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PÔSTERES
Hoje, os heróis 
do Amador 2013 CH

R$ 1,50

ENTREVISTA
Cleberson fala sobre a 
c a rre ira  d e  jo g a d o r
no futebol profissional

NEGOCIOS S/A
Veja os cuidados na hora de 
fazer a  in s ta lação  d a  
rede  elétrica  residencial ®

Geraldo AIckmin repassa 
R$ 900 mil para o Hospital
A rticu lação de Bel Lorenzetti, José Antonio M arise  e Edenilson G recca junto ao v ice-secretário  da Casa Civil, 
Rubens Cury, permitiu destinação da verba; em presas e Prefeitura com plem entaram  com  mais 380 mil C5l

OPERAÇAO NATAL

Embriaguez vira 
alvo da polícia 
nas rodovias

A Secretaria de Segurança Públi
ca iniciou ontem, às 14h, a Operação 
Natal - que segue até as 23h59 de 25 
de dezembro. O policiamento está 
reforçado e tem  700 veículos e 346 
bafômetros operando nos 22 mil qui
lômetros de estradas no Estado. 125 
radares móveis serão usados na opera
ção para coibir excessos de velocidade 
comuns neste período de festa.

M INHA CASA, M INHA VIDA

Segue até 15 de 
janeiro prazo 
para recursos

C om eçou no dia 17 de dezem 
bro  e te rm in a  em  15 de janeiro  o 
prazo para  70 candidatos, so rte 
ados em  novem bro no program a 
M inha Casa, M inha Vida, en tra 
rem  com  recursos para  con tin u ar 
na seleção que vai en tregar 452 
casas no Jard im  C arolina. Eles 
foram  barrados, en tre  os m otivos, 
p o r não cum prirem  as exigências 
do program a.
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CONSELHO DA CRIANÇA

Zilor destina R$ 70 mil na região
A Zilor destinou R$ 70 mil para os 

Conselhos da Criança e do Adolescen
te de Lençóis Paulista e Macatuba. Os 
municípios utilizarão a verba para ações 
de educação e proteção a jovens em si
tuação de risco social. O valor é dedu
zido do Imposto de Renda apurado na 
declaração anual, respeitando os limi
tes de até 6% do imposto devido para 
pessoas físicas e até 1% para empresas. 
Telma Gutierres de Souza, do Conselho 
de Lençóis Paulista, diz que a verba vai 
para projetos sociais de entidades como 
Apae, Legião Feminina, Legião Mirim

e Casa Abrigo Amorada. Além das en
tidades, o recurso será destinado para 
o tratamento de jovens em clínicas de 
reabilitação e campanhas educativas 
de combate ao trabalho e exploração 
infantil. Em Macatuba, o recurso será 
destinado à Banda Sinfônica Municipal 
que atende cerca de 40 crianças e ado
lescentes. “Nosso objetivo é apoiar ações 
que priorizem a educação de jovens e, 
consequentemente, mudar a vida deles 
e de suas famílias para melhor", finaliza 
José Carlos Morelli, diretor de relações 
com acionistas e administrativo da Zilor.

AGRONEGÓCIO

Safra da cana 2013 
chega ao fim com 
queda de produção

A safra deste ano da cana-de-açúcar 
teve queda de 2,12% em relação à expec
tativa da Ascana. O principal motivo, se
gundo o conselheiro Luiz Carlos Dalben, 
foi a instabilidade do tempo, com perío
dos secos e outros chuvosos. O resultado 
influencia a produção menor do açúcar 
e do etanol. Em contrapartida, um nú
mero positivo se destaca: 84% da colhei
ta desde ano foi mecanizada. o

AQUECIDA
O comércio de Lençóis Paulista segue 
com horário estendido até segunda- 
feira. Hoje e amanhã, as lojas ficam 
abertas das 9h às 17h. Na segunda- 
feira, das 9h às 22h e, na véspera do 
Natal 2013, das 9h às 17h.

NATAL DA FAMÍLIA

Zoom Beatles 
toca na segunda; 
hoje tem Rhaas

O Natal da Família em Agudos, 
que começou dia 5 dezembro, tem  hoje 
o show do grupo paranaense Rhaas. 
Com a mistura do sertanejo com um 
batidão, os rapazes prometem agitar o 
público. Amanhã, Felipe Costa sobe ao 
palco e lança a música No Cantinho da 
Balada e apresenta sucessos como Tô 
Solteiro. Na segunda-feira, a atração 
será a banda Zoom Beatles, que mostra 
todas as fases da banda londrina.

VIVER BEM

Grupo dança 
para superar o 
preconceito

O Grupo Inclusão (foto ao lado) une 
a iniciativa da aluna Lilian Augusta Nas
cimento com o gosto por desafios do 
professor de ballet clássico Luiz Henri
que de Santana. E chama a atenção dos 
admiradores da dança. Há quatro me
ses, o grupo de nove alunos - quatro de
les cadeirantes - se reúne às sextas-feiras 
na Adefilp para aprender o ballet clássi
co e evoluir nas coreografias que inclui 
acrobacias com as cadeiras.

POLÍTICA

Nardeli da Silva quer proibir comércio em áreas públicas
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TEMPO
SÁBADO, 21/12

Sol com algumas 
. nuvens. Não chove.
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DOMINGO, 22/12
Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Í 20°C ^ R 34%

RÁDIO C)
Impostômetro bate hoje na 

casa dos R$ 1,6 trilhão, por 
volta das 13h40
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desta edição: '  ^
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Cidades DECISÃO
O Paço Municipal e Legionários decidem hoje, 
o título do Campeonato Interno de Futsal da 
Prefeitura de Lençóis Paulista. A competição é 
organizada pela Associação dos Servidores e 
Diretoria de Esportes e Recreação.
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COMUNICADO
A Associação Protetora Amigos 

dos Animais de Lençóis Paulista desde 
ontem até o dia 5 de janeiro não aten
de pelo telefone (14) 3264 3817. Caso 
necessite, contate o Canil Municipal 
pelo telefone (14) 3264 8269.

RUMO AO TÍTULO
Agudos pode conquistar o Cam

peonato dos Servidores Públicos do 
Estado de São Paulo hoje, em Dois 
Córregos. Enfrenta os donos da casa 
às 10h. Além do troféu de campeão, o 
time vencedor leva R$ 25 mil. O vice 
recebe uma moto (R$ 7 mil). A com
petição reuniu mais de 30 equipes que 
representam as Prefeituras.

ESPORTE
Parte da imprensa radiofônica de 

Lençóis Paulista estará reunida ama
nhã, a partir das ioh, no Soccer Brasil 
para o jogo Amigos da Energia FM x 
Amigos da Ventura FM.

MISSAS DE FINAL DE ANO
Na Paróquia São Paulo Apóstolo de 

Agudos, a missa de véspera de Natal e 
Ano Novo acontecem às 20h e as cele
brações nos dias 25 de dezembro e 1° 
de janeiro começam às 19h. Na missa 
do dia 31 tem exibição de retrospectiva 
e lançamento de campanha para 2014 
com o lema 'Eu faço parte dessa rede 
de irmãos'

FIM DE ANO
Segunda-feira é o último dia para 

fazer agendamento de viagem da saú
de para os dias 24, 25 e 26. A Central de 
Agendamentos, em Lençóis Paulista, 
fica ao lado do Almoxarifado funciona 
das 7h às 10h. Ainda sobre os serviços 
públicos, terça-feira não tem coleta de 
lixo e as creches municipais não fun
cionam. Nos dias 23, 26 e 27 a coleta 
de lixo funciona normalmente.

MIMOS DO NATAL - Na M aternidade, em Lençóis Paulista, a árvore de Natal 
deste ano ganhou uma decoração especial. Ao invés das tradicionais bolinhas 
coloridas, estão os bebês que ali nasceram em 2013.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, m ande fo to  com  
cenas positivas ou negativas, sugestões, rec lam ações. 
Para o e-m ail ca rtado le ito r@ jom a loeco .com .br, com  o 

núm ero de seu te le fone , autorização e RG.

í

FRASE
"Vamos arrecadar alimentos para 
a Casa Amorada" Cláudio Abade, 

coordenador da Liga Lençoense de 

Futebol Am ador de Lençóis Paulista

Impostos batem recorde 
de arrecadação hoje

Pela prim eira ve z desde que foi criado, em  20 0 5, o 
Im postôm etro da A sso c iaçã o  Com ercial de São Paulo 
atinge R$ 1,6  trilhão  hoje, por vo lta das 13h 40 . O valo r 
corresponde a todos os im postos, taxas e co ntrib u i
ções d estinad o s à União, aos estad os e aos m u n ic í
pios -  e pagos pelos b rasile iro s. A lguns exem plo s são 
o Im posto sobre Im portação, o Im posto sobre Produ
tos Ind ustria lizad os (IPI), o Im posto sobre a Renda, 
o Im posto sobre O perações Fin an ceiras (IOF), a CIDE 
(com b ustíveis) e o ICMS. A ve lo cid a d e  com que os 
núm eros do Im postôm etro avançam .

A Ceia de Natal deverá ser mais cara neste 
fim de 2013 do que no ano passado. O va 
lor deve ficar 8 ,10 %  maior segundo dados 
da Fundação Getúlio Vargas. Foram pesqui
sados 17 produtos entre os mais utilizados 
tradicionalmente pelos brasileiros durante 
as comemorações. Destes, 11 alimentos fica
ram, inclusive, com altas acima da inflação.

Os principais aumentos foram sentidos nos 
panetones, alta de 15 ,3% ; no azeite 13 ,7 % ; no 
frango 10 ,3%; no lombo suíno 10 ,1%  e na azei
tona em conserva 9 ,5 % . A pesquisa mostrou 
ainda que, em média, os presentes também 
estarão mais caros 3 ,7 8 % . Para o instituto, 
2013 apresentou uma tendência de elevação 
dos preços dos alimentos, o que também pode 
ser sentido nos produtos da Ceia de Natal.

/////////////////////////////////////////////////̂ ^^^
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«Concha

Com prando no comércio de Lençóis Paulista, 
você pode ganhar um carro O Km e ainda ganhar 
prêmios instantâneos!

★ Participe e peça sua 
raspadinha!

São RS 1 8 .0 0 0 ,0 0
em prêm ios instântaneos

A p o io :
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Opinião i FRASE
• "Não haverá prejuízo para a UTI, já que temos a 
promessa de ajuda para a construção de uma moderna 
UTI no futuro."

Prefeita Bel Lorenzetti, sobre verba para o Hospital

PARA PENSAR
• "O homem não é mais do que a série 
dos seus atos."

Georg Hegel

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

Palavra e ação

Entramos nos últimos dias de 2013, já sen
tindo o sol nascer para 2014. Os próximos 
dias são de confraternização e festas, de 

expressão de bons votos para o ano que 
vem acontecendo em repartições públicas, 
nas empresas, nas casas, nas ruas, nas igre
jas. E também nos leitos dos hospitais. Isso é 
importante na vida de uma comunidade, já 
que a tradição de encerrar o ano selando um 
abraço de amizade é bem melhor do que o 
clima belicoso.

Felizmente, ainda neste apagar das luzes 
de 2013, o Hospital Nossa Senhora da Pie

dade recebe o alento de que precisava 
para também ter o que comemorar nos 

dias finais do ano. Espera-se que todo o 
esforço que a cidade viu se mobilizar 
nos últimos dias enterre de vez a pi
cuinha política que embaraçosamente 
assistimos acontecer, sobretudo no 
ambiente da Câmara Municipal.

Como o período é tipo para os 
balanços e exames de consciência, 
fica um olhar do Jornal O ECO para os 
atos e as atitudes que diferenciam fi

lantropia de fanfarrice, trabalho sério 
da bravata.

De um lado, a cidade assistiu prosperar a 
articulação do trio Bel Lorenzetti, José Antonio 
Marise e Edenilson Grecca para efetivamente 
resolver o problema emergencial no caixa do 
Hospital. A cereja do bolo está anunciada na 
edição de hoje de O ECO, com a informação 
de que vem dinheiro do Governo do Estado, 
de empresas locais e até do próprio bolso de 
alguns filantropos para pagar as contas.

De outro lado, assistimos ao lamentável 
teatro encabeçado pelo presidente da Câ
mara, Humberto José Pita, surpreendente
mente seguido por experientes vereadores, 
como Nardeli da Silva e outros. Do grupo de 
Pita veio muito barulho, jogo de cena para 
a imprensa transmitir e pouca ação. Nem a 
simbólica moedinha de 5 centavos, que Pita 
exibiu em sua exposição na Câmara, foi de
positada na conta do Hospital. Não veio nada 
de solução efetiva que se possa dizer que 
ajudou a entidade a sair do sufoco.

Se o ano termina bem para o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, o mérito é de 
quem arregaçou as mangas e se pôs a ser
viço da coletividade. E não há crédito algum 
para aqueles usam da saúde pública de 
trampolim para projetos políticos pessoais.

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

Existe diferença entre Pita e Juruna?

O
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M oisés Rocha
é jornalista

Uma pena que boa parte do Legislativo 
lençoense ainda não tenha entendido 
os novos tempos da política no País. Es

tão surdos aos clamores populares por mais 
transparência, por respeito à inteligência 
alheia, por zelo com a coisa pública.

O cidadão mostra, quando ouvido, que 
deseja apenas serviços melhores, serviços de 
qualidade, serviços "padrão Fifa". Ele, o cidadão, 
quer serviços melhores. Apenas isso. E querer 
serviços melhores não significa que está insa
tisfeito, mas apenas mais exigente. Oxalá!

A foto do presidente do Legislativo len- 
çoense Humberto José Pita (PR) segurando 
uma moeda, como se insinuasse que o Hos
pital Nossa Senhora da Piedade precisa de 
migalhas, é uma vergonha para os nobres 
vereadores. É mais forte inclusive que a de
plorável imagem do Palácio de Vidro.

Parte dos nossos nobríssimos legislado
res age como autista, num mundo próprio, 
como se tudo fosse bacana, legal... Como se 
passes de mágica resolvessem os proble
mas. Pita é o líder desse comportamento de
savergonhado, que não tem timidez nenhu
ma, que extrapola todas as formas de bom 
senso que um ser humano pode colocar nos 
seus gestos.

Passados doze meses, não vemos di
ferença de fundo na conduta de Pita ou na 
conduta de seu antecessor, um tal Juruna, 
mais conhecido como Ailton Rodrigues de 
Oliveira, que não deixou saudades e anda 
louco para abrir o bico, contar tudo que sabe, 
tudo que viu, tudo que experimentou.

Vemos poucas, quase nenhuma dife
rença, entre as gestões do médico Pita e do 
empreiteiro Juruna, quando se trata de zelo 
com a coisa pública e respeito pela opinião 
popular. São tantas as semelhanças...

Orçamento estourado, compra de carros 
novos, exagero na contratação de assessores. 
Chegamos ao cúmulo de ver assessor subir na 
tribuna da Câmara (tribuna sagrada onde deve
ria prevalecer o interesse público) justificar ma
téria publicada no seu veiculo de comunicação.

São esses caras que desejam chegar à 
Prefeitura de Lençóis Paulista e comandar a 
cidade. São eles que dão o tom, que condu
zem o sagrado Poder Legislativo, local onde 
o povo mais se faz representar, à descrença 
total, à falta de vergonha crescente.

Mais triste do que ver Pita segurando 
moedinha ironicamente, esquecendo seu 
papel de chefe de um poder, é saber que 
teremos mais doze meses dessa turma no 
comando do Legislativo.

Lençóis fica de olho! Fiscaliza, acompa
nha, vai às sessões. Só o clamor popular pode 
impedir a perpetuação de uma vergonha.
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Dilmalévola e o Lobo
M arcos N orabe le_________________
é diretor de RH da Prefeitura de 

Lençóis Paulista, psicólogo e escritor

Era dezembro e Dilmalévola se prepa
rava para as festas de fim de ano, um 
ano sem muito a comemorar. Sozinha, 

olhava a árvore de Natal enfeitada com 
estrelinhas vermelhas. A visão lhe fez re
cordar o primeiro encontro com o lobo, há 
muitos e muitos anos. Ela era uma criança 
e sua mãe lhe disse: "Trabalhei muito e fiz 
doces e bolos para você levar para a sua 
vovó vender na loja da floresta. Mas, cui
dado! Não pegue o caminho da esquerda, 
ele é cheio de enganos e perigos, tome 
muito cuidado com Sindicalobo, ele é bar
budo, tem um dedo a menos em uma das 
mãos e tem a língua presa. Ele é o maior 
enganador que já existiu!"

A garota pegou a cesta e partiu. Sua 
mãe fazia doces e suas vozinha os vendia 
para os viajantes que passavam na flores
ta. Ela sabia que o caminho da esquerda 
era mais curto e mais fácil, por isso re
solveu não obedecer à mãe e seguiu por 
aquele caminho perigoso. Caminhava ela 
levando os doces para a vovozinha quan
do deu de cara com o Sindicalobo. "Com
panheira garotinha, que bom ver você 
aqui."- disse ele. "Que grande língua você 
tem." respondeu a menina. "É para mentir 
melhor, minha querida." explicou o lobo. 
"Que orelhas grandes e olhos enormes 
você tem." - apontou a menina. "Não se 
engane com isso porque eu nunca vejo e 
nunca ouço nada, e se disserem que fi
zeram algo errado na floresta eu também 
não sei de nada. Como você veio pelo ca
minho da esquerda terá que deixar par
te destes doces comigo para distribuí-los 
para os bichinhos das floresta."- afirmou 
o lobo. "Mas minha mãe trabalhou para

fazer estes doces ela investiu tempo e di
nheiro nisso. Não é justo." - Mas eu preci
so deles para distribuir para os bichos da 
floresta. Aprenda comigo, o bolsa doce 
garante que eu continue liderando estes 
bichinhos. Quem recebe um docinho vota 
em mim nas eleições." - explicou o lobo.

A menina quis entender melhor e per
guntou: "Mas você só divide o que é dos 
outros, mas e o que seu?" O Sindicalobo 
sorrindo explicou: "Companheira garoti- 
nha, entenda bem isso, nós do caminho 
da esquerda só dividimos o que é dos 
outros, o que é nosso é nosso e sempre 
queremos mais ainda dos outros para nós. 
Adoramos tomar dos empreendedores. 
Eles trabalharam tanto para conseguir as 
coisas e têm que dividir com os outros. 
Nós do caminho da esquerda temos am 
bição mensalonica."

Ouvindo isso a menina, sentiu crescer 
em seu íntimo o desejo de seguir pelo 
caminho da esquerda, mas tinha ainda 
uma dúvida. "Se eu não levar todos os 
doces para minha vó vender, o comércio 
dela vai quebrar e ela vai ter um ataque 
do coração." O Sindicalobo, tranquilizou: 
"Querida, não se preocupe com isso. Nós 
Sindicalobos temos amigos em todo mun
do. Caso sua vó adoeça, falarei com meu 
amigo Lobo Castrito e ele mandará médi
cos de Cuba para tratar de sua avó."

Ela pensou e decidiu que o Sindicalobo 
seria seu mestre e que ela seguiria para 
sempre o caminho da esquerda. O Sindi- 
calobo para marcar o momento, presen
teou a garota com um capuz vermelho. A 
vestimenta tinha um único botão em for
mato estrela, também vermelha. - A partir 
de agora, você se chamará Dilmalévola. - 
disse o lobo e ela seguiu seu novo mestre. 
Não muito tempo após esta terrível esco
lha, o próspero negócio da vovozinha faliu 
e ela não viveu feliz para sempre.

l |
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Articulação tucana tira Hospital do sufoco
Esta semana ficou claro que quando empresários e políticos juntam as mãos 

é possível revolver problemas até então indissolúveis. Um exemplo disso foi a 
dívida do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Uma ação articulada da tríade Bel, 
Marise e Edenilson Grecca junto ao Governo do Estado resultou no empenho de 
R$ 900 mil para a entidade salvar seu final de ano. Além disso, empresas de 
Lençóis Paulista contribuíram com causa. A Zilor doou R$ 100 mil e o Grupo Lwart 
emprestou R$ 180 mil que, im agina-se, jam ais será cobrado. Isso resolveu o pro
blema emergencial. No começo de 2014 será preciso tratar o problema crônico 
de falta de dinheiro. A entidade opera em déficit mensal de R$ 250 mil e toda a 
sociedade tem que se envolver para achar a solução definitiva.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

DINHEIRO EM CAIXA
Hospital Nossa Senhora da Pieda

de recebeu um reforço de quase R$ 
1,4 milhão para fechar caixa neste fim 
de 2013; em janeiro, novos desafios 
se apresentam

Recuo estratégico
Estava pronto e encam inhado o 

projeto de lei da M esa da Câmara 
de Agudos que doaria à Prefeitura o 
novo prédio do Legislativo aguden- 
se. O ato simbólico liderado pelo 
presidente Auro Octaviani (PMDB) 
neste final de ano teve que ser 
adiado por tempo indeterminado. 
Estrategicamente, Auro tirou o pro
jeto da pauta e pôs na gaveta.

Pitaco
Especula-se nos corredores da 

Câmara que Auro anteviu a rejeição 
à doação do prédio e enxergou na 
manobra a mão do ex-prefeito Car
los Octaviani (PMDB), seu irmão. A 
leitura que se faz é que a doação do 
prédio da Câmara para abrigar ser
viços de saúde seria um símbolo im 
portante para Auro explorar em uma 
eventual candidatura a deputado.

D escarrilou
A ALL (Am érica Latina Logística) 

adiou a entrega do EVTEA (Estudo 
de Viabilidade Técnica Econômica 
e Am biental) em Lençóis Paulista, 
marcada para q uinta-feira 19. S e 
gundo a concessionária, foi devido 
a problemas na agenda de seus d i
retores. A nova data para mostrar 
como retirar os trens do Centro da 
cidade não foi divulgada.

Linha fina
O estudo técnico, concluído pela 

Acciona Engenharia LTDA, pretende 
indicar qual (ou quais) possibilidade 
é a melhor estratégia para construir 
um contorno ferroviário no m uni
cípio. A Vetorial (Vetria Mineração) 
planeja transportar minério de ferro 
pela malha ferroviária. Os cruz^- 
mentos urbanos são gargalos peri
gosos no trajeto dos trens.

Rebarba
A prefeita de Lençóis Paulista, 

Bel Lorenzetti (PSDB), pediu convo
cação de sessão extraordinária para 
a segunda-feira 23, para votar re
passes a entidades filantrópicas. A 
atitude contraria a vontade expres
sa do presidente da Câmara, Hum
berto José Pita (PR), que já  havia 
declarado publicamente que não 
gostaria de trabalhar nas férias.

Cadeira vazia
Conversas de bastidores dão 

conta que Pita faria valer sua for
ça e não iria à sessão extra da 
segunda-feira. Se for assim , quem 
deve assum ir o comando da vota
ção -  importante para as entidades 
filantrópicas de Lençóis - é o v ice 
-presidente Nardeli da Silva (PROS). 
Vale lem brar: as entidades prestam 
serviço relevante à comunidade.

Clima de festa
Ontem, a Câmara de Lençóis fez 

sessão solene, às 19h30, para en
tregar a Ordem do Mérito Esporti
vo Lençoense. O evento, realizado 
na Sala das Sessões Mário Trecenti, 
hom enageou atletas e outras pes
soas que contribuíram com o espor
te este ano. O vereador Gumercindo 
Ticianelli Júnior (DEM) é o responsá
vel pelas hom enagens.

M inha casa
O andam ento das obras das 452 

casas do Jardim Carolina, sorteadas 
em novem bro e tocadas pela Di
retoria da A ssistência e Promoção 
Social, está m ais acelerado que 
de outras cidades da região que 
tam bém  estão no programa Minha 
Casa, Minha Vida. Já se cumpriu 
4 0 %  do cronograma e as casas d e
vem  ser entregues no primeiro s e 
m estre de 2014.
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Prefeitura M unicipal 
de Lençóis Paulista 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Resolução n° 03/2013 da Comissão de trabalho do Programa Minha
Casa Minha Vida
A Comissão de Trabalho, responsável pela coordenação dos traba-
lhos de seleção dos beneficiários para o Programa Minha Casa Minha
Vida -  Jardim Carolina, no Município de Lençóis Paulista, no uso de
suas atribuições legais, conforme decreto n° 288, de 06 de agosto de
2013, torna público a relação de sorteados titulares que apresentaram
inconsistências.
Art. 1° São considerados sorteados com inconsistências todos aque-
les que deixaram de comparecer ao atendimento na data do agenda-
mento realizado no período de 25 de novembro a 16 de dezembro de
2013, bem como aqueles que compareceram e não comprovaram o
atendimento dos critérios e requisitos do programa, no processo de
elaboração do dossiê.
Art. 2° Nos termos da Resolução n° 02/2013 , todos os sorteados com
inconsistências poderão apresentar recurso perante esta Comissão de
Trabalho da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista até o dia 15 de
janeiro de 2014, que deverão ser protocolados na Diretoria de Assis-
tência e Promoção Social, sito à Rua Ignácio Anselmo, n° 329.
Art. 6° A presente Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2013.

