino 
(das 17h às 18h30)
Festival do club master feminino (das 
18h30 às 20h)

Quinta-feira, 28 de novembro, no 
Csec
Treino aberto -  Todo Mundo Jogando 
Vôlei (das 8h30 às 11h30)

Sexta-feira, 29 de novembro, no 
Csec
Festival das escolas de habilidade do 
vôlei (fem/masc) (das 8h30 às 11h30) 
Festival das escolas de voleibol 
masculino (das 13h30 às 16h30)
Jogo amistoso do vôlei masculino 

juvenil (das 16h30 às 19h)

Sábado, 30 de novembro, no Csec
Manhã recreativa (jogos diversos com 
todas as categorias juntas) (das 8h 
às 12h)

Domingo, 1° de dezembro, no 
Parque do Paradão
Manhã do Sempre Vôlei (jogos e 
brincadeiras) (das 8h30 às 12h30)
Missa em ação de graças, no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade (18h30)
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O ECO ENTREVISTA
Lençóis é 
uma cidade 
diferente, diz
promotor Henrique 
Ribeiro Varonez na 
despedida

CULTURA
Duratex
inaugura
biblioteca
comunitária para 
460 estudantes do 
Jardim Caju ©
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F e s t a  d o  s e r v i d o r  p ú b l i c o  é  h o j e
Evento acontece hoje pela primeira vez no recinto da Facilpa; presidente Jonadabe confirmou que quer expandir associação para cidades da região

A n g e lo  N e to

O utubro é um mês espe
cial para uma das classes 
que mais emprega traba

lhadores no Brasil. Na segunda
-feira 28 será comemorado o 
Dia do Servidor Público. Para 
festejar esta data tão especial, a 
ASP (Associação dos Servido
res Públicos de Lençóis Paulis
ta) promove hoje, a partir 19h, 
a Festa do Servidor 2013. Este 
ano, o local escolhido para o 
evento é o recinto José Oliveira 
Prado, a Facilpa.

Esta será a 23° festa destina
da aos trabalhadores. Segundo 
o presidente da ASP de Lençóis 
Paulista, Jonadabe José de Sou
za, a expectativa é receber de 1,2 
mil a 1,5 mil servidores associa
dos. "Escolhemos a Facilpa por 
causa da acessibilidade e da se
gurança. Vamos utilizar a estru
tura da Expovelha. A cada ano, o 
evento cresce e este ano teremos 
várias novidades", antecipa. O 
jantar festivo será comandado 
pela banda Montana, de Jaú. 
Vale lembrar que o convite para 
a festa é pessoal e intransferível.

F O T O : DIVULGAÇÃO

Além das festividades, está 
programada uma assembleia 
que irá discutir a ampliação do 
convênio. A ideia é expandir 
os trabalhos da ASP em outras 
cidades da região. "É de suma 
importância a participação dos 
servidores públicos de Lençóis

Paulista. Hoje o funcionário 
paga R$ 11 para utilizar todos 
os benefícios oferecidos pela as
sociação. A nossa ideia crescer 
e am pliar a receita, associando 
servidores de outras cidades 
como Areiópolis, M acatuba e 
Borebi", anuncia.

Desde 2003 na presidência 
da ASP, Jonadabe faz um balan
ço positivo de sua administração. 
"Assumimos a associação em um 
momento muito difícil em que 
não tinha credibilidade e estru
tura alguma. Agora temos uma 
estrutura invejável. Nós estamos

atingindo as metas estipuladas a 
cada ano", comemora. Ele con
sidera o cartão de compras da 
associação entre as grandes con
quistas da ASP. "Várias cidades 
vêm para Lençóis Paulista para 
acompanhar o funcionamento 
do nosso cartão", completa.

FESTD -  Dia do 
Servidor Público é 
comemorado todos os 
anos pela ASP; nas 
fotos, momentos da 
festa em 2012

Números 
da classe
Servidores públicos em

Lençóis
Paulista:
Cerca de 2 mil
Servidores públicos 
associados à ASP:

1.587
Quantidade de convênios:

552
*Dados retirados do 

site da ASP

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Entrevista í FRASE
• " A condição técnica em que nos envolvemos, 
nos deixa de alguma forma protegidos pela lei, 
mas não significa que o fato de sermos técnicos 
que a emoção não surja."

Henrique Ribeiro Varonez, promotor de Justiça

HENRIQUE RIBEIRO VARONEZ

Caso Estrela foi o mais 
complexo, diz Varonez
Após 15 anos, Henrique Ribeiro Varonez se despede de Lençóis e relembra fatos interessantes

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Carlos A lb e rto  Duarte

O  promotor de Justiça Henri
que Ribeiro Varonez, 47 anos, 
se despede definitivamente 

de Lençóis Paulista na próxima 
quinta-feira, dia 31 de outubro. Des
de junho, ele acumula a função de 
promotor substituto da 1® Vara de 
Lençóis Paulista com a função a que 
foi promovido: 2° promotor de Jus
tiça auxiliar de Bauru.

Antes de deixar a 1® Vara de 
Lençóis, Varonez concedeu entre
vista ao jornal O ECO e lembrou 
fatos que repercutiram na região e 
até no país, como o caso da invasão 
da Fazenda da Cutrale pelo MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra), em outubro de 
2009. Mas este não foi o único caso 
que chamou a atenção do Brasil. A 
partir de 2004, como representante 
do Ministério Público, ele coman
dou o caso Estrela, cujo ápice ocor
reu em 2007, quando os 'aplicado- 
res' conseguiram resgatar cerca de 
R$ 20 milhões, bloqueados pela 
Justiça três anos antes.

Varonez conduziu outros casos 
de repercussão regional. Há dez 
anos, denunciou um despachante 
por fraude no recolhimento de IPVA 
na cidade, o espancamento de um 
jovem no Núcleo Luiz Zillo por um 
grupo formado por mãe, filhos e 
companheiro. O jovem morreu dias 
depois, vítima da violenta agressão 
com chutes, socos e pauladas.

O promotor Varonez agradeceu 
os juízes Ana Lúcia Graça Aiello e 
Mário Ramos dos Santos, com os 
quais trabalhou por mais tempo, 
os advogados que sempre tiveram 
tratamento respeitoso, a imprensa 
e a população de Lençóis Paulista. 
"Sou muito grato por ser um cida
dão lençoense”, disse, ao emendar 
que Lençóis é uma cidade especial. 
A seguir, trechos da entrevista com 
o promotor de Justiça Henrique Ri
beiro Varonez.

O ECO - Que avaliação o se
nhor faz, após 15 anos em Lençóis?

Dr. Henrique - Exerci a ati
vidade na área criminal e civil. 
Desde que cheguei aqui e até esse 
ano, houve aumento muito grande 
de processos criminais. Dos 1 mil 
processos por ano passou para mais 
de 2 mil. Das ações criminais por 
mim oferecidas, posso falar do alto 
grau de condenação, na faixa 90% 
ou mais em processos comuns. No 
Tribunal do Júri, posso falar em 
100% de condenação dos denun
ciados nos últimos 15 anos. Tive

mos casos que marcaram, como o 
homicídio do jovem, morto por um 
grupo de pessoas, uma jovem que 
era compradora de drogas e não 
pagava e foi assassinada, a morte 
de uma senhora por um suposto 
morador de rua. Nos últimos dois 
anos, intenso combate ao tráfico de 
drogas, com a prisão de grande nú
mero de pessoas. Isso também se 
deve, não somente ao trabalho da 
Polícia Militar e Polícia Civil, mas 
também ao Ministério Público.

O ECO - Algumas decisões 
em instâncias superiores o de
sagradaram? Quais?

Dr. Henrique - Em razão do esta
do democrático de direito, em razão da 
função exercida, nós sempre temos que 
respeitar o julgamento. Agora, como 
promotor de Justiça, apesar de res
peitar o julgamento, enquanto ele não 
transitar em julgado, ou seja, enquanto 
não houver um fim, vou recorrer. En
quanto existirem recursos, vou utilizar 
desses recursos (revisões judiciais).

O ECO - O caso Estrela foi o 
que mais repercutiu?

Dr. Henrique - Com certeza, 
foi o caso que mais deu trabalho na 
comarca. No ano que mais teve movi
mentação do Osvaldo Estrela, foram 
7.280 processos, praticamente dobrou 
o número de ações. Na área cível, foi 
o caso que mais deu trabalho à pro- 
motoria. Diante das circunstâncias, 
conseguimos devolver cerca de R$ 20 
milhões. O que se projetou foi o fim 
daquele movimento fraudulento, da
quele movimento enganoso, em que 
as pessoas achavam que iriam rece
ber alguma coisa, mas que no jargão 
popular se chama 'pirâmide'. Ou seja, 
os primeiros que ali colocaram ainda 
tiveram alguma devolução, mas que 
em determinado momento um valor 
era recebido para pagar outra pessoa. 
Se isso tivesse continuado por pouco 
espaço de tempo, muito mais pessoas 
teriam perdido, vítimas desse caso.

O ECO - O senhor se sensi
bilizou com algum caso nesses 
15 anos?

Dr. Henrique - Vários casos. 
A condição técnica em que nos 
envolvemos, nos deixa de alguma 
forma protegidos pela lei, mas 
não significa que o fato de sermos 
técnicos que a emoção não surja. 
Essa jovem que foi assassinada 
com um tiro na cabeça na avenida 
Padre Salústio Rodrigues Machado 
depois de ser retirada de uma boa
te. Esse outro caso de uma jovem 
que foi assassinada com um tiro na

cabeça em posição de misericórdia 
nas proximidades da linha férrea. 
Casos que envolvem menores, 
vítimas de abuso sexual. Aquele 
jovem morto a chutes e pauladas 
depois de um desentendimento 
que ocorreu na Facilpa. Conversas 
com a família desse jovem, o pai de 
idade e cardíaco. Eu me lembro da 
fisionomia desse pai. Situações que 
envolveram esses 15 anos em Len
çóis, são situações que mexeram 
com o emocional. Lidamos com 
crimes bárbaros, crimes hediondos 
que mostram a torpeza humana. 
Em razão do apoio que tivemos 
da Polícia Civil, da Polícia Militar, 
da forma com que nos tribunais 
do júri a sociedade respondeu aos 
apelos da promotoria e agiu dan
do a sua decisão de acordo com o 
pleiteado pelo promotor, todos eles 
receberam a pena que mereciam. 
Nesse aspecto criminal, posso dizer 
que foi satisfatória a minha passa
gem por Lençóis Paulista.

O ECO - Alguma decisão de ins
tância superior o deixou frustrado?

Dr. Henrique - Na área crimi
nal, quando cheguei, tivemos dois 
processos que as decisões me deixa
ram frustrados. Não em razão do jul
gamento, porque o resultado foi con- 
denatório, mas em razão dos recursos 
da defesa, esses processos acabaram 
julgados prescritos. Um que envol
veu uma pessoa que tinha vários fur
tos e outro caso envolvendo sistema 
de recolhimentos irregulares junto à 
Ciretran (Circunscrição Regional de 
Trânsito). Que eu me lembre, foram 
os dois casos que me frustraram. 
Um outro que teria repercussão, caso 
emblemático para a comarca, é um 
fato ocorrido na rodovia Macatuba- 
-Lençóis (rodovia Osny Matheus 
-  SP261). Um jovem é processado 
por homicídio por dolo eventual na 
condução de veículo. Esse processo 
ainda está em andamento e eu não 
vou consegui fazer o júri, o que era 
vontade minha, em razão de ser algo 
novo na cidade. Esse tipo de caso 
marca na cidade, serve de exemplo.

O ECO - Uma mensagem aos 
lençoenses?

Dr. Henrique -  Primeiro, sou 
muito grato por ser um cidadão 
lençoense (há dez anos recebeu 
título de Cidadão Lençoense). Se
gundo, tenho que dizer que a cida
de de Lençóis sempre esteve com 
a promotoria, a sociedade sempre 
esteve junto da promotoria, o Poder 
Público (deu como exemplo a cria
ção da Casa Amorada). Tenho que

agradecer aos advogados. Apesar da 
posição espinhosa que o promotor 
ocupa, nesses 15 anos, sempre tive 
tratamento respeitoso dos advogados. 
Agradecer o pessoal do Fórum, tanto 
da magistratura quanto da promoto- 
ria, pela colaboração na minha esta
da. Agradecer a todos os juízes com 
quem trabalhei, em especial à douto
ra Ana Lúcia e ao doutor Mário, com 
quem atuei mais de 13 anos. E agra- 
ço também a população que sempre 
colaborou com a promotoria.

PROMOÇÃO - O promotor de Justiça Henrique Ribeiro Varonez, que deixa 
Lençóis na quinta-feira 31 para assumir Promotoria de Justiça de Bauru.

L W A R T
LUBRIFICANTES www.lwartlubrificantes.com.br

Coleta e Rerrefíno
transformamos óleo 
lubrificante usado 
em óleo básico de 
alta qualidade

http://www.lwartlubrificantes.com.br
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Cultura INTEGRADA
A Orquestra Municipal de Sopros abre na terça-feira 29, a 
partir 19h, na Facol (Faculdade Orígenes Lessa), a Semana 
Integrada do Conhecimento. A entrada é gratuita. Em 
seguida, o jornalista Augusto Nunes apresenta a palestra 
"2013: o ano em que o Brasil enxergou a corrupção impune".

LITERATURA

GEL visita Casa das Rosas em São Paulo
Grupo de Escritores Lençoenses estará hoje em um dos pontos culturais mais importantes do Estado

A n g e lo  N e to

O  GEL (Grupo de Escritores 
Lençoenses) - composto por 
15 escritores - viaja hoje a 

São Paulo para uma visita à Casa 
das Rosas. Localizado na avenida 
Paulista, o local serve de cenário 
para a efervescência da vida cul
tural, sendo um espaço onde há 
arte literalmente. A casa abriga 
um acervo de poesias Haroldo de 
Campos, além de museu.