COMISSÃO DE TRABALHO
Anexo da Resolução n° 03/2013
Sorteados do PMCMV com inconsistências

TITULAR CPF
1 Adilson Martinelli Leite 923.999.248-00
2 Adriana Conceição dos Santos 411.900.138-51
3 Adriana Martinelli de Almeida 345.053.638-99
4 Alex John Fernandes 397.230.048-44
5 Aline Martins Moreira 355.951.618-84
6 Amanda Ventura 415.235.348-18
7 Anderson Carneiro do Vale 412.773.158-33
8 Andressa Diniz 377.387.448-04
9 Angela Maria Ferrarezi Zeferino 130.877.068-50
10 Barbara Rodrigues Danelon 329.934.228-20
11 Carlos Nazario Ferreira 699.065.489-91
12 Cleide Valente 826.953.938-49
13 Cleonice Pereira da Silva 140.669.108-90
14 Conceição Aparecida Manoel 331.755.188-77
15 Daiana Jaqueline do Nascimento 360.262.548-62
16 Damarilza Lopes de Souza 306.999.548-94
17 Debora Cristina Troiano 368.671.008-05
18 Dorival da Silva Junior 339.427.138-96
19 Edlen Maiara da Cunha 407.447.968-06
20 Elaine Rodrigues Theodoro 286.104.978-28
21 Elisangela Cristina Semenssato Ribeiro 289.533.758-60
22 Elisangela de Almeida dos Santos 228.689.828-67
23 Elizabete Cristina Peres 384.304.068-08
24 Eloisa Ferraz de Arruda Dutra 366.832.158-20
25 Ezemira Leme 170.510.848-28
26 Fernanda Eloisa Santana 406.765.308-50
27 Fernando Henrique da Silva 358.191.448-48
28 Flavia Fantinatti dos Santos 316.572.178-50
29 Hevilin Svicero da Silva 326.245.808-24
30 Iraci Alves 171.735.898-51
31 Ivana Maria Galvão de Farias 054.212.544-70
32 Janaina Aparecida Carneiro do Vale 233.269.748-92
33 Janaina de Paula Bertusso 409.748.668-30
34 Jessica Rodrigues de Almeida Laura 402.779.578-42
35 Jessica Romano 404.777.848-60
36 Joana Carneiro do Vale 487.886.519-91
37 João Batista dos Santos 331.211.339-34
38 Jocivalda Jesus de Souza 290.903.528-05
39 Josiane Cristina Soares Venerando 293.333.178-05
40 Jucenildo Carlos da Silva 215.596.088-38
41 Laize Cristina Werneck 386.108.908-48
42 Leila Oliveira de Souza 345.313.158-47
43 Leticia Rocha Sabino 361.147.328-63
44 Lindaura Costa Lima 303.762.288-14
45 Lisandra Gomes 332.963.808-76
46 Luan Wellington Pola 409.791.798-66
47 Lucelia Custodio 305.158.018-01
48 Luciana Barbosa da Silva 044.120.138-55
49 Luiz Fiocco 623.557.678-15
50 Maiara Placca Rodokas 409.331.438-18
51 Marcela Pereira da Silva Lemos 408.035.248-46
52 Marcela Roseli da Cunha 329.830.968-07
53 Marcia Regina Farias de Souza 263.165.248-70
54 Marcia Sergio Rozario 161.967.548-07
55 Marciano Francisco Martins 338.468.588-11
56 Maria Alice Francisco dos Santos 195.418.118-23
57 Maria Aparecida Cardoso da Silva 256.750.298-00
58 Maria Aparecida De Castro 567.783.508-06
59 Maria Aparecida Paccola 061.798.398-40
60 Maria Carla dos Santos 350.652.488-77
61 Maria Celia Cavalieri da Silva 043.435.808-81
62 Maria Lucinda da Silva 180.962.338-31
63 Marisa Aoarecida de Oliveira Silva 326.060.358-10
64 Mateus Almeida da Silva 310.995.858-99
65 Natalia Fernanda Florindo 461.944.628-92
66 Palmira Vizoni Oliveira 078.864.358-42
67 Rafael Geracindo 055.634.068-06
68 Rafael Rodrigues Mursa 313.991.828-38
69 Raimundo Wellington Viturino Da Silva 414.244.108-60
70 Reginaldo Crepaldi Jordão 152.191.458-35
71 Roselia Aparecida Bueno 068.090.128-00
72 Sabrina Patricia da Silva 412.284.248-45
73 Sebastião Aparecido Florencio 825.464.018-15
74 Silmara Ferreira Duete 120.212.368-62
75 Silvana Aparecida Soares 385.131.078-08
76 Simone Aparecida de Assis 309.843.758-80
77 Simone de Cassia Boaventura 340.046.598-41
78 Simone de Fatima Alves 303.550.228-50
79 Simone Fernandes da Silva 346.491.298-18
80 Solange Aparecida Gomes 120.208.038-36
81 Sonia Regina de Jesus 295.704.278-92
82 Sueli Aparecida Russo de Almeida 268.220.988-28
83 Terezinha Luiz 221.956.878-43
84 Thais Rebeca Avelino 406.754.048-51
85 Valdeci Marques Nunes 131.840.988-85
86 Vanderlei Roberto Peleteiro 046.028.698-66
87 Vera Lucia da Conceição Dos Santos 145.671.658-10
88 Vera Rodrigues 297.863.308-54

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA ES
CRITA E PROVA PRÁTICADO CONCURSO PÚBLICO 005/2013 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 
torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado 
nos dias 10/11 (prova escrita) e 08/12 (prova prática) de 2013, para 
os cargos: Agente de Saúde, Agente de Vigilância Eletrônica, Eletri-
cista, Técnico em Informática, classificados em ordem decrescente
de notas, conforme Edital de Concurso 005/2013 de 29 de agosto de
2013, a saber:

AGENTE DE SAÚDE 
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. PRÁTICA
1° 116,00 Michele Cristina Ribeiro Mergulhão 10285 38,000 16,000 62,000
2° 110,00 Patricia Murari 10192 38,000 10,000 62,000
3° 108,00 Gabriele Cristine Dos Santos 10299 34,000 12,000 62,000
4° 106,00 Franciele Tatiane Lima 10203 36,000 8,000 62,000
5° 104,00 Gildilene De Souza Silva 10213 28,000 14,000 62,000
6° 104,00 Graciela Tenorio Ferreira 10232 34,000 10,000 60,000
7° 103,00 Flavia Georgina De Oliveira 11522 36,000 12,000 55,000
8° 101,00 Juliana Vieira 10284 34,000 12,000 55,000
9° 100,00 Adriana Francisco De Oliveira 10416 44,000 6,000 50,000
10° 100,00 Nathalia Ferreira De Lima Bonalume 10207 36,000 14,000 50,000
11° 98,00 Diane Liliane Schemer Santos 11510 36,000 12,000 50,000
12° 96,00 Salete Leite Morais Maciel 11486 30,000 16,000 50,000
13° 94,00 Daiana Soares Gonçalves 10447 32,000 12,000 50,000
14° 92,00 Solange Aparecida Lara Santos 10214 30,000 12,000 50,000
15° 92,00 Elaine Gonzaga De Azevedo 10295 36,000 6,000 50,000
16° 92,00 Helena Gonçalves 10451 26,000 16,000 50,000
17° 92,00 Derli Mariano Salgado 11532 32,000 10,000 50,000
18° 92,00 Mariana Cunha Do Nascimento 10446 30,000 12,000 50,000

AGENTE DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. PRÁTICA
1° 159,00 Sylvio De Godoy Cordeiro Junior 10255 48,000 16,000 95,000
2° 153,00 Claudio José Correia Pontes 11468 38,000 20,000 95,000
3° 148,00 Paulo Henrique Gali 11536 42,000 6,000 100,000
4° 147,00 Julio Henrique Bacili 10367 40,000 12,000 95,000
5° 143,00 Deivid Pedroso 10445 36,000 12,000 95,000
6° 137,00 Fernando Da Silva 10189 36,000 6,000 95,000
7° 100,00 Marcos Antonio Bertoli 10204 40,000 10,000 50,000

ELETRICISTA 
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. PRÁTICA
1° 151,00 Everton Juliano Vicencotte 10224 46,000 10,000 95,000
2° 145,50 Gerson Aparecido Angelico 10281 48,000 16,000 81,500
3° 125,00 Sebastião Rodrigues 10242 36,000 18,000 71,000
4° 122,50 Gerson Rodrigues Alexandre 10329 44,000 14,000 64,500
5° 118,50 Eduardo Francisco Rabelo 11553 46,000 12,000 60,500
6° 117,50 Amarildo De Macedo 10170 42,000 16,000 59,500
7° 114,00 Mario Sergio Leonel 10231 48,000 16,000 50,000
8° 104,00 Douglas Aparecido Dos Santos 10419 36,000 10,000 58,000

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
CLASS. NOTA NOME INSCR C.Esp. C.Ger. PRÁTICA
1° 148,00 Diego Henrique Soares de Andrade 10239 52,000 16,000 80,000
2° 146,00 Guilherme Marti Prado 10279 46,000 14,000 86,000
3° 142,00 Vinicius Santos Sanchez 10332 48,000 12,000 82,000
4° 135,00 Sergio Fuganholi Calandra 10274 48,000 6,000 81,000
5° 134,50 Rodrigo Aparecido Da Silva 10303 38,000 12,000 84,500
6° 128,00 Luiz Fernando Reginatto Martins 11461 40,000 10,000 78,000
7° 128,00 Deivison Aparecido Oliver 10168 36,000 16,000 76,000
8° 127,50 Alan Felipe De Mattos 10359 40,000 12,000 75,500
9° 125,00 Denilson Alves De Souza 10277 42,000 12,000 71,000
10° 124,00 Felipe Augusto Prandini 10401 44,000 12,000 68,000

Lençóis Paulista -  SP, 19 de dezembro de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI

PREFEITA

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 227,61.

Economia MACROECONOMIA
O Banco Central está mais pessimista com o crescimento em 
2013. Para o BC, o Brasil vai fechar o terceiro ano do governo 
Dilma com uma alta de 2 ,3 %  do PIB. Neste ano, o BC revisou o 
crescimento para baixo três vezes. Em junho, esperava-se um alta 
do PIB de 2 ,7% . Em março, o BC esperava crescimento de 3,1% .

AGRONEGOCIO

Safra da cana-de-açúcar 
registra queda de 2,12%
Contraste do tempo foi o principal motivo para produção menor; colheita mecanizada atingiu 84%

Priscila Pegatin
FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

A Safra de 2013, segundo 
dados da Ascana (Asso
ciação dos Produtores 

de Cana do Médio Tietê), ter
minou com queda de 2,12% 
em relação à expectativa tra
çada inicialmente. Neste ano, 
só pela Ascana foram proces
sadas 7.759 milhões de tonela
das de cana.

O principal motivo da 
queda, segundo explicou Luiz 
Carlos Dalben, diretor e con
selheiro da associação, seria a 
instabilidade do tempo, com 
períodos secos e outros muito 
chuvosos, além de canaviais 
considerados velhos. “Tivemos 
contrastes entre períodos mais 
secos e outros com muita chu
va. Essa questão da somatória 
sentimos que a cana não chegou 
na sua maturação final, ou seja, 
ela não produziu a quantidade 
de açúcar que produziu nos 
anos anteriores", esclareceu.

O ATR (Açúcar Total Recu
perado) também ficou abaixo 
do esperado, mas atingiu 155 
kg. “Mas a queda da safra foi

RESULTADO - Em 2013, setor sucroenergético contabiliza produção menor por causa do clima instável

de uma maneira geral", com
plementou o conselheiro da 
Ascana. Quanto ao impacto da 
queda da produção, deve gerar 
alteração na economia ligada ao

setor. “Se produzir menos cana, 
vai produzir menos açúcar e 
menos etanol", contabiliza o 
especialista.

Outro dado levantado feito

pela Ascana reforça que, na sa
fra de 2013, 84% da colheita foi 
mecanizada contra 16% manu
al. “Estamos dentro do que a lei 
determina", enfatiza Dalben.

M IN H A  CASA, M IN H A  VIDA

70 famílias podem recorrer para seguir no programa

Prazo de recurso 
começou em 17 de 
dezembro e termina 
no dia 15 de janeiro

Priscila Pegatin________

Dos 452 sorteados em no
vembro para integrar o 
programa Minha Casa, 

Minha Vida, 70 candidatos ain
da estão na lista de inconsistên
cia para se enquadrar no progra
ma habitacional popular e ser 
contemplado com uma moradia 
no Jardim Carolina. Esses ainda 
podem entrar com recursos para 
continuar no programa. Oito de
sistiram do processo, segundo 
informa Elisabete Ortado Atha- 
násio, diretora da Assistência e 
Promoção Social.

O recurso está disponível 
no período de 17 de dezembro

FOTO: MÁRCIO M OREIRA /O  ECO

EM ANDAMENTO -  40% das obras das casas populares estão prontas

a 15 de janeiro. “Após o sorteio 
das casas fizemos, na Diretoria 
de Assistência, a montagem do 
dossiê com toda a documentação 
necessária que será encaminhada 
à Caixa Econômica Federal e para 
o preenchimento do Cadastro 
Único, que é da diretoria", diz. 
Esse processo aconteceu entre 
25 de novembro e 16 de dezem-

bro. “Foram apresentadas várias 
denúncias quanto aos requisitos, 
como não morar há cinco anos 
na cidade e ter a renda acima do 
exigido", explica. Essas pessoas 
são as que ainda podem recorrer 
e comprovar que estão dentro 
dos critérios obrigatórios, assim 
como as desistências que não fo
ram registradas. “Teremos uma

comissão que vai julgar esse re
curso para dar um veredicto, se o 
processo vai ou não para a Caixa."

Caso confirmadas a desistên
cia ou a não conformidade com 
os requisitos do programa, a di
retoria começa a chamar os su
plentes na lista de sorteio. “Pro
vavelmente, no final de fevereiro 
ou começo de março", antecipa. 
Beth Athanásio reforça que os 
candidatos à casa popular (titu
lar ou suplente) têm que confir
mar que mora há cinco anos em 
Lençóis Paulista, não tem casa 
própria, não recebe mais que R$ 
1,6 mil e nunca participou de 
programa habitacional.

Quanto à construção das ca
sas no Jardim Carolina, 40% das 
obras estão concluídas. “Algumas 
casas já estão com a instalação do 
aquecedor solar", informa a dire
tora da pasta. A previsão é de en
tregar as residências até a metade 
do próximo ano.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor Executivo do Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista - IPREM, 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 o 
seguinte ato oficial:
Resolução n°. 004/2013-CA de 20.12.2013.....Aprova a Política de Inves
timentos para o exercício 2014, dos recursos previdenciários geridos pelo 
Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM .

Lençóis Paulista, 20 de Dezembro de 2013.
ANTONIO MARCOS MARTINS 

Diretor Executivo - IPREM

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 41,38.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, 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 o seguinte ato oficial: 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO n° 004/2013; DATA ASSINATURA: 16/12/2013; CONTRA
TADO: Risk Office S/A: CNPJ: 03.132.889/0001-59; OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de Consultoria Financeira; VALOR: 
R$ 7.980,00 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses; MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.° 001/2013; FUNDA
MENTO: Art. 23, Inciso I, “b” da Lei Federal 8.666/93; DATA PUBLICA
ÇÃO: 21/12/2013.

Lençóis Paulista, 16 de Dezembro de 2013.
ANTONIO MARCOS MARTINS 

Diretor do IPREM

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 41,38.
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EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 63/2.013. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

c GRAROSKI -  ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

Endereço: Rua. Joanuim Nabuco 102 Centro
Cidade: Adamantina/SP
CNPJ: 04313 315/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa especializada no âmbito do direito administrativo-educacional para 
prestação de consultoria na área da educação, para estudos, emissão de pareceres, idealização de diplomas 
legais e realização de atividades, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR TOTAL: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), em (06) parcelas iguais, mensalmente, 
após a conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após entrega e faturamento da Nota Fiscal.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assinatura deste 
instrumento, vigorando a avença até 11 (onze) de abril de 2014 (dois mil e quatorze), podendo ser 
prorrogado de acordo com as condições estabelecidas no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339039990000 510 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Areiópolis, aos 11 de outubro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 70/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I RENATA EMMANUELLE MARTINS SILVA

Endereço: Rua. Balduíno Antonio Portes 477 Centro
Cidade: Areiónolis -  SP

CPF: 277.844.658-31

OBJETO: Contratação de profissional com graduação de nível superior nas áreas de Serviço Social ou 
Psicologia, para prestação de serviços referente a capacitação e trabalho socioeducativa de atividades pla
nejadas com famílias em situação de vulnerabilidade que valorizam o convívio, protagonismo e fortaleci
mento de vínculos familiares e comunitários com objeto de melhoria na qualidade de vida dessas famílias. 
VALOR TOTAL: R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais), em (12) parcelas iguais, mensalmen
te, até 05 (cinco) dias após o faturamento da Nota Fiscal/Recibo.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assinatura deste 
instrumento, vigorando, a avença, até 08 (oito) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), podendo ser 
prorrogado de acordo com as condições estabelecidas no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.° 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339036990000 1214 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Areiópolis, aos 08 de Novembro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 76/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

c APARECIDO DONIZETE DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME

Endereço: Rua. Pa.ulo Lourenço de Sinueira 336 Vila Cremer
Cidade: Areiónolis -  SP
CNPJ: 17 547 306/0001-65

OBJETO: Contratação de empresa no ramo de construção civil para reforma de passeios e rampas da 
EMEF Haydée Canavesi Lourenção, localizado a Rua Dr João Abílio Gomes, 401, Centro, com forne
cimento de material, equipamentos e mão de obra necessária, de acordo com Planilha Orçamentária em 
anexo, que faz parte integrante deste Edital de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 8.900,00 (oito mü, novecentos reais), em parcela única, até 03 (três) dias após o 
faturamento e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a autorização para inicio 
da obra, vigorando a avença até 21 (vinte e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze), prorrogável na 
forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1 Categoria 1 Despesa I 
Econômica Nome da Categoria Econômica

1 4490 5 1 9 9 9 9 0 ^  450 1 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1

Areiópolis, aos 11 de dezembro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 77/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:

I SOUZA PAES ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP

Endereço: Avenida. Marpinal 180 Distrito Industrial
Cidade: Areiónolis -  SP
CNPJ: 04.995.958/0001-10

OBJETO: Contratação de empresa para fabricação de estrutura metálica, local EMEF Haydée Canavesi 
Lourenção, localizado a Rua Dr João Abílio Gomes, 401, Centro, com fornecimento de material, equipa
mentos e mão de obra necessário, de acordo com Memorial Descritivo em anexo, que faz parte integrante 
deste Edital de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 14.740,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais), em parcela única, até 03 (três) 
dias após o faturamento e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a autorização para inicio da 
obra, vigorando a avença até 26 (vinte e seis) de dezembro de 2013 (dois mil e treze), prorrogável na 
forma do art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria
Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

I 4490 5 1 9 9 9 9 0 ^  450 T OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Areiópolis, aos 11 de dezembro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

PORTARIA N° 324/13
Atualiza e credencia o grupo do SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA no município de 
MACATUBA, para o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, de acordo com a Lei Municipal 
n° 1865 de 09 de junho de 1.999.
TARCÍSIO MATEUS ABEL, Prefeito Municipal de Macatuba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o artigo 6° da Lei Municipal n° 1865 de 09 de junho de 1.999.

RESOLVE
Artigo 1° - Designar os servidores abaixo relacionados, para a execução das ações de vigilância sanitária, 
nas respectivas funções e cargos:
FÁBIO LUIZ DE CAMPOS TRENTIN, portadora do R.G. n° 26.797.305-6, Secretário Municipal de 
Saúde;
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, portadora do R.G. n° 25.443.415-0, Coordenadora da Vigilância 
Sanitária Municipal de Macatuba;
BENEDITO BRAZ RAVANHÃN, portador do R.G. n° 16.827.678, Agente de Saneamento do Grupo de 
Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
ANTONIO CARLOS PERUCCI JÚNIOR, portador do R.G. n° 30.239.401-1, Agente de Saneamento do 
Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
JOSÉ RODOLFO BOZAN MAZZANATTI, portador do R.G. n° 25.972.257-1, Farmacêutico do Grupo 
de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
TATIANA BELTRAMINI CORREA DA SILVA, portadora do R.G. n° 25.158.502-5, Enfermeira do 
Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
CARLOS FERNANDO MONTANHOLI, portador do R.G. n° 46.331.245-4, Assessor de Serviços do 
Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
VICENTE AMAURI DE CARVALHO BARROS, portador do R.G. n° 7.919.990, Engenheiro Civil, 
Técnico do Grupo de Vigilância Sanitária Municipal de Macatuba;
Artigo 2° - Nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições de seu cargo sem exibir a 
credencial de identificação fiscal devidamente autenticada pela autoridade competente.
Artigo 3° - A credencial que trata o artigo anterior, deve ser emitida e distribuída aos funcionários da 
Vigilância Sanitária, que deverão apresentá-la no exercício de suas funções.
Artigo 4° - O uso da credencial que da competência e poder de Polícia na Fiscalização de ações de 
Vigilância Sanitária, está previsto no artigo 9°, no seu parágrafo 2° da Lei Municipal.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
Macatuba, 19 de dezembro de 2013.

TARCÍSIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO PAPEL, 
CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, EMBALAGEM 

DE PAPELÃO ONDULADO E ARTEFATOS DE PAPEL DE 
LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL CONVOCAÇÃO

Ficam convocamos todos os trabalhadores sindicalizados ou não, pertencen
tes à empresa Lutepel Indústria e Comércio de Papel Ltda, representados por 
este Sindicato de Classe, Categoria e Base, na forma do artigo 612 da CLT 
e dispositivos pertinentes do Estatuto Social da Entidade, a reunirem-se em 
Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de dezem
bro de 2013, (segunda-feira) às 5h45min Turno B, às 6h15min Turno A, às 
11h45min Turno C, às 17h45min Turno D, devendo o Turno E e Horário 
Administrativo comparecer em um dos horários estabelecidos nos turnos B, 
A, C ou D, tendo por local o Auditório da Empresa, situada a Rua Ana Nery, 
365 - Pq. Resid. São José -  Lençóis Paulista -  SP, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assem
bléia anterior; 2) Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações apre
sentada a Empresa para eventual Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014; 
com data base em 1° de outubro de 2013; 3) Contribuição Negocial do valor 
a ser descontada dos salários de todos os trabalhadores (as) e funcionários 
(as) sindicalizados ou não, com vinculo empregatício na empresa Lutepel 
Indústria e Comércio de Papel Ltda; 4) Outorga de Poderes à Diretoria do 
Sindicato para firmar eventual Acordo com a Empresa ou Convenção Co
letiva de Trabalho com a correspondente entidade Sindical Patronal e ain
da suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho perante E. Tribunal Regional do 
Trabalho da 15̂  região. Lençóis Paulista, 21 de dezembro de 2013. - Silvio 
Domingues de Oliveira -  Presidente - Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria do Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Embalagem de Papelão 
Ondulado e Artefatos de Papel de Lençóis Paulista e Região.

AUTO POSTO 303 LTDA, torna público que requereu na CETESB a Reno
vação da Licença de Operação N°7004927, válida até 17/12/2018 comércio 
varejista de combustíveis e lubrificantes, sito a Rua Argentina, 295, Jardim 
das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

DECRETO N° 2947
DECLARA PONTO FACULTATIVO DIAS DOS FESTEJOS NATALINOS.- 

Macatuba, 11 de dezembro de 2013 
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2948
DECLARA FACULTATIVO DIAS DOS FESTEJOS DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL.- 

Macatuba, 11 de dezembro de 2013 
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2949
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
BIÊNIO 12/12/13 A 11/12/15.-

Macatuba, 11 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2950
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 12 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2951
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA PELA 
LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 16 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2952
REGULAMENTA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 1714, DE 19 DE JUNHO DE 1995, QUE 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE MACATUBA, DESTINADO AO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DO SERVI
DOR PÚBLICO E DEPENDENTES.-

Macatuba, 16 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

DECRETO N° 2953
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADA 
PELA LEI N° 2466 DE 02/01/13.-

Macatuba, 19 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

P O R T A R I A N° 323/13
TARCISIO MATEUS ABEL, Prefeito Municipal de Macatuba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO o programa “Prefeito Amigo da Criança da Fundação ABRINQ”

R E S O L V E
ARTIGO 1° - Ficam designados, em caráter permanente, como representantes governamentais, para com
por a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa “Prefeito .Amigo da Criança” da 
Fundação ABRINQ, para o triênio de 2013 à 2016:
MARCOS DONIZETI OLIVATTO -  Secretário Municipal da Assistência Social, representando a Secre
taria de Assistência Social;
FABRÍCIO JOSÉ GINO PEREIRA -  Secretário Municipal de Esportes, representando a Secretaria de 
Esportes;
FÁBIO LUIZ DE CAMPOS TRENTIN -  Secretário Municipal da Saúde, representando a Secretário 
de Saúde;
FÁBIO RICARDO PEREIRA -  Oficial de Promotoria -  Fórum de Macatuba, representando a Promotoria; 
LUIZ CARLOS QUEIROZ, Escrevente Técnico Judiciário da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Macatuba, representando a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Macatuba;
LUZIANE MARTINS DE SOUZA -  Conselheira Tutelar, representante do Conselho Tutelar; 
GILCELENE CHIARI ARTIOLI -  Secretária Municipal da Educação, representando a Secretaria da Edu
cação.
a Rt IGO 2° - Ficam designados, em caráter permanente, como representantes não-governamentais , para 
compor a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa “Prefeito Amigo da Crian
ça” da Fundação ABRINQ, para o triênio de 2013 à 2016:
EVANDRO MANFIO, Representando a Associação comercial e Empresarial de Macatuba;
ELÇO PAFETTI, Representando a Legião Mirim de Macatuba;
LENILDA DA SILVA, Representando os Estudantes da Educação Básica Pública do FUNDEB;
RITA DE CÁSSIA GARCIA, Representando o Conselho Municipal de Educação pela Educação Especial 
- Organização APAE (Entidade particular /  filantrópica)
SILVANA APARECIDA DE GODOY -  Representando o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, 
pela Pastoral da Criança;
FERNANDO CHIARI SOBRINHO, Representando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, pela Legião Mirim;
ROSELENE VIEIRA ANGÉLICO, Representando o Conselho Municipal de Assistência Social, pela 
OSAAS (Organização Santo Antonio de Ação Social);
O Presidente da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa “Prefeito Amigo 
da Criança”:
GILCELENE CHIARI ARTIOLI, telefone: (14) 3298-9960, e-mail: gchiari@ig.com.br

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
Macatuba, 16 de dezembro de 2013 

TARCISIO MATEUS ABEL 
Prefeito Municipal

AUTO POSTO 303 LTDA, torna público que requereu da CETESB a Reno
vação da Licença de Operação N°7004921, válida até 17/12/2018, comércio 
varejista de combustíveis e lubrificantes, sito à Rua Argentina, 295, Jardim 
das Nações, CEP 18685-720 em LENÇÓIS PAULISTA/SP.