O diretor de Cultura, Nilceu 
Bernardo, que também fez parte do 
GEL, afirma que a visita objetiva 
concretizar uma parceria com a insti
tuição da Secretaria de Estado da Cul
tura. "A Casa das Rosas é um ponto 
cultural de visitação em São Paulo, 
um espaço muito importante para 
a cultura paulistana e paulista, um

FOTO: DIVULGAÇÃO

INTERCÂMBIO -  Objetivo é firmar parceria com a instituição

centro de apoio ao escritor", informa.
Bernardo conta o poeta Rey- 

naldo Damazio deve recepcionar 
o grupo lençoense e apresentar

o projeto. "Teremos também al
gumas editoras mostrando pro
postas de como lançar e preparar 
publicações. Este é o primeiro

momento desta parceria. Depois 
vamos continuar trabalhando para 
que isso fortifique em outros mo
mentos para promover eventos em 
Lençóis Paulista". O grupo tam
bém fará uma visita ao Museu da 
Língua Portuguesa.

A intenção da Diretoria de 
Cultura é formar uma Academia 
Lençoense de Letras. O projeto 
está em andamento e Bernardo 
faz o contive para que os escrito
res participem do grupo. "O GEL 
vem se reunindo a cada 15 dias e 
preparando a próxima antologia 
de escritores lençoenses. É um 
grupo que está muito animado. As 
pessoas que escrevem e gostam de 
escrever podem se informar das 
próximas reuniões para que nós 
fomentemos uma cidade de escri
tores", conclui.

LENÇÓIS PAULISTA

Duratex inaugura 
biblioteca comunitária
Programa vai 
beneficiar cerca 
de 460 estudantes 
do Jardim Caju

Da redação

A  escola municipal de edu
cação fundamental Guio- 
mar Fortunata Coneglian 

Borcat, bairro Jardim Caju, em 
Lençóis Paulista, terá uma novi
dade que vai mudar a rotina de 
seus 460 alunos, além de incenti
var a leitura junto à comunidade 
do bairro. No dia 30 de outubro, 
será inaugurada a Biblioteca Co
munitária Ler É Preciso, com 
patrocínio integral da Duratex e 
apoio da Prefeitura.

Projeto gerido pelo Instituto

Ecofuturo, a Biblioteca Comuni
tária Ler é Preciso faz parte de 
uma rede de bibliotecas em todo 
o Brasil com execução técnica da 
FNLIJ (Fundação Nacional do Li
vro Infantil e Juvenil).

Para promover a integração da 
comunidade e a escola, a bibliote
ca receberá três computadores, 
TV, DVD, mobiliário patrocinado 
pela Ecofuturo, e a doação de 1 
mil livros que somarão ao acervo 
de 10 mil já existentes na unidade.

Essa é a oitava Biblioteca 
Comunitária Ler é Preciso patro
cinada pela Duratex. A empresa 
também instalou unidades em 
Agudos e Botucatu, além de Cabo 
de Santo Agostinho (PE), Ubera
ba (MG), Estrela do Sul (MG), 
Veríssimo (MG) e Taquari (RS), 
cidades onde a empresa mantém 
fábricas e florestas.

MACATUBA

Cultura promove exposição e feira de orquídeas
Pederneiras,
Lençóis Paulista 
e Dois Córregos 
já confirmaram 
presença; exemplares 
estarão à venda

A n g e lo  N eto

A  Secretaria de Cultura de 
Macatuba organiza, nos dias 
8 e 9 de novembro, a 1® Fei

ra de Artesanato com Exposição e 
Venda de Orquídeas. O evento será 
em frente ao Teatro Renata Lycia

dos Santos Ludovico. Dois Córre
gos, Lençóis Paulista e Pederneiras, 
além da cidade anfitriã, já confir
maram presença.

No local estarão expostas as 
mais variadas e exóticas espécies 
de orquídeas. Alguns exemplares 
também estarão à venda. De acordo

com a responsável pela Secretaria de 
Cultura de Macatuba, Adriana Go
mes da Silva, o evento deve ganhar 
mais edições. No dia 8 de novembro 
(sexta-feira), a exposição estará aberta 
ao público das 13h às 19h e, no sába
do 9, das 9h às 17h. Mais informa
ções pelo telefone 3268 1821.

I n c e n t i v o  à  l e i t u r a

Foram nove meses de tra
balho para a implantação da 
biblioteca de Lençóis Paulista, 
que contou com a participa
ção de professores, o engaja
mento da comunidade e de 
parceiros. Considerada uma 
região nova do município, o 
bairro Caju não conta outros 
centros culturais como a Bi

blioteca do Futuro.
Vale destacar que o projeto 

vem ao encontro das expectati
vas da história da cidade, uma 
vez que Lençóis Paulista é co
nhecida como a cidade do Li
vro -  a Biblioteca Municipal de 
Lençóis Paulista tem um acer
vo de livros maior que o núme
ro de habitantes da cidade.
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Televisão SEPARAÇÃO
Depois do fim do casamento com Cauã Reymond 
ser noticiado na última semana, Grazi Massafera 
resolveu deixar as lembranças do relacionamento 
com o ator para trás e apagou de seu perfil na 
rede social todas as fotos em que Cauã aparecia.

BELEZA

Monique Evans muda o visual e diz: 'estou mudando por dentro'
Apresentadora, que deixou uma clínica psiquiátrica recentemente, esteve em um salão de beleza

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da R edacâo

NOVA FASE -  Apesar de 
continuar chateada com a filha, 
Monique Evans faz novos planos

A  fase de Monique Evans é 
de mudanças. Depois de 
ter alta de uma clínica psi

quiátrica - onde ficou por 15 dias 
para se tratar de uma fortíssima 
depressão -, a apresentadora apro
veitou o começo da semana para 
cuidar do visual.

Durante o dia de beleza, Mo
nique contou que está cheia de 
projetos e ideias. "Também estou 
mudando por dentro”, afirmou a 
apresentadora em conversa com a 
dona do salão. Já quando o assunto 
são seus cabelos, ela não é a favor 
de grandes mudanças.

Em recente entrevista, Moni-

que Evans contou que tentou se 
matar por conta da briga com a 
filha, Bárbara Evans. "A minha bri
ga com a Bárbara não tem nada a 
ver com o Mateus ou com dinhei
ro. O dinheiro da Bárbara sempre 
foi dela. O que fiquei chateada -  e 
muito -  é que ela não me pergun
tou sobre o novo empresário. Ela 
colocou na internet antes de falar 
comigo ou com alguém da família. 
Eu não sou nada para ela? Sempre 
fomos amigas. Acho que merecia o 
respeito. A Bárbara me machucou 
a ponto de eu tentar me matar”, 
disse ela.

NOVOS RUMOS
Depois do "susto”, Monique

está na fase de se cuidar. Ela con
tinua chateada com a filha, mas 
ainda não conversou com ela. "Ela 
me mandou flores, me procurou. 
Mas não estou preparada para 
conversar com a Bárbara. Quero 
cuidar de mim”, afirmou.

Monique ainda disse que apro
va o namoro da filha com Mateus 
Verdelho. "Gosto muito dele. Dei a 
maior força para eles no programa. 
Não tenho problema que ela vá 
morar com ele. Não tenho ciúmes. 
Dei até conselho. Quando ela saiu 
daqui de casa com uma mala gran
de, falei para ela tomar cuidado, se 
não ele ia achar que ela estava se 
mudando para lá (risos). Sempre 
fomos muito amigas”, disse.

TEEN

'Foi o ano da realização' define Thalles Cabral, de 'Amor à vida'

Ator falou sobre a estreia na televisão e o lançamento do primeiro EP

Da R edacâo

De repente, tudo mudou na 
vida de Thalles Cabral. A 
confirmação de que estava 

escalado para o elenco de "Amor 
à vida” chegou no dia 20 de de
zembro de 2012. Às vésperas do 
Natal, o resultado foi recebido pela

família do ator com muita come
moração. "Eles ficaram muito feli
zes porque é uma coisa que desde 
pequeno estive envolvido. Eles 
sempre me apoiaram muito”.

Nem todo mundo sabe, mas 
Thalles também é cantor. Recente
mente, ele lançou um EP - um CD 
com menos músicas - com sete fai-

xas chamado "Thats what we were 
made for”. O clipe de "Everybody 
dies” está sendo exibido no canal 
Multishow, ele planeja uma turnê 
que começará em novembro. "Foi 
outra vitória”, comemora ao falar 
sobre o clipe.

As sete faixas foram compos
tas pelo próprio Thalles e são to-

das em inglês. Optar pela língua 
foi um processo natural. "Quando 
vi já tinham 20 músicas”, revela.

O clipe de "Everybody dies” 
foi dirigido pelo próprio Thalles. 
"Não gastei absolutamente nada. 
É uma coisa que gosto de fazer e 
fiz sozinho. Tinha toda a ideia na 
cabeça e senti que ia consegui 
fazer tudo”, conta. E quando per
guntado quais são os planos para o 
futuro. "Não sei, estou aproveitan
do. É a primeira novela, tudo mui
to novo, tem esse frescor”, finaliza.

LIMPA PATIO
P R O E S T E

D IV E L P A

23 a 31 de outubro

SEMINOVOS MULTIMARCAS.
+100 COM PROCEDÊNCIA E GARANTIA*

NA QPMPRA DO SEU SEMINOVO 
VOCE GANHA UMA BICICLETA!

D e s c u b ra  o fe rta s im p e rd ív é is.^
Aqui você fa z  o melhor negóciôif  /

SEMINOVOS COM 
50% DE ENTRADA +48X

Faça revisões em seu veículo regularmente.
I^lmagens meramente ilustrativas. Financiamento sujeito a aprovação de crédito. Ofertas váiidas de 23/10/2013 a 31/10/2013. Tarifa de cadastro de R$490,00. Taxa zero váiida para veícuios 
OKm do estoquedaconcessionária: Cruze Sedan 13/13 e 13/14 com 60% de entradaesaldoem 24 parcelas;Agiie 13/13 com 50% deentradaesaidoem 36parceias:CobaltLT 13/13 com 60% 

H ^ g d e  entrada e saldo em 36 parcelas; Cobait LTZ13/13 com 60% de entrada e saldo em 48 parcelas; Cobait LTZ13/14 com 60% de entrada e saldo em 48 parcelas; S I0 Cabine Dupla LTZ Diesel 
' 13/13 com 60% de entrada e saldo em 36 parcelas; Sonic 13/13 e 13/14 com 60% de entrada e saldo em 48 parcelas; Spin 13/13 e 13/14 com 60% de entrada e saldo em 36 vezes e Trailblazer 

13/13 com 60% de entrada e saldo em 36 parcelas. Promoção especial OKm para o Chassi 453483 (SI 0 Cab. Dupla LT Diesel 4x4 2013 Completa) com documentação grátis, não incluso o IPVA(IPVA 
por conta do comprador). Plano de financiamento para seminovos em 48 meses com 50% de entrada e com seguro de proteção financeira incluso. Crédito sujeito a aprovação do banco credenciado 
pela concessionária. Veículos seminovos com bicicleta TRACK aro 26 grátis válido somente para veículos do estoque da concessionária. Seminovos com garantia de motor e câmbio por 3 meses ou
5.000 km. Para maiores informações, consulte nossa equipe. Os veículos Chevrolet estão de acordo com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculos Automotores. 
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis falhas de impressão ou digitação.

DIVELPA
@ (14) 3269.1581 - www.proeste.com.br 

Curta: facebook.com/proestedivelpa

http://www.proeste.com.br
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Sociedade

GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

D IS K G R A T IS :  
0800  77 21 295

Confira os aniversariantes da semana, os bebês 
que tanto orgulham pais e mães e também 

eventos que marcaram Lençóis e região

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: KING STUDIO FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Aniversário de Davi Lucca 1 ano e João Pedro 5 anos 
comemorados dia 18 outubro, no Salão WG.

FOTO: STUDIO A

Beatriz completou 4 meses Clara 2 Meses Eduarda completou 3 meses no dia 20 de outubro, 
alegria dos pais Vagner e Taiane e toda família.

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Henrique completou 4 meses Júlia completou 4 meses Lívia completou 11 meses

FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A FOTO: STUDIO A

Manuela completou 3 meses
Parabéns Gustavo que comemorou seu aniversário 

de 7 anos no dia 16 de outubro, com seus pais Bianca 
e Cezar e toda Família, Felicidades.

Sofia completou 6 meses

eo»s«"*

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

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

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

(ore$vivas@lpnet.(om.br

0 3 o

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLiNICAS
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Coluna do
iano Castelhano

Projeto e criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro

Diagramação e arte
Denis Silva

Colaboraram com esta  coluna
Telma Romão e Janaina Moretto

Fale com a gente
castelo@jomaloeco.com.br

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

PENSE NISSO
"Só seremos universais 

se conhecermos e 
amarmos a nossa aldeia"

fatos & pessoas

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

fotografia@jomaloeco.com.br

0  m e lh o r  lu g a r  d o  m u n d o  

é a q u e le  q u e  v o c ê  

c h a m a  d e  S E U .

Q U EM  CONHECE, CONFIA.

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

TOLEDO
• ^im o  v e i s

P alestra
O Bullying e a Ética 

foram os temas da dis
cussão na noite de 8 de 
outubro, em Areiópo- 
lis. O escritor Eduardo 
Moraes e a psicóloga 
Lourdes Barreto foram 
os palestrantes, dan
do um show sobre os 
assuntos. Parabéns ao 
professor Luiz Roberto 
Naves, que coordenou 
o evento, inserindo a 
cidade no movimento 
cultural. Destaque para 
a apresentação d o Co
ral de Libras da Escola 
Faraco, de São Manuel, 
regido pela professora 
Ana Caetano.

P rofessores
aposen tados
Missa e jantar no 

Hotel Villas de Lençóis 
Paulista marcaram o Dia 
do Professor. Aposenta
dos famosos circularam 
à vontade, pessoas que 
marcaram o ensino num 
magistério nem tão an
tigo: Professor Bian- 
chini, Jeanice Moretto, 
Angela Trecenti Capoa- 
ni, Norma Capoani, Edo

Coneglian, Terezinha e 
Bernadete Carrit, Luzia 
Faillace, SoelyPaccola, 
Renato Rossi, entre tan
tos outros que fizeram 
acontecer o Ensino Bási
co em ritmo de superior.

Dia das B ruxas-
H a llo w e e n
O Halloween é uma 

festa comemorativa ce
lebrada todo ano em 31 
de outubro. É realizada 
em grande parte dos pa
íses ocidentais, porém é 
mais representativa nos 
Estados Unidos.