Câmara Municipal de Lençóis Paulista
CÂMARA 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 44̂  
Sessão Ordinária, do dia 16 de dezembro 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° 573/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer, 
se será possível e quando a realização de capinação em terreno baldio da rua Alfre
do Chiari, altura da quadra 288, no Jardim Europa;
Requerimento n° 574/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer, 
se será possível e quando será a realização de limpeza e conservação da Praça Mar
co Moretto, no Jardim Bela Vista;
Requerimento n° 575/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 418/2013;
Requerimento n° 576/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 423/2013;
Requerimento n° 577/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 420/2013;
Requerimento n° 578/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 424/2013;
Requerimento n° 579/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 425/2013;
Requerimento n° 580/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 436/2013;
Requerimento n° 581/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 440/2013;
Requerimento n° 582/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 441/2013;
Requerimento n° 583/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem que apresente complemento à resposta para o 
Requerimento n° 453/2013;
Requerimento n° 584/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, Emer
son André Carrit Coneglian e José Aparecido Santana, requerem, para que a infor
me se existe ou não a possibilidade de instalar o radar móvel, ou colocar um radar 
fixo na Avenida Ubirama, nas proximidades do Salsichão Lanches;
Requerimento n° 585/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso, Emer
son André Carrit Coneglian e José Aparecido Santana, requerem, para que informe 
se existe algum estudo para colocação de radares fixos (ou mesmo o móvel, desde 
que devidamente sinalizados) em pontos estratégicos de nossa cidade; 
Requerimento n° 586/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, re
quer, para que informe se existem estudos para a implantação de lixeiras grandes na 
Av. Estados Unidos, no bairro Jardim das Nações;
Requerimento n° 587/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, re
quer, para que informe se existem possibilidades de instalar mais pontos de ilu
minação na praça compreendida entre a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins e o 
começo da Av. José Antônio Lorenzetti, no bairro Vila Contente;
Requerimento n° 588/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, re
quer, para que informe se existem possibilidades de instalar três mesas de concreto 
redondas e bancos na praça Helco Carani, no bairro Jardim São João; 
Requerimento n° 589/2013, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Naves e 
Jonadabe José de Sousa, requerem, para que informe se existem possibilidades de 
acrescentar na cesta básica dos servidores públicos, os seguintes itens: leite em pó, 
achocolatado em pó e bolacha água e sal;
Requerimento n° 590/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e An- 
derson Prado de Lima, requerem, para que informe se existem possibilidades de 
realizar uma reforma nos banheiros da praça Marcos Moretto, no bairro C. H. Bela 
Vista, bem como a capinação da mesma;
Requerimento n° 591/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Ander- 
son Prado de Lima, requerem, para que informe se existem possibilidades de cons
truir uma área de lazer na esquina das ruas João Paschoarelli e Degleir Adalberto 
Martins Tangerino, no bairro Conjunto Maestro Júlio Ferrari;
Requerimento n° 592/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e 
José Aparecido Santana, requerem, para que efetue antecipadamente a programa
ção das ruas centrais, em especial, das ruas XV de Novembro e Geraldo Pereira de

Barros, no período de festas de final de ano;
Requerimento n° 593/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e 
José Aparecido Santana, requerem, para que informe se existem possibilidades de 
efetuar a ligação da Rua Pastor Natalino Paulino com a Rotatória existente na SP 
261 (Rodovia Osni Mateus);
Requerimento n° 594/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer, 
para que informe se existem possibilidades de efetuar a substituição das placas 
que regulamentam o embarque e desembarque de alunos, bem como das placas 
que regulamentam o embarque e desembarque de pacientes nas clínicas médicas 
e de fisioterapia;
Requerimento n° 595/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer, para 
que informe os valores efetivamente arrecadados, que formaram o orçamento final 
do Município, do ano de 2001 até o ano corrente, bem como a porcentagem que foi 
gasta com as despesas da folha de pagamento anualmente;
Requerimento n° 596/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, requer, para 
que informe por que ainda não foram instaladas as placas de denominação das vias 
públicas nos seguintes cruzamentos: rua Tupiniquins com a av. Maracatins; rua 
Antônio Paschoarelli com a av. Lázaro Brígido Dutra, rua Tupiniquins, rua Tamoios 
e rua Açocê, no Jardim Itamaraty;
Indicação n° 461/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam que providencie adequação de tampa de boca de lobo, 
situada na Rua José Paccola, cruzamento com a Rua Tomé de Souza, à altura da 
rotatória próxima ao Posto Leão, na Avenida Papa João Paulo II, na Mamedina; 
Indicação n° 462/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e Emerson 
André Carrit Coneglian, indicam que seja notificado o proprietário do terreno lo
calizado na rua 7 de Setembro, ao lado da Auto Escola Marinho, para providenciar 
a capinação;
Indicação n° 463/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, indica a cons
trução de uma Passagem Elevada de Pedestres na av. Lázaro Brígido Dutra, no 
sentido bairro-centro, em frente ao Parque do Povo;
Indicação n° 464/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, indica que 
seja feito um levantamento dos funcionários públicos que não possuem casa própria; 
Indicação n° 465/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Anderson 
Prado de Lima, indicam para que efetue a pintura de uma faixa de pedestre, na 
esquina das Avenidas 25 de Janeiro e 9 de Julho, mais precisamente em frente ao 
supermercado Jaú Serve;
Indicação n° 466/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Anderson 
Prado de Lima, indicam para que verifique se existem possibilidades de realizar 
uma manutenção geral na praça Antônio Carlos Nelli (conhecida como a Pista de 
Skate), no bairro Maestro Júlio Ferrari;
Indicação n° 467/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Anderson 
Prado de Lima, indicam para que verifique se existem possiblidades de instalar 
mais lixeiras na praça José Marise, no bairro Maestro Júlio Ferrari;
Indicação n° 468/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Anderson 
Prado de Lima, indicam a realização de uma limpeza geral em um terreno, na Av. 
Alfredo de Oliveira Capucho, no bairro Maestro Júlio Ferrari, mais precisamente 
em frente ao trailer de lanches da Vilma;
Indicação n° 469/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita e Anderson Pra
do de Lima, indicam a retirada dos entulhos existentes no passeio público (calçada) 
da Escola Municipal Maria Zélia Camargo Prandini, localizada na esquina das ruas 
Benedito Modesto e Joaquim Ramos de Oliveira, no bairro Maestro Júlio Ferrari; 
Indicação n° 470/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam para que a Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins 
volte a ter mão dupla;
Indicação n° 471/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam a adequação do cruzamento da Rua Borba Gato, no 
cruzamento com a Avenida dos Estudantes;
Indicação n° 472/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam a capina do mato na calçada da Rua Francisco Prestes 
Maia, de fronte ao número 876;
Indicação n° 473/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ailton 
Ap. Tipó Laurindo, indicam a retirada de entulho na curva do prolongamento da 
Rua Armando Aguinaga;
Indicação n° 474/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam a construção de uma Passagem Elevada de Pedes
tre na rua Francisco Prestes Maia, entre as ruas Lídio Bosi e Francisco Radichi; 
Indicação n° 475/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam a distribuição aos Servidores Públicos uma cesta 
de produtos natalinos com itens específicos relacionados à data;
Indicação n° 476/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail
ton Ap. Tipó Laurindo, indicam a retirada de entulho no final da Rua Francisco 
Radicchi;
Indicação n° 477/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Coneglian 
e André Paccola Sasso, indicam a conclusão do calçamento da Rua Lafayete Muller 
Leal, localizada no Jardim América;
Indicação n° 478/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita, Anderson

Prado de Lima, Ailton Ap. Tipó Laurindo e José Pedro de Oliveira, indicam a ins
talação de placas de alerta ou indicadoras, do risco da travessia por pedestres na 
Rodovia Osny Matheus;
Indicação n° 479/2013, de autoria dos vereadores Humberto José Pita, Anderson 
Prado de Lima, Ailton Ap. Tipó Laurindo e José Pedro de Oliveira, indicam para 
que providencie a manutenção asfáltica ou recape do trevo Alberto Trecenti, que dá 
acesso ao Distrito Empresarial;
Indicação n° 480/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e Emerson 
André Carrit Coneglian, indicam a realização de melhorias no asfalto da Rua José 
Príncipe Penhafiel;
Moção de Congratulações n° 341/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso, Emerson André Carrit Coneglian e Anderson Prado de Lima, requerem à 
Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES à Diretoria de Cultura do Município de Lençóis Paulista, que em parceria 
com a ACILPA, realizou em 06 de Dezembro de 2013, no Estádio Vagulão a “Che
gada do Papai Noel”;
Moção de Congratulações n° 342/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, requerem àMesa Diretora para que envie 
cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis Paulista - ACILPA, que em parceira com a Diretoria de 
Cultura do Município de Lençóis Paulista, realizou em 06 de Dezembro de 2013 no 
Estádio Vagulão a “Chegada do Papai Noel”;
Moção de Congratulações n° 343/2013, de autoria de todos os vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES aos servidores da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente do Município 
de Lençóis Paulista pela conquista do Selo Município Verde Azul, anunciado pelo 
Ranking Ambiental Paulista 2013;
Moção de Congratulações n° 344/2013, de autoria de todos os vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES à Sra. TEREZINHA APARECIDA MARQUES, atleta da modalidade Do
minó, que brilhantemente representou nossa cidade nos Jogos Estaduais do Idoso; 
Moção de Congratulações n° 345/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora para que envie 
cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a RAPHAEL CARLOS 
PERANTONI BLANCO, ANTONIO CARLOS TAIOQUE e ADALBERTO CAR
LOS DOS SANTOS, pela confecção da calha metálica especial para prática de 
bocha paraolímpica;
Moção de Congratulações n° 346/2013, de autoria de todos os vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES ao cantor Lucas Ferreira e ao seu empresário José Antonio Foganholi, o 
Pardal, devido a gravação do primeiro DVD deste jovem talento lençoense;
Moção de Congratulações n° 347/2013, de autoria do vereador Humberto José Pita, 
requer à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRA
TULAÇÕES à empresa RÁDIO ALARME, manifestando os cumprimentos desta 
Casa de Leis, e em particular deste parlamentar, pelos brilhantes serviços realizados 
em nossa cidade, em prol da segurança de nossa população;
Moção de Congratulações n° 348/2013, de autoria dos vereadores Emerson André 
Carrit Coneglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora para que envie 
cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à EMEF “LUIZ ZILLO” 
em nome da Diretora Neusa Maria Carone, ao corpo docente, funcionários, pais e 
alunos, pela brilhante Festa de Encerramento do Ano Letivo;
Moção de Congratulações n° 349/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso, Emerson André Carrit Coneglian e Humberto José Pita, requerem à Mesa 
Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
aos organizadores do “Circuito Sertanejo São Paulo”, pela realização da festa dos 
Caminhoneiros de Lençóis Paulista;
Moção de Congratulações n° 350/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES à LIGA LENÇOENSE DE FUTEBOL AMADOR, manifestando os cumpri
mentos desta Casa de Leis, pela realização do Campeonato Amador;
Moção de Congratulações n° 351/2013, de autoria de todos vereadores, requerem 
à Mesa Diretora para que envie cópia da presente MOÇÃO DE CONGRATULA
ÇÕES à Equipe do EXPRESSINHO FUTEBOL CLUBE, na pessoa de seu presi
dente, Sr. GUMERCINDO TICIANELLI JUNIOR, manifestando os cumprimentos 
pela conquista do CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, Série A.
ORDEM DO DIA
Projeto de Lei n° 4.931/2013, Executivo Municipal, “Autoriza abrir crédito espe
cial para execução do convênio celebrado com a Secretaria da Habitação, objeto 
do Processo SH 643/05/2013, visando a transferência de recursos financeiros para 
reforma do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari” 
-  Projeto aprovado;
Substitutivo ao Projeto de Resolução n° 14/2013, Mesa Diretora, “Institui a Tribuna 
Livre da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e dá outras providências” -  Emen
da e Projeto aprovados;
Projeto de Lei n° 4.900/2013, Executivo Municipal, “Estima a receita e fixa a des
pesa do município para o exercício de 2014” -  Projeto aprovado.

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de dezembro de 2013. Na página A5. Valor da publicação R$ 256,56.

mailto:gchiari@ig.com.br


O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2013 .

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E
CONVOCAÇÃO PARAAS PROVAS 

PROCESSO SELETIVO -  EDITAL N° 007/2013, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORINZETTI, PREFEITA MUNICI
PAL 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 as funções:

Denominação Quantidades 
de inscritos

Professor de Ensino Fundamental II -  Educação Física 039
Professor Substituto -  PEI (Professor de Educação 
Infantil) 164

Professor Substituto -  PEF I (Professor de Ensino 
Fundamental I) 153

Professor Substituto - PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Ciências Exatas 011

Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Ciências Humanas 008

Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Linguagens e Códigos 031

Professor de Ensino Fundamental II -  Educação Física 
(Estudante) 013

Professor Substituto -  PEI (Professor de Educação 
Infantil) (Estudante) 097

Professor Substituto -  PEF I (Professor de Ensino 
Fundamental I) (Estudante) 073

Professor Substituto - PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Ciências Exatas (Estudante) 005

Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Ciências Humanas 
(Estudante)

003

Professor Substituto -  PEF II (Professor de Ensino 
Fundamental II) para área de Linguagens e Códigos 
(Estudante)

022

II -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realiza
das no dia 12 DE JANEIRO DE 2014, no seguinte local e horários:

INICIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOMINGO -  12/01/2014
Denominação

Professor Substituto -  PEI (Professor 
de Educação Infantil)_____________
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 Linguagens e Códigos
Professor Substituto -  PEI (Professor 
de Educação Infantil) (Estudante) 
Professor Substituto - PEF II (Professor 
de Ensino Fundamental II) para área 
de Ciências Exatas (Estudante)______
Professor Substituto -  PEF II 
(Professor de Ensino Fundamental 
II) para área de Ciências Humanas 
(Estudante)_____________________
Professor Substituto -  PEF II 
(Professor de Ensino Fundamental II) 
para área de Linguagens e Códigos 
(Estudante)_____________________

Local de Prova

“EMEF
PROFESSORA

GUIOMAR
FORTUNATA
CONEGLIAN

BORCAT”

Endereço

Rua Horácio 
Dias Baptista, 

n°255 -  
Jardim Caju 
-  Lençóis 

Paulista/SP

INÍCIO DAS PROVAS: 14h30 -  DOMINGO -  12/01/2014
Denominação Local de Prova Endereço

Professor de Ensino Fundamental II -  
Educação Física “EMEF

PROFESSORA
GUIOMAR

FORTUNATA
CONEGLIAN

BORCAT”

Rua Horácio 
Dias Baptista, 

n° 255 -  
Jardim Caju 
-  Lençóis 

Paulista/SP

Professor Substituto -  PEF I 
(Professor de Ensino Fundamental I)
Professor de Ensino Fundamental II -  
Educação Física (Estudante)
Professor Substituto -  PEF I 
(Professor de Ensino Fundamental I) 
(Estudante)

Os candidatos (CUJAS PROVAS SERÃO COM VALORAÇÃO DE TI- 
TULOS) deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) 
após o encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, 
CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA de eventuais títulos que pos
suam. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, 
fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados 
e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de ins
crição do candidato, conforme modelo abaixo, que após conferência será 
fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE 
CONVOCAÇÃO, através do site www.consesp.com.br. ESSA COMU
NICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFOR
MATIVO.
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.
Nos horários estabelecidos no Edital, o portão será fechado, não permitin
do a entrada de candidatos retardatários.

III -  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.

Lençóis Paulista/SP, 19 de dezembro de 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 014/2013 - Processo n° 

305/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para promover censo socio- 
econômico e cultural com os alunos e pais. Tipo: Menor Preço -  Encerra
mento: 16 de janeiro de 2014 às 14:00 horas -  Cadastramento: poderá ser 
feito até às 17:00 horas do dia 14 de janeiro de 2014 -  O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das 
Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 
14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de dezembro de 2013. SILVIA MA
RIA GASPAROTTO VENTURINI - Diretora de Suprimentos Substituta.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL N° 006/2013, DE 11 DE 
OUTUBRO DE 2013.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORINZETTI, PREFEITA MUNICI
PAL 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:

Denominação Quantidades de inscritos
Diretor de Escola 113

Coordenador Pedagógico 116

II -  CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realiza
das no dia 12 DE JANEIRO DE 2014, no seguinte local e horários:

INICIO DAS PROVAS: 9 horas -  DOM NGO -  12/01/2014
Denominação Local de Prova Endereço

Diretor de Escola
“EMEIF

PROFESSOR
NELSON
BROLLO”

Rua Edgar Príncipe 
Penhafiel, n° 10 -  

Jardim Monte Azul -  
Lençóis Paulista/SP

INICIO DAS PROVAS: 14h30 -  DOMINGO -  12/01/2014
Denominação Local de Prova Endereço

Coordenador
Pedagógico

“EMEIF
PROFESSOR

NELSON
BROLLO”

Rua Edgar Príncipe 
Penhafiel, n° 10 -  

Jardim Monte Azul -  
Lençóis Paulista/SP

Os candidatos (CUJAS PROVAS SERÃO COM VALORAÇÃO DE TI- 
TULOS) deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) 
após o encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, 
CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA de eventuais títulos que pos
suam. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, 
fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados 
e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de ins
crição do candidato, conforme modelo abaixo, que após conferência será 
fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE 
CONVOCAÇÃO, através do site www.consesp.com.br. ESSA COMU
NICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFOR
MATIVO.
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.
Nos horários estabelecidos no Edital, o portão será fechado, não permitin
do a entrada de candidatos retardatários.
III -  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.

Lençóis Paulista/SP, 19 de dezembro de 2013.
IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

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

Decreto 450 de 13.12.2013..............Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 130.153,68.
Decreto 451 de 13.12.2013..............Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 68.835,79.
Decreto 453 de 17.12.2013..............Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 13.034,65.
Decreto 454 de 17.12.2013..............Dispõe sobre a suplementação de ver
bas do orçamento vigente no valor de R$ 17.970,00.
Decreto 456 de 19.12.2013..............Institui a comissão responsável pelo
levantamento dos bens imóveis do patrimônio público no âmbito da Pre
feitura Municipal de Lençóis Paulista.
Decreto 457 de 19.12.2013..............Estabelece critério para cobrança da
tarifa pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto.
Decreto 459 de 19.12.2013..............Fixa a Tabela de Taxas e Multas para
Licença de Funcionamento a serem aplicadas pelo Grupo Técnico da Vigi
lância Sanitária do Município no exercício de 2014.
Portaria 1568 de 19.12.2013.............Repreende funcionário público muni
cipal em razão de sentença proferida em processo sumário.
Portaria 1569 de 19.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido a
Silmara Vieira Ereno, Professor de Ensino Fundamental II.
Portaria 1570 de 20.12.2013.............Concede licença gestantea Kátia Ri
beiro Gotardi, Psicólogo Organizacional.
Portaria 1571 de 20.12.2013.............Afasta, por motivo do acidente de tra
balho, José Donizeti Aleixo do Prado, Fiscal de Tributos.
Portaria 1572 de 20.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Fernanda Expedita Moreira, Vigilante.
Portaria 1573 de 20.12.2013.............Afasta, para tratamento de saúde,
Elba Rodrigues dos Santos, Agente Administrativo.
Portaria 1574 de 20.12.2013.............Prorroga o afastamento concedido a
Maria Madalena Passarinho Moretto, Monitor Cultural.
Portaria 1575 de 20.12.2013.............Autoriza José Luiz Teixeira Cardoso
a utilizar o Auditório do Parque do Povo “José António Marise”.

Lençóis Paulista, 20 de dezembro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação -  Pregão n° 170/2013 -  Processo n° 304/2013 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar atendimento 
auxiliar aos alunos com deficiência. Tipo: Menor preço -  Recebimento 
das propostas e sessão de lances: 07 de janeiro de 2013 às 14:00 horas 
-  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov. 
br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 20 de dezem
bro de 2013. SILVIA MARIA GASPAROTTO VENTURINI - Diretora de 
Suprimentos Substituta.

Publicado no jornal O Eco, no dia 21 de janeiro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 474,61.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

LEI N° 2512
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
A Câmara Municipal de Macatuba aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, 
compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Publico.
Parágrafo único - As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível 
superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática 
(Programas).

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 2° - A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III e IV, que fazem parte 
integrante desta Lei, em R$ 52.064.200,00 (cinquenta e dois milhões, sessenta e quatro mil, duzentos reais) 
e se desdobra em:
I - R$ 40.731.500,00 (quarenta milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos reais) do Orçamento 
Fiscal; e
II - R$ 11.332.700,00 (onze milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos reais) do Orçamento da 
Seguridade Social.
Artigo 3° - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do 
seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL TOTAL

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
RECEITAS CORRENTES 
receita tributaria 3.206.500,00 46.000,00 3.252.500,00
receita patrimonial 222.800,00 36.000,00 258.800,00
receita de serviços 4.236.000,00 0,00 4.236.000,00
transferências correntes 36.666.700,00 3.341.000,00 40.007.700,00
outras receitas correntes 594.500,00 2.700,00 597.200,00
receitas correntes -  intra-orçamentárias 107.000,000 0,00 107.000,00
renúncia -9.000,00 0,00 -9.000,00
fundeb -5.496.000,00 0,00 -5.496.000,00
Subtotal
RECEITAS DE CAPITAL

39.528.500,00 3.425.700,00 42.954.200,00

alienação de bens 32.000,00 0,00 32.000,00
transferências de capital 1.000,00 0,00 1.000,00
Subtotal 33.000,00 0,00 33.000,00
Total da Administração Direta 39.561.500,00 3.425.700,00 42.987.200,00

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
IPREMAC- INST. DE PREVIDÊNCIA DE 
MACATUBA 
RECEITAS CORRENTES 
receita de contribuições 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00
receita patrimonial 1.170.000,00 3.090.000,00 4.260.000,00
outras receitas correntes 0,00 271.000,00 271.000,00
receitas correntes - intra-orçamentárias 0,00 3.153.000,00 3.153.000,00
Subtotal 1.170.000,00 7.907.000,00 9.077.000,00
Total IPREMAC- INST. PREVIDÊNCIA DE 
MACATUBA 1.170.000,00 7.907.000,00 9.077.000,00

3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
RECEITAS CORRENTES 
receita tributaria 3.206.500,00 46.000,00 3.252.500,00
receita de contribuições 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00
receita patrimonial 1.392.800,00 3.126.000,00 4.518.800,00
receita de serviços 4.236.000,00 0,00 4.236.000,00
transferências correntes 36.666.700,00 3.341.000,00 40.007.700,00
outras receitas correntes 594.500,00 273.700,00 868.200,00
receitas correntes - intra-orçamentárias 107.000,00 3.153.000,00 3.260.000,00
renúncia -9.000,00 0,00 -9.000,00
fundeb -5.496.000,00 0,00 -5.496.000,00
Subtotal
RECEITAS DE CAPITAL

40.698.500,00 11.332.700,00 52.031.200,00

alienação de bens 32.000,00 0,00 32.000,00
transferências de capital 1.000,00 0,00 1.000,00
Subtotal 33.000,00 0,00 33.000,00
Total da Administração Direta e Indireta 40.731.500,00 11.332.700,00 52.064.200,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 4° - A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem 
parte integrante desta lei, em R$ 52.064.200,00 (cinquenta e dois milhões, sessenta e quatro mil, duzentos 
reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 35.007.010,00 (trinta e cinco milhões, sete mil e dez reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 17.057.190,00 (dezessete milhões, cinquenta e sete mil, cento e noventa reais) do Orçamento da 
Seguridade Social.
Artigo 5° - A Despesa fixada esta assim desdobrada:
I -  Por categoria econômica:

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL TOTAL

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
despesas correntes 
despesas de capital 
reserva de contingência

29.667.800,00
442.210,00
30.000,00

12.754.180,00
53.010,00

0,00

42.421.980,00
495.220,00
30.000,00

Total da Administração Direta 30.140.010,00 12.807.190,00 42.947.200,00

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
despesas correntes 
despesas de capital 
reserva de contingência

0,00
0,00

4.867.000,00

4.245.000,00
5.000,00

0,00

4.245.000. 00 
5.000,00

4.867.000. 00
Total da Administração Indireta 4.867.000,00 4.250.000,00 9.117.000,00

3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E NDIRETA 
despesas correntes 
despesas de capital 
reserva de contingência

29.667.800,00
442.210,00

4.897.000,00

16.999.180,00
58.010,00

0,00

46.666.980,00
500.220,00

4.897.000,00
Total da Administração Direta e Indireta 35.007.010,00 17.057.190,00 52.064.200,00

II -  Por órgão de governo:

E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL TOTAL

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CÂMARA MUNICIPAL 1.415.000,00 0,00 1.415.000,00
GABINETE DO PREFEITO 623.500,00 4.500,00 628.000,00
SECR. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE 99.000,00 0,00 99.000,00
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 373.000,00 0,00 373.000,00
SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 334.510,00 0,00 334.510,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.027.500,00 0,00 2.027.500,00
SECR. DE COMPRAS E CONTROLE 
PATRIMONIAL 1.382.000,00 0,00 1.382.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS 1.149.000,00 0,00 1.149.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS 2.752.500,00 0,00 2.752.500,00
SECR. SERVIÇOS URBANOS E 
ABASTECIMENTO 2.054.300,00 0,00 2.054.300,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14.588.700,00 0,00 14.588.700,00
SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E 
LAZER 578.700,00 0,00 578.700,00

SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 10.589.180,00 10.589.180,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.213.510,00 2.213.510,00
SECRETARIA DE SANEAMENTO 2.732.300,00 0,00 2.732.300,00
Total da Administração Direta 30.110.010,00 12.807.190,00 42.917.200,00

E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL TOTAL 4

2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03- IPREMAC- INST. DE PREVIDÊNCIA DE
MACATUBA 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00

Total da Administração Indireta 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00

3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Reserva de Contingência 4.897.000,00 0,00 4.897.000,00
Total do Município 35.007.010,00 17.057.190,00 52.064.200,00

III -  Por funções:

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL

01 -  LEGISLATIVA 1.415.000,00 0,00 1.415.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 5.425.000,00 0,00 5.425.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.218.010,00 2.218.010,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 4.250.000,00 4.250.000,00
10 - SAÚDE 0,00 10.589.180,00 10.589.180,00
12 - EDUCAÇÃO 14.295.300,00 0,00 14.295.300,00
13 - CULTURA 293.400,00 0,00 293.400,00
15 - URBANISMO 4.806.800,00 0,00 4.806.800,00
17 - SANEAMENTO 2.732.300,00 0,00 2.732.300,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 99.000,00 0,00 99.000,00
20 - AGRICULTURA 66.500,00 0,00 66.500,00
22 - INDÚSTRIA 2.000,00 0,00 2.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS 266.010,00 0,00 266.010,00
27 - DESPORTO E LAZER 578.700,00 0,00 578.700,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.897.000,00 0,00 4.897.000,00

Total do Município 35.007.010,00 17.057.190,00 52.064.200,00

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 6° - Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos 
orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 7 % (sete por cento) da despesa total fixada no art. 4°; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Artigo 7° - No curso da execução orçamentária, fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos 
suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até
o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2014, nos 
termos do art. 43, § 1°, incisos I e II, da Lei n° 4.320/64.
II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na 
estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa 
“Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Divida” e “Amortização da Divida”, até o limite da 
soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao 
pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da 
soma dos valores de todos os grupos de despesas;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante à  anulação de outras dotações, nos termos do art. 
43, § 1°, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;
V - destinados à  cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos 
superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias 
somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite do 
valor de cada uma de suas ações.
Artigo 8° - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito 
nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal 
pertinente, especialmente na Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.
Artigo 9° - As metas fiscais de receita, de despesa, os resultados primário e nominal, apurados segundo esta 
Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de 
Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2014. 
Parágrafo único -  As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas 
por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e 
valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Artigo 10 - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas 
para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários 
e adicionais.
Artigo 11 - A mesa da Câmara Municipal, quando necessário e através de Portaria, efetuará o 
remanejamento de dotações constantes de seu orçamento.
Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2014.