A história desta data 
tem mais de 2.500 anos. 
Surgiu entre os povos 
celtas, que acreditavam 
que no último dia de 
outubro os espíritos sa
íam dos cemitérios para 
tomar posse dos corpos 
dos vivos. São seus sím
bolos: zumbis, bruxas, 
caveiras e o Drácula.

No Brasil, a comemo
ração é recente, chegan
do aqui através da forte 
influência americana.

Estudantes, prepa
rem-se, já que as escolas 
de línguas a comemoram.

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jomaloeco.com.br
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V ita le : excelência

^±1181251 em qualidade CD

E scap am en to  
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Informe Publicitário
L A B O R A T Ó R I O  V I T A L E :
excelência em qua lidade
N o mês de outubro, o Vita- 

le Laboratório de Análises 
Clínicas completa 2 anos de 

prestação de serviços em Lençóis Paulis
ta. Durante esse período pôde mostrar 
um novo conceito em análises clínicas, 
pois além da tecnologia utilizada, possui 
atendimento humano e personalizado. 
Com prédio especialmente construído 
para ser um Laboratório de Análises 
Clínicas, adequado às especificações 
técnicas e exigências da Vigilância Sa
nitária, possui ampla e confortável sala 
de espera, com TV LCD, café expresso 
e lanche. Obedece a todas as exigências 
da legislação atual. Possui acessibilida
de total, ou seja, garante o atendimento, 
sem dificuldade, a clientes com qualquer 
deficiência física.

Ser novo não significa ser inexperien
te no ramo. A empresa conta com uma 
equipe multidisciplinar, onde todos os 
colaboradores da área técnica possuem 
nível superior completo e grande experi
ência no segmento de análises clínicas. A 
equipe é formada por duas biólogas, dois 
biomédicos, uma técnica de enfermagem 
e uma farmacêutica bioquímica que é a 
responsável técnica, com mais de 20 anos 
de experiência laboratorial.

O Vitale, Laboratório de Análises 
Clínicas, possui desde janeiro de 2012, 
um posto de coleta na cidade de Macatu- 
ba. As amostras são coletadas e transpor
tadas diariamente até o Vitale de Lençóis 
Paulista, onde são analisadas. O Labora
tório possui veículo próprio, o qual aten
de a todas as exigências dos órgãos de 
saúde, sendo utilizado para o transporte 
de amostras e coleta domiciliar (em ca
sos específicos).

EQUIPAMENTOS
Focados na qualidade e precisão dos 

resultados, dispõem de equipamentos, os 
quais são interfaceados, isto é, os resul
tados dos exames migram diretamente 
para um software sem que seja necessá-

FO TO S: M Á R C IO  M O R E IR A /O  ECO

rio digitá-los. Esse processo evita falhas 
de digitação e facilita a rotina do setor 
técnico, estando estes mais livres para 
checagem e liberação de resultados, de 
forma mais ágil.

Assim que é liberado pelo setor téc
nico, o resultado é disponibilizado para 
acesso via internet, pode ser enviado di
retamente no e-mail do cliente ou para 
retirada do laudo impresso na recepção

do laboratório. O cliente recebe uma 
mensagem SMS no celular avisando que 
os exames estão prontos.

CONTROLE DE QUALIDADE
O Vitale Laboratório de Análises 

Clínicas é credenciado junto ao PNCQ 
(Programa Nacional de Controle de 
Qualidade), um dos principais e mais 
conceituados programas de controle ex-

terno de qualidade do país. Mensalmen
te recebe amostras do PNCQpara serem 
analisadas e os resultados são informa
dos ao PNCQvia web. Ao término desse 
procedimento, recebe um relatório do 
PN CQ  sobre os resultados apontados. 
No seu primeiro ano de atuação (2012), 
recebeu o certificado de desempenho 
excelente nas determinações das amos- 
tras-controle do ensaio de proficiência. 
Esse resultado certifica a confiabilidade 
e segurança aos resultados dos exames 
realizados no laboratório.

LABORATÓRIOS DE APOIO
A empresa mantém parceria com la

boratórios de apoio, na necessidade de 
realizar-se método ou exames que por
ventura não sejam realizados na sede. 
Grandes Laboratórios como A Mais 
(Fleury), Balagué e Hermes Pardini 
passam diariamente no Laboratório 
Vitale recolhendo as amostras coleta
das e preparadas.

O Vitale, Laboratório de Análises Clí
nicas, possui convênios com: Unimed, 
Grupo Lwart, Funerárias, Cabesp, Asso
ciação dos Servidores Públicos Munici
pais e Sinsermmac. Oferece um desconto 
especial para aposentados e particulares.

ATENDIMENTO
AOS SÁBADOS!
Faça uma visita e conheça a moderna 

estrutura, o bom atendimento e a quali
dade dos serviços.

O horário de funcionamento do Vita
le Lençóis Paulista é das 6h30 às 18h, e 
aos sábados, das 7h às 11h. Os horários 
de coleta em Lençóis Paulista são de se
gunda a sexta-feira, das 6h30 às 9h, aos 
sábados das 7h às 9h.

O posto de coleta de Macatuba fun
ciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 
às 11h, e das 13h às 17h, com horário de 
coleta das 6h30 às 9h, na rua Prof^ Teo- 
fila Pinto de Camargo, 5-48, Centro e o 
telefone é 3298 2574.
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Classificados

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

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/ 99652-8788.

OPORTUNIDADE, CAP- 
TIVA, cor preta, ano 2010, 
completa, R$ 60 m il, único 
dono e todas as revisões 
fe itas na concessionária. 
Tratar (14) 996-579-210/ 
998-108-577.

VOYAGE, ANO 83, ótimo es
tado. Tratar (14) 3263-4173/ 
991-784-013.

CHEVETE, ANO 86, cor
cinza, R$16 mil e 1 santana, 
ano 91, álcool 2.0, cor dou
rado, R$2.800,00. Tratar (14) 
998-172-923 ou R: Antonia 
Foganholi Paccola, 685 -  
Maria Luiza II.

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

UNO, COR prta, ano 2006, 
kit way, AL+ trava. Tratar (14) 
998-387-080.

ECOSPORT, ANO 2005, 
completa, cor preta. Tratar 
(14) 981-589-060

KOMBI, ANO 97, álcool, 
cor branca. Tratar (14) 
3264-7873/ 997-172-310 ou 
R: Argemiro Paccola, 679 -  
Paccola.

HILUX, ANO 2007, 2d, 4x4, 
CRV, cor prata. Tratar (14) 
3263-0491.

AUDI 1.8 180cc, ano 2002, 
cor prata, turbo original, R$23 
mil, vendo ou troco por moto. 
Tratar (14) 996-645-603.

RENAULT SCENIC 1.6 16v, 
ano 2000, cor verde metálico 
(claro), completo, 30 mil 
km, R$ 15 mil. Tratar (14)
997-699-098

RENAULT CLIO Sedan 
1.6, gasolina, completo, 
ano 04/05, ótimo estado,
R$ 15.500,00. Tratar (14) 
3264-7435.

PARATI 1.6, álcool, 
ano 2003, conservado, 
R$18.500,00. Tratar (14)
3264- 7435.

GOL SPECIAL, ano 2002, cor 
grafite metálico, impecável, 
com 60.000km, DH, VE, TE, 
AL, som cd e mp3, manual, 
chave reserva, doc. ok, R$12 
mil, particular. Tratar (14)
3262-2529/ 996-257-613 
Alexandre.

FUSCA, ANO 83, cor branco, 
R$4 mil, super novo. Tratar 
(14) 996-521-739/ 3263-4349/ 
99652-8788.

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

CLASSIC VHCE, ano 2010, 
cor vermelho, D.T, ar quente, 
trio, elétrico, roda esportiva, 
som MP3, único dono, 
novíssimo. Tratar (14) 997- 
958-439/ 981-654-515.

C4 HATCH, cor preto, ano 
2010, 1.6, Flex, completo, 
com 5 pneus novos, R$
32 mil, único dono. Tratar 
(14)996-699-199 c / Sandro.

FORD KA, ano 98, cor prata, 
R$ 5.400,00. Tratar (14) 997- 
016-362/ 991-817-920.

VOYAGE I-TREND 1.0, 
ano 12, cor prata, c / 23 mil 
km, flex, completo, R$ 31 
mil. Tratar (14) 3263-3348/ 
997-031-919.

FOX, ANO 2006, 2 portas, 
cor vermelha, ótimo estado,
4 pneus novos, estepe sem 
uso+som, R$ 17.700,00.
Tratar (14) 3263-4371/ 997
081-331

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

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

GOL G3 1.0 8 v, ano 2005, 
flex, cor cinza, 4 portas, com 
CD e DVD, R$ 14.500,00. 
Tratar (14) 997-011-896.

FOX, 1.0, ano 07/07, cor 
preta em excelente estado 
de conservação, único dono, 
R$ 18 mil. Tratar (14) 997
011-896.

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, ANO 85, cor bege, 
ótimo preço. Tratar (14) 996
540-064.

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 92, álcool 
original, 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.

PREMIO CS, ano 86, álcool, 
R$ 1.300,00. Tratar (14) 996
414-929.

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.

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.

D-20, CABINE dupla, cor 
branca, bom estado, aceito 
troca por veiculo menor 
valor. Tratar (14) 3263-5236/ 
997-026-802.

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

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

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

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

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 entra
da. Tratar (14) 996-105-960/ 
3264-3644 shop cars veículos

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

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

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

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

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

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

CARROS 0KM de todas as 
marcas, rápida entrega e me
lhor 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 
fotocromico, 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.

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

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

Rua Prudente de Moraes, 206 - Vila Éden - Lençóis Paulista
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KADET, ANO 95, cor cinza, 
com vidro, trava e alarme, 
documentação 2012 ok, R$ 9 
mil. Tratar (14) 3264-5892 e
996-027-386.

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

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

GOL SPECIAL 1.0, ano 01, 
cor 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.

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

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

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

OMEGA GLS, ano 93, gasoli
na, cor vermelho, completo, 
rodas liga leve, R$8.500,00. 
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 Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

GOL MI, 2 portas, ano 87, cor 
vermelho, gasolina, básico, R$ 
8 mil. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

PRISMA MAXX 1.0, ano 
2012, cor prata, flex, ar e DH, 
R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

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

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

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

MONTANA SPORT, ar+dh, cor 
prata, ano 2010, R$ 28.900,00. 
Tratar (14) 3269-1200 Via 
Marconi.

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

PALIO FIRE, 4 portas -  
AC+DH, cor vermelho, ano 
2005, R$ 16.990,00. 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.

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

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

COMPRO GOL quadrado, 
ano 92/93, motor CHT, pago 
bem. Tratar (14) 981-589-060.

COMPRO CELTA, Gol, Corsa 
ou Fox, Astra Hatch e outros 
Tratar (14) 997-031-919/ 
3263-3348.

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

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

BROS, ANO 08, cor preta, 
partida elétrica, freio a disco, R$ 
6.300,00. Tratar (14) 3264-1000.

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

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

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

CB 300, ano 2011, cor preta. 
Tratar (14) 998-387-080

CB 450 TR, ano 87, cor azul, R$ 
5.500,00, doc ok, bom estado. 
Tratar (14) 996-739-389/ 981
302-456.

XTX 200CC, ano 2008, partida 
elétrica, revisada. Tratar (14) 
3264-4696

TITAN 150CC, ano 2008, R$ 
3.800,00, cor preta. Tratar (14) 
997-776-634 ou R: José Pedro 
Ludovico, 32 -  M onte Azul.

INTRUDER SUZUKY 125cc, 
cor verde, ano 2008, em ótimo 
estado, R$2.900,00. Tratar (14) 
997-190-703 c / Marcela.

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

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, vendo ou 
troco por carro de maior valor. 
Tratar (14) 997-511-447.

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.

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

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

VENDO FILHOTES de
calopsita nas cores branca, 
amarela e preta. Tratar (14) 
997-768-391.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOU MANICURE profissional 
há 11 anos e acabo de me mudar 
para Lençóis Paulista. Faço pé 
e mão por R$ 20,00 em minha 
residência. Também atendo a do
micilio, valor a combinar. Possuo 
experiência e habilidade, executo 
o trabalho com rapidez. Tratar (14) 
998-877-272 com Eliane.

FAÇO COIFA, corrimão, churras
queira, tanque em inox, polimento 
inox, moveis em inox. Tratar (14) 
998-149-647/ 3298-1514.

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

FAÇO PEQUENOS carretos, ge
ladeira, fogão, armários, camas e 
viagens em geral. Também monto 
moveis. 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 comer
ciais e residenciais, orçamento 
sem compromisso. Tratar (14) 
996-631-922 com Rodolfo.

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

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

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

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

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

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

JF SERVIÇOS de jardinagem, 
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 Naldo.

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

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

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

VENHA CONHECER o novo 
breshop do salão da Helen. Rou
pas, 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 EBENEZER,
servimos comida caseira. Almoço 
de segunda a segunda das 11h as 
14h e jantar apenas de segunda a 
sexta das 19h as 21h. Tratar (14) 
3263-1896.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiaçõo de alíiates 
Confeição de 
larímbos

0) 3263-6395 
99794-6796
Atendim ento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
£A4 Ff?£Arr£ AO  &A/VOO 3 ^ 0 £ S C 0
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SERVIÇOS DE limpeza em terre
nos, chácaras, sítios, carpinagem, 
aplicação de Mata 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 
telefone, cabeamento de antena 
e rede, manutenção elétrica e ma
nutenção preventiva de combate 
a incêndio. Faça seu orçamento: 
(14) 997-258-282/ 997-974-840.

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

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

AULAS DE desenho e pintura d i
gital (caricaturas e outros). Tratar 
(14) 991-127-826/ 3264-6558 com 
Cristiano Paccola.

AULAS DE Italiano -  Na 
sociedade Italiana, novas turmas 
para fevereiro. Informações com 
Valério Junior (14) 997-152-968.

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

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

CENTRAL MÓVEIS Usados, Rua 
Cel Joaquim Anselmo Martins, 
1775. Fone (14) 991-155-295/ 
996-745-783.

TRANSPORTE ESCOLAR - van
disponíveis para o SESI (7h as 
17h), Eliza P Barros e Esperança 
(7h as 17h), ida e volta. Tratar (14) 
3264-7284, (14) 996-216-283 e 
(14) 997-873-883.

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

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

AFIADOR DE ferramentas, 
serrotes, discos p / serras circulan
tes, 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 .naturalionix. 
com.br.