Macatuba, 20 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL 

Prefeitura Municipal

SANCIONADA e PROMULGADA pelo Executivo Municipal em 20 de dezembro de 2013, registrada na 
Secretaria de Negócios Jurídicos, PUBLICADA na forma da legislação aplicável em vigor.

Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Oficial Administrativo

http://www.consesp.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.consesp.com.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov
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Cotidiano MAU EXEMPLO
Entre os 5 milhões de participantes do Enem 2013, 1.522 candidatos 
foram eliminados por tentativa de fraude nos dias de aplicação da 
prova. Segundo o Inep, responsável pelo exame, esses estudantes 
foram identificados com ponto eletrônico, aparelho celular ou outro 
mecanismo de consulta a conteúdos externos.

DINHEIRO EM CAIXA

AIckmin libera R$ 900 mil para Hospital
Articulação do trio Bel, Marise e Edenilson Grecca junto ao governo Alckmin reforça caixa do 
Hospital Piedade; sub-secretário Rubens Cury intermediou liberação de R$ 900 mil para entidade

V ito r  G odinho e 
M oisés Rocha

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

Agora é fato. O Governo 
do Estado de São de Pau
lo deve injetar R$ 900 

mil no Hospital Nossa Senhora 
da Piedade nos próximos dias. 
A ajuda financeira foi articula
da pela prefeita Bel Lorenzetti, 
pelo vice José Antonio Marise 
e pelo empresário Edenilson 
Grecca -  os três filiados ao 
PSDB. Além dos R$ 900 mil 
liberados pelo governador Ge
raldo Alckmin (PSDB), o caixa 
do Hospital receberá o reforço 
de mais R$ 200 mil da Prefeitu
ra Municipal outros R$ 100 mil 
doados pela Zilor Alimentos e 
Energia e R$ 180 mil empres
tados pelo Grupo Lwart. Além 
dos R$ 1,38 milhão consegui
dos pelo trio tucano, há tam
bém a promessa de liberação de 
mais R$ 50 mil pelo presidente 
da Câmara, Humberto José Pita 
(PR), que deve devolver sobra 
do orçamento do Legislativo à 
Prefeitura (ver box).

O dinheiro repassado pelo 
governador Alckmin foi inter
mediado pelo sub-secretário da 
Casa Civil, Rubens Emil Cury 
(PSDB). Na semana passada, 
Cury se reuniu com o empre
sário Edenilson Grecca na Casa 
Civil e prometeu empenho para 
ajudar o Hospital. Fora os R$ 
900 mil já confirmados, o sub-se- 
cretário da Casa Civil prometeu 
uma nova reunião em fevereiro

NA LUTA -  Edenilson Grecca, presidente do Conselho do Hospital Piedade, articulou repasse de R$ 900 mil

de 2014, quando será estudada 
uma nova ajuda e a vinda de Al- 
ckmin para inaugurar o Centro 
de Quimioterapia do Hospital.

Com a ajuda de mais de R$ 
1,4 milhão, a complicada situa
ção financeira do Hospital Nos
sa Senhora da Piedade começa 
a ver uma luz no fim do túnel. 
Diante do difícil desafio de fe
char as contas neste final de 
ano, empresários e políticos se 
mobilizaram para resolver a si
tuação sem penalizar ainda mais 
o contribuinte ou a população 
que mais precisa do serviço. O 
dinheiro obtido será fundamen
tal para que a entidade consiga 
fazer pagamentos de salários, 
férias, 13° de funcionários e 
despesas com fornecedores.

O recurso de R$ 900 mil 
repassados pelo Estado estava 
destinado para ampliação da 
UTI (Unidade de Terapia In
tensiva) do Hospital. Como a 
entidade tinha urgências mais 
recentes, a verba teve o status 
alterado para custeio, feito iné
dito nos repasses do Governo do 
Estado, que geralmente investe 
apenas na ampliação dos servi
ços. "Não haverá prejuízo para 
a UTI, já que temos a promessa 
de ajuda para a construção de 
uma moderna UTI no futuro", 
assegura Bel Lorenzetti.

Na sua visita à Casa Civil, 
na semana passada, Edenilson 
Grecca conseguiu ajuda para via
bilização da inauguração do Cen
tro de Quimioterapia, que de-

pende apenas de autorização dos 
órgãos de fiscalização. O prédio 
já totalmente pronto e equipado - 
inclusive com equipe contratada 
para realizar o atendimento que 
pode chegar a 80 pacientes por 
mês -, depende de autorização 
da Secretaria de Saúde.

Outra boa notícia é que o 
Hospital também vai receber 
um incremento mensal no caixa 
a partir de janeiro. Na semana 
passada, o governador Geraldo 
Alckmin anunciou aumento no 
repasse do programa Pro Santa 
Casa, que atende hospitais bene
ficentes e santas casas de todo o 
Estado. O percentual do aumento 
ainda não está definido, pois de
pende de uma série de critérios 
técnicos da Secretaria de Saúde.

Depois de prometer devolver R$ 1 mi, Pita gasta todo orçamento
Assim que assumiu o man

dato de presidente da Câmara 
de Lençóis Paulista, Humber
to José Pita (PR), umas das 
primeiras promessas do novo 
mandatário foi de devolver di
nheiro para a administração 
municipal. No começo, Pita 
chegou a dizer que, com eco
nomias promovidas por sua 
gestão, o Poder Legislativo po- 
deria devolver R$ 1 milhão. 
O dinheiro seria repassado a 
várias entidades do município,

inclusive ao Hospital Nossa Se
nhora da Piedade. O orçamento 
de Câmara de Lençóis Paulista 
este ano foi de R$ 3,6 milhões, 
mais de duas vezes maior que 
o orçamento do CMFP (Centro 
Municipal de Formação Profis
sional Ideval Paccola) que é de 
R$ 1,4 milhão.

O republicano, na ocasião, 
com o aval da então Mesa Dire
tora composta por Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Mane- 
zinho, Jonadabe José de Souza

(SDD) e Anderson Prado de 
Lima (PV) se comprometeu a 
reduzir os gastos.

Com as adequações do Palá
cio de Vidro para receber a sede 
administrativa, a consequente 
saída de Manezinho e Jonada- 
be da Mesa, recontratação de 
assessores parlamentares, com
pra de dois veículos e o anún
cio da reforma do Plenário, a 
expectativa de devolução foi 
diminuindo. Em recente maté
ria publicada no jornal O ECO

(10 de outubro), Pita prometeu 
devolver R$ 200 mil.

No entanto, na quarta-feira 
18, Pita informou através de 
sua assessoria de imprensa 
que não vai restituir os cofres 
públicos. "Os recursos orça
mentários da Câmara Munici
pal serão utilizados à própria 
instituição, sempre, de forma 
transparente, com lisura, zelo, 
haja vista tratar-se de recursos 
públicos", informou o republi
cano. (AN e VG)

p o l ít ic a

Vereador Nardeli quer proibir comércio em áreas públicas

Projeto de lei proíbe atividade comercial com fins lucrativos de acontecer em espaços públicos

Saulo Adriano

O vereador Nardeli da Sil
va (PROS) apresentou à 
Câmara o projeto de lei 

4.932/2013, em que pretende proi
bir imediatamente todo tipo de 
comércio que vise lucro em locais 
públicos de Lençóis Paulista. O 
texto está sob análise do setor ju
rídico da Casa e ainda precisa pas
sar pelas comissões temáticas da 
Câmara. A proposta proíbe o uso 
de ruas e avenidas, praças e áreas 
públicas e até calçadas para exer
cício da atividade comercial com 
fins lucrativos. Se prosperar, a lei 
do vereador Nardeli implicaria 
na retirada de todos os trailers de 
lanches que funcionam nas vias 
públicas e praças da cidade, além 
de outras atividades hoje regula-

mentadas com base em licitação 
ou alvará emitido pela Prefeitura.

A proposta, caso aprovada, 
teria efeito direto sobre diversos 
tipos de atividades e serviços ao 
consumidor. A operação da esta
ção rodoviária, por exemplo, pas
saria a ser ilegal, caso a lei entre 
em vigor. É que aquele espaço é 
público e reúne diversas ativida
des econômicas com fins lucrati
vos, como a venda de passagens 
de ônibus urbanos e intermunici- 
pais, a exploração da área da lan
chonete e até os táxis ou ambulan
tes que atuam no local teriam que 
ser removidos. Ainda ficariam 
impedidos de acontecer as feiras 
livres, o comércio no varejão, os 
feirões de automóveis e a venda de 
produtos nas calçadas fronteiriças 
a bares, restaurantes e pizzarias.

Somente duas situações são 
previstas como exceção na propos
ta do vereador Nardeli. Uma delas 
autoriza que o recinto da Facilpa 
seja explorado comercialmente 
durante eventos com fins lucra
tivos, desde que realizados e sob 
responsabilidade da ARLP (Asso
ciação Rural de Lençóis Paulista) 
-  que tem a concessão da área. 
Eventos como o festival de música 
sertaneja que aconteceu no último 
domingo poderiam acontecer, 
mas sem comércio na praça de ali
mentação ou em estande de expo
sitores. Outra exceção prevista na 
proposta de lei de Nardeli são "as 
atividades decorrentes de eventos 
comunitários e de interesse públi
co, como festas religiosas."

O vereador justifica sua inicia
tiva afirmando que espaço público,

que é de todos, não pode ser usado 
para atividades de interesse priva
do, especialmente para aqueles que 
visem lucro com a venda de produ
tos ou serviços, móveis ou imóveis.

Lei do Comércio Ambulan
te -  Lençóis Paulista tem legisla
ção específica para disciplinar o 
comércio ambulante ou eventual 
no município. Trata-se da lei mu
nicipal 3.703, aprovada em 2007, 
quando Nardeli já era vereador. O 
texto prevê que atividades comer
ciais lícitas podem ser exploradas 
em espaços públicos, desde que 
com autorização da administração 
municipal (alvará). Outros próprios 
públicos -  como a Estação Rodovi
ária e o Parque o Povo -  têm em 
sua área atividade comercial regu
lamentada por processo licitatório.

É COM ELEVADA HONRA E CONSIDERAÇÃO, QUE MANIFESTAMOS 
NOSSA GRATIDÃO A TODOS OS COLABORES, BENFEITORES E AO 

POVO LENÇOENSE, POR TODA AJUDA A NÓS CONCEDIDA. 
BOAS FESTAS! UM ANO NOVO REPLETO DE SAÚDE, PAZ E BEM. 

ESPERAMOS CONTINUAR CONTANTO COM SUA GENEROSIDADE!

LAR NOSSA SENHORA DOS DESAMPARADOS 
"LAR DOS VELHINHOS"

O Natal nos traz a certeza de que Deus não nos abandona. 

Vem  até nós e conosco cam inha. Assim  com o ELE escolheu  

nascer em Belém, possa neste Natal escolher nossa querida  

Lençois Paulista para fazer sua morada!

Feliz e Abençoado Natal !

PA D R ES DE LE N Ç Ó IS  P A U L IS T A  

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS DE NATAL

Dia 24 de Dezem bro -  Véspera de Natal

18h00 -  Capela Nossa Senhora do Rosário 
18h30 -  Capela do Asilo 
20h00 -  Santuário Nossa Sra da Piedade 

Paróquia São José 
Paróquia Cristo Ressuscitado 
Paróquia São Pedro e São Paulo.

Dia 25 de Dezem bro -  Natal

07h30 -  Capela do Asilo 
09h00 -  Santuário Nossa Sra da Piedade 

Paróquia São José
19h30 -  Santuário Nossa Sra da Piedade 

Paróquia São Pedro e São Paulo



O  E C O  •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2013

Esportes FUTSAL
Tonicão Paço Municipal e Legionários decidem hoje o título do 
Campeonato Interno de Futsal da Prefeitura de Lençóis Paulista. Antes, às 
9h30, Saúde e Meio Ambiente decidem o terceiro lugar. Ambos os jogos 
acontecem no ginásio Antonio Lorenzetti Filho, o Tonicão. A cerimônia de 
entrega de troféus e medalhas aos atletas será após os dois confrontos.

SOLIDARIEDADE

O ECO e LLFA organizam jogo solidário
Profissionais em Férias x Destaques do Campeonato Amador série A  jogam no próximo sábado

A n ge lo  Neto
FOTO: DIVULGAÇÃO

A diretoria da LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol 
Amador), em parceria 

com o jornal O ECO, traz para 
Lençóis Paulista grandes nomes 
do futebol brasileiro no sábado 
28, às 10h. De quebra, quem 
comparecer ao estádio Ar- 
chângelo Brega, o Bregão, para 
acompanhar o jogo solidário 
Profissionais em Férias x Des
taques do Campeonato Amador 
série A irá colaborar com o 
projeto desenvolvido pela Casa 
Abrigo Amorada.

Diretor da LLFA, Cláudio 
Abade adiantou alguns nomes 
que devem pisar no gramado 
do Bregão. São eles: Richar- 
lyson e Alecsandro (Atlético 
-  MG), Fábio Ferreira (Crici
úma e ex-Corinthians), Vitor 
(Goiás e ex-Palmeiras), Ro
drigo (Goiás e ex-São Paulo), 
Carlinhos Paraíba (Omiya Ar- 
dija, do Japão, e ex-São Paulo), 
Zelão (Krasnodar, da Rússia, 
e ex-Corinthians), Fernando 
Henrique (ex-Figueirense),

GRANDES NOMES - Goleiro Walter, do Corinthians, é uma das atrações 
do jogo solidário Profissionais em Férias x Destaques do Amador série A

Cleberson (Atledico -  PR), 
Kelly (ex-Atletico -  PR e ex
-Grêmio), Walter (Corinthians) 
e Ramos (Palmeiras).

Quem também já confirmou 
presença e a dupla sertaneja 
André e Matheus. "Também 
fizemos um convite especial

aos jogadores lençoenses Gui
lherme Placca (Corinthians), 
Gabriel (Guarani), Gustavo (In
ternacional e Seleção Brasileira 
de base) e Tiago Mazzini (Ferro
viária)", completou Abade. De 
acordo com ele, outros nomes 
artísticos e do futebol ainda

podem pintar no jogo solidário. 
"Temos confirmados 18 joga
dores. Estamos aguardando a 
confirmação de outros nomes", 
lembra. A equipe Destaques do 
Campeonato Amador série A 
será formada por atletas convi
dados pela LLFA.

A entrada é um quilo de ali
mento não perecível ou um litro 
de leite longa vida, que será tro
cado na hora do evento e rever
tido a Casa Abrigo Amorada.

CHAVE DE OURO
Após um ano com seis 

campeonatos organizados pela 
LLFA e seis equipes diferentes 
levantando a taça de campeão, 
Abade faz um balanço positi
vo de 2013. Para ele, o jogo 
solidário fecha com chave de 
ouro a temporada de cam
peonatos. "Isso mostra que 
todas as equipes têm chance 
de buscar um título. É difícil 
você montar uma equipe ama
dora e também organizar os 
campeonatos. Desde já, quero 
agradecer a todos pela colabo
ração", completou.

POLÍCIA

Vítima reage e evita furto de moto
Apesar de a ocorrência ter acabado bem, Polícia Militar não aconselha este tipo de atitude

A n ge lo  Neto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

Um rapaz evitou que sua 
moto fosse furtada na ma
nhã da quinta-feira 20, no 

Centro de Lençóis Paulista. A 
vítima reagiu ao ver o acusado 
de 27 anos tentando ligar a sua 
moto com uma chave. Apesar 
de a ocorrência ter terminado 
bem, a Polícia Militar não acon
selha este tipo de ação.

De acordo com informações 
da PM, a vítima estacionou a 
moto na avenida 28 de Abril e 
se dirigiu ao trabalho. O patrão, 
então, pediu para que voltasse 
para pegar um veículo estacio
nado na mesma rua. "Quando 
cheguei, me deparei com o 
cara sentado na minha moto 
tentando ligá-la. Eu voltei para 
o trabalho e avisei meu patrão. 
Nós pegamos a caminhonete

DETIDO -  Vítima reagiu à tentativa de furto e evitou que sua moto 
fosse levada; PM orienta a não tomar este tipo de atitude

e fomos atrás dele", afirmou a 
vítima em entrevista ao jornal 
O ECO. A PM foi acionada e 
deteve o acusado, que negou

a tentativa de furto. "Na hora, 
não pensei em nada. É um bem 
material que ainda estou pagan
do", completou.

O tenente André Arashiro 
afirmou que o acusado não tem 
passagem por crime, mas já vi
nha sendo observado. Arashiro 
também alerta as pessoas a não 
reagirem às tentativas de assal
to e furto. "Nunca sabemos se 
o meliante está armado ou não. 
Graças a Deus, neste caso o 
acusado não tinha nem faca e 
nem arma de fogo".

O tenente também reforçou 
as dicas para evitar este tipo de 
surpresa, mais comuns no final 
do ano. "Ultimamente, este tipo 
de ocorrência vem aumentan
do, pois é um crime compli
cado para se prender em fla
grante. Orientamos para que as 
pessoas não deixem a chave no 
contato, capacete sobre a moto 
e procurar travá-la. O meliante 
sempre busca o meio mais fácil 
de levar a moto".

FINAL DE ANO

Macatubenses 
promovem jogo solidário 
em prol a Casa do Oleiro

Evento acontece hoje, no estádio Amadeu 
Artioli, a partir das 14h; entrada é solidária

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

TRADICIONAL -  Jogo promovido pelo Esporte Clube União já virou 
tradição em Macatuba; na foto, partida que aconteceu em 2012

A n ge lo  N eto

O Esporte Clube 
União de Macatu- 
ba organiza hoje, 

a partir das 14h, no es
tádio Amadeu Artioli, 
mais uma edição do jogo 
solidário em prol a Casa 
do Oleiro. Na partida pre
liminar, a Equipe do Ga- 
m arra enfrenta a Equipe 
do Crô. Logo em seguida, 
às 16h, o M áster do Es
porte Clube União de Ma- 
catuba encara o Amigos 
do Ronaldo de Bauru. A 
entrada é um quilo de ali
mento não perecível que 
será trocado no momento 
dos confrontos.

Dejair Aparecido da 
Silva, o Dedê, um dos 
organizados do evento, 
falou sobre os jogos. "Se
rão jogadores da cidade 
de Bauru que disputaram  
campeonato am ador e 
profissional. Outros atle
tas que estão passando 
férias em Bauru também 
devem aparecer. Dentro 
da possibilidade, pode
mos trazer algum atleta 
que ainda está jogando 
profissionalmente. O 
grande objetivo é arreca-

dar alimentos para a Casa 
do Oleiro, que sobrevive 
de doações".

Para Dedê, o grande pra
zer do jogo, além de ajudar 
a entidade, é rever os ami
gos. "Grandes amigos já jo
garam futebol profissional e 
amador. Vamos reunir este 
pessoal. Temos divulgado 
bastante o evento e espe
ramos um bom público no 
estádio", completou.

Mais sobre a entidade
A comunidade tera

pêutica Casa do Oleiro é 
uma instituição de aten
dimento ao dependente 
químico, não governa
mental em am biente não 
hospitalar, com orien
tação técnica e profis
sional. O principal ins
trum ento terapêutico é 
a convivência entre os 
residentes e o princípio 
esp iritual. Está localizada 
na rodovia Osny M atheus 
(SP-261), sítio Santo An
tônio, bairro Tanquinho. 
Possui como objetivo o 
tratam ento, recuperação 
e reinserção social, tendo 
como prem issa o in terna
mento e a abstinência to
tal do uso de SPAs (Subs
tâncias Psicoativas).

P M  registra tráfico  
de drogas e furto

A Polícia Militar registrou, na 
quinta-feira 19, por volta da meia
-noite, uma apreensão de tráfico de 
drogas. F.C. 26 anos escondia algo 
em um terreno, quando avistou a 
polícia e fugiu. Ao ser abordado, 
os policiais encontraram com ele 
0,8g de maconha e R$ 123,45 em 
dinheiro. No mato, foi encontrado 
31 pinos de cocaína (59,7g).

Na madrugada de sexta-feira 
20, por volta da 1h30, a PM foi 
acionada na Vila Capoani para 
uma ocorrência de roubo. Segun
do as vítimas, um casal com o 
rosto coberto anunciou o assalto. 
O homem demonstrava portar um 
arma na cintura. Eles levaram R$ 
200 em dinheiro e fugiram em di
reção à linha férrea. Em busca, a 
PM encontrou um casal que fugiu 
para um matagal. (PP)

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

E S C O L A  D E  E S P O R T E S
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo luraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2»e4»das8h ás llh^
Na ADEFILP os treinos especfficos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3" e 5“ das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih  com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

16h; Tonicão 2‘‘,4®,6“ das 14h ás 16h. 
M asculino:Tremamentos de 2“ a 6“ feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

BOCHA -  MASCULINO E FEMININO:
Aulas para inidantes na cancha do CESEC, de 
2“ 4“ e 6“ feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassali dei 
Rosso

CAPOEIRA -  MASCULINO E FEMINI
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho, de 
3“ e 5“ feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAMPO -  MASCULINO 
E FEMININO.
Os treinam entos acontecem no Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au 
xiliares Felipe Pereira Quintilhano e Baraca- 
te, de 3“ a 6‘> feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2“,4“ e 6“ feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illian Pescara.

KARATÊ -  MASCULINO E FEMININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2“, 4‘ e 6“ das 20h ás 22h hs e 3“ e 5“ das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco







O ECO ENTREVISTA
C léberson, o C4 
do A tlético-PR ,
curte as férias em 
Macatuba e pensa na 
Libertadores 
de 2014

CULTURA
N atal da Fam ília
de Agudos segue 
com atrações  
m u sica is para  
to d o s o s g o sto s
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Alegria vira remédio contra o preconceito
Grupo de dança reúne bailarinos e alunos cadeirantes; iniciativa começou há quatro meses e já conta com sete apresentações no currículo

FOTOS: MÁRCIO M OREIRA /O  ECO

Priscila Pegatin

Um acidente de ônibus 
no caminho para o tra
balho, há nove anos, 

em São Paulo, deixou Lilian 
Augusta Nascimento depen
dente de uma cadeira de ro
das. Morando na Capital, ela 
conta que tinha uma vida se
dentária. ”As pessoas acham 
que deficiente tem que ficar 
na cadeira, que não tem mais 
vida", diz. Há três anos, re
solveu morar em Lençóis

Paulista e há quatro meses 
além de m udar a própria vida 
abriu novas oportunidades 
para mais deficientes. "Sem
pre fui dançarina, tinha tro
féu de dança, faixa, antes do 
acidente. Quando mudei para 
cá, sentia que faltava alguma 
coisa para os deficientes e um 
dia, pelo facebook, procurei 
o professor Luiz", conta.