LANCHONETE E restaurante 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 V sto ra s  
Veicular, vistoria em autos, 
motos, ônibus, caminhões, etc. 
Rua Líbero Badaró, 523, JD. 
Morumbi, (ao lado da oficina do 
M ilani) Telefone (14) 3263-1795 e 
997-115-644.

MAGAZINE GABRIEL -  uma
loja popular, com brinquedos, 
presentes, utilidades, 1,99. Horá
rio 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 Pa
dre 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 Sa-
nheiro, leva e traz seu filho para 
as escolas com a segurança que 
você precisa; Educação Infantil, 
Ensino Fundamental. Tratar (14) 
3263-3539.

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

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

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

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

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

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

VENDO USADOS: mesa de 
ping pong profissional e sem 
uso -  cadeira de bebe p / carro, 
R$ 40,00 -  porta R$20,00 - Box 
banheiro, R$ 40,00. Tratar (14) 
3263-1562/ 997-128-759.

NA MARQUEZIM Tintas você 
encontra massa corrida 25 kg 
à partir de R$ 22,00 a vista -  
selador acrílico 18L à partir de 
R$ 57,00. Tratar (14) 3264-3434 
(Entrega gratuita).

VENDO FREEZER dupla ação 
e geladeira frost freee duplex. 
Tratar (14) 997-132-132.

VENDO CAPACETE Shark 
tamanho 60, cor laranja e preto, 
R$ 1200,00 - Bota Alpinestar 
cano médio, cor preta, n°41, R$
500,00 - Bota Puma cano alto, 
cor preta, n°41, R$ 500,00. Tratar 
(14)996-699-199.

VENDO FILTRO de ar K&N para 
CBR 600rr com 3 meses de uso, 
R$ 230,00. Tratar (14)996-699- 
199.

VENDO PROJETOR modelo 
Sharpvision de 8 a 250 PL + 1 
laser disc pionner. Tratar (14) 
3263-6673/ 997-743-460.

COMPRO PISCINA de fibra de 
vidro em bom estado, tamnho 
pequeno. Tratar (14) 997-942-145.

VENDO 1 grade de ferro, 
medindo 3.40x1.90 e 1 portão 
0.90x2.10, R$450,00. Tratar (14) 
996-426-790.

GRATIFICA-SE QUEM
encontrou uma bíblia e um par 
de óculos de grau. Tratar (14) 
996-580-671.

VENDO TRAILER de lanche. 
Tratar (14) 997-526-756 ou R: 
Olino Fuim, 32 -  Cajú II.

VENDO PORTÃO de correr e 
fechado, medindo 3.50x2.40, 
ótimo preço e bom estado. Tratar 
(14) 3263-0118/ 997-943-360.

VENDO 2 vitros feitos em 
serralheria, medindo 1.50x1.20 
e 2.00x1.2 (ferro). Tratar (14) 3263- 
0118/ 997-943-360.

VENDO 1 cama de viúva, 
colonial + 1 de solteiro, preço a 
combinar. Tratar (14) 3263-0118/ 
997-943-360.

VENDO 1 vitro com vidrose grade 
+ 1 porta de sala nova. Tratar (14) 
3263-0118/ 997-943-360.

VENDO TV 29", marca Sony, R$
300,00. Tratar (14) 991-751-472.

PROPAGANDA EM muro, praça 
próximo ao Paulo Zillo. Tratar (14) 
997-727-315.

COMPRO TANQUINHO usado 
em bom estado. Tratar (14) 991
690-538.

VENDO SAPATO Capezio, 
seminovo, para dança flamenco, 
(sapateado); número 39. Tratar 
(14) 3263-3848.

VENDO RÉGUA T (para desenho 
técnico), por R$ 30,00. Tratar (14) 
3263-3848.

VENDO FREEZER vertca l, 
Brastemp, 260L, marrom, ótimo 
estado. Tratar (14) 3263-1722/ 
997-550-950.

VENDO 4 quadros de decoração 
e 1 mesa de mármore com 4 ca
deiras estofadas, R$150,00 ótimo 
estado. Tratar (14) 3263-1379.

DISK FRETES em geral. Tratar 
(14) 981-727-764/ 3263-6074.

VENDO CONSORCIO para 
compra de carros zero, semi 
novos e usados com parcelas 
a partir de R$ 221,30 mensais. 
Você não paga juros como um 
financiamento e economiza muito 
mais. Tratar (14) 997-273-700 
c / Ariene.

VENDO BERÇO americano, 1car- 
rinho de bebe (burigoto) cor cinza 
e 1 bicicleta infantil bandeirantes, 
cor rosa. Tratar (14) 988-129-351.

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

VENDO TITULO do CEM, R$
2.600,00, sem contra proposta. 
Tratar (14) 998-271-945.

TITULO DO Clube Marimbondo, 
R$ 3.500,00, facilito  ou aceito pro
posta. 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 mil. Tratar (14) 
3264-6777/ 981-329-002.

VENDO OU troco expositor 
refrigerado gelopar, 4 portas, 
1.170 litros,220v, usado, R$
1.000,00. Tratar (14) 3264-6777/ 
981-329-002.

VENDO OU troco freezer horizon
tal, branco, 546 litros, com tampa 
de vidro, metalfrio, 110v, novo, 
sem uso, R$ 1.500,00. Tratar (14) 
3264-6777/ 981-329-002.

VENDO LOTE de 60 engradados 
cerveja 600 ml, R$ 1.200,00. Tra
tar (14) 3264-6777/ 981-329-002.

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

VENDO TABLET M ultilaser 
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 imperdíveis. Tratar 
(14) 991-045-964/ 997-558-651.

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

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

TV 29" (Philips), cor prata, R$
300,00 -  TV 14", cor prata, 
R$200,00 -  TV 21" (gradiente), 
cor preta, c / entrada DVD, R$
150,00. Tratar (14) 991-155-295/ 
996-745-783.

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 1 geladeira CCE, 
300L, branca, R$ 250,00 -  gela
deira (eletrolux), 340L, cor branca, 
frost free, R$ 400,00 -  geladeira, 
270 L, cor marron, R$200,00. 
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 Bioforma, 
R$ 300,00 e uma nova R$ 400,00, 
simulador de caminhada, R$
200.00. Tratar (14) 996-745-783/ 
991-155-295.

GUARDA ROUPA 6 portas, mar- 
fin, R$ 230,00 + 1 Guarda Roupa, 
mogno, 4 portas e 4 gavetas,
R$ 200,00 + Guarda Roupa de ma
deira antiga, R$200,00. Tratar (14) 
996-745-783/ 991-155-295.

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

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

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

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

VENDO MATÉRIAS elétricos, 
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.

MAQUINAS DE Costura -  Ven
da de peças, motores, caixinhas, 
bancadas e consertos. Tratar na 
Rua Santo Antonio, n° 773, JD. 
Bela Vista ou (14) 997-125-303 
com Cícero.

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

VENDE-SE VARAS de eucalipto, 
(todos os tamanhos e espessu
ras). Tratar (14) 991-642-852 /  
996-954-241.

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

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

m0  \

THERMAS DOS Laranjais, saída 
02/11/2013, preço imperdível 
para estudantes. Tratar (14) 
981-251-650.

THERMAS DOS Laranjais, 
saída 24/11 -  Paraguai todo 
mês -  Ib itinga  14/12. Tratar 
(14) 3 263-3761 / 997-248-206 
com  Ivani.

EXCURSÕES POÇOS de Cal
das - 2 4 /11 /2013 , A quário  de 
São Paulo e Zoológico. Tratar 
(14) 3 263-3267 / 996-003-485 
com  Solange.

IBITINGA -  07/12 /2013. Tra
ta r com  A rlindo  (14) 3263-6938 
ou 997 -027 -108 / 991-950-800 
ou Eliza (14) 3264-7919 ou 997- 
947 -6 39 / 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.

SÃO PAULO (compras) 30/10 
quarta -  quarta 06/11 -  sábado 
09/11 -  quarta 13/11. 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.

KIT FESTA, 5kg bolo, 300 
salgados, 200 doces + 100 mini 
bengalinhas grá tis . Panificadora 
e C onfe itaria  Trigo de Ouro. 
Tratar (14) 3264-4430.

ESPAÇO ENCANTADO, salão 
do Itam araty. Centopeia, touro 
m ecânico, cama e lás tica , game 
e piscina de bolinha, R$450,00. 
Tratar (14) 997 -914 -488 / 
3263-1485.

CHA de Bebê, salão W G, 
R$190,00. Tratar (14) 997-914- 
4 8 8 / 3263-1485.

GI BISCUIT, lem brancinhas 
para todas as ocasiões, topo 
de bolo e personagens, ace ita  
encom endas. Tratar (14) 3263
5612 e 996-191-155.

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

EVENTOS EM geral (Carica
tura  ao v ivo  e sob encomenda). 
Tratar com  Cristiano Paccola 
(14) 991-127-826.

SOM E ilum inação 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 A niversário  W G  
(incluso cama e lás tica  G e M , 
p iscina de bolinha, pebolim , 
vídeo gam e, k it festa  + mesas 
e cadeiras e campo society), 
R$350,00. Tratar (14) 3263-1485 
ou 997-914-488.

CAMA ELASTICA W G , R$
85,00 de 2 ° a 5° fe ira . Tratar 
(14) 3263-1485 ou 997-914-488.

ANIVERSARIO W G -  A lu ga 
-se tobogã. Tratar (14) 3263
1485 ou 997-914-488.

ANIVERSARIO W G - A luga 
-se touro m ecânico. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-488.

KREP SUÍÇO pronto. R$2,00 
a unidade, vários sabores. 
An ive rsários  W G. Tratar (14)
3263- 1485 ou 997-914-488.

PIZZA EM festa  do W ilsão , 
rodizio a dom ic ilio . Tratar (14)
3264- 2 7 1 4 / 996-760-612.

EXCELENTE CASA no Jd.
Village terreno 535m2: 3 dor- 
ms (1 suíte) tds c / árm. emb.,
1 w c soc., sala TV, ampla s. 
estar, s. alm./jantar, coz. gd 
c / arm. plan. + rancho c / coz., 
churrasq., wc, disp., e ár. serv. 
e ót. piscina. 6 vgs (3 cob.). 
Obs: Acab. alto padrão - lindo 
imóvel! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref:00305

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

SAO PAULO
OUTUBRO

Dia 30 
Quarta

NOVEMBRO 
Dia 6 Dia 9

Quarta Sábado

997-027-10813263-6938 
3264-79191997-947-639 
Falar com Arlindo OU Eliza

Castelo
Piscina deBoiinha 
Touro Mac. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doca eCrepp 
Tribogã

(14) 3263-1485 
99791-4488

SAIA DO Aluguel!
Imóvel R$100 mil, entrada 
R$2.202,78 + 78x R$702,78. 
Tratar (14) 997-899-462 c / 
Francine.

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

MAGNÍFICA RESID Jd Ita- 
marati com 4 dorms , 1 sendo 
suíte ,s.tv c / 2 ambientes ,2 
w c 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 acaba
mento Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref:00222

CASA C/ 75m^ bem localiz. 
no J. Paccola, em terr. de 
220m2, 2 dorms (1 suíte), 
w c  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

CASA NOVINHA c / 70m2 
bem localiz. no J. Sta Terezi- 
nha: sala tv  /  estar, escritório, 
2 dorms, w c 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), w c 
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. Conten
te: 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, w c social, 
coz. c / s. a lm /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, par
celas a partir de R$ 547,00. 
Tratar (14) 996-535-926.

ORIGENES LESSA, apto 
novo c / 2 dorms (1 suite), 2 
WC, sala e copa integrados, 
cozinha americana, varanda 
com churrasqueira, armarios 
embutidos, area de lazer 
com piscina e academia, 
garagem coberta. Tratar (14) 
997-127-206.

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)

PRÉDIO COMERC. Jd
Ubirama, próx. av  P Salústio, 
exc. localiz. ideal p/: padaria, 
pizzaria, lanchonete, entre 
outros. Oportunidade, venha 
conferir! Creci J-23626 -  
Beto Vitagliano 14-99724
8803 /  3263-3163 -  vitaglia- 
no.com.br /  ref:00227

APARTAMENTO YPÊ, com
armários embutidos, piso 
frio , garagem coberta, R$160 
mil, aceito financ. Tratar (14) 
981-741-200 (particular).

mnilSerralheria Rocha
COCHI Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

3263-6795 Rua Paraná, s/n - Jd. Alvorada 
Lençóis Paulista - SP

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 Financiamento. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

RESIDENCIAL AÇAÍ, 3
quartos, sala, WC, edícula 
no fundo com cozinha, chur
rasqueira, forno a lenha, WC. 
(aceita financiamento), R$165 
mil. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 
981-506-252 (tim) 997-562
647 (vivo)

ORÍGENES LESSA, 2
quartos, sala, cozinha, 2 
banheiros e área de serviço, 
garagem no sub-solo. (De
socupado), R$300 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 1 16637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

ABANDONAR E MALTRATAR 
AN IMA IS É CRIME!

^fUrnaú
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE EENÇÓIS PAULISTA

TODOS OS ANIMAIS SAO 
PROTEGIDOS PELA LEI N° 9.605 
DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 
PENA DE 3 MESES A 1 ANO DE 

RECLUSÃO COM MULTA.

QUEM ABANDONA UM ANIMAL 
ABANDONA SEU PRÓPRIO 

CARÁTER
SE VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO 
DE MAU S TRATOS AOS ANIMAIS

D E N U N C IE !

(1 4 )3 2 6 4 -3 8 1 7
SEGUNDA À SEXTA DAS 18H ÀS 21 H 

ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.
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Classificados
Projetos e execução de combate ao incêndio

^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. 

t 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

JARDIM PRÍNCIPE,
1 quarto + 1 suíte, WC, 
sala, cozinha, área de 
serviço, R$130 mil (aceita 
financiamento). Tratar 
Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 
981-506-252 (tim) 997
562-647 (vivo)

JARDIM JOÃO Paccola, 
Casa feita em L, 2 quartos, 
sala, cozinha, WC, área 
de serviço, R$185 mil. 
(aceita financiamento). 
Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264- 
3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

EDIFÍCIO VITÓRIA
Régia, 3 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros 
e área de serviço. 
(Desocupado), R$320 mil. 
Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264- 
3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo). Tratar 
Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 
981-506-252 (tim) 997
562-647 (vivo)

CENTRO, PONTO
comercial com ótima 
localização. Tratar (14) 
3264-9315/ 998-574-755.