Luiz Henrique de San
tana, o professor formado 
em ballet clássico viveu a 
prim eira experiência com a

dança para cadeirantes na 
Escola M unicipal Maria Zélia 
Camargo Prandini, no Júlio 
Ferrari, em Lençóis Paulista.

"Trabalhava no corpo de 
baile da escola e tinha a Ana 
Beatriz, uma aluna cadeiran- 
te. Conseguimos inseri-la na 
dança, que no começo ficou 
com receio, mas depois mon
tamos uma coreografia em 
uma semana", conta. "De
pois, sabendo dessa experi
ência com a Ana Beatriz veio 
o convite da Lilian para dar

aulas de dança".
A iniciativa deu tão certo 

que com o grupo, que provi
soriamente se chama Inclu
são, já são quatro meses de 
ensaios, todas as sextas-feiras, 
na Adefilp (Associação dos 
Deficientes Físicos de Lençóis 
Paulista). Na lista de apresen
tações, a primeira foi no even
to Lençóis Mostra Sua Dança 
e a última, por enquanto, 
aconteceu na quarta-feira, no 
UTC (Ubirama Tênis Clube).

Formado por nove bai

larinos, sendo quatro cadei- 
rantes, Santana explica que 
o grau de dificuldade das co
reografias é o mesmo exigido 
para um grupo sem cadeiran- 
tes. "Eles são bailarinos como 
os outros, tenho que chamar 
a atenção, pegar no pé. Não 
monto coreografia para ter 
dó, eles se apresentam como 
artistas, como profissionais 
de dança", diz. "Uso as ca
deiras de rodas para fazer 
acrobacias e preciso dos bai
larinos com mais experiência

para concluir as duas linhas 
de trabalho -  bailarinos e 
bailarinos cadeirantes".

Para Lilian, essa oportuni
dade é mais um motivo para 
acreditar que é possível um 
cadeirante levar uma vida nor
mal. "É possível dançar, qual
quer um, na cadeira de rodas, 
com muletas, pode. A dança 
para mim, representa o meu 
viver, é como se eu tivesse an
dando, é minha inspiração. E 
deficiente é aquele que não se 
auto aceita", finaliza Lilian.
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Entrevista c
FRASE
• "O Brasil vai ter esta Copa do Mundo e vai ser bem organizado. 
Tenho certeza disso. Se Deus quiser, vamos ser campeões, pois o 
brasileiro merece ainda mais jogando em casa"

Cleberson Martins de Souza, de 21 anos, zagueiro do Atlético -  PR

CLEBERSON MARTINS DE SOUZA

Não vejo a hora de voltar a treinar, diz macatubense Cleberson
Zagueiro do Atlético - PR aproveita as férias em M acatuba e se planeja o próximo ano

FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

Angelo  Neto

Boa parte dos brasileiros acre
dita que a vida de atleta é 
tacil. Somente quem vive o 

dia a dia sabe o quanto o ritmo de 
trabalho é complicado. O zaguei
ro macatubense do Atlético -  PR, 
Cleberson Martins de Souza, de 21 
anos, está em sua cidade natal para 
aproveitar as férias de final de ano e 
recebeu a equipe do Jornal O ECO 
para uma entrevista exclusiva.

O atleticano comentou vários 
assuntos e contou como iniciou 
a carreira futebolística. Em 2012, 
Cleberson fez o gol do acesso da 
equipe à série A do Campeonato 
Brasileiro em um jogo épico contra 
o Paraná e ainda salvou a equipe 
ao tirar uma bola em cima da linha 
nos últimos minutos do jogo. Logo, 
C4, como ficou conhecido, caiu 
nas graças da torcida do Furacão. 
Com a promessa de ter um 2013 
ainda melhor, o atleta sofreu uma 
grave contusão e jogou apenas sete 
partidas durante todo o ano.

O macatubense começou a 
carreira no futsal com apenas 12 
anos, em Macatuba. Em 2007, o 
jogador assinou contrato com o 
CAL (Clube Atlético Lençoense). 
Mais tarde, Cleberson se transferiu 
para o Rio Claro, onde jogou duas 
Copas São Paulo de Futebol Junior 
e três Campeonatos Paulista. Na 
época, C4 atuava como volante e 
o futuro promissor chamou a aten
ção do Cruzeiro, que o contratou 
em 2011. No mesmo ano, o con
trato não foi renovado e o macatu- 
bense fechou acordo para atuar na 
equipe sub-20 do Atlético.

Na entrevista, Cleberson se 
diz grato aos pais por tudo que 
conquistou na vida. E comentou a 
recente briga entre as torcidas do 
Atlético e do Vasco da Gama, em 
Joinvile. Apesar de não ter atuado 
naquela partida, o zagueiro estava 
no banco de reservas e acompa
nhou tudo de dentro de campo. 
Confira a entrevista da jovem pro
messa macatubense.

O ECO - A carreira de joga
dor de futebol é fácil?

Cleberson - Muitos falam que 
é fácil chegar onde todos sonham 
chegar, mas é muito difícil. Rala
mos desde pequeno. Chega uma 
idade, aos 18 ou 19 anos, você 
não sabe se vai dar certo ou não. 
Vemos vários jogadores ganhando 
altos salários, mas não é bem as
sim. Não é todo mundo que tem 
salários altos. A televisão mostra 
muito o Neymar, entre outros jo
gadores famosos. É muito difícil 
chegar onde estou hoje. Graças a 
Deus, tive o apoio dos meus pais 
e outras pessoas envolvidas nisso.

O ECO - Como foi a partici
pação dos seus pais?

Cleberson - Eles me ajuda
ram muito. Muitas vezes, eles 
não tinham dinheiro e davam 
forças para eu viajar. Hoje, gra
ças a Deus, posso dar a eles uma 
condição melhor. Maus pais não 
trabalham e ficam tranquilos em 
casa. Estou dando a moradia que 
sempre sonharam. Estou muito 
feliz por tudo isso que está aconte
cendo. Se depender de mim, vou 
ajudá-los sempre e todos que pre
cisam. Trabalhei muito para isso. 
Meus pais me deram muita força 
e eu consegui. Agora vou retribuir.

O ECO - Como foi o início da 
sua carreira?

Cleberson - No começo, eu 
jogava nas escolinhas de futebol de 
Macatuba. Surgiu, então, a oportu
nidade de ir para Lençóis Paulista, 
no CAL (Clube Atlético Lençoen- 
se), em 2007. Joguei meu primeiro 
Campeonato Paulista. Foi bastante 
difícil. O CAL não andava bem das 
pernas, mas acabei pegando uma 
experiência boa. Em 2008, acabei 
indo para o Rio Claro, onde fiquei 
três anos. Ali joguei três edições do 
Campeonato Paulista e duas edi
ções da Copa São Paulo. Logo em 
seguida, tive a oportunidade de ir 
para o Cruzeiro, onde consegui jo
gar um período. Acabei não sendo 
aproveitado no sub-20. Após termi
nar meu contrato, fui para o Atlé
tico -  PR. Em Curitiba, cheguei à 
categoria de base. Em meu último 
ano, não sabia se ia virar ou não. 
Fiquei naquela indecisão, mas deu 
certo. Em março estreei no profis
sional. No ano passado, fiz uma 
boa série B e as coisas começaram 
a dar certo. Quando você joga, as 
coisas mudam. Graças a Deus, deu 
tudo certo.

O ECO - Como é o seu dia a 
dia?

Cleberson - Esta é a profissão 
que eu escolhi. Quem escolhe sabe 
que vai ser difícil sempre. Cheguei 
a ir para a Argentina e ficar sozinho 
lá comendo somente pão e massa 
por causa da cultura deles. Para 
quem quer jogar nesta carreira tem 
que aprender com isso. Eu aprendi 
e agora que estou mais tranquilo. 
Tenho minha casa, apartamento, 
carro... Até chegar onde cheguei, é 
uma luta muito grande.

O ECO - Você sente falta da 
família e de amigos?

Cleberson - Sinto muita falta, 
pois estou longe. Sempre que dá cer
to estou em Macatuba, ou eles vão 
para Curitiba. É como disse. Esta é 
a profissão que eu escolhi. Sempre 
vou estar concentrado e tentando 
falar com a família. É difícil, mas é 
isso que eu quero para mim.

O ECO - Quando você volta 
para Macatuba, como é a re
cepção?

Cleberson - É muito legal. 
Macatuba é uma cidade peque
na. Quando saí daqui, não havia 
nenhum jogador famoso maca- 
tubense. Fico muito feliz por este 
trabalho que comecei desde pe
queno. Muitas pessoas apostaram 
em mim e outras me disseram que 
não daria certo. Graças a Deus, 
consegui. Hoje, venho para Maca- 
tuba e sou reconhecido.

O ECO - Qual sua opinião

sobre estes jogos solidários no 
final do ano?

Cleberson - É muito bacana. 
Fizemos um recentemente em 
Macatuba. A cidade inteira ficou 
ligada no jogo. Muitas pessoas fo
ram ao estádio e fizeram a doação 
para a Santa Casa de Macatuba. 
Agora temos em Lençóis Paulista 
no próximo dia 28 de dezembro. É 
ajudar a quem precisa. As pesso
as não precisam ir ao estádio por 
causa do jogo. Elas podem doar o 
alimento e contribuir. Um quilo 
de alimento não faz falta e ajuda 
muita gente. É muito bom estar 
ajudando as pessoas.

O ECO - Qual o balanço pes
soal que você faz deste ano de 
2013?

Cleberson - Neste ano, me 
preparei bastante para a série A 
do Campeonato Brasileiro. Foi a 
minha primeira série A. Acabei 
jogando apenas os seis primeiros 
jogos e logo em seguida me ma- 
chuquei. Jogador de futebol é isso. 
Você não consegue evitar lesões. 
Tive uma lesão no anterior da 
coxa. Foi um momento muito difí
cil. Eu voltava aos treinos e sentia 
novamente a contusão. Isso acon
tece. Para a equipe do Atlético, 
o ano foi ótimo, mas para mim, 
mesmo estando no grupo, 2013 
não foi bom. Agora o que importa 
é que estou recuperado e, se Deus 
quiser, fazer um bom trabalho no 
próximo ano.

O ECO - Como você avalia o 
ano da equipe?

Cleberson - Muitas pessoas 
da imprensa não apostavam em 
nosso time, porque não tínhamos 
jogadores de nome. Havia apenas 
o Paulo Baier e o Luis Alberto. 
No entanto, nós sabíamos que o 
elenco era bom. Treinamos muito 
e trabalhamos para o ano de 2013 
ser bom. Não disputamos o Cam
peonato Paranaense com a equipe 
principal e sabíamos que o Brasilei- 
rão seria um pouco difícil no come
ço. Sabíamos também que no final 
nós estaríamos à frente dos outros 
times. E foi isso que aconteceu.

O ECO - Qual a expectativa 
de jogar a Copa Libertadores da 
América?

Cleberson - Não vejo a hora 
de voltar para Curitiba e treinar 
para disputar o torneio. É o sonho 
de todo mundo jogar a Copa Li
bertadores e é o meu também. Eu 
tinha o sonho de jogar o Campeo
nato Brasileiro e consegui. Agora é 
fazer um bom trabalho em 2014.

O ECO - Você presenciou a

briga de torcedores entre Vas
co da Gama e Atlético Parana
ense que aconteceu na última 
rodada do Brasileirão?

Cleberson - Eu estava no 
banco de reservas. Conversei com 
o Felipe que estava do meu lado. 
Dava para perceber que o estádio 
estava sem policiais. Uma torcida 
provocava a outra. Aquilo não é 
torcedor, porque essa pessoa ele 
vai para o estádio somente para bri
gar. Tinha muita criança e pessoas 
que não tinham nada a ver com o 
assunto. Após a briga, os jogado
res do Atlético não queriam mais 
jogar. No entanto, não depende de 
nós e sim de quem está por trás da 
partida, como os delegados. Por 
nós, teríamos terminado o jogo, 
ido embora e perdido os pontos, 
se necessário. Nós trabalhamos e 
somos obrigados e respeitar as de
cisões. Não gostamos disso. Gosta
mos quando os torcedores vão para 
o estádio para fazer festa.

O ECO - O que você sentiu 
no momento de ver as imagens 
da briga?

Cleberson - É muito triste. O 
ano que vem é a Copa do Mundo 
e todos estão ligados no Brasil. No 
outro dia, você vê na televisão aque
las imagens... Ninguém gosta. Dá 
vontade de largar o futebol quando 
assistimos uma cena daquela.

O ECO - Você acredita que o 
Brasil está preparado para re
ceber a Copa do Mundo?

Cleberson - Acredito que 
sim. Falta terminar alguns está
dios, mas acredito que vai dar 
tudo certo. O Brasil vai ter esta 
Copa do Mundo e vai ser bem 
organizado. Tenho certeza disso. 
Se Deus quiser, vamos ser campe
ões, pois o brasileiro merece ainda 
mais jogando em casa.

O ECO - O que você espera 
para o seu futuro?

Cleberson - Isso depende 
dos meus empresários. Sempre 
aparece alguma proposta. Estou 
tranquilo no Atlético. Tenho con
trato até 2016. Agora é só aguardar 
a volta para Curitiba e ver o que a 
diretoria pensa para este ano. No 
momento, meu pensamento é ex
clusivo no Atlético.

Aproveite para preencher seu cupom e concorrer a presentes!
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Cultura

NATAL DA FAMÍLIA

Rhaas será atração hoje em Agudos

Programação segue com Felipe Costa amanhã e Zoom Beatles na segunda

Carlos A lb e rto  D uarte

O grupo paranaense Rhaas é 
atração do Natal da Famí
lia hoje à noite em Agudos. 

Com Adolfo (acordeom/voz), Alex 
(bateria), Regis (voz) e Ricardinho 
(voz/gaita ponto/violão), o grupo 
é sucesso nacional e arrasta uma 
legião de fãs de todas as idades. A 
mistura do sertanejo com a vanei- 
ra, faz um batidão sertanejo para 
lá de gostoso, junto com o gingado 
e swing dos rapazes, levam o pú
blico ao delírio. O primeiro traba
lho, "Rhaas Ao Vivo”, consagrou 
os sucessos Seja Bem-Vinda; Bad 
Boy e Vuco Vuco. Com shows por 
todo o Brasil, o grupo se apresenta 
a partir das 20h30 na praça Tira- 
dentes, Centro da cidade.

Amanhã é a vez de Felipe 
Costa no palco do Natal da Fa
mília. Lança No Cantinho da Ba
lada, mas já fez sucesso com Pra 
Deixar de Amar, Final de Sema
na, O Seu Apaixonado e Tô Sol
teiro. O jovem tem participação 
especial na apresentação do can
tor Sergio Reis no Agudos Rodeio 
Show, em julho.

Segunda-feira, o grupo Zoom 
Beatles, que se apresentou no Do- 
mingão do Faustão, será a atração 
da noite. Em duas horas e meia, 
vai mostrar as três fases de um dos 
maiores grupos do mundo. Tudo 
idêntico à época. A banda entra

FOTO: DIVULGAÇÃO

caracterizada com um dos clássi
cos ternos e botas de cano longo, 
como os Beatles usaram nas len
dárias performances ao vivo.

Além da parte musical e dos 
figurinos, há um belo trabalho 
de expressão corporal para que o 
público tenha a nítida sensação 
de estar em frente aos próprios 
Beatles. A segunda parte do show 
impressiona pelas fardas minucio
samente reproduzidas da capa do 
álbum Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band e pelo preciosismo na 
execução de canções da fase psico- 
délica e de arranjos sofisticadíssi
mos deste que ainda hoje está no 
topo de todos os discos históricos.

O show é encerrado com cha
ve de ouro e transporta o público 
aos estúdios da Abbey Road, na 
época em que os Beatles osten
tavam cabelos longos e figurinos 
mais despojados como: o jeans de

George Harrison, os clássicos ócu
los de John Lennon, as camisas de 
"babado” de Ringo Star e os cole
tes usados por Paul McCartney. O 
grupo vai executar clássicos como 
Let it Be, Hey Jude, Something e 
Come Together, entre outras com 
extrema fidelidade.

Os shows do Natal da Família, 
serão retomados quinta-feira, 26 
de dezembro, com Acústico D, 
sexta-feira, a Acira (Associação 
Comercial e Industrial de Agudos 
realiza sorteio de um carro mais 
cinco motocicletas 0 KM. Sába
do tem show com a banda Move 
Over e no domingo, o pagode dos 
grupos Só Rezenha e Pagode é 
Dia. Os shows musicais terminam 
na segunda-feira, 30 de dezembro 
com a cantora Ana Kelly e Festival 
de DJs. Na passagem do ano tem 
grande queima de fogos na Aveni
da Carvalho Pinto.

GOSPEL
As bandas A w ake e Renovados se apresentam  hoje, 
na Casa da Cultura Professora M aria Bove Coneglian, a 
partir das 20h. A p esar de ser um evento gospel, o Jesus 
Culture tem  como objetivo atrair todos os públicos para 
curtirem  um a boa m úsica. A  entrada é gratuita.

RAP NA COMUNIDADE

Cecap recebe grandes nomes do rap regional

Bote a Boca no Trombone: A  Voz da Comunidade acontece amanhã

A nge lo  N eto

A pista de skate da Cecap 
será o palco para grandes 
nomes do rap regional. O 

grupo Bote a Boca no Trombone, 
em parceria com Cristiano Gar
cia, o Cris DuRap, leva ao bairro 
amanhã, às 10h30, o evento no 
Bote a Boca no Trombone: A Voz 
da Comunidade. Nomes que es
tão em alta no rap regional, como 
MC Migulim, Mano WBS, grupos

KVR , Dois 1 Dois, Élo, entre ou
tros, já confirmaram presença. A 
entrada é franca

Além das atrações musicais, 
haverá um pula-pula no local e 
carrinho de pipoca para a crian
çada. Em entrevista ao jornal 
O ECO, Cris DuRap explicou 
como surgiu a ideia do evento. 
"Será uma comemoração aos dois 
anos de fundação do Bote a Boca 
no Trombone. O administrador 
do grupo, Emerson Adriano de

Lima, entrou em contato comigo 
para organizarmos o evento”.

Ainda segundo Cris DuRap, 
a expectativa é de um grande pú
blico na pista de skate da Cecap. 
" Esperamos várias famílias no 
evento. A nossa cultura hip-hop 
é um estilo musical que leva 
uma cultura consciente. Nós 
não estaremos voltados à parte 
crítica, mas vamos acordar a so
ciedade sobre os problemas do 
Brasil”, completou.

M ÚSICA E ARTE

AMALP se apresenta no Lar dos Idosos

Evento tem como objetivo a integração social; a entrada é franca

A nge lo  N eto

A AMALP (Associação de 
Música e Artes de Lençóis 
Paulista) leva o espetáculo 

Recheio de Samba para o Lar dos 
Idosos, amanhã, a partir das 15h. 
A entrada é franca e todos que 
quiseram acompanhar o evento 
podem comparecer no local.

O coordenador artístico da 
AMALP, José Santos, falou sobre

o objetivo do evento. "A nossa 
grande intenção é mostrar que, 
independente da faixa etária, nós 
queremos incluí-los a sociedade. 
Não estamos fazendo um favor e 
sim algo que deve ser considerado 
cotidiano, comum”.

O presidente da associação, 
José Carlos Matias, também desta
cou a importância da convivência 
com os idosos que frequentam o 
lar. "Eles ficam isolados e nós que-

remos prestar esta homenagem, 
pois futuramente seremos como 
eles. Vamos mostrar toda a cultura 
musical com dançarinos, teatro e 
música”, afirmou.

A AMALP preserva a me
mória histórica e cultural da arte 
brasileira, objetivando o ensino, 
pesquisa, produção e geração de 
espetáculos, disseminação da pro
dução de bens, atividades e servi
ços artístico-culturais e sociais.
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Mulher EM FORMA E COM SAÚDE
O Natal é uma das festas que mais engordam no ano, diz um 
estudo, contudo, para voltar à forma, 45 minutos de exercícios 
diários nas próximas semanas pode fazer maravilhas pela sua 
silhueta.
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Cortes curtos e desfiados
e s tã o  c o m  tu d o  n e s te  v e rã o

M arcos Proença: ombré hair é 
opção para mudar a cor

FOTO: DIVULGACAO

Da R ed ação

Para ficar na moda dos pés à cabeça, não dá 
para esquecer os cabelos. O cabeleireiro 
Marcos Proença conta que os cortes mais 

em voga são os médios e curtos, estilo chanel. Ele 
também dá a dica para quem não quer se desfazer 
já do cabelão. "Corno os fios geralmente ressecam 
e sensibilizam no sol, praia e mar, a gente corta 
depois", diz o profissional. Além de recomendar 
aparar as madeixas ao fim da temporada, ele dá as 
dicas de como arrasar com cabelos fashion.

O CORTE
Independente se for curto ou longo é importante que a 
mulher use o cabelo desfiado, irregular, com um pouco 
de camada nas pontas. Para quem tem os fios finos, a 
dica para dar mais volume é cortar mais curto, porque 
dá a impressão de que o cabelo está mais cheio. Se 
for fã das franjas, é hora de deixar um pouco o visual 
de lado para evitar que a oleosidade típica da estação 
afete os fios.

JÁ  ESCOLHEU? Para mudar o visual neste final 
do ano aposte em fios mais curtos e desfiados

COLORAÇÃO
Já na cor, o ombré hair ainda está super em alta, mas 
em uma versão mais delicada. "Hoje é mais suave à 
transição de uma cor para a outra. O cabelo começa 
com uma cor suave na raiz e vai gradativamente para 
um tom mais claro, lembrando cabelos naturalmente 
loiros. Ou seja, a moda não é o cabelo dramaticamente 
branco na ponta, mas harmosiamente clareado". I

âo
Curingas do guarda-roupa: saiba como 
usar três modelos versáteis de jeans

Cortes e cores caem bem em 
todas as silhuetas e ocasiões

Da R ed ação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A calça jeans é uma das mais versáteis 
do guarda-roupa feminino, que permi
te transitar em diferentes ambientes 

e servir de base para qualquer estilo. Com 
muitas modelagens e cores, às vezes, fica difí
cil decidir qual a melhor.

BOOT CUT
Com a boca um pouco menos larga que a flare, o 
boot cut é o mais versátil e democrático entre todos 
os jeans. "Ele é um flare light, que é suficiente para 
equilibrar a silhueta. Para uma mulher com quadril 
mais largo, ou com o ombro maior, ele tem essa 
possibilidade de igualar um pouco as proporções", 
conta a consultora de moda Ana Vaz. Além de se 
adaptar a todos os formatos, ela também pode ser 
usada tanto no trabalho quanto em dias mais casuais. 
Apesar das mulheres muito altas poderem usar com 
sapatos baixos, esse jeans fica melhor com um salto 
médio. "Ele deve cobrir quase todo o salto, deixando 
um centímetro à mostra na parte de trás", recomenda.

CORTE RETO
A calça reta está em segundo lugar na lista de 
versatilidade, isso porque, como termina na altura do 
calcanhar, pode ser usada com qualquer sapato. Para 
não marcar, opte pelas cinturas médias e tome cuidado 
com o tamanho. "Não pode ser muito justo, como o 
skinny, e a cintura deve ficar na linha do umbigo ou 
no máximo um ou dois dedos abaixo do umbigo para 
modelar o corpo e esconder as gordurinhas", completa 
a profissional.

^  JEANS SKINNY
Bem justinho e com a boca fechada, o skinny é um bom 
investimento, mas pode acentuar muito quadris mais 
largos. Para minimizar esse efeito, a dica é investir 
na cintura média e criar pontos de foco. "Você pode 
escolher tons mais escuros ou usar um colete ou blusa 
que enfatizem a cintura, mais presos, e que acabem no 
ossinho da bacia", ensina.

AS CORES
A aposta mais certeira é sempre o escuro, eles são 
apropriados para o ambiente de trabalho ou mesmo 
para uma ocasião não tão casual.
Os clarinhos, sem detalhe, são interessantes para 
quem gosta de compor estilos mais casuais, e vale 
a pena incluir um na sua lista. "Um jeans colorido ou 
estampado também éjegal ter, porque deixa o guarda- 
roupa mais divertido. É o clássico jeans com um novo 
olhar", finaliza.

I  CRUZADINHA

LAZER E PASSATEMPO

SOLUÇÃO

HORÓSCOPO 21/12 A 27/12

o
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ARIES
Tome cuidado com 
a precipitação. 
Evite o nervos
ismo, ansiedade e 
a desconfiança em 

si mesmo. É hora de você buscar 
um ponto de equilíbrio entre sua 
vida profissional e pessoal. As 
influências não são propícias.

3
 TOURO

Vênus favorece a 
vida amorosa, as 
atividades criativas 
e as artes. Senti
mentos fortes e 

sintonia afetiva com a pessoa 
amada permitirão um perfeito 
entendimento, com a possibili
dade de surgirem novos planos 
para o futuro.