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

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

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

JD. MORUMBI, casa 
com 3 dorms, (1 suite), 
sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, 
WC, lavabo, lavanderia, 
garagem fechado p / 2 
carros, R$365 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou 
www.cordeiroimoveis. 
net.br.

CENTRO, CASA de
esquina com 3 dorms, 
sala, cozinha, WC, lavan
deria, c / 58m^ - ac. Salaõa 
comercial c / WC, 22m^ - 
ac e sobrado com 2 dorms 
(1 suite), sala, cozinha, 
WC, lavanderia, garagem 
fechada p / 2 carros c / 
115,18 - m^, excelente 
negócio p / investimento 
c / 3 alugueis, R$ 550 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis. 
net.br.

A N y
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CRÍVENC/AMENTO EM VARIAS ASSEGURAVORAS

f R. GUAÍANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL 
LENÇÓIS PAUUSTA-SP 

FONE: 3 26 4 -7 S 92

CENTRO, CASA na Rua
28 de Abril c / 3 dorms, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
2 WCs, lavanderia, 
garagem p / 2 carros 
com 196,92 m^ - ac e 
um terreno de 509,30m^ 
(11x46.30). 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,
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, rancho 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 churrasqueira, imóvel 
rústico, R$ 330 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.

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 m^ 
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.

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

IM P R E S S O S  C O M E R C IA IS  
E P R O M O C IO N A IS  
IM P R E S S Õ E S  D IG IT A IS  ^  
A R T E  F IN A L  ^ W M

I p r  14 3 2 6 4  3 0 8 8  

15 de novembro, 53 
luis@ grafsetimpressos.coin.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 VILLAGE,
casa c / 3 quartos, (1 
suite), sala, copa, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
rancho com churrasqueira, 
armários embutidos e 
blindex (Aceita terreno no 
Itamaraty como parte do 
pagamento), R$ 360 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis. 
net.br.

GRAJAÚ EM construção 
na laje com 2 dorms, sala, 
cozinha, wc, murada, 
R$75mil + parcelas do 
terreno, aceito terreno 
no negocio. Tratar (14) 
997-975-221.

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

JARDIM PRINCI-
PE, 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.

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

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEG A SEXTA 7:30 ÃS 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

TERCA^QUINTA • SABADO
3 2 6 9 -3 3 1 1

IM O V E I S
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

JARDIM SANTANA. Casa com 2 dormitórios, sala, w c social, cozinha, 3 vagas 
coberta p /  autos. R$ 115 m il n /ace ito  financiamento.

JARDIM MARIA LUISA 4. Vendo 2 terrenos juntos ou separados, plano, parte alta, 
sendo 1 com 292,59 m^ valor R$ 82 mil e outro com 292,94 m^ valor R$ 82 m il, 
não aceito financiamento.

JARDIM CAJU I. Casa em L, com 3  dorm. sala ampla com sancas, w c social, copa, 
cozinha, lavande^a coberta, chu ^sq u e ira , 1 quarto de bagunça, piso f^o, laje 
com acabamento em gesso, 1 vaga coberta p /  auto e 2 descoberta.. R$ 170 mil 
a c / financiamento e permuta.

JARDIM JOÃO PACCOLA. Casa 2 d o ^ itó ^ o s , 2 salas, cozinha grande revestida, w 
c social, 2 vagas coberta p /  autos, cerca elét^ca, fundo temos 1 quarto, banheiro, 
churrasqueira, lavanderia coberta. R$ 22 0  mil não aceito financiamento e troco 
por apartamento.

JARDIM VILLAGE. Casa com 2 d o ^ itó ^ o s , w c social, sala ampla, copa cozinha, 
lavanderia coberta, 1 vaga coberta p /au to , piso frio, com laje, p /au to , portão 
fechado basculante automatizado,cerca elétrica fundo temos 1 quarto grande, 
banheiro, chu ^sq u e ira , te^eno com 258 ,75  m^, com 113,77 m^ de const^ção. 
R$ 270 m il.

CECAP. Casa com 6 d o ^ itó ^ o s , 2 banheiros, 1 sala de tv  bem grande, 1 sala 
de jantar, 3 vagas coberta p /  autos, portão fechado de abrir, piso frio, forro de 
madeira, terreno com área to ta l de 236,74 m^, com 178, 40  m^ de const^ção, 
esquina, aceito permuta e não aceito financiamento. R$ 112 mil

JARDIM MARIA LUIZA I. Edícula com 1 quarto, sala, cozinha, w c social, piso f^o, 
laje, portão fechado bascu la n te ,te ^n o  com área to ta l de 20 0  m^, não aceito 
financiamento e aceito permuta. R$ 120 mil

JÚLIO FERRARI. Casa com 2 quartos, sala, cozinha, w c social, piso f^o , fo ^o  de 
pvc, garagem coberta p /  2 carros com portão fechado basculante, fundo temos 1 
edícula 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, piso frio e forro de m adeira, não aceito 
financiamento. R$ 95  mil

JARDIM CAJU. Casa com 2 dormitó^os, sala, cozinha, wc social, piso f^o , f o ^  de 
madeira, não aceito financiamento e aceito p e ^ u ta , área construída 36,07 m^, 
te ^ n o  total 20 0  m^, troco por casa no julio  fe ^a ^ . R$ 80 mil

Vila c^ze iro . Casa com 5 d o ^ itó ^ o s , sala, cozinha, 2 banheiros, a /s  coberto, 
garagem descoberta p /  2 carros, piso frio, forro de pvc, mais salão comercial 
com 41,51 m^, esquina, ótim a localização, rico em comércios, não aceito 
financiamento , aceito permuta, te^eno com área to ta l de 176 m^. R$ 170 mil

JARDIM GRAJAÚ. Casa com 4 d o ^ itó ^ o s , w c social, 1 suíte, a /s  coberta, sala, 
cozinha com 3 partes revestida, armário embutido, ventiladores de teto em 
todos os quartos, portão fechado basculante automatizado, piso frio, laje com 
acabamento de gesso, te ^ n o  com 26 5,90 m^, com 91,34 m^ de const^ção, 
parte alta, aceito financiamento com entrada mínima de r$ 40  mil e troco por 
chácara. R$ 170 mil

JARDIM CAJU II. Casa com 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, w c social, piso frio, 
laje com acabamento em gesso, lavanderia coberta, churrasqueira, 1 vaga coberta 
p /  auto e 2 descoberta, 1 quarto de bagunça, cerca elétrica, portão fechado 
basculante automatizado, t e ^ n o  com área to ta l de 20 0  m^, aceito financiamento 
e permuta. R$ 170 mil

MACATUBA ( JARDIM VENEZA). Casa em l com 2 d o ^ itó ^ o s , sala, w c social, 
cozinha com copa integrada, revestida com porcelanato, lavanderia fechada com 
blindex, piso f^ o  de ótim a qualidade, laje com acabamento em gesso, sala com 
sanca, varanda fechada com blindex, garagem coberta para 1 c a ^  e descoberta 
para vários, área de serviço, portão fechado de correr automatizado, cerca 
elétrica, t e ^ n o  com área to ta l de 294,00 m^, const^ção com 121 m^, aceito 
financiamento e troco por casa em lençóis paulista. R$ 28 0  mil

CASA NO CENTRO REFORMADA. Casa com 1 suíte, 2 quartos, w c social, sala, 
cozinha, 1 dispensa, lavanderia coberta, garagem descoberta p /  2 carros, piso frio 
de boa qualidade, laje com acabamento em gesso, terreno com área to ta l de 187 
m^, com 133 m^ de construção. R$ 260 m il aceito financiamento.

CENTRO DA CIDADE. R$ 500 MIL. Terreno medindo 15,70 metros de frente por 
40  metros de profundidade, totalizando 628 m^, ótim a localização, excelente 
oportunidade p /  o investidor e aceitando propostas.

NÚCLEO. R$ 145 m il. 2 Casas no mesmo terreno, sendo a da frente com 2 
dormitórios, sala, w c social, copa, cozinha, lavanderia coberta, piso frio, forro 
de madeira, fundo temos 1 d o ^ itó r io , sala, cozinha, w c social, p iso f^o , fo ^o  de 
madeira, com 103,50 m^ de const^ção, te ^ n o  com 198 m^, de frente o posto de 
saúde, aceito p e ^ u ta  e não aceito financiamento.

JARDIM VILLAGE. Excelente sobrado com 3 dormitórios, w c social 1 suíte c /  
closet, banheira,lavabo, sala de jantar, sala de tv, garagem coberta p /  3 carros 
e 2 vagas descoberta com portão fechado basculante automatizado, cerca 
elétrica, lavanderia revestida com armário, fundos temos 1 dispensa, canil, piso 
lam inado e piso f^o . T e ^ n o  com área total de 292,82 m^, com 270,55 m^ de 
construção. Aceito propostas, apartamentos em são vicente, santos, guarujá e 
aceito financiamento. R$ 55 0  mil

www.pedraoimoveislpta.com
(14) 997-144-352 .(14) 3264-6418 • 3264-9769
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TEMPORADA DE VAGAS
A previsão é que 159 mil vagas temporárias sejam abertas 
em todo o Brasil com a chegada do fim de ano. Desses 
trabalhadores, cerca de 20 mil devem ser efetivados. 7 0 %  das 
oportunidades estão no comércio.

Manipula  ̂& {̂(meefKâla

FRALDA TURMA 
DAMÔNICAJUMBO

R$16,95
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(14) 3263-0631
Av. Padre Saiústio Rodrigues Machado, 1051.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 26 DE OUTUBRO DE 2013 • ANO 76 • EDIÇÃO N° 7.200 <

Sebrae-SP realiza Ação Empreendedora em Bauru
Evento inédito terá 
programação para orientar 
donos de pequenos negócios 
e futuros empreendedores

Da R edação

F O T O  DIVULGAÇÃO

O rientações, consultorias, palestras e 
a oportunidade de conhecer futuros 
parceiros comerciais em um  só lugar. 

Esse é o objetivo da Ação Empreendedora 
do Sebrae-SP. Em Bauru, a ação começou 
ontem e term ina hoje, no Parque Vitória 
Régia, das 9 às 19h.

Entre os serviços oferecidos no local, to
dos gratuitos, têm  consultores especialistas 
das áreas de qualidade, comércio exterior, 
jurídica, administração, finanças, marke
ting, logística, associativismo, alimentação 
fora do lar e produção que vão discutir com 
o em preendedor os principais pontos para 
melhorar a gestão da empresa. Interessados 
em ter seu próprio negócio também pode
rão tirar dúvidas sobre abertura de empre
sa, formalização e planejamento.

Na parte de capacitação serão ministra
das palestras com temas que estão entre os 
principais interesses dos empreendedores. 
Assuntos como “Comércio eletrônico",

UMA DAS ATIVIDADES -  Ação Empreendedora oferece orientação para futuros empresários

“Recrutamento e seleção", “Tendências de 
alimentação fora do lar" e “Código de defe
sa do consumidor".

De acordo com o gerente do Sebrae-SP 
em Bauru, Milton Debiasi, os visitantes

encontram em um  único espaço todas as 
informações que precisam para abrir ou 
melhorar a gestão da empresa. Além disso, 
podem conhecer soluções para tornar o ne
gócio mais competitivo.

Confira a  
program ação 
d este  sábado
> Às 10h
Sala 1 - Marketing na internet 
Sala 2 - Sebrae Responde: Técnicas de 
Negociação (Agro)
Sala 3 - Tudo que o Micro Empreendedor 
Individual precisa saber para estar 
legalizado

> Às 13h
Sala 1 - Comércio eletrônico: como 
participar
Sala 2 - Satisfação dos clientes, dinheiro 
em caixa e lucratividade. Cuide de seus 
estoques
Sala 3 - Workshop de Inovação

> Às 15h
Sala 1 - Controles financeiros 
Sala 2 - Retorno de investimentos 
Sala 3 - Tendências de alimentação fora 
do lar

> Às 17h
Sala 1 - Loja organizada vende mais 
Sala 2 - Por dentro do código de defesa do 
consumidor
Sala 3 - Recrutamento e Seleção: Como 
fazer

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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LINHA 2014
Em novembro, as revendas Toyota começam a receber a linha 
2014 da picape Hilux e do esportivo SW4. Entre as novidades, 
destacam-se as cores e os padrões do acabamento interno. A 
picape parte de R$ 87.040 e o SUV de R$ 112.300.
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Sistema de escapamento pode durar até três anos
Transitar com o item irregular 
gera multa e pontos na CNH

P risc ila  P e g a tin __________________

Só quando começa um barulho conhecido 
como 'abre o ronco', ou quando batidas 
inconvenientes na parte debaixo do carro 

incomodam é que os motoristas se lembram do 
escapamento. A peça tem a função principal de 
eliminar os gases da queima do combustível a ní
veis permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Um fator que contribui para o rápido des
gaste do escapamento é a má qualidade do 
combustível, principalmente a adulteração. A 
peça que mais sofre é o catalisador, que tem 
sua vida útil reduzida drasticamente. Para se ter 
uma ideia da involução dos combustíveis, 30 
anos atrás o sistema de escapamento de um au
tomóvel durava de quatro a cinco anos, quando 
a gasolina era mais pura e com menor concen
tração de álcool. Nos modelos novos, segundo 
Sandro Cristiano Pazzeto, o Tatão, proprietário 
da Wolmec (telefone 3263 0522), a vida útil 
passou a ser de um a três anos, dependendo do 
veículo. "Quando abre o ronco é porque já está 
estourado, então tem que trocar a peça ruim".

Apesar de não existir uma manutenção para o 
escapamento, os fixadores e abraçadeiras podem 
ser examinados a cada três meses ou 20 mil qui
lômetros principalmente no caso de uso em estra
das esburacadas, trechos irregulares ou mesmo se 
o carro sofreu algum impacto na parte inferior.