GEMEOS
Cuidado com a 
vida conjugal pode 
haver o desquite. 
Benéfica influência 
astral para tratar 

de questões sociais pendentes, 
para lucrar em negócios iniciados 
anteriormente e a sua prosperi
dade profissional. Evite brigas com 
os inimigos.___________________________

CÂNCER
Disposição um tanto 
quanto precipitada. 
Tendência ao ner
vosismo e as ações 
mais violentas, estão 

previstas para você. Evite tais coisas 
para que possa coordenar melhor 
sua vida. Êxito em assuntos ocultos.

LEAO
Livre-se de suas 
preocupações 
tomando atitudes 
positivas para 
solucioná-las. O 

momento se apresenta positivo 
aos negócios arriscados e as 
empresas precipitadas. Terá bom 
relacionamento com os filhos. 
Pratique esportes.__________________

VIRGEM
Momento em 
que haverá muita 
tranqüilidade na 
vida familiar e 
profissional, com 

bastante disposição para solu
cionar problemas. Contudo evite 
discussões com a pessoa amada, 
rivais e inimigos.

LIBRA
Muita habilidade 
literária, mente 
clara e penetrante e 
muita tendência aos 
assuntos elevados, 

estão previstos para você, devido 
à benéfica influência de Júpiter. 
Sucesso profissional e financeiro. 
Pode viajar.

ESCORPIÃO
Não é conveniente 
aventurar-se em no
vos negócios. Cuidado 
com o excesso de 
gastos. Mantenha-se 

em suas atividades rotineiras e muitos 
benefícios receberá em breve. Forta
lecimento no ambiente profissional.

SAGITARIO
Pessoas conheci
das devem ajudar 
você nos negócios, 
principalmente 
se forem do 

sexo oposto. Evite exagerar as 
palavras. Dê mais atenção a sua 
família. Prenúncio de uma viagem. 
Procure ser otimista e os resulta
dos serão satisfatórios.

CAPRICÓRNIO
Melhora total em 
todos os assuntos 
profissionais, sociais 
e financeiros se 
farão sentir neste 

período. Terá uma fase feliz, aos 
passeios e para unir-se com ami
gos e entes queridos. Pode amar 
e viajar longe.

AQUARIO
Propicia influência 
para cultivar os 
dons de seu in
telecto, seu espírito 
filosófico e otimista 
e seu desenvolvim

ento mental. Fará ótimas relações 
sociais e propícias amizades. Pro
cure sair um pouco da sua rotina.

PEIXES
Período positivo 
para a realização de 
negócios além de 
suas condições mon
etárias, mas muito 

propício ao seu progresso profis
sional, moral e social. A pessoa 
amada estará disposta a ajudá-lo.
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Televisão HOMENAGEM
Xuxa doou um terreno em Pedra de Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio para um colégio estadual. 
A loira fez questão de batizar a escola de 
Colégio Estadual Hebe Camargo. A instituição 
vai atender 300 alunos do Ensino Médio.

RELACIONAMENTO

Fiuk e Sophia Abrahão reatam namoro: 'Estamos felizes'

Casal pretende juntar as famílias para 
comemorar festas de final de ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Em setembro de 2013, Fiuk e 
Sophia Abrahão surpreende
ram os fãs ao anunciarem o 

fim do namoro. Após alguns meses 
separados, o casal reatou o relacio
namento e fizeram questão de mos
trar que está tudo bem ao chegarem 
juntos nesta semana, ao Natal do 
Bem, jantar de cunho beneficente 
que aconteceu em São Paulo.

"A gente queria assumir em 
algum lugar assim, que não fosse 
marketing. Não queríamos pu
blicidade. Acho que falamos até 
mais do que deveriamos. Estamos 
felizes", disse Fiuk. Sophia ressal-

tou que os fãs ainda não sabiam 
da notícia. "Estamos felizes, isso 
que importa".

O casal vai passar as festas de 
final de ano com os familiares. 
"Vamos juntar nossas famílias no 
Natal, provavelmente aqui em São 
Paulo", contou a atriz.

Fiuk revelou ainda que dei
xou a MTV porque o contrato era 
apenas de três meses. Ele apre
sentava o "Coletivation". "Eu já 
sabia disso. A Globo me liberou", 
explicou. Sobre voltar a atuar em 
novelas em 2014, o ator preferiu 
não comentar. "Não posso falar 
nada ainda. Mas amei apresentar 
o programa, me senti muito bem".

JUNTOS NOVAMENTE -  Após pouco mais de três meses separados, o 
casal Fiuk e Sophia Abrahão anuncia que reatou o namoro

DESEJAMOSA 
TODOS UM FELIZ 
NATAL E UM ANO 
NOVO REPLETO 
DEBENÇÂOS

Rua José do Patrodnio, 1015 - Centro - Len0is Paulista 

(esquina com a 9 de julho) Tel: (14) 3264-1045
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MALHAÇÃO
Segunda-feira - Sofia e Edgard gos
tam da exposição trazida pelas fotos 
do paparazzo. Flaviana avisa a Sofia 
que seu beijo com Edgard foi divul
gado na internet. Abelardo tem uma 
crise de pânico por ficar muito perto 
de Bernardete. Zelândia humilha Ca
etano em suas fantasias sensuais.

Terça-feira - Antônio provoca Ben 
com sua proximidade com Anita. 
Maura afirma a Sidney que Sofia 
não é menina para ele. Guilherme 
se preocupa com Clara. Giovana se 
incomoda com o sucesso de Sofia. 
Edgard e Sofia esnobam a modelo 
Fábia Brasil.

Quarta-feira - Antônio se altera com 
Anita, e Ben chega para resgatar a 
namorada. Vitor chega a tempo de 
desfazer o mal-entendido com Clara, 
e Guilherme lamenta. Ben e Antônio 
se enfrentam fisicamente, e Sidney e 
Paulino ajudam Ben. Serguei repre
ende Flaviana.

Quinta-feira - Anita e Ben se emo
cionam com Monique. Sofia se des
culpa, e Flaviana e Serguei voltam à 
equipe do projeto de beleza. Domin
gas se despede dos novos amigos. 
Sofia decide sair com Edgard e deixa 
Sidney magoado. Raíssa comenta 
com Diva sua decisão de visitar uma 
clínica de reprodução. Antônio ame
aça Paulino. Martin pede Micaela em 
namoro. Há uma disputa entre meni
nas e meninos no futebol da escola.

Sexta-feira - Vitor estranha a ausên
cia de Paulino. Edgard e Sofia come
moram o sucesso nas redes sociais. 
Claudio convida Sidney para passar 
as férias com ele na Dinamarca, mas 
o menino hesita. Diva conversa com 
Raíssa sobre o tratamento de fertili
zação. O pai de Paulino liga para Vitor 
perguntando sobre o filho. Ronaldo e 
Vera proíbem Ben e Anita de viajar. 
Sofia e Edgard anunciam para Mari- 
nalva que irão salvar a imagem do 
supermercado.

JOIA RARA
Segunda-feira - Manfred observa de 
longe o carro de Silvia pegar fogo. 
Sonan admite para Tenpa que ama 
Matilde. O delegado encontra os 
documentos de Silvia perto do carro 
carbonizado e conta para Franz que 
ela está morta. Aurora dorme na 
pensão e Davi leva o café dela no 
quarto. Lindinha descobre nos docu
mentos de Cícero o nome do orfana
to onde Tavinho morou quando era 
bebê e conta para Iolanda.

Terça-feira - Hilda e Toni chamam 
Viktor para passar o Natal com eles, 
mas o rapaz não aceita. A pedido de 
Ernest, Josué leva para Pérola uma 
caixinha de música como presente 
de Natal. Iolanda e Mundo ceiam 
juntos em um quarto de hotel. Er- 
nest leva Dália para jantar no clu
be e Laura fica incomodada com a 
presença dele. Ela pega Tavinho e o 
leva para passar o Natal no cortiço. 
Gaia vê Tavinho e sente uma emo
ção inexplicável.

Quarta-feira - Silvia está desacordada 
e chama por Viktor e Heitor. Sonan 
sonha com Matilde. Depois da ceia, 
Manfred manda que Ernest abra os 
presentes. Em um dos embrulhos 
estão as cartas de Catarina e Heitor. 
Hilda incentiva Toni a procurar Giu- 
seppe. Ernest se desespera com as 
atitudes de Manfred, se lembra do 
dia em que Catarina morreu e chora. 
Pérola distribui brinquedos, roupas e 
comida para os pobres na rua. Auro
ra dá um carro para Davi. Ernest obe
dece todas as ordens de Manfred, 
submisso. Pérola e Franz chegam à 
mansão. Ernest se emociona com a 
visita e chora, deixando Franz e Pé
rola preocupados. Aurora e Davi são 
presos por desacato à autoridade. Er- 
nest admite para Franz que Manfred 
é seu filho.

Os próximos capítulos não foram divul
gados pela emissora.

ALEM DO HORIZONTE
Segunda-feira - William enfrenta Klé- 
ber, e Hermes tenta amenizar o cli
ma entre eles. Nilson segue William 
e Hermes. Tereza impede LC de se 
aproximar de Lili. Heloísa decide fa
lar com a família de Rafa. Inês briga 
com Heloísa no escritório do marido 
e acaba acertando Marcelo. Selma se 
insinua para William. Marlon fala com 
Vitória sobre sua família. Rita leva Li- 
li para fazer compras. Rafa defende 
Fátima de um cliente.

Terça-feira - Inês implora para que Tho- 
maz não saia de casa. Celina agride 
Kléber. Nilson se explica para William. 
Celina chega em casa abalada e é sur
preendida pela simpatia de Lili. Kléber 
beija Keila, mas desiste ao pensar em 
Celina. Inês afirma que vai se vingar 
de Heloísa. Thomaz avisa a Heloísa 
que se separou de Inês. Kléber tenta 
falar com Celina, mas ela o repreende. 
Rita se insinua para Rafa. Paulinha se 
preocupa com a amnésia de Joana. Lili 
consegue falar com Priscila.

Quarta-feira - Thomaz leva Inês pa
ra fora da casa de Heloísa. Berenice 
consegue falar com William sobre a 
Comunidade, antes que entrem na 
delegacia. Marcelo leva Inês para o 
hospital. Selma embriaga Líder Jor
ge. Celina canta no bar, e Kléber a 
observa. Líder Jorge beija Selma, e 
Hermes fica desapontado com seu 
comportamento. William vê Berenice 
dopada na cela. Priscila e Marcelo se 
beijam. Marlon desiste de um encon
tro com Angelique para ficar com Vi
tória. Paulinha fala mal de Marlon pa
ra Joana. Tereza pede que Angelique 
ensine tudo a seu sobrinho. Hermes 
repreende Líder Jorge por seu com
portamento no bar. Celina sugere 
que Lili tome cuidado com Rita e Sel
ma. Nilson pede conselhos a William 
para conquistar Fátima. Kléber proíbe 
Romildo de sair da delegacia

Os próximos capítulos não foram divul
gados pela emissora.

AMOR A VIDA
Segunda-feira - Amarilys e Eron des
cobrem que Niko é o único parente 
biológico de Fabrício e saem do tribu
nal para falar com Laerte. Aline per
cebe que Ciça foi para sua casa para 
espioná-la. Paulinha pede para passar 
o Natal com Bruno e Paloma.

Terça-feira - Félix fica pasmo ao ver 
Niko, que pede para conversar com 
ele. Paulinha pede para Pilar deixar 
que ela e Paloma passem o Natal em 
casa com Bruno. Ciça vê Aline fazer 
bolinhos para César. Denizard aceita 
passar o Natal em casa com Gina pa
ra conhecer Elias.

Quarta-feira - Niko tenta convencer 
Pilar a chamar Félix de volta para sua 
casa. Valdirene fala com Márcia e pe
de um presente de Natal para Carlito. 
Gina e Elias saem para distribuir brin
quedos e comida pelas ruas de São 
Paulo. Paloma confessa que ainda 
é apaixonada por Bruno, e Paulinha 
conta para o pai.

Quinta-feira - Niko conversa com Pi
lar. Aline disfarça e não revela o in
grediente que usa nas comidas que 
faz para César. Félix fica arrasado ao 
saber que ele e Márcia trabalharão 
no Réveillon. Niko aconselha Pilar a 
perdoar Félix.

Sexta-feira - Pilar se impressiona com 
as atitudes de Félix e o chama para 
voltar a morar com ela. Eron avisa a 
Niko que vai tirar Fabrício dele. Ali
ne insiste que Ciça tire dois dias de 
folga. Ignácio avisa a Márcia que Val- 
direne foi chamada para fazer uma 
entrevista com a produção do reality 
show.

Sábado - Todos na mansão estra
nham o comportamento simpático 
de Félix. Amarilys arma com Eron 
de ganhar a confiança de Niko para 
tomar Fabrício dele. Boninho se sur
preende com as atitudes de Valdire- 
ne. Pilar comunica a Félix que ele não 
terá as mesmas regalias de antes.
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Sociedade

SANT̂ LARA
^  Materiais Elétricos

ELETRO SANTA CLARA TEM

tudoparaSEU n a t a l
ENFEITES EM GERAL, 

CASCATAS, MANGUEIRAS 
LUMINOSAS E

MUITO MAIS

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

LOJA 2: Rod. Osny Matheus, 
Km 112,

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

ASSINATURA ANUAL

R$120:
EM APENAS 3 

PAGAMENTOS DE

R$40:
EDIÇÕES
■ TERÇA
■ Q U IN T A  
■SÁ BA DO

O E go

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Paulista

Brilha no céu uma estrela especial a cada 
dezembro. É a esperança iluminando o futuro 

de quem acredita que o Ano Novo será melhor, 
sempre melhor.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: KING STUDIO

A  empresa Papaleguas entregas de panfletos 
recebe prêmio na categoria melhor entrega. 

Na foto, Papa,lili e Maitê.
Adriana, colaboradora destaque do mês 

Chiquinho Sorvetes!!!

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

Parabéns aos formandos do 3° ano do Colégio 
Francisco Garrido

Parabéns aos formandos do jardim II da Escola de 
Educação Infantil Pinguinho de Gente

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

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

' Festa de Encerramento 2013 da escola de Educação Infantil 
Pinguinho de Gente, no dia 13 de dezembro. no UTC. 

Parabéns às crianças pela linda apresentação.

Festa de Encerramento 2013 da escola de Educação Infantil 
Pinguinho de Gente, no dia 13 de dezembro. no UTC. 

Parabéns às crianças pela linda apresentação.

Festa de Encerramento 2013 da escola de Educação Infantil 
Pinguinho de Gente, no dia 13 de dezembro. no UTC. 

Parabéns às crianças pela linda apresentação.

C O N S t» '

LOJA]
R. Cel J. A. Martins. 1045 

F: 3263-2414

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

LOJA 3:
R. Luiz Voz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br

0_E(3©
agora 

atendendo 
em noyà:: 
endereço.

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
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Coluna do
lano C astelh an o

4D

O CASTELO

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaborou com  e sta  ed ição
Márcio Moreira e Marcos Hashimoto 

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

1. Lucas Ferreira 2. Gina e Rafael 
3. Pâmela Galdio 4. Daniela e Marconi 

5. Marcela e Júnior 6. Munhoz e Mariano 
7. Giovana e Taize 8. Rita e Carla

ysicooB
CR ED -A CILPA

Cooperativa  de  Crédito  

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

ACILPA

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@jornaloeco.com.br
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Coluna da
N ilza

fa tos & p esso a s
(

PENSE NISSO
"Natal: ternura do passado, 

valor do presente e esperança 
de um futuro muito, muito bom"

Fale com  a  g e n te
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

Sexteto de M eta is
No final de semana passa

do, o Sexteto de Metais da Or
questra Municipal de Sopros de 
Lençóis Paulista apresentou-se 
em missa no Santuário Nossa 
Senhora Piedade. Imaginem os 
fiéis já com o espírito de Natal 
dentro de si, ouvindo aquelas 
músicas lindas executadas por 
pessoas famosas aqui da terri- 
nha, sempre sob a orientação 
do maestro Marcelo Maganha, 
que desta vez também tocou. 
Choro solto de pura emoção. 
Ainda teremos o especial de 
Natal dia 25 de dezembro às 
12:30 e 20:30 podendo ser 
acompanhado pela TV Preve

Campeão Agropecuária
Registramos neste mês a 

inauguração da loja Campeão 
Agropecuária, em que bichos 
de estimação agora poderão 
contar com uma casa exclusiva 
em Lençóis Paulista. Situada na 
avenida Ubirama, Centro, em 
um ambiente sofisticado, os 
proprietários de animais encon
trarão ração da melhor qualida
de, casinhas de madeira para 
moradia, bolsas para serem 
carregados em viagens além 
de Clínica Veterinária. Inaugu
rada recentemente e dirigida 
por Murilo Tagliatella e Simoni 
Capelari de Souza promete es
tabelecer-se, pois já está com 
muitos clientes cadastrados. 
Parabéns e sucesso.

M ais música
Temos a certeza de que a 

música trará uma sociedade 
melhor para todos nós. Crian
ças começam a se interessar 
pelas orquestras frequentan
do as escolinhas da Orquestra 
de Cordas de Lençóis Paulista, 
além de marcarem presença 
nas apresentações dos corais 
de nossa cidade. Bom para os 
pequenos que andam respi
rando cultura.

Casamentos
Dia 14 de dezembro fla

gramos em uma chácara o 
casamento de Rodolfo e Va- 
nessa. Ambiente lindo com 
o tapete vermelho estendi
do sobre a grama. Também 
o Cartório Civil recebeu os 
noivos Nilda e Alaf. Acreditar 
num futuro feliz já é ser feliz. 
Parabéns aos casais.

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
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1 Berçário Anjinho da 

Guarda segue com 
WÊlaÊlÊm  ̂ m atrículas abertas

M  ^  NEGÓCIOS
Stillus já aceita 

5 1  encom endas de
uniformes para 2014 ®
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FOTO: MÁRCIO MOREIRA /O  ECO

u m

^  0 / w  /youo 
to ifém ,..

‘Desejamos que você tenha um ótimo Natal, • 
cheio de alegrias, harmonia e tudo que a  ̂
nossa Caixinha de sonhos nos faz acreditar. 
Que esse Novo Ano que se aproxima seja 
uma porta aberta para novos sonhos, 
renovações de fé e muita Paz para o nosso 
mundo.’ •

©  (1 4 )  3 2 6 4 -3 3 4 3  R. Pedro Natálio Lorenzetti, 66 site atualizado
Lençóis Paulista, SP diariam ente

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

Anjinho da Guarda -  berçário 
atende das 7h às i8h30, de 
segunda-feira a sexta-feira.

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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ANJINHO DA GUARDA
segue com matrículas abertas
Berçário atende crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses; local tem estrutura adequada para receber os pequenos

FOTO: PRISCILA PEGATIN/O  ECO

BERÇÁRIO -  Anjinho da Guarda atende no Centro de Lençóis Paulista desde 3 de dezembro e é alternativa segura para pais que precisam trabalhar possam deixar seus filhos

Da R ed ação

Inaugurada em 3 de dezembro deste 
ano, a Anjinho da Guarda -  berçário 
atende em Lençóis Paulista crianças a 

partir dos quatro meses de idade até os 
três anos e onze meses.

O espaço, localizado na rua Ignácio 
Anselmo, 1065 -  Centro, tem área de 
berçário, sala de estímulo à coordena
ção motora e intelectual, sala de vídeo 
e área de recreação contando com um

espaço aberto e outro coberto para de
senvolver as atividades.

O berçário, coordenada por Fernan
da Torres D inardi e Natalia Aparecida 
Denardi é, além da realização de um 
sonho das sócias, uma alternativa para 
atender a demanda e as necessidades de 
pais que precisam de um local para que 
os filhos passem o dia.

Com o foco de cuidar e trabalhar a 
coordenação motora, a Anjinho da guar
da atende de segunda-feira a sexta-feira,

das 7h às 18h30. "Fizemos uma avalia
ção na cidade e constatamos que falta
va uma escola com horário estendido 
e com um período pequeno de férias", 
explica Fernanda, que conta com expe
riência na área infantil.

Com a tem porada de m atrículas 
abertas, caso os pais preferirem  é possí
vel optar por um período de adaptação. 
"As crianças podem ficar duas horas na 
escola, em alguns dias da semana ou, 
caso escolha dos pais já podem começar

direto", diz Fernanda.
No Anjinho da guarda na m ensalida

de está incluso alimentação, de três em 
três horas e os pequenos voltam para 
a casa de banho tomado. "Só é preciso 
trazer leite e fralda, que são produtos 
que às vezes têm restrições, como um 
leite específico para cada criança".

A Anjinho da Guarda -  berçário fica 
na rua Ignácio Anselmo, 1065 -  Centro. 
Para contato ligue (14) 3264 8147 ou 
99674 6026.

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

STILO ATRACTIVE, ano 2010, 
cor preto, super novo, único dono. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263- 
4349/ 99652-8788.

PALIO FIRE, ano 2002, 4 portas, 
cor prata. Tratar (14) 996-521-739/ 
3263-4349/ 99652-8788.

CORSA WIND, ano 2001, cor 
branco c / para choque na cor do 
carro, trava/ alarme/desembaça- 
dor e limpador traseiro. Tratar (14) 
997-797-664.

POLO 1.6 Hatch, ano 2003, 
completo, cor bege, completo. 
Tratar (14) 997-403-310.

STRADA FIRE 1.4, cor branca, 
com direção hidráulica, ano 2012. 
Tratar (14) 996-650-403.

CORSA SEDAN, ano 2000,
8v, básico, R$12 mil. Tratar (14)

MONZA GL, ano 93/94, 1.8, 
completo -  ar, 2 portas, cor preto, 
rodas, preço de ocasião, R$6 mil. 
Tratar (14) 998-200-808.

KOMBI, ANO 87, cor branca. 
Tratar (14) 997-098-018.

VOYAGE 1.0 Trend, ano 2012, 
aro 15, cor prata, 25 mil km, na 
garantia, som original c / controle 
no volante, de R$31 mil para R$ 
28 mil. Tratar (14) 997-031-919.

PARATI QUADRADA GLS, ano 
1990, cor vinho, rodas orbitais, 
banco recaro, Vidor e trava eletri- 
ca, alarme, chave reserva. Tratar

FORD KA 1.0, ano 2009, flex, 
cor preto, MP3, único dono, R$ 
16.500,00. Tratar (14) 991-038-437.

VAN DUCATO 15L, executiva, 
único dono, ano 2007, com ou 
sem serviço. Tratar (14) 997
860-939.

(14) 3263-4371/ 997-081-331.
SANTANA, ANO 2003, cor prata,

CORSA SEDAN Joy, ano 2003, 
cor prata, ótimo estado, R$ 
15.500,00. Tratar (14) 3263-4371/

álcool, trva-4p-AC-DH-VE-AL, R$ 
15 mil. Tratar (14) 997-945-805.

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

I30, ANO 2011, cor prata, bancos 
de couro, completo, R$ 40.500,00,

997-081-331.
VERONA, ANO 92, álcool ori-

PALIO, ANO 2003, cor azul,
manual. Tratar (14) 997-872-214. ginal, doc ok, conservado. Tratar 

(14) 991-425-702/ 997-967-911.
86 mil km originais, 1.0 8v fire,

GOL G3, ano 2001, vidros 
elétricos, alarme, bem conservado. 
Tratar (14) 998-750-932 c / Osvaldo.

R$12.500,00.Tratar (14) 3264- 
1953/ 996-246-668. FUSCA, ANO 83, cor branco, 

motor 1.300, em bom estado.
Tratar (14) 982-095-015

PALIO, ANO 2000, 4p, cor prata.
PICKUP FIAT, ano 81, álcool, 
motor 1.6. Tratar (14) 997-493-534.

Tratar (14) 99772-7536.
CELTA, ANO 2009, Life, Flex,
9 nnrtPQ r n r  n rp tp  lim n p H n rp

UNO FIRE, ano 2008, 4p, cor 
preto. Tratar (14) 99772-7536. FIORINO, ANO 99, cor branca, 

1.5, gasolina, R$5 mil + parcelas

L pui Ldo, uui pidLd, I II1 ipduu i d

desembaçador traseiro, pequena 
entrada + 48x R$ 469,00, ótimo
Qctprln Hnp nL' T rp tp r p Í1/M QQR

PALIO, ANO 2011,4p, ecomony, 
completo. Tratar (14) 997-010-060

de R$340,00. Tratar (14) 3264- 
6777/ 981-329-002/ 996-329-002.

estado, doc. ok. iia ta i c ( i4 ) 996-
131-331/981-197-204.

D c i í P c n T  A R in o n n Q  fin v

VOYAGE, ANO 2012, completo, 
1.6, cor prata. Tratar 997-727-536.

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

PEUGEOT, ANO 2008, flex,
4portas, cor prata, completo, 
ótimo estado, doc. ok, aceito 
financiamento. Tratar (14) 996-

HONDA FIT, ano 2008, completo, 
automático. Tratar (14) 99772-7536

SIENA EL 1.0, ano 2010/2010, 
flex, cor cinza, completo (- Ar), R$ 
23.500,00. Tratar (14) 3264-6900 /

131-331/981-197-204.

TOYOTA BANDEIRANTES, ano

VECTRA CD, ano 2001, completo
981-345-097. 71, modelo Jeep -  longa, capota 

aço, motor 608, R$ 25 mil. Tratar
+ couro. Tratar (14) 99772-7536

CORSA MAX 1.4, ano 2008, cor
(14) 991-078-669/ 996-632-916/ 
981-280-298.

prata, R$10 mil + 45x R$380,00. 
Tratar (14) 3263-6467.PEUGEOT 307, ano 2006, cor 

preto, completo + couro. Tratar (14) CAMINHÃO 1313 truck,
99772-7536

FOX 1.0 Flex, ano 2007, 4 portas,
turbinado, ano 81. Tratar (14) 
997-122-211.

completo -  ar, rodas 17, som, 
impecável, R$ 22 mil, aceito finan
ciamento. Tratar (14) 996-827-551.