A vida útil curta da peça é natural por causa 
da oxidação que pode ocorrer em razão da com
bustão interna do motor, que elimina água. As 
partes comprometidas devem de ser substituídas. 
É bom saber que os cuidados com o escapamen- 
to contribuem para o bom rendimento e consu
mo do motor, ale'm de manter o nível de ruído de 
acordo com a regulamentação.
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DENTRO DA LEI - Emissão de gases e barulho em dia do escapamento evitam multa e perda de cinco pontos para o proprietário do veículo

C u id a d o s co m  o e sca p a m e n to

✓  Se alguma peça do sistema apresentar 
defeito, estiver corroída ou com falhas, o 
único conserto é a troca;

✓  Cuidado ao passar por lombadas ou 
obstáculos elevados, pontiagudos ou 
soltos na estrada como, por exemplo, um 
galho de árvore, pois o escapamento pode 
ser atingido e ficar danificado;
✓  Evite fazer o carro pegar no tranco. Essa 
prática pode deixar a gasolina que não
foi queimada escorrer pelo sistema de 
escapamento e isso pode danificá-lo.

Escapamento 
pode gerar multa
O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) 
define penalidades ao motorista que 
transitar com o escapamento do carro 
irregular, soltando fumaça ou gases 
fora da regulamentação estabelecida. 
Essa prática é enquadrada em infração 
grave, que resulta na perda de cinco 
pontos na Carteira de Habilitação e 
multa de R$ 127,69.
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R E F O R M A
O degradê já foi explorado pela moda e virou tendência 
em esmaltes. Mas, a técnica também pode ser utilizada na 
decoração: em paredes e móveis. O efeito degradê pode 
ter mais que duas tonalidades, mas da mesma paleta.

FORROS - PERSIANAS E CORTINAS 
PORTAS SANFONADAS - DIVISÓRIAS
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Móveis rústicos, 
mas de eucalipto
Peças além da utilidade convencional decoram o ambiente

P risc ila  P e g a tin

O s móveis rústicos sejam eles de madeira 
convencional ou de demolição, nunca 
estiveram tão na moda como nos úl

timos anos. Ainda na linha do estilo rústico 
também é possível encontrar móveis produ
zidos com eucalipto. A novidade segue os pa
drões já conhecidos dos mercados, mas com 
um estilo próprio. "É importante que a ma
deira venha de floresta plantada e não natu
ral, a gente precisa respeitar o meio ambiente 
e é possível fabricar qualquer coisa", explica
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o sócio proprietário da Eco Stock (Distrito 
Empresarial, tel. 99803 1481), Dirlei Bruder.

Com opções de peças para áreas externas 
e internas o diferencial nesse tipo de produ
ção é o encaixe e os itens sob medida. "Desse 
tipo de encaixe só vimos no exterior", explica. 
"A maioria das pessoas preferem esses móveis 
para área de churrasqueira, rancho, barraca, 
mas é possível fazer desde coisas para praças 
a mesa de jantar com tampo de vidro". Entre 
alguns dos móveis já fabricados estão: man- 
cebo, suporte para rede, camas, inclusive as 
que comportam colchões de tamanho espe

cial. "O móvel depende muito do proprietário 
e do estilo dele para decoração".

As peças de eucalipto recebem repelente 
contra a água o que permite que os móveis 
fiquem expostos as intempéries do tempo. 
Itens como o mancebo podem receber pin
tura, mas sem perder o estilo de rústico. "É 
como uma marca d'água que dá cor, mas dá 
para ver a madeira por baixo, os nós, porque 
isso é um dos nossos valores, trazer a natureza

para dentro de casa". Já as cadeiras, diferentes 
das convencionais, têm uma forma anatômi
co para ser mais confortável do que alguns 
modelos comuns de madeira.

O investimento para móveis de madei
ra de eucalipto é de 30% a 40% abaixo dos 
preços de mercado da madeira convencional, 
segundo Bruder. "E não fica devendo nada a 
outras madeiras. Os cuidados com as peças 
são os naturais", finaliza.

RESIDENCIAL 
JARDIM PLANALTO

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

■ Planos com entrada, parcelas em  
até 6x e até 120 meses para pagar.

VENDAS: REALIZAÇAO:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CONTATOS:
(14) 3263-1118

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

99652-8202 ■ José Carlos

L A N Ç A M E N T O !
R E S ID E N C IA L  A N T O N IO  

L O R E N Z E T T I F IL H O
■ Lotes comerciais a partir de 450m^.

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

até 150 meses para pagar.

VENDAS: REALIZAÇAO:

Cachoeirinha São 
João empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda.

CONTATOS:
(14) 3263-1118

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

99652-8202 ■ José Carlos
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Classificados

ITAMARATY, 3 dorm, 1 
suíte, 3 salas, copa, coz, 
salão de festa, lavanderia, 
garagem. Cód no site 
0191 www.imobiliaria21l- 
p2hotmail.com

MAMEDINA, 5 dorm,
1 suíte, 2 salas, 2 coz, 3 
wc, lavanderia, despensa, 
garagem. Cód no site 
0193 www.imobiliaria21l- 
p2hotmail.com

CENTRO, 1 dorm, 1 
suíte, 2 salas, copa, coz 
planejada, lavanderia, 
churrasqueira, em comum: 
salão de festa, piscina.
Cód no site 0194 www. 
imobiliaria21lp2hotmail. 
com

BELA VISTA- casa gemi
nada c / aproveitamento 
p / até 3 alugueis, sendo: 5 
dorms, 2 salas, 2 cozinhas, 
3 bho,2 landerias, 2 gara
gens. 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 
cobertos e 1 descoberto. 
R$140mil-Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

JD. VILLAGE- Garagem 
p / 2 carros, 3 dorms 
(sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, bho social, 
lavanderia, despensa. R$ 
300 m il-  Habitare Imóveis 
(CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

CENTRO- 2 dormt., 2 sa
las, bho social, cozinha, la- 
vanderia.R$120mil- Habi
tare Imoveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

JACARANDÁ, 2 dormi
tórios, sala (2 ambientes), 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço e 02 vaga 
de garagem, R$173 mil, 
obs: laje e piso frio. 3° 
andar. Armário embutido 
em 1 dormitório, cozinha 
e área de serviço. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (14) 3264-3343

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

CENTRO, 1 suíte, 03 dor
mitórios, banheiro social, 
03 salas, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. área de lazer com 
02 banheiros e piscina, 
R$600 mil, obs: forro, car
pete de madeira. Armário 
embutido nos dormitórios, 
cozinha e escritório. Ótima 
localização. Terreno com
690,00 m2 Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

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

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

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

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

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 Imobili
ária (14) 3264-3343

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

JARDIM MARIA Luiza 
I, 1 suíte, 01 dormitório, 
jardim de inverno, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço coberta e 
garagem para 02 carros,
$ 260 mil, obs: laje, piso 
frio, acabamento em 
gesso. Construção nova, 
em fase de acabamento. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

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

JD. JOÃO Paccola, 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 
carros. Área de lazer com 
churrasqueira, banheiro e 
piscina, R$ 180 mil, obs: 
laje, gesso e piso frio.

JARDIM ITAMARATY,
1 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 churrasquei
ra, banheiro e piscina, 
R$590.000,00, obs: laje, 
piso frio e acabamento 
em gesso. armário embu
tido na cozinha e área de 
serviço. Aquecedor solar. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JD. ITAMARATY, 1 suíte 
c / banheira, 02 dormitó
rios, sala 3 ambientes, 
cozinha planejada, área 
de serviço coberta, 
garagem coberta. área 
de lazer com despensa, 
banheiro,churrasqueira 
e piscina, R$700 mil, 
obs: laje, piso frio e de 
madeira, acabamento em 
gesso. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD. STA Terezinha, 1 
suíte, 02 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$ 220 
mil, obs: laje, piso frio, 
acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobili
ária (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, lavanderia, ga
ragem R$550.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

MONTE AZUL, 1 suíte,
02 dormitórios, sala, copa/ 
cozinha, banheiro social, 
área de 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 ITAMARATY, 03 dor- 
ms(1 suíte c / armários), 
escritório, sala estar, sala 
tv, cozinha planejada, des
pensa, lazer c / churras
queira, banheiro, piscina, 
garagem vários carros R$ 
680.000,00 SIG IMÓVEIS( 
CRE CI115691)3264- 
5624/9695-8789/9771- 
0664.

CASA PRÓXIMO ao
SESI, na Av. Jácomo 
Nicolau Paccola, R$ 
130.000,00 -  Aceita 
Financiamento -  02 
dorms, 02 banhei
ro, sala, cozinha SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/99771-0664.

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

EDIFÍCIO BETHA, vendo 
apartamento. Tratar (14) 
997-727-716 com Cláudio.JD AÇAI, 02 dorms, 

sala, cozinha, lavanderia, 
garagem, piso frio e forro 
em pvc, R$ 130.000,00 
-  Aceita Financiamento 
SI G IMÓVEIS (CRE- 
CI115691)3264-5624.

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

JD EUROPA, 03
dorms(1suíte), sala, cozi
nha, lavanderia, garagem 
coberta R$ 270.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

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.

JD VILLAGE, 02 dorms, 
sala, cozinha, edícula c/01 
dormitório, banheiro, chur
rasqueira R$ 270.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264- 
5624/9695-8789.

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

BACCILI, 02 dorms(1 
suíte c / armários), sala 
de tv, cozinha plane
jada, sala jantar, lazer 
c / churrasqueira, sala, 
banheiro R$ 298.000,00 
SIG IMÓVEIS(CR 
ECI115691)3264- 
5624/9695-8789.

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

JD. EUROPA -  Terreno com 205m^ de esquina e murado, R$ 80 míl 
(não aceita financiam ento).

JD. EUROPA -  Terreno com 200m^ R$ 90 mil (não aceita financiamento).

JD. ITAMARATY-Ten‘eno plano com 396m^ na parte baixa, R$ 145 mil.

JD. MORUMBI -  Terreno plano com 275m ^ R$ 120 mil (não aceita 
financiam ento).

CENTRO -  Terreno plano com 330m ^ próximo ao Clube Marimbon
do, R $200 mil.

JD. UBIRAMA -  Casa nova com 3 dormitórios, sendo 1 surte, sala com 
2 ambientes, wc social, cozinha, lavanderia e garagem fechada para 2 
carros.

JD. NAÇÕES -  Sobrado comercial e residencial, com 384m^ de construção 
e 250m^ de terreno. Comércio com salão com ISOm^ e 2 banheiros e resi
dência com 3 donnitóiios, 2 salas, cozinha grande, 3 wcs, lavanderia, só
tão e garagem fechada para 1 can‘o, R$ 270 mil ( aceita financiamento).

JD. MORUMBI -  Maravilhosa casa com 4  donnitóiios, sendo 1 surte, 
escritório, lavabo, sala de estar, sala de jantar, 2 salas de TV, cozinha pla
nejada com coifa, lavanderia, sauna, ãrea gounnet com chun‘asqueira, 
pequena quadra de basquete, 3 vagas de garagem coberta e2 descober
ta e salão para academia, excelente acabamento, R$ 630 mil.

JD. V ILLA G E-Ten‘eno com 252m^ plano e murado, R$ 120 mil.

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

www.cordeiroimoveis.net.br 
cordeiroimoveislp@hotmail.com.br

CENTRO, - Próximo a 
cachaçaria, medindo 237 m^, 
em bom estado, em terreno 
medindo 458m2, 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.

VILA MAMEDINA, 3 dorm 
sendo 1 suíte/sala/copa/coz/ 
banheiro/área serv./garagem, 
R$ 360 mil. Toledo Imóveis (14) 
3263-0187.

VILA IRERÊ, 3 suítes sendo 01 c / 
doset/3  salas/escrit/sala ja n ta r/ 
coz/2 banheiros/lavanderia/área 
de lazer c / salão amplo/churrasq/ 
coz c / arm ários/banheiro/piscina/ 
garagem 4 carros, R$ 950 mil. 
Toledo Imóveis (14) 3263-0187.

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 - San- 
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO PARA PREFEITURA

*  REGULARIZAÇÃO DE OBRAS EXISTENTES 
E AMPLIAÇÕES

CONTATO (14) 9844-8164 
8117-8164

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

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

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

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

32630187.

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

área cl churrasqueira e banheiro/ 

garagem valor r$ 200.000,00 

Toledo imóveis 32630187 (aceita 

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

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

Imóveis 32630187.

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

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

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

Toledo Imóveis 32630187.

APTO PRAIA GRANDE: 
apto totalmente mobiliado a 

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

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

270.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

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

http://www.imobiliaria21l-p2hotmail.com
http://www.imobiliaria21l-p2hotmail.com
http://www.imobiliaria21l-p2hotmail.com
http://www.imobiliaria21l-p2hotmail.com
http://www.cordeiroimoveis.net.br
mailto:cordeiroimoveislp@hotmail.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br
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JD. MARIA Luiza IV, 2 dorm 
sendo 1 suíte/sala/coz ame- 
ricana/banheiro/lavanderia/ 
entrada p carro, R$ 180 mil, 
casa nova. Toledo Imóveis 
(14) 3263-0187.

APTO EDIFÍCIO Orígenes 
Lessa, 2 dorm (sendo 1 suíte) 
sala 02 ambientes/coz ameri- 
cana/lavanderia/banheiro/va- 
randa c / churrasq. Gourmet/ 
garagem, R$ 300 mil. Toledo 
Imóveis (14) 3263-0187.

JD. JOÃO Paccola: 02 dorm 
sendo 1 suíte/sala TV/sala 02 
ambientes/coz c / armários/ 
banheiro/área serv/edícula c / 
churrasq. Valor R$ 280.000,00 
Toledo Imóveis 32630187. 
Casa nova

JD. ITAMARATI: 03 dorm 
sendo 1 suíte c / c loset/sala/ 
sala de jantar/coz/banheiro/ 
lavanderia/rancho c / churrasq 
e banheiro/garagem Valor 
R$ 500.000,00Toledo Imóveis 
32630187.

APTO BETHA: 03 dorm sen
do 1 suíte todos c / armários/ 
sala 02 ambientes/lavabo/ 
banheiro/sala/coz planejada/ 
lavanderia/garagem Valor R$
530.000,00 Toledo Imóveis 
32630187

JD. VILAGE: 03 dorm sendo 
1 suíte/sala/sala de jantar/ 
coz americana/lavanderia/ 
banheiro/área de lazer em 
const. Valor R$ 400.000,00 
Toledo Imóveis 32630187

JARDIM SANTANA, casa 
com 2 dormitórios, sala, w  
c social, cozinha, 3 vagas 
coberta p / autos. R$ 115 
mil n/aceito financiamento. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM CAJU I, casa em 
L, com 3 dorm. sala ampla 
com sancas, w  c social, copa, 
cozinha, lavanderia coberta, 
churrasqueira, 1 quarto de 
bagunça, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, 1 
vaga coberta p / auto e 2 
descoberta.. R$ 170 mil ac/ 
financiamento e permuta. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JARDIM JOÃO Paccola, 
casa 2 dormitórios, 2 salas, 
cozinha grande revestida, w  
c social, 2 vagas coberta p/ 
autos, cerca elétrica, fundo 
temos 1 quarto, banheiro, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta. R$ 220 mil não 
aceito financiamento e troco 
por apartamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14)
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

JARDIM NELLI, barraca 
com 2 cômodos, 2 banheiros, 
piso frio, de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, churrasqueira, de óti
ma 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, negócio 
de ocasião, casa com 1 
dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha, mais 2 cômodos 
respaldado, excelente opor
tunidade 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, 
w c social, 1 suíte, piso frio de 
boa qualidade, laje com aca
bamento em gesso, garagem 
descoberta p / 2 carros. R$ 
260, mil aceito financiamen
to. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 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. Pe- 
drão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.com).

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

JD. ITAPUÃ, 2 dorm /sala/ 
coz/banheiro/edícula c / des- 
pensa/banheiro e lavanderia, 
R$ 175 mil. Toledo Imóveis 
(14) 3263-0187.

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

VILA CACHOEIRINHA, ter
reno com 11 m de frente por 
26 m de fundo, totalizando 
286 m^, com duas casas no 
mesmo terreno. R$ 110 mil, 
bom p / o investidor. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.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 porce- 
lanato, garagem coberta com 
portão fechado automatizado 
p / 2 carros, cerca elétrica, 
alarmes, portas e janelas 
de exelente qualidade, a/s 
coberta, piso porcelanato, 
laje com acabamento em 
gesso, parte alta, R$ 300 
mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. VILLAGE, sobrado com 3 
quartos, w c social 1 suíte c / 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fecha
do basculante automatizado, 
cerca elétrica, lavanderia 
revestida com armário, fun
dos temos 1 dispensa, canil, 
piso laminado e piso frio. 
Terreno com área to tal 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 
terreno, sendo uma com 4 
cômodos e a outra com 3 
cômodos, em frente o posto 
de saúde, bom p / o inves
tidor. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

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

JARDIM p r ín c ip e , casa 
fe ita em L, com 2 quartos, 
cozinha revestida, sala 
grande, w c  social, suíte, 
piso frio, com laje, 1 bela 
varanda, em volta da casa, 
churrasqueira, lavanderia 
coberta, garagem 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 financia
mento 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, w c 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, w c social, 1 suíte, 
piso frio de boa qualidade, 
laje com acabamento em 
gesso, garagem coberta p /
2 carros, bom acabamento, 
fundo com 1 quarto, churras
queira, banheiro. R$ 175 mil, 
aceita permuta e financia
mento. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. NAÇÕES, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, piso frio, laje, mais 
salão p / comércio, garagem 
coberta p / 1 carro, de frente a 
escola do sesi. R$ 170 mil n / 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143).
Fone (14) 3264-6418 e (14) 
997-144-352, (www.pedraoi- 
moveislpta.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 terre
no 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 financiamen
to. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

CENTRO, SALÃO Comercial 
c / depósito e banheiro. 
Fundos c / 03 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, área de serviço c / ba
nheiro, despensa e garagem 
p / 02 carros -  R$ 260.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

OPORTUNIDADES,i u y
INCRÍVEIS!
VISITE NOSSO NOVO SITE 

www.habitarelp.com.br

Sobrado JD ltamaraty-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. RS460mil CADA UMA

Vende-se Casa Jd. Village, c/ 3dorms( sendo 2 suites), 
2 salas, cozinha, sala de jantar, área de serviço, ga
ragem p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, área de 
lazer, churrasq. Casa com piso laminado. R$ 600mil.

Casa Jd. Itamaraty: Garagem p/ 2 carros, cozinha 
planejada, sala estar, TV, jantar, área de serviço, bho 

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

SSOmil

Casa Jd. Village- sala de estar, TV, 3 dorms ( sendo 1 
suite), bho social, cozinha. Area construída 164,44m^ 

R$ 330míl.

Chácara no Corvo Branco- 3 dorms(sendo 1 suíte), 
bho social, cozinha, lavanderia, escritório, despensa, 
sala Cl 2 ambientes e lareira, lavabo, escritório, pis
cina, sauna, área de lazer, quadra de tênis, armários 

embutidos, casa pJ caseiro. 400m^ de construção. 
5000m^ de terreno. RSSOOmíl. Aceita imóvel menor 

valor.

Casa Maria Luiza li- 3 dorms (sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, escritório, bho social, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros. 147m^ de construção. R$300mil.

Casa Maria Luiza II- CASA NOVA, parte alta, 3 dorms 
(sendo 1 suíte), bho social, sala, sala jantar, cozinha, 

lavanderia, área lazer c/ churrasq., garagem p/2  
carros cobertos. RS 340mil.

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

nllabibare
CRECI 76074 I M Ó V E I S

habitarelp.com.br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 
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JD. JOÃO Paccola, 3 
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, escritório, 
lavanderia, área c /  churras
queira, banheiro, despensa 
e garagem -  R$ 170.000,00
- S antangelo Im óveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. EUROPA, 3 dorm i
tó rios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, W C  social, 
lavanderia e garagem p /
2 carros - R$ 300.000,00 - 
Santangelo Im óveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. ALVORADA, vendo 2 
casas no mesmo terreno, 
sendo a casa da fren te  com 
2 dorm itórios, sala, cozinha 
grande, w  c social, varanda, 
2 vagas coberta p/autos, 
fundo tem os 2 dorm itórios, 
sala, cozinha, w  c social, 
piso fr io , fo rro  de madeira, 
com portão fechado de 
correr, te rreno com área 
to ta l de 250 m^, com 145,88 
m^ de construção, aceito 
financiam ento e permuta. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, 
(w w w .ped rao im ove is lp ta . 
com).

JD. EUROPA, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, closet, 
hall, sala, cozinha, WC, 
lavabo, área de bate papo, 
lavanderia, despensa, área de 
lazer e garagem p / 02 carros. 
R$ 410.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone
3263-7094 /  99795-0722.

PARQ. RES. Rondon, 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem, edícula 
c / churrasqueira, WC. - R$
280.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

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. VILLAGE, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, sala 
de jantar, cozinha, banheiro 
social, escritório c / armários, 
despensa c / armários, 
banheiro, lavanderia, rancho 
e garagem -  R$ 570.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.pedraoi-moveislpta.com
http://www.habitarelp.com.br
http://www.pedraoimoveislpta
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JD. MARIA Luiza IV, casa 
em L, com 2 dormitórios, sala, 
copa, cozinha revestida, WC 
social, lavanderia coberta, 
piso frio, com laje,vaga cober
ta p / 1 auto e 3 descoberta, 
piscina, portão basculante 
fechado, com 87,55 m^ de 
construção, terreno com 
área to tal 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. 
pedraoimoveislpta.com).

JD. GRAJAU, parte alta, 
casa com 2 dorms, sala, cozi
nha, 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).

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).

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

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

A IMOBILIÁRIA Sig Imóveis 
comunica a todos que está 
administrando alugueis, e 
nesse momento está preci
sando e cadastrando imóveis 
residenciais e comerciais 
disponíveis para locação, 
pois está com clientes em 
sua carteira a procura. sig 
imóveis fica na rua machado 
de assis, 680 (fones: 3264
5624, 996-958-789)

JD. DAS Nações, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e 
garagem. - R$ 125.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. ITAPUÃ, 1 dormitório, 
banheiro, área de laser c / 
churrasqueira, quiosque, 
piscina e entrada p / carro - 
R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. MARIA Luiza II, 1 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.

CENTRO, 1 imóvel composto 
de 01 sala comercial, 02 resi
dências, sendo 01 térrea e 01 
sobrado no mesmo terreno. 
R$ 550.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  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.

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 tviestar, ótimo acabamento. +  espaço para área de 
lazer, 3 vagas desc, Confiral Ref - 00331 Beto Vitagliano (14) 99724-8803.

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 / despen
sa, banheiro e lavanderia.
-  R$ 250.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

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

JARDIM UBIRAMA, casa 
localizada à Rua Felipe Cama
rão, R$150 mil. Não aceita 
financiamento. Tratar (14) 
981-315-705.

COMPRO TERRENO até, 
R$60 mil (particular), ou casa 
até R$85 mil (particular). 
Tratar (14) 997-031-919/ 
3263-3348.

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.

ALUGO CASA em
Avaré para finais de semana, 
feriados, festas e fim  de 
ano. Tratar (14) 3263-1562/ 
997-128-759.

MARIA LUIZA I, salão 
comercial amplo, 2 WC, 
todo revestido e forro PVC, 
R$1.100,00 (fiador). Tratar (14) 
3263-7139/ 997-001-428.

JD. ITAPUÃ, casa c / 1 
quarto, sala, cozinha, WC 
revestido, lavanderia, 
garagem descoberta e laje, 
R$600,00 (fiador). Tratar (14) 
3263-7139/ 997-001-428

GUARUJÁ, PRAIA da
Pitangueiras, Kit p / 4 pessoas 
e apart p / 8 pessoas. Tratar 
(14) 997-727-315.

ALUGO CASA na V. Irere 
com 5 cômodos. Tratar (14) 
997-727-315.

NATAL NA chácara próxima 
a cidade. Tratar (14) 997
727-315.

MARIA LUIZA IV, casa com 
3 dorms (1 suite), WC social, 
sala, copa, cozinha, lavan
deria, entrada p / 4 carros, 
R$850,00+ 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 va
randa, exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641/ 996-987-007

MAMEDINA, APARTA
MENTO com 1 quarto, 
sala, cozinha, WC, sacada, 
lavanderia e garagem. Tratar 
(14) 3263-2182/ 991-716-635.

ALUGO SOBRADO com
2 dorms, sala, cozinha, e 
garagem, localizado a R: 
Amadeu Amaral, 332- Cecap. 
Tratar (14) 997-987-001.

ALUGO KITINETE no
ubirama, ótimo preço, direto 
com proprietário. Tratar (14) 
997-149-995.

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.

MONTE AZUL com 1 dorm,
1 suíte, copa, coz, lavanderia, 
garagem, imóvel novo. Cód 
no site 0175 www.imobilia- 
ria21lp2hotmail.com

PQ. SÃO José, 1 dorm com 
sacada, copa, coz, terraço em 
comum c / churrasqueira. Cód 
no site 0140 www.imobilia- 
ria21lp2hotmail.com

RONDON, SALA ampla, coz, 
WC adaptado para deficien
tes, ótima localização. Cód no 
site 0157 www.imobilia- 
ria21lp2hotmail.com

CENTRO, AMPLA sala, 
piso superior, WC, ótima 
localização próximo a biblio
teca. Cód no site 0092 w w w. 
imobiliaria21lp2hotmail.com

CENTRO, PRÉDIO novo, 
ótima acabamento em 
blindex, primeira locação, 
estacionamento para 
clientes. Tratar Imobiliária 21 
Tel. 32630021

CENTRO, LOJA ampla, 
vitrine com acabamento em 
gesso, portas de blindex 2 
folhas, ótima localização 
próxima a xv de novembro. 
Tratar Imobiliária 21 Tel. 
32630021

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 
to tal 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.

ALUGO CHÁCARA para 
festas em Alfredo Guedes. 
Tratar (14) 3264-5381/ 997
043-307.

JD. ITAPUÃ e Maria Luiza 
IV, barraca para festas em ge
ral, com piscina grande, casa 
com 1 quarto, churrasqueira + 
quiosque. Tratar (14) 997-574
898 e 3264-2505.

PRAIA GRANDE, apar
tamento no ''boqueirão'' a 
50 metros da praia. Tratar 
(14) 3264 4345 /  3263 
1961.

APARTAMENTO NA
Praia Grande, frente ao 
mar, com 3 dormitórios 
(novo). Tratar (14) 997
355-505.

CHÁCARA DO Engenho 
com salão para casamen
tos, bodas, aniversários, 
formaturas, confraterniza
ções em geral. Tratar (14) 
997-355-505.

ALUGO KITINETE localizado 
na Av. Brasil, 1302 -  perto 
do clube Marimbondo. Tratar 
(14) 3263-4844/ 997-872-214.

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. Tratar 
(14) 3263-4467 e 997
025-659.

IMOBILIARIA
C O M P R A  -  V B N D A  -  L O C A Ç A O

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

ed ícu la  pa ra  festas
em geral. Tratar (14) 3264
7174 e 997-680-518.

CHÁCARA PARA festas 
em geral, semana e finais 
de semana inclusive Natal 
e Ano Novo. Tratar (14) 
3263-6641 e 996-987-007

3263-0021
LOCAÇAO casa CAJU com 1 dorm, sala, coz, garagem 
coberta, toda fechada. Cód no site 0192 

LOCAÇÃO casa MONTE AZUL com 1 dorm, 1 suíte, copa, 
coz, lavanderia, garagem, imóvel novo. Cód no site 0175

LOCAÇÃO kitnet PARQ. SÃO JOSÉ, 1 dorm com saca
da, copa, coz, terraço em comum c / churrasqueira. 
Cód no site 0140

LOCAÇÃO sala comercial RONDON, sala ampla, coz, 
WC adaptado para deficientes, ótima localização. Cód 
no site 0157

LOCAÇÃO sala comercial CENTRO, ampla sala, piso su
perior, WC, ótima localização próximo a biblioteca. Cód 
no site 0092

LOCAÇÃO prédio comercial CENTRO, prédio novo, óti
ma acabamento em blindex, primeira locação, estacio
namento para clientes.

LOCAÇÃO loja CENTRO, loja ampla, vitrine com aca
bamento em gesso, portas de blindex 2 folhas, ótima 
localização próxima a xv de novembro.