CAMINHÃO CHEVROLET
quadrado, ano 96, uno, trucado, 
carroceria nova, R$32 mil, vendo

PALIO WEEK treck, ano 2010, 
cor prata, completa, único dono.

ou troco por carro -  Verona, cor 
cinza, ano 92, álcool, R$3 mil. GOL, ANO 92, cor cinza, R$7

Tratar (14) 997-109-001.

Tratar (14) 998-172-923. mil. Tratar (14) 997-189-842/ 
996-575-261. PARATI, ANO 91, cor branca,

excelente estado, gasolina, doc.
ESCORT, ANO 98, motor zetec,
4 portas, vendo ou troco por carro 
financiado. Tratar (14) 997-040-722 
c / José Carlos.

CELTA SUPER, ano 2007, flex, 
2 portas, cor prata, R$16.500,00. 
Tratar (14) 996-827-551

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.

ESCORT, ANO 93, R$ 1.500,00 de 
entrada e assumir parcelas. Tratar 
(14) 998-955-667.

MICRO ÔNIBUS Volare 24L, ano 
2000, com ou sem serviço. Tratar 
(14) 997-860-939.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HILUX SR 2.7, cabine dupla, ano 
2010, cor preta, gasolina, completa, 
cambio automático, couro, R$69 
mil. 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.

KADET, ANO 95, cor cinza, com 
vidro, trava e alarme, documentação 
2013 ok, R$ 8 mil. Tratar (14) 3264
5892 e 996-027-386.

CORSA WAGON 1.6, ano 98, cor

207 X-LINE, ano 2011, cor 
preta, gasolina, AC, trava, alarme, 
R$22.900,00. Tratar Evidence Veículos 
(14) 3264-1000.

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 EvidenSCENIC, ANO 2000, cor cinza, 

completa, bancos de couro, 2.0 8v, 
R$14.500,00. Tratar (14) 3264-5892/ 
996-027-386

GOL G5, 4 portas, trend, ano 2010, 
cor preto, DH/VE/trava, gasolina, R$ 
22.900,00. Tratar Evidence Veiculos

ce Veículos (14) 3264-1000.

PARATI TREND 1.6, ano 2010, cor

CLASSIC VHCE, ano 2010, cor
(14) 3264-1000. branca, flex, a/c, R$26.900,00. Tratar 

Evidence Veículos (14) 3264-1000.
vermelho, trio elétrico, D.T, ar quen
te, som mp3, roda esportiva, único 
dono, novíssimo, R$19.500,00. Tratar 
(14)997-958-439/ 981-654-515.

C4 PALLAS 2.0, automático, ano
2010, cor preta, completo cambio tri-
pitonic, R$33.900,00. Tratar Evidence
\/Qrpiiinc/i/n99F;/i innn Veículos (14) 3264-1000.

FUSCA 1300, ano 76, cor vermelho, ra
ridade para colecionador, R$10.900,00.
Tratar F\/iHDnpD \ /dípi iIpq 11 Ai 99RA-1000

CELTA LIFE, 2p, ano 2008, flex, cor 
prata, R$16.900,00. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

lldLdI LVlUtílIUtí vtílUUIUo\ IH-/OZ.U'-r lUUU.

GOL G4 1.0 4 portas, ano 2009, cor 
branco, flex, básico, R$ 22 mil. Tratar

GOL SPECIAL 1.0, cor prata, ano 2001, 
trava+alarme+som, R$-11.900,00. Tratar

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/ 997-121-515.

Evidence Veículos (14) 3264-1000. Evidence Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

M O D E L O A N O C O R O P C IO N A IS

A S T R A  HB A D VAN TAG E 2 .0  4P 2007 B E G E C O M PLETO

A S T R A  HB A D VAN TAG E 2 .0  4P 2007 PRATA C O M PLETO

A S T R A  HATCH 2 .0  4P 2004 PRATA C O M PLETO

A S T R A  SED A N  AD VAN TAGE 2011 P R ET O CO M PLETO /AU T

C ELTA  2P 2003 P R ET O RO D A S

C ELTA  2P 2007 PRATA

C O R S A  1.4 G L  2P 1995 A ZU L

C L A S S IC  L IF E 2008 P R ET O

C L A S S IC  L IF E 2008 CINZA BA S ICO

C L A S S IC  LS 2012 P R ET O VID RO /TRAVA/ALARM E

C O R S A  HATCH 1.0 4P 2003 CINZA TRAVA/ALARM E

C O R S A  SED AN  1.8 2003 PRATA

C O R S A  SED AN  JO Y  1.8 2005 CINZA D IREÇÃO /V ID RO /TRAVA

M ERIVA  1.8 M AXX 2007 PRATA C O M PLETO

Z A FIR A  E X P R E S S IO N 2009 PRATA C O M PLETA

S ILV ER A D O  D LX 1997 BRA N C A D IREÇÃO /V ID RO /TRAVA

S-10 CD 2 .8  RO D EIO 2011 PRATA C O M PLETO

E C O S P O R T  X L S  1.6 F R E E 2007 P R ET O C O M PLETO

R A N G ER  CD 2 .8  X L 2011 PRATA C O M PLETA/4X4/CO URO /CAPO TA

F IE S T A  G L  1.0 2000 BRA N C A

G O L G3 1.0 4P 2003 PRATA

G O L G3 1.0 16V 4P 2002 DO URADO D IREÇÃO /V ID RO /TRAVA

G O LF  S P O R T L IN E 2008 P R ET O C O M PLETA

G O LF  S P O R T L IN E 2008 CINZA C O M PLETO

FIAT 500 S P O R T 2010 A M A R ELO C O M PLETO

ID EA  ADV. 1.6 LO C K E R 2011 P R ET A C O M PLETA

S IEN A  F IR E  1.0 2010 P R ET A C O M PLETA

PALIO F IR E  4P 2008 PRATA

PALIO E L X 1999 V E R D E D IREÇÃO /V ID RO /TRAVA

UNO 2P 1996 CINZA
UNO M ILLE 2P 2005 BRA N C A

A S X  2 .0 2012 PRATA C O M PLETO /A U T
C IV IC  LX  1.7 1999 PRATA C O M PLETO
P E U G O U T  307 2 .0  F EL IN E 2008 P R ET O C O M PLETO
YAM AHA R1 2012 A ZU L
C B R  6 00R R 2005 V E R M E LH A
T W IS T E R 2007 P R ET A
T W IS T E R 2008 P R ET A
T W IS T E R 2002 A ZU L
B R O S  1 5 0 E S D 2012 P R ET A
B R O S  1 5 0 E S D 2008 A M A R ELA
TITAN 150 E S D 2007 PRATA
TITAN 150 E S 2009 PRATA
TITAN 150 ESD 2009 P R ET A
TITAN 150 E S D 2009 A ZU L
CG  FAN 125 2006 V E R M E LH A
CG  FAN 125 E S 2007 P R ET A
LEA D  110 2010 P R ET A
LEA D  110 2010 B E G E

“PRGMDÇAD □□ FIM DE SEMANA”
ESCGRT ANO 88 R$ 4.200,00 À VISTA (SEM TROCA). 
MONZA ANO 90 R$ 3.800,00 À VISTA (SEM TROCA).

Fones:
1 4) 3 2 6 4 - 3 0 3 3  
9 9 6 -6 8 3 - 0 3 3  
9 9 6 -2 5 3 - 0 3 3  
9 8 1 - 4 8 7 - 5 8 5

A v .  P a p a  J d ã d  P a u l d  II
(A D  l a d o  D D  A U T D  P d s T D  L E Ã D )
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Classificados
APRO VEITE AS OFERTAS DE NATAL

GOL SPECIAL 2001, D E  R$11.000,00 P O R  R$.9.900,00 
NOVO CORSA SEDAN 2002, D E  R$18.00,00 PO R  R$16.900,00 

BROS 150 E SD  D E  R$6.300,00 P O R  R$5.900,00 
CELTA LIFE 2P 2008 FLEX PRATA R$16.900,00

OFERTA V Á L ID A  C O M  O  RECORTE D O  JO RNAL

RUA OSVALDO CICCONE, 95 ESQUINA COM LUCIO DE O. LIMA, NOVO ACESSO PARA CECAP (PRÓXIMO AO BJ)

Veículos
(14) 3264-1000 

996-143-191

ASTRA SEDAN, flex ano 2008, 
cor prata, completo, rodas liga 
leve, R$ 26.900,00. Tratar Eviden- 
ce Veículos (14) 3264-1000.

PRISMA MAXX 1.4, ano 
2009, cor prata, flex, ar e DH,
R$ 25.500,00. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000.

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

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

HILUX SRV 3.0, 4x4, ano 2011, 
cor prata, diesel, completa, 
automática, couro, 105 mil. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

www.ev idencemul t imarcas .com.br

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 
M otos, Fone (14) 3264 4345/ 
997-121-515.

FINANCIAMENTO DE moto 
honda okm com entrada com 
a menor parcela do mercado. 
''Grátis 02 capacetes'' Pagan 
Motos. Tratar (14) 3264 4345/ 
997-121-515.

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.

YORK SHIRE, 1 macho e 1 
fêmea, nascidos em 09/10/2013. 
Tratar (14) 996-482-649/ 
3298-1724

VENDO LINDO filhote de Lhasa 
Apso (macho). Tratar (14) 997-404- 
992/ 3263-6919.

VENDO CAVALO alazão, manga 
larga, frente aberta, 4 patas bran
cas, 6 anos, R$1.500,00. Tratar 
(14) 3264-5381/ 997-043-307

TWISTER, ANO 2005, cor prata, 
c / 22 mil km, R$5 mil. Tratar (14)
998-335-073.

CG 150CC, ano 2008, cor cinza, 
18 mil km, R$4 mil. Tratar (14) 
991-107-453.

TITAN 150CC KS, ano 2010, cor 
preta, mix, R$4.500,00. Tratar (14) 
996-745-783/ 991-155-295.

YAMAHA Y 125cc, ano 2002, 
cor preta, único dono, completa. 
Tratar (14) 3263-4844.

BROS 150 ESD, ano 2008, cor 
preta, gasolina, partida elétrica e 
freio a disco, R$6.300,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

MINI MOTO Trackbike nos 
modelos cross ou moto GP é na 
pagan motos. Tratar (14) 3264- 
4345/ 997-121-515.

CB 300R, ano 2011, cor azul 
metálica, pouco uso, baixa km. 
Tratar (14) 3264-4345/ 997-913- 
286/ 997-121-515.

CAPACETE EBF ou liberty aberto 
ou fechado, R$ 60,00 só na Pagan 
Motos. Tratar (14) 3264 4345/ 
997-121-515.

IMOBILIÁRIA 21 está creden
ciando consultores imobiliários 
c / veículo próprio. Tratar (14) 
3263-0021/ 997-281-313.

CONTRATO PADEIRO c / expe
riência. Tratar (14) 3264-1439/
997- 647-548.

CONTRATO DOMESTICA
para trabalhar meio período. 
Tratar R: Cel. Joaquim Anselmo 
M artins, 337.

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.

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.

SPEED WORK Informática -  
Formatação de computadores 
completa e rápida. Tratar (14) 997
125-207 /  3263-1778 com Luan.

3269-3311

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

VENHA CONFERIR a novidade 
que chegou, aulas particulares de 
tênis de campo na cidade de Ma- 
catuba, com prof. A lexandre José 
Perez, agende já sua aula. Tratar 
(14) 997-145-652/ 988-069-707.

DJ DUDUZINHO. Loko, casa
mentos, aniversários, 15 anos, 
Bodas, som, iluminação e muito 
mais. Tratar (14) 997-442-510/ 
3264-3194.

MAGNO ELETRICISTA, serviços 
de instalação e reparos elétricos 
em geral, atendimento 24h. Tratar 
(14) 996-800-411 ou lpmagno. 
mao@hotmail.com.

PEDICURE A domicilio p / idosas 
c / hora marcada. Tratar (14) 996
586-608 (tarde).

AGROPESCA - venda, compra e 
doações de filhotes de cachorro, 
rações, tudo em artigos para pesca, 
medicamentos, jardinagens, se
mentes, viveiros, etc. Entrega grátis. 
Tratar (14) 3263-6919/ 997-404-992

FAÇO LIMPEZA de terrenos 
e passo veneno. Tratar (14) 
3263-4765.

TAPEÇARIA DO Lúcio, reforma 
de estofados e bancos de autos 
em geral, facilito  pagamento. Tra
tar (14) 996-216-116 ou R: M ario 
M azili, 274 -  M aria Luiza IV

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

BORRACHARIA TIÃO, agora c / 
prestação de serviços a domicilio, 
atendimento 24h. Tratar (14) 
3264-8827 ou R: Palmiro Diegoli, 
129 -  Jd Primavera.

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

FAÇO DELICIOSOS espetinhos 
sob encomenda: Ligue: (14) 
99800-9507.

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 PEQUENOS carretos, ge
ladeira, fogão, armários, camas e 
viagens em geral. Também monto 
moveis. Tratar (14) 3263-1932/ 
997-491-962 c / Douglas.

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.

VENDO LAJA na Cecap, comple
ta, c / estoque, aceito carro/moto 
como parte do pagamento. Tratar 
(14) 997-625-905/ 996-100-717.

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.

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.

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

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 di
g ita l (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 circu
lantes, 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 ww .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 Vistorias 
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.

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiaçõo de alíiates 
Confeição de 
larímbos

0) 3263-6395 
99794-6796
Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
£ M  F R £ A /r £  A O  6A A /C O  & R A O £ S C O

http://www.evidencemultimarcas.com.br
mailto:mao@hotmail.com
http://www.naturalionix
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INSTALAÇÃO DE antenas 
parabólicas, Home Theater, 
e TVs na parede. Tratar com 
Juvêncio (14) 981-186-574 
ou 3263-3636.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO 2 bicicleta Caloi, 
pouco uso, uma cor preta 
aro 20 e outra cor amarela 
aro 14. Tratar (14) 3264-4345 
/  3263-1961/ 997-121-515.

NINTENDO WI e Play 
Station II. Tratar (14) 997
869-645.

VENDO AR condicionado, 
10.500 BTU. Tratar (14) 
997-869-645.

ASSUMO FINANCIA
MENTO de veículos. Tratar 
(14) 997-280-652. Tratar (14) 
988-056-940.

VENDO CAMISA da
seleção brasileira, original 
da copa de 2002, e uma de 
reino do mesmo ano, em 
ótimo estado, R$ 140,00 ( 
as duas). Tratar (14) 997
442-059.

VENDO BALCÃO refrigera
do 1.5m, 2 em 1 com estufa 
+ 1 freezer + 2 lavadoras 
de roupas 6K. Tratar (14) 
997-132-132.

VENDO TÍTULO M arim bon
do. Tratar (14) 997-438-296.

TSUNAMY PRODUÇÕES,
DJ Duduzinho.Loko, M ichael 
Jackson Cover Kids. A  sua 
festa é um show. Tratar (14) 
997-442-510/ 3264-3194.

MATERIAIS P/ construção, 
fogão ind., richos, pratos, 
balcão, refrigerador, etc. 
Tratar (14) 3264-8040.

VENDO BERÇO em bom
estado, R$100,00. Tratar

VENDO GRADE de ferro 
3,40 x 1,90 e 1 portão social 
0,90x2,10, R$450,00. Tratar 
(14) 996-426-790.

VENDO FILMADORA JVC
e estoque de roupas e cal
çados para brechó, compro 
mesa de sinuca e pimbolim. 
Tratar (14) 3263-6641/ 996
987-007.

ALUGO BETONEIRAS,
mensal ou diária. Tratar (14)

COMPRO PISCINA usada 
e vendo piscina de fibra 
de 5 mil L e 2 mil L + 1 TV 
21", te la plana, também 
faço consertos em piscinas 
de fibra. Tratar (14) 997
029-538.

VENDO CARROÇA antiga, 
com rodas de madeira, 
em perfeito estado, ótima 
para decoração. Tratar (14)
996- 931-478

ACEITO DOAÇÃO de
guarda roupas, armário de 
cozinha e TV. Tratar (14)
997- 662-158.

VENDO 4 quadros de deco
ração -  1 mesa cantoneira 
antiga -  mesa para te lefone 
marfim  -  vaso com flores 
artific ia is -  criado mudo 
com 4 gavetas na cor mogno 
-  mala viagem c / rodinhas 
grande -  tapete 2x2.50m, 
bege -  2 luminárias moder
nas, tudo em ótimo estado. 
Tratar (14) 3263-1379.

VENDO BERÇO americano, 
1carrinho de bebe (burigoto) 
cor cinza e 1 bicicleta in fan
til bandeirantes, cor rosa. 
Tratar (14) 988-129-351.

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

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

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

CARROCERIA DE madeira 
revestida em chapa, c / chas
sis 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 dom in
gos Nova RM 8 7 .9, das 13h 
as 15h. Seleção e locução 
Nivaldo Bispo. Tratar (14) 
997-711-693.

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 -  1 cama de casal, 
R$130,00. 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.

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

ESTEIRA ELÉTRICA Bio- 
forma, R$ 300,00, simulador 
de caminhada, R$ 220,00. 
Tratar (14) 996-745-783/ 
991-155-295.

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

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

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

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

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

ACORDEON, VENDO, tro 
co, conserto, tiro  vazamento 
do fo le e tenho correia e 
fecho de fo le. Tratar (14) 
997-118-613.

MÁQUINAS DE Costura 
-  Venda de peças, motores, 
caixinhas, bancadas e con
sertos. Tratar na Rua Santo 
Antonio, n° 773, JD. Bela 
Vista ou (14) 997-125-303 
com Cícero.

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

VENDE-SE VARAS de eu
calipto, (todos os tamanhos 
e espessuras). Tratar (14) 
991-642-852 /  996-954-241.

VENDE-SE TIJOLO baiano, 
tijo linho e te lhas diversas. 
Tratar (14) 991-784-013 e 
3263-4173.

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

EXCURSÃO THERMAS
dos Laranjais -  O limpia, 
19/01 - 26/01 e 25/01. 
Ib itinga 15/02. Aparecida 
do Norte. Tratar (14) 
3263-3761/ 997-248-206 
com Ivani.

EXCURSÃO PARA Praia 
de Ubatuba, 8 e 9 /01 /2014 
e 22 e 23 /01 /14 , R$150,00, 
incluso passagem + 
hospedagem. Tratar (14) 
997-858-074.

PIAUÍ/ TERESINA,
viagens saindo de Lençóis, 
M acatuba, Agudos, Borebi, 
A reiopolis, R ibeirão Preto, 
todos os domingos, R$
320,00. Tratar (14) 3263- 
3362 / 996-983-617.

THERMAS DOS Laranjais, 
saída 12/01/2014. Tratar 
(14)997-462-701 c /  Nereide.

THERMAS DOS Laranjais, 
saída, 19/01. Tratar (14) 
3263-3761/ 997-248-206 
com Ivani.

PRAIA GRANDE10,

11, 12 /01 /14  e 14, 15 

e 16/03 /14 . 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) 

23 /12 segunda -  28/12 

sábado. Tratar com Arlindo 

(14) 3263-6938 ou 997-027- 

108/ 991-950-800 ou Eliza 

(14) 3264-7919 ou 997-947- 

63 9 / 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.

FAÇA SUA festa de aniversario 
com DJ Duduzinho.Loko, com 
super promoção. Tratar (14) 997- 
442-510/ 3264-3194.

PIZZA EM festa do W ilsão, 
rodízio a domicilio. Tratar (14) 
3264-2714/ 996-760-612.

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

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

GI BISCUIT, lembrancinhas para 
todas as ocasiões, topo de bolo e 
personagens, aceita encomendas. 
Tratar (14) 3263-5612 e 996
191-155.
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CONSULTORIA EMPRE
SARIAL: (Análise PE, Análise 
financeira, RH etc). Tratar 
com Luiz (14) 997-026-597.

EVENTOS EM geral (Cari
catura ao vivo e sob enco
menda). Tratar com Cristiano 
Paccola (14) 991-127-826.

SOM E iluminação para 
festas e eventos em Geral. 
Tratar (14) 3264-7174 ou 997
680-518 ou 981-197-204.

MESAS E cadeiras para 
festas. Tratar (14) 3264-7174/ 
997-680-518/ 981-197-204.

SALÃO PARA Aniversário 
WG (incluso cama elástica G 
e M , piscina de bolinha, pe- 
bolim, vídeo game, kit festa 
+ mesas e cadeiras e campo 
society), R$350,00. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-4S8.

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

ANIVERSÁRIO WG -
Aluga-se tobogã. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-4S8.

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

TSUNAMY PRODUÇÕES,
contrate para abrir a balada 
da sua festa Michael Jackson 
Cover Kids. Tratar (14) 997- 
442-510/ 3264-3194.

KREP SUÍÇO pronto. R$2,00 
a unidade, vários sabores. 
Aniversários WG. Tratar (14) 
3263-1485 ou 997-914-4S8.

ANIVERSÁRIO INFANTIL
é com o Dj Duduzinho.Loko, 
som, iluminação, fumaça, 
bolha de sabão, tapete e 
muito mais. Pacotes a partir 
de R$150,00. Tratar (14) 997- 
442-510/ 3264-3194.

CASA BEM localiz. c / ótimo 
acabam. no M. Azul. São 
106m2 em boa planta, 3 dor- 
ms, w c social, s.estar, coz. c / 
ligação p / s. jantar + rancho 
de lazer c / churraqueira. 1 
vg. cob. Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00188

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

LINDO SOBRADO c / bom
acab. no Jd. Cruzeiro: Cima:
2 dorms e w c -  Baixo: sala, 
wc, boa coz. c / a/s integ. + 
quarto disp. e dorm. c / suíte 
no fundo. 1 vaga. Confira, 
bom preço -  ac. financ Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00285

CASA NA Cecap ót. 
localiz. 700 mts do centro, 
sendo: sala TV, 2 dorms, wc 
soc.,cozinha c / copa integ., e 
ar. serv. cob. + amplo rancho 
c / churrasq, forno, pia, w c, e 
disp. 2vgs cob. Confira, bom 
imóvel! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00302

LINDA RESID., nova no 
Jd.Itamaraty c / 290 m^ const 
e te rr de 595 m^, ambientes 
amplos, boa planta, 3 dorms 
c / 3 suítes, lavabo, 3 salas, 
w c soc, coz + linda e ampla 
ár lazer -  tudo c / ótimo 
acabamento e mt ármário
-  7 vagas de garagem Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br /  ref.- 
00333

ÓTIMA CASA no Jd.Europa 
c / 120 m^, ambientes amplos, 
boa planta, 3 dorms (1 suíte), 
boa sala, w c soc, cozinha
-  ótimo acabamento -  2 
vgs coberta Creci J-23626 -  
Rosangela 14-99635-2120 /  
3263-3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref.- 00334

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 / 
171m2, excel. localiz. próx. 
a comércios: avarandada, 
sala, 2 dorms, wc 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

LINDO SOBRADO a 400
mts do centro (Antonieta) c / 
exc. acab. Cima: 2 dorms, 
sala e w c -  Baixo: sala alm ./ 
jantar, wc, boa coz. c / arm.,
+ a/s ampla, 4 vgs -  Obs: 
Paisagismo, piscina, sauna e 
fácil adaptação do 3° dormit.
-  ac. financ, confira! Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br /  ref.- 
00343

CASA NOVA exc. localiz. na 
Mamedina (200 mts centro
- CEF): 3 dorms (1 suíte), 
w c soc., coz. gde c / s. alm. 
jantar interlig., á.serv. fech, 
s.tv /  estar reserv, bom acab.
+ esp. p / ar. lazer fundos, 4 
vgs (2 coberta) Confira! Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref- 00346

MARIA LUIZA I, casa c / 2 
dorms (1 suite), sala, cozinha, 
WC, área verde, lavanderia, 
garagem p / 2 carros. Tratar 
(14) 998-350-021.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

Castelo
Piscina deBoiinha 
Touro Mee. infantii (Bandido) 
Máquina Aigodão Doce eCrepp 
Tribogã

( 1 4 )  3 2 6 3 - 1 4 8 5  
9 9 7 9 1 - 4 4 8 8

MACATUBA, CASA c / 3
dorms, sala, WC, cozinha, 
área, garagem p / 3 carros + 
edícula c / churrasqueira, WC, 
1 dorm e lavanderia, R$140 
mil. Tratar (14) 998-200-808.

MARIA LUIZA IV, casa nova 
c / 2 dorms, sla, cozinha, WC 
e 1 suite, terreno de esquina 
localizado R: Deyse Paccola 
Capoani, 250. Tratar (14) 
996-171-135.

JD. EUROPA, casa c / 2 
dorms (sendo 1 Suite), WC, 
sala, cozinha, sala de jantar, 
escritório, área de lazer, 
lavanderia e garagem p / 2 
carros, 150m2, localizado R: 
Alfredo Chiari, 181. Tratar (14) 
996-171-135.

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

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

ITAMARATY- 3 dorms(1 
suite), bho social, cozinha, 
sala estar, sala estar, 
lavanderia, garagem 4 carros. 
R$460m il- Habitare 
Imoveis (CRECI76074) 3264- 
4151/99860-1407.

ITAMARATY- 3 dorms 
(1 suite), sala, cozinha 
integradas, área serviço, 
bho social, lavabo, jd. In
verno. R$ 470m il- Habitare 
Imoveis (CRECI76074) 3264- 
4151/99860-1407.