VENDA casa ITAMARATY, 3 dorm, 1 suíte, 3 salas, copa, 
coz, salão de festa, lavanderia, garagem. Cód no site 0191 

VENDA casa MAMEDINA, 5 dorm, 1 suíte, 2 salas, 2 coz, 
3 W C , lavanderia, despensa, garagem. Cód no site 0193

VENDA apartamento CENTRO, 1 dorm, 1 suíte, 2 salas, 
copa, coz planejada, lavanderia, churrasqueira, em co
mum: salão de festa, piscina. Cód no site 0194 

VENDA terreno GRAJAU, 265m^, plano, ótima localiza
ção, muro em um dos Iodos. Cód no site 0185 

VENDA terreno JD. HUMAITÁ, 340m^, todo murado, 
ótima localização, desconto á vista. Cód no site 0086 

VENDA chácara FARTURINHA, 1.8 ALQ. 108m^ área 
construída, poço artesiano, 2 rios, 4.800 pés de euca
lipto. Cód no site 0158

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.pedraoimoveislp-ta.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobilia-ria21lp2hotmail.com
http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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Classificados

SOSSEGO, BELÍSSIMA chácara 
muito próxima a Lençóis Paulista, 
numa área de 5.990,00 m2, com 
duas casas, duas piscinas, 1 
galpão, ja rdim , 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 w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

SITIO EM Macatuba, c/01 
Alqueire de terra, c /  casa c / 3 dor- 
ms, cozinha, sala jantar, sala TV, 
02 banheiros e varanda, outra 
casa c / 2 dorms, cozinha, sala 
Tv, galpão c/300m2 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(CRECm 5691) 
8129-1832.

CHÁCARA SÃO Judas Tadeu, 
parcialmente murada c / 2.000m2 
c / pomar R$ 150.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECm 5691) 3264- 
5624/9695-8789.

CHÁCARA COND. Virgílio 
Rocha c / 2.540m2, 03 dorms(2 
suítes), 02 piscinas, forno 
pizza, construção c/120,00m2, 
aceita casa de menor valor 
na cidade. R$ 280.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

SÍTIO NO bairro Pirapitinga, c / 
1,70 alqueires, casa de tijolos 
c/02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, piso frio e laje, 
churrasqueira e forno de pizza e 
lenha, poço artesiano , energia e 
rio pirapitinga R$ 250.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

MARAVILHOSA CHÁCARA
São Judas Tadeu, 02 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, piso frio 
e laje, ar condicionado, lazer 
c / rancho fechado de blindex 
c / churrasqueira, forno pizza,
02 banheiros, piscina, pomar 
área c / 2.500m2 R$ 370.000,00 
SIG IM0VEIS(CRECI115691) 
9695-8789.

OPORTUNIDADE CHÁCARA
Jacon, terreno c / 250m^, Avenida 
dos Imigrantes, R$ 70 mil. Tratar 
(14) 3263-5496.

FARTURINHA, 1.8 ALQ. 108m^ 
área construída, poço artesiano, 2 
rios, 4.800 pés de eucalipto. Cód 
no site 0158 w ww.im obiliaria21l- 
p2hotmail.com

SITIO 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

s ít io  c o m  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 TV, 
02 banheiros e varanda, outra 
casa c / 2 dorms, cozinha, sala 
Tv, galpão c/300m^, banheiro, 
despensa e churrasqueira, tanque 
c/peixes, pomar formado, pasto, 
chiqueiro p/criação caprinos e 
suínos, viveiro p/passarinhos, 
área p / secagem de grãos, 
horta formada, R$ 330.000,00 
SIG IM0VEIS(CRECI115691) 
981-291-832.

CHÁCARA SÃO Judas Tadeu, 
parcialmente murada c / 2.000m^ 
c / pomar R$ 150.000,00 SIG 
IM0VEIS(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 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

SÍTIO NO bairro Pirapitinga, c / 
1,70 alqueires, casa de tijolos 
c/02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, piso frio e laje, 
churrasqueira e forno de pizza e 
lenha, poço artesiano , energia e 
rio pirapitinga R$ 250.000,00 SIG 
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).

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).

TERRAS DE Santa Cristina, 
gleba 7 quadra QX, lote 33, aceito 
carro no negocio. Tratar (14) 991- 
716-513/ (11) 957-705-155.

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.

COMPRO TERRENO no
Maria Luiza IV com entrada 
de até R$25 mil para assumir 
parcelas, pago a vista. Tratar 
(14) 997-106-601/ 991-794
462.

COMPRO TERRENO para fi
nalidade comercial com área 
mínima de 400 m^. Tratar (14) 
997-029-704.

RONDON, R: Rogério Giacomine, 
ao lado do 620 c/299m2. Tratar 
(14) 3264-3157.

MACATUBA, TERRENO com
2.500m^, de frente para rodoviária 
próxima a 2 postos de gasolina 
e novo supermercado Azulão, 
murado nas laterais e no fundo, 
base R$200,00 o m^, aceita outro 
imóvel no negocio. Tratar (14) 
981-541-999 (TIM)/ 998-166-963 
(vivo).

AREIÓPOLIS -  Loteamento 
Bem Viver, 3 lotes de 10x20 m^ 
cada com toda infraestrutura, 
pronto para construir, R$ 46 mil 
à v ista cada um ou R$ 13 mil de 
entrada + parcelas de R$ 397,00. 
Tratar (14) 997-011-896 com João 
Barbosa.

JARDIM IPÊ: 360 m^, todo mura
do e aceita financiamento, R$230 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JARDIM EUROPA: 200 m^,
não aceita financiamento, R$78 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JARDIM IPÊ: 752 m^, não aceita 
financiamento, R$320 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

JD ITAMARATY c/
515,00m2 R$ 145.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/98118-1234/99771-0664.

TERRENO (ÁREA) c / 275m^ 
(11x25) no Centro- An. Garibaldi, 
ideal p / galpão ou escritório. 
Possuí casa simples. Oport. p/ 
investidor! Creci J-23626 -  Beto 
V itagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00158

JD ITAMARATY c/420,00m2 
R$145.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) (14)3264- 
5624/98118-1234/99771-0664.

JD ITAMARATY,
c/396,00m2 parcialmente 
murado R$ 145.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/99695-8789.

JD MARIA Luiza I, c/200,00m2 
murado R$ 72.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD PRÍNCIPE 02 lotes 
juntos murados c / alicerce de 
construção R$ 160.000,00 SIG 
IM0VEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

MACATUBA NO Centro na Ave
nida c / 820,00m2 R$ 248.000,00 
SIG IM0VEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789

CENTRO DE Macatuba na Ave
nida c / 2.300m2 R$ 690.000,00 
SIG IM0VEIS(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 
IM0VEIS(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 w w w . 
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. GRAJAÚ, terreno c/ 
250,00m2 - R$ 35.000,00 + 
Prestações - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

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

MARIA LUIZA III, lote com 
220,00 m^, $ 65 mil, obs. Lote 
quitado e parcialmente murado. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliá
ria (14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATI, lote 
com 521,25 m2 (15,00X 34,75),
R$ 190 mjl, obs. Parte a lta, todo 
murado. 0 tim a localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - Centro 
- últimas unidades, área nobre, 
m^+ valorizado, ruas largas e 
arborizadas, excelente topografia. 
O 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).

LOTES NO Grajaú , ótima opor
tunidade, aceita financiamento. 
Tratar (14) 997-109-001.

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).

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).

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.

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.

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

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).

JARDIM GRAJAÚ, a 80 metros 
da avenida, medindo 265,90 m^, 
quitado. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio

JD. STA Terezinha: terreno c / 
200.00m2 Valor R$ 95.000,00 
quitado - ótima localização Toledo 
Imóveis 32630187.

JD. PRÍNCIPE: Terreno c / 
200,00m2 Valor R$ 70.000,00 
Toledo Imóveis 32630187.

JD. MARIA Luiza IV -Terreno 
c / 234,00m2 Valor R$ 69.000,00 
não aceita financiamento Toledo 
Imóveis 32630187.

Q o u ç i i a s  
imoveis

CENTRO - 2 quartos, sala, cozinha, wc, terreno 
de 240 mt^ R$ 160 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY - Parte alta Casa com 3 quar
tos, sendo 1 suíte, sala, copa/cozinha, wc, área 
de serviço , quintal amplo e garagem coberta p/ 2 
carros, terreno de 525 m  ̂e rancho no fundo, R$ 
470 mil, aceita financiamento.

JD. JOÃO PACCOLA - Terreno de esquina, mu
rado com 200 m ,̂ R$ 75 mil, não aceita finan
ciamento.

JD. MARIA LUIZA II -  Terreno com 200 m ,̂ mu
rado R$ 75 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY - 2 terrenos com 396 m ,̂ ótima 
localização.

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.

PARQUE 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$ 
500 mil, aceita financiamento.

MARIA L U ÍZ A - Casa com 3 quartos, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem coberta para 2 carros 
e churrasqueira com wc (aceita financiamento).

JD. ITAMARATY -  Casa na parte alta com 190 m̂  
de área construída com 2 quartos + 1 suíte, 2 salas, 
cozinha, 1 wc -t- 1 lavabo, área de serviço coberta 
e garagem coberta para 2 carros, terreno total de 
522,75 m ,̂ R$ 530 mil ( aceita troca por casa de 
menor valor).

RUA JOSE DO patro cín io , 847 CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 

• 997-562-647 • 997-721-740 • 981-506-252 
www.douglasimoveislp.com.br
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O ECO Construção
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

N A  P R A T IC A
Um exemplo da utilização do bloco de concreto 
pode ser visto no prédio da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista. No local, o bloco tem a 
função de fechamento da obra.

GESSO
S o lu çõ e s  construtivas

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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Na comparação entre 
custo x benefício, é preciso 
atenção ao fator desperdício 
e sustentabilidade

P risc ila  P e g a tin __________________

Não tão comum em construções re
sidências, mas com vantagens que 
vão além dos tijolos convencionais, 

os blocos de concreto podem ser a aposta 
sustentável para o futuro das edificações.

Fabricado através do pó da areia, ci
mento e pedriscos, o bloco de concreto 
dispensa as jazidas de barros e se torna um 
aliado do meio ambiente.

Para optar por um a obra com esses 
blocos, o engenheiro civil Evandro Alber
to Dalben explica que é preciso verificar 
alguns detalhes já  no início do projeto. "A 
planta precisa ser modulada, porque não 
vai ter corte do bloco, como acontece com 
o tijolo convencional”, diz. "Existe a famí
lia do bloco que tem no tamanho inteiro, 
meio, dois terços. Quando chegar ao fim da 
parede, tem  o bloco J que é utilizado para 
apoiar a placa da laje”. Por isso, o uso de 
cada bloco deve ser pensando antes mesmo 
de adquirir o produto. "É como se fosse um 
lego, vai m ontando”, completa. A vanta
gem desse processo é evitar o desperdício,

FOTO: DIVULGAÇÃO

que com o uso do tijolo convencional, pode 
representar até 30% do total da obra.

As partes térm ica e acústica também 
devem ser planejadas. "Analisar as espes
suras da parede para ter conforto térmico. 
Em relação à umidade não pode deixar ele 
cru, senão absorve muita água”.

Quanto à vida útil do concreto, por ser 
feito de cimento ele aguenta muito mais

vai interferir na cor”.
Já entre as desvantagens o bolso é a que 

mais pesa. Um bloco de concreto pode sair 
por volta de R$ 1,50 enquanto um tijolo 
baiano R$ 0,39 a R$ 0,55. Na nossa região, 
a proximidade das olarias e a baixa dem an
da torna o produto mais acessível, mas em 
São Paulo, onde as olarias estão mais dis
tantes a diferença de valor dos blocos para 
os tijolos não é tão significativa.

A mão de obra qualificada é outro pon
to que preocupa Dalben. "Como é um a 
obra m odulada os pedreiros não estão 
acostumados a esse tipo de tijolo, mas é 
um  tijolo que caminha para as construções 
sustentáveis”, finaliza.

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

que o tijolo e pode não ter fim.
Mas, para a com pra do bloco de con

creto, três itens precisam ser verificados: 
a qualidade da aparência, arestas vivas e 
a não existência de trinca. "Se o bloco for 
receber revestimento tem que ser áspero 
para facilitar a aderência. Ele precisa re
ceber a pintura impermeabilizando porque 
não pode receber m uita água, mas isso não

FRASE

C
"O bloco de concreto 
caminha para as construções 
sustentáveis"
diz o engenheiro civil Evandro 
Alberto Dalben.

F A B R IC A ^ D E  T E L H A S
AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO

ISOLEN

• T e lh as T rapéz io  
C o b e rtu ra  e fe c h a m e n to  de  

g a lp õ e s  e b arracõ es.

( 1 4 )9 9 7 2 5 - 9 9 0 7

. . . i l i l k .

E V E R T O N
P E R E I R A
A R Q U I T E T O

(14) 996-178-886
everton@evertonpereira.com.br

Anuncie Aqui!
Nova página de construção em O ECO. 
Preços especiais, excelente oportunidade.
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http://www.jornaloeco.com.br
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O ECO Gente de 
Negócios
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CAFÉ DAS 9H30

Um minuto foi suficiente para minha vida mudar. Programa Café das 9h30, com Everton 
Vitorato, todos os sábados e domingos, às 9h30, na TV Preve.

Há quase 2 anos, o Espaço Lis oferece atendimento diferenciado e tratamentos personalizados, 
com equipamentos modernos e produtos profissionais. Para agendar avaliação, contate pelos 
telefones (14) 3263 0193 ou 99104 8301 (também pelo Whatsapp). Espaço Lis: rua Coronel Virgílio 

Rocha, 228 - Centro. Siga a página no instagram @espaco_lis e acompanhe as dicas semanais.
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MASSTER VEÍCULOS

Carros 0 km e usados, com a menor taxa de juros e o melhor negócio estão na Masster 
Veículos. Na foto, Dênis, Claudio, Gracieli e Juninho estão prontos para atender. A  Masster 
Veículos fica na rua Manoel Amâncio, 331 -  Centro (esquina com a avenida 25 de Janeiro), 

em Lençóis Paulista. Telefone (14) 3263 2244 e Telefone/fax (14) 3263 6861.

A  Nações Variedades traz para os lençoenses diversidade de brinquedos, material 
^ x  escolar e utensílios domésticos. Os produtos, sempre de qualidade, custam a partir de R$ 

1. Confira as novidades da Nações Variedades, que fica na rua Holanda, 182 -  próximo à 
paróquia das Nações. Na foto, Lucineia Santos (proprietária) e Keite.
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