RES. ORIGENES Lessa, 
novo, 2 dorms(1 suite), sala / 
copa integrados, cozinha, 
banheiro, lavanderia,varanda 
c / churrasqueira, área de 
lazer c / piscina, academia e 
2 vagas de garagem coberta. 
77m^ privativos. Entre no 
youtube e digite: Lessa 1102, 
veja vídeo explicativo do AP. 
Tratar (14) 991-045-062.

CASA PRÓXIMO ao asilo 
- 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, garagem coberta, 
terreno com 330 m^, R$180 
mil. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 
981-506-252 (tim) 997-562
647 (vivo)

CASA NO Jardim Príncipe 
com - 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, terreno todo mura
do com 200 m^, R$ 125 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)

MARIA LUIZA I, casa c /
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, laje, ótima 
para financiamento caixa 
federal, R$150 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

JÚLIO FERRARI, casa c /
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro. Nos fundos, 1 quar
to, sala, cozinha, banheiro, 
(não aceita financiamento 
e aceita troca por carro),
R$75 mil + parcelas. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo)

MIIKIElSerraiherla Rocha
cm Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 3263-5428

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

3269-3311

ABANDONAR E MALTRATAR 
ANIM AIS É CRIME!

COMUNICADO
A ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICA Á TODOS QUE DO DIA 20/12/2013 Á DIA 05/01/2014,
NÃO ESTAREMOS ATENDENDO PELO TELEFONE (14) 3264-3817, 

QUALQUER NECESSIDADE PROCURAR O CANIL MUNICIPAL (14) 3264-8269.
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Classificados

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

RES. JACARANDÁ, bloco D,
4 ° andar, aceita troca, R$ 165 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

NÚCLEO, CASA c / 6 cômodos, 
área, garagem coberta, localizada 
à R: Luiz Biral, 560, R$ 260 c / 
seguro ou R$180 mil sem seguro, 
vendo ou troco. Tratar (14) 3263- 
0686/ 996-193-733.

JD.ITAPUÃ, CASA em “ L”  com
02 dorm., sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem - R$-150 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

D.STA. TEREZINHA, casa 
em “ L”  de esquina, com 03 
dorm., sala, cozinha, w c  social, 
lavanderia, garagem para 02 
carros - R$-130 mil + prestações 
do terreno. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930 / 997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JD.MARIA LUIZA II, prédio 
residencial com 6 aparta
mentos de 44,00m2 cada um 
(todos alugados) - R$-600 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO CASA simples 
próxima ao supermercado 
Sta. Catarina com 02 dorm./ 
sala/cozinha/banheiro/ 
lavanderia com 114,86m2 ac, 
mais um salão comercial com 1 
banheiro de 32,15m2 ac em um 
terreno de 425,29m2 - R$-330 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO: CASA em avenida 
comercial com 02 dorm./sala 
de estar/sala de jantar/cozinha 
grande/garagem para 2 carros 
com 152,33m2 ac - FUNDOS: 
01 cômodo/1 banheiro/ acab. 
laje e piso frio em um terreno 
de 275,00m2 - R$-320 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO: CASA em avenida co
mercial com um salão comercial e 1 
wc na frente de 50,59m2 ac. mais 1 
dorm./sala/cozinha/banheiro/lavan- 
deria com 87,01m2 em um terreno 
de 275,00m2 - R$-320 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) ou 
www.cordeiroimoveis.net.br.

VILA PACCOLA, casa com 8 
cômodos construída em uma área 
de 960,00m2 de terreno - R$-550 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110/ 997-906-930/ 997-944
894 (vivo) ou www.cordeiroimoveis.
net.br.

JJD. UBIRAMA: casa 
simples com 03 dorm./sala/ 
cozinha/banheiro/lavanderia 
e pequeno salão na frente 
com banheiro. FUNDOS: 
mais 1 dorm./sala/cozinha 
e banheiro, garagem para 2 
carros, tudo construído em 
um terreno de 275,00m2 - 
R$-180 mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 
(vivo) ou www.cordeiroimo- 
veis.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 ITA IS  J k  
ARTE F IN A L

SI P '  U32S4 3088 
15 de novem bro, 53 

luis@grafsetimpressos.com.br

FUNILARIA
PINTURA AUTOMOTIVA 

PARACHOQUE

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

f

R. GUAIANAaS, 333 - JD. MONTE AZUL 
LENÇÓIS PAULISTA-SP 

FONE: 3 2 6 4 -7 S 9 2

1
nviSTOMOVEL

VISTORIAS AUTOMOTIVAS

(14)3263-5860
Rua José Bonifácio, n" 615 

Viia Marim bondo - Lençóis Pauiista

GasHidro
Manutenção GLP e Hidrantes

Projetos e execução de combate ao incêndio

Instalação e manutenção de hidrantes;
Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
Instalação e manutenção de luzes de emergência; 

vT Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
Instalação e manutenção de redes de ar comprimido

Manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de combate 
ao Incêndio e Centrais de G.L.P.
Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

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

Lençóis Paulista - SP

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

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

8:00H ÁS 12:00

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

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

IMOVEIS
A realização dos seus sonhos é a nossa especialidade!

www.pedraoimoveislpta.conn
(14) 997-144-352. (14) 3264-6418.3264-9769

http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimo-veis.net.br
http://www.cordeiroimo-veis.net.br
mailto:luis@grafsetimpressos.com.br
http://www.pedraoimoveislpta.conn
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POSTOS DE TRABALHO
O número de carteira assinada cresceu 3 ,1%  em novembro 
deste ano, em comparação com o mesmo período do ano 
passado. Ao mesmo tempo, os empregos sem carteira assinada 
recuaram 12 ,2 % , segundo a Pesquisa Mensal de Emprego.

Manipula^ & {^(meefKâla

FRALDA TURMA 
D AM ÔNICAJUM BO

R$16,95

(14) 3263-0631
Av. Padre Saiústio Rodrigues Machado, 1051.
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É possível transformar a vaga 
temporária em trabalho efetivo
Aproveite a oportunidade 
para mostrar potencial e o 
quanto pode contribuir para 
o crescimento da empresa

Da Redação

FOTO: DIVULGAÇÃO

0 Brasil é o segundo país no ranking 
mundial de trabalho temporário, atrás 
apenas dos Estados Unidos, segundo 

levantamento da Confederação Internacio
nal de Trabalho Temporário. Os últimos três 
meses do ano aquecem o mercado para esse 
regime de emprego e uma vaga temporária 
pode se transformar numa efetiva, caso haja 
o comportamento certo.

Para que o profissional possa obter bons 
resultados ou a efetivação em um trabalho 
temporário, é primordial que ele demonstre 
comprometimento com a empresa e interesse 
pelas atividades desenvolvidas.

Segundo a Pesquisa dos Profissionais de 
2013, da Catho, a maioria dos recrutadores 
acredita que o desempenho na entrevista é o 
principal fator de impacto para contratação. CRIANDO OPORTUNIDADE -  Vagas efetivas podem surgir no final do ano ou meses depois

A u m e n ta n d o  as  
ch a n ces  d a  e fe tiv a ç ã o

1. Saiba ouvir: respeitar a opinião 
dos colegas de trabalho é uma tarefa que 
possibilita reconhecimento, confiança
e valorização, permitindo estabelecer 
uma relação de respeito profissional.
Ideias sensacionais podem surgir 
quando se permite ouvir novas ideias 
e consequentemente perceber que 
estas contribuições, podem melhorar e 
aperfeiçoar a ideia inicial.

2. Seja positivo: se for trabalhar todo 
dia com vibrações positivas, as pessoas 
vão considerá-lo aquele tipo de pessoa que 
sabe lidar com a tensão, as incertezas e os 
problemas. Ou seja, alguém que não faz 
tempestade em copo d'água, que se mantém 
calmo, sereno, confiante e controlado.

3. Encare o medo, não a 
ansiedade: Medo é uma resposta 
emocional em relação a uma ameaça 
real ou percebida, já ansiedade é uma 
apreensão sobre algo que você está 
antecipando ou mesmo sobre algo 
desconhecido. O funcionário com medo 
ou preocupado porque não conta com as 
habilidades ou a capacidade para fazer 
o trabalho é algo real e no qual você 
precisa lidar.

4. Não desanime: Nem todas as 
vagas efetivas surgem logo após o fim do 
contrato temporário. Algumas são abertas 
meses depois.

5. Seja pontual: Chegar atrasada ou 
faltar sem se justificar dá a impressão da 
falta de comprometimento.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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PERSONALIZADAS
Colocar o lixo em sacolas para carros e depois 
descartá-lo em local apropriado é importante não 
só para não sujar a via pública, como também por 
questões de segurança e fluidez de tráfego.
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FÉRIAS DE VERÃO: entenda os cuidados 
necessários em viagens pelas rodovias
Aproveite a viagem com segurança e sem estresse; concessionárias terão esquemas especiais nesta temporada

Da R ed ação

A chegada do período de férias esco
lares e festas de fim de ano é sinô
nimo de pé na estrada para muita 

gente. Para viajar com conforto, segurança 
e evitar situações estressantes, algumas 
medidas e cuidados são indispensáveis e 
começam antes mesmo de sair de casa.

Além de verificar itens mecânicos, como 
freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, 
inclusive a calibragem é preciso conferir a 
documentação do veículo e do motorista.

O condutor também não pode esquecer 
os equipamentos obrigatórios como macaco, 
chave de roda, triângulo para sinalização, 
estepe e extintor de incêndio dentro do pra
zo de validade. Confira mais algumas dicas:

l " l "  MÁRCIO MOREIRA/O ECO

>  Bagagem
Ao acomodar as malas, o motorista deve 
observar o peso máximo indicado pelo 
fabricante do veículo. As mais pesadas devem 
ficar no fundo do porta-malas, em cima do 
eixo traseiro do veículo. Distribuir o peso é 
importante para não alterar a estabilidade do 
carro. Caso seja necessário levar algum volume 
no interior do carro, o ideal é deixar sobre o 
assoalho ou atrás dos bancos. Ao transportar 
bicicletas em rack traseiro, deve-se observar se 
a placa do veículo está totalmente visível.

>  Crianças
De acordo com o Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito), crianças menores de dez 
anos devem viajar no banco traseiro com 
equipamento apropriado para a idade. Até 
um ano, é obrigatório o uso de bebê conforto. 
Após essa idade e até os quatro anos, as 
crianças devem utilizar cadeirinhas. Entre 4 e 
7 anos e meio elas devem utilizar o assento de 
elevação. Acima dessa faixa, basta utilizar o 
cinto de segurança.

> Animais
Se for viajar com seu animal de estimação, 
nunca o deixe solto dentro do carro sob o 
risco de atrapalhar a condução. Ele deve ser 
acondicionado em caixas ou gaiolas com essa 
finalidade e com dimensão apropriada. Existe 
ainda a opção do cinto de segurança para cães. 
Conduzir com o animal no colo ou à esquerda 
do motorista, deixá-lo com parte do corpo 
para fora da janela e levá-lo na caçamba de 
caminhonetes são infrações que geram multa e 
pontos na carteira de habilitação.

> Atenção redobrada com 
obras n a  p ista
Mais de 300 obras estão em andamento nos 
6,3 mil quilômetros de rodovias paulistas sob 
concessão. Nos trechos de maior tráfego, os 
trabalhos ficam suspensos durante as saídas e 
retorno dos feriados. Mas, mesmo assim preste 
atenção na sinalização específica, como cones e 
cavaletes com faixas refletivas. Nesses trechos 
os limites de velocidades são reduzidos entre 
20% e 40%, dependendo da complexidade

FERIAS E ATENÇÃO -  Mais de 300 obras seguem em andamento pelas rodovias paulista

Emergências
Para eventuais emergências tenha a 
mão alguns telefones de auxílio 
Artesp -  0800 727 8377 
DER -  0800 055 5510 
Rodovias do Tietê -  0800 770 3322

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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CERAMICA
Com peças de cerâmica, feita por 
artesãos brasileiros é possível dar um 
ar diferente para a casa. Fruteiras e 
quadros são algumas opções.

www.pontoi9.com.br 
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1780 
Centro - Lençóis Paulista - (14)3264-3949
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INSTALAÇÃO RESIDENCIAL:
f i q u e  d e  o lh o  n a  r e d e  e l é t r i c a

Reforçar a rede do chuveiro e testar o aterramento  
podem evitar problemas e incomôdo de queda de energia

Priscila  Pegatin

Quase ninguém vê, mas todo mundo sen
te falta quando ela falha. A rede elétrica 
nas residências faz parte da construção 

do imóvel e merece atenção extra, afinal, mal 
instalada pode queimar aparelhos e até ser 
foco de incêndio.

Marcus Vinicius Dutra, gerente adminis
trativo da Eletro Santa Clara, reforça que é 
preciso contratar um profissional qualificado 
para depois pensar nos materiais. "Ele vai 
fazer o dimensionamento, a partir dos apa
relhos elétricos que vão ser usados em cada 
cômodo”, diz. "Colocar cabos de qualidade, 
com marca reconhecida e dimensão correta 
aumenta a durabilidade da rede”.

Para o cabo utilizado no tronco da rede, 
Dutra orienta utilizar o de 16 mm, para uma 
casa comum. "A partir dele surge as ramifica
ções, para descer a tomada pode ser um cabo 
de 2,5 mm, para iluminação 1,5mm”.

Já o chuveiro, um dos itens que mais so
brecarregam a rede elétrica, a dica é ter uma 
fiação própria. "Puxar direto do postinho, 
tanto para chuveiro 110 volts como 220 volts. 
Se tiver mais um chuveiro então pode usar a 
mesma rede”. A dica vale para outros apare
lhos, considerados grandes consumidores de 
energia como máquina de lavar, ferro, entre 
outras coisas.

Quanto a cor do fio, utilizar os convencio
nais -  fio preto para a fase e azul para o neu
tro -  facilita a identificação quando precisar 
fazer uma manutenção ou algum concerto.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FACILITANDO -

Ter, no quadro de 
distribuição, um 

disjuntor exclusivo 
para o chuveiro 

evita deixar a 
casa no escuro

"Tem que ver a quantidade de cobre, se tiver 
mais é melhor”.

Na tubulação para os fios, Dutra ressalta 
que não é indicado utilizar produtos antigos. 
"Antes se usava um cano preto que era o con- 
duite liso, em alguns lugares ainda vende mais 
no sol resseca e quebra. Agora se usa o condui- 
te corrugado que é antichamas”.

O quadro de distribuição se tornou indis
pensável. "Tem o quadro geral que fica na fren
te da casa e o quadro de distribuição interna 
que tem um disjuntor para determinado cô
modo e o chuveiro, um separado”, explica. "Se 
queimou o chuveiro só desliga aquele disjuntor 
e não a casa inteira”.

O investimento de um quadro com oito 
disjuntores pode chegar a R$ 120 no máximo.

Mas, nada tem se sustenta se o eletricista 
não fizer um bom aterramento. "Um aterra- 
mento mal feito dá problema em vários apa
relhos, queima lâmpada com frequência. Os 
aparelhos eletrônicos não têm garantia se quei
mar por causa de sobrecarga”.

Para fazer o teste se o aterramento está cer
to, Dutra dá uma dica simples. "Pedi para o 
eletricista ligar uma lâmpada em uma fase na 
energia e fazer a saída direto na haste. Se a has
te estiver bem aterrada consegue jogar energia 
para a terra e a terra dissipar a energia. Se a 
haste estiver mal colocada ou a terra mal soca
da, a luz não acende porque não consegue di
recionar energia para a terra”, explica. "A rede 
elétrica, sem contar a parte estética representa 
3% do investimento total de um imóvel. É um 
valor que vale a pena”, completa.

F  LANÇAMENTO!
RESIDENCIAL ANTONIO 

LORENZETTI FILHO
■ Lotes com erciais a  partir de 450m^.

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

até  150 m eses para pagar.
■ P lantão aos sábados a té  as 13h

VENDAS:

/3, î .î iijrgTT/ffTTrgTftna fh7r7flfffífifí:u

REALIZAÇÃO:

Cachoeirinha São 
João empieendimentos 
Imobiliários SPE Ltda.

CONTATOS:
(14) 3263-1118

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

99652-8202 ■ José Carlos

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

JD. MARIA luiza ii - casa 
nova com 03 dorm.(sendo 1 
suíte), sala de estar, sala de 
jantar, w c social, cozinha, 
lavanderia fechada, garagem 
fechada para 02 carros, de 
excelente acabamento, laje 
e piso frio , área de lazer com 
churrasqueira - R$-335 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO, CASA na R: 28
de abril c / 3 dorms, sala 2 
ambientes, cozinha, 2 WC, 
lavanderia, garagem p / 2 
carros com 136,92m^ (AC) 
e um terreno de 509,30m^, 
R$400 mil (aceito 2 casas de 
menor valor c / pagto). Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

VILA CONTENTE, casa 
simples c / 1 dorm, sala, 
cozinha e WC, R$ 55 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. UBIRAMA, 2 casas em 
excelente endereço comer
cial, a 1°c / 2 dorm., 2 salas, 
cozinha, w c social, garagem 
para 2 carros e mais um 
cômodo nos fundos (152,33 
m^ ac. e terreno de 275 m^)
2° c / um salão comercial na 
frente ( 50,59m^ ac), mais 1 
dorm, sala, cozinha, w c social 
e garagem (87,01m^ ac e 
terreno de 275m^), R$320 mil 
(cada uma). Tratar na cordeiro 
imóveis (14) 3263-4110/ 997- 
906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroim oveis. 
net.br.

JD. AMÉRICA casa c / 2 
dorm., sala, cozinha, wc 
social, lavanderia e garagem 
em forro de madeira e piso 
frio , no mesmo lote mais 1 
dorm., cozinha e banheiro + 
salão em fase de construção 
com banheiro, tudo em 
um terreno de 218.65m^, 
R$-130mil. Tratar na cordeiro 
imóveis (14) 3263-4110/ 997- 
906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroim oveis. 
net.br.

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 w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

IPÊ, APARTAMENTO c /
02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área privativa de 
70m^, e 1 vaga de garagem, 
R$170 mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997- 
906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroim oveis. 
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 w w w . 
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 finan
ciamento, R$ - 115 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM CRUZEIRO, casa c /
03 dormitórios, 02 banheiro e 
garagem c / 03 vagas, lavan
deria, e churrasqueira, R$ 225 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
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, lavan
deria, banheiro nos fundos 
e cerca elétrica, R$ 270 mil. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JARDIM PRINCIPE, casa 
nova com 2 dorm./sala/cozi- 
nha/2 banheiros/lavanderia 
fechada/garagem coberta 
para 3 carros e descoberta 
para mais 2 carros/com 
excelente acabamento/laje e 
porcelanato/janelas e portas 
de madeira maciça/aceita 
troca com apto ou terreno 
Jd.Village - R$-280 mil.. Tra
tar na Cordeiro Imóveis (14)
3263- 4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

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 
Imobiliária (14) 3264-3343

EDIFÍCIO BETA, 1 suíte,
02 dormitórios, sala ampla, 
banheiro social, cozinha, área 
de serviço, dependência de 
empregada transformada em 
sala de TV e 02 vaga de ga
ragem, 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, SOBRADO com
01 suíte, 02 dormitórios, 
sala de TV, sala de jantar, 02 
banheiros sociais, cozinha, 
área de serviço, despensa e 
garagem. Um salão Comer
cial com banheiro (alugado), 
R$680 mil, obs: laje, piso 
laminado de madeira. ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14)
3264- 3343

VILA NOSSA Senhora Apa
recida, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, 02 despensas e 
garagem, R$250 mil, obs:
Laje e taco. Ótima localiza
ção, próximo ao centro. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JARDIM VILLAGE, 01
suíte, 01 dormitório, sala de 
TV, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira e 
banheiro, R$320 mil, obs: laje 
e piso de madeira. Armário 
embutido na cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

JD. ITAMARATY, 1 suíte, 02 
dormitórios, sala(02 ambien
tes), cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. área 
de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$350 
mil, obs: laje, piso frio, 
armário embutido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

VITORIA RÉGIA, 1 suíte,
02 dormitórios, sala ampla, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço e 01 vaga 
de garagem, R$310 mil, obs: 
laje e piso de madeira. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

CENTRO, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social 
e área de serviço. Casa nos 
fundos com 01 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro, 
R$180 mil, obs: forro de 
madeira. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

CENTRO, 1 suíte, 01 dor
mitório, sala, copa, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem coberta 
para dois carros, R$330 mil, 
obs: laje e piso de madeira. 
Construção nova. Ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JD. ITAMARATY, 01 suíte, 
02 dormitórios, sala de tv, 
sala de jantar, cozinha, ba
nheiro social, área de serviço 
e garagem. área de lazer 
com churrasqueira, forno, 
banheiro e piscina, R$690mil, 
obs: laje e forro de madeira, 
piso frio. armário embutido 
em todos os dormitórios e 
cozinha. aquecedor solar e 
portão automatizado. Piscina 
aquecida. Dois lotes de terre
no. 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$270 mil, obs: laje, 
piso frio  e acabamento em 
gesso. Construção nova. 
Aceita financiamento. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária 
(14) 3264-3343

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

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

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 Imobiliária (14) 
3264-3343

JD VILLAGE, 02 dorms, sala, 
cozinha, edícula c/01 dormi
tório, banheiro, churrasqueira 
R$ 270.000,00, cod 293. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691)3264- 
5624/9695-8789.

STA TEREZINHA, 1 suíte,
02 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, área de servi
ço e garagem para 02 carros, 
R$ 210 mil, obs: laje, piso 
frio , acabamento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

CASA PRÓXIMO ao SESI, 
na Av. Jácomo Nicolau 
Paccola, R$ 130.000,00 -  
Aceita Financiamento -  02 
dorms, 02 banheiro, sala, 
cozinha, cod 139. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/99771-0664.

JD AÇAI, 02 dorms, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem, 
piso frio  e forro em pvc, R$ 
130.000,00 -  Aceita Financia
mento, cod 325. SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624.

JD EUROPA, 03 dorms 
(1suíte), sala, cozinha, 
lavanderia, garagem coberta 
R$ 270.000,00, cod 273. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

BACCILI, 02 dorms(1 suíte c / 
armários), sala de tv, cozinha 
planejada, sala jantar, lazer c / 
churrasqueira, sala, banheiro 
R$ 298.000,00, cod 274. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691)3264- 
5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03 dorms(1 
suíte c / armários), escritório, 
sala estar, sala tv, cozinha 
planejada, despensa, lazer 
c / churrasqueira, banheiro, 
piscina, garagem vários 
carros R$ 680.000,00, cod 
301 SIG IMÓVEIS (CRECI 
115691)3264-5624/9695- 
8789/9771-0664.

EDIFÍCIO VITÓRIA Régia,
03 dorms (1 suíte), sala 02 
ambientes, cozinha, lavande
ria R$ 320.000,00, cod 241. 
SIG IMÓVEIS (CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

www.facebook.com/pizzariamanjericaolp
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Jd Víllage -  Casa com 2 dormitórios, saia, cozinha, wcsociai, iavanderia, 

garagem fechada para 1 carro, iaje, piso fiio e exceiente iocaiização, 

R$ lÕOmii.

Jd. Ubirama -  Casa nova com 3 dormitorios, sendo 1 suite, saia de2 am

bientes, wcsociai, cozinha, iavanderia, garagem fechada para 2 carros, 

ia ieepisofrio, R$ 320 mii.__________________________________________

Jd. Nações -  Sobrado comerciai e residenciai com 384 m^ de construção 

e 250 m^ de terreno, comércio com saião de 150 m^, 2 banheiros e re

sidência com 3 dormitórios, 2 saias, cozinha grande, 3 wcs, iavanderia 

e sótão, garagem fechada para 1 carro, R$ 270 mii (aceita propostas).

Jd. Morumbi -  Maraviihosa casa com 4 dormitorios, sendo 1 suite, es

critório, iavabo, saia de estar, saia de jantar, 2 saias de TV, wc, cozinha 

pianejada com coifa, iavanderia, sauna, ãrea gourmet c/churrasqueira, 

quadra de basquete, 3 vagas de garagem coberta e 2 descobertas, sa

ião p/academia, exceiente acabamento, toda de iaje, taco iaminado de 

madeira e piso frio, R$ 630 mii._____________________________________

Jd. Viiiage -  Casa com 3 dormitorios, sendo 1 suite, saia de estar, saia de 

jantar, wc sociai, cozinha pianejada, iavanderia, garagem fechada p/ 2 

carros, edícuia nos fundos com 1 dormitório, saia, cozinha e wc, R$ 360 

mii (aceita terreno no Jd itamaratv como parte do puto).

Jd. Europa -  Casa com 3 dormitorios, sendo 1 suite, doset, saia de estar, 

haii de entrada, saia de jantar, cozinha, despensa, wc sociai, iavabo, 

iavanderia, churrasqueira, garagem p/ 2 carros, casa de exceiente aca

b a m e n t o , ^ ______________________________________________

Jacarandã -  apto 4° andar com 2 dorm., saia 2 ambientes, cozinha, WC 

sociai, iavanderia, 1 vaqa de qaraqem -  R$-165 mii

Jd. Joao Paccoia -  sobrado comerciai c/ 2 saiões de 155,96m2 e 

176,56m2 (as construções) em um terreno de221,50m2 deãrea (ambos 

a iuqados)-R$-330m ii____________________________________________

Jd. João Paccoia -  terreno de esquina com 247,00m2 -  com uma cons

trução adiantada de um saião comerciai -  R$-145 mii

(14) 3263-4110 • 99790-6930 • 99794-4894 (Vivo) 
www.cordeiroimoveis.net.br 

cordeiroimoveisip@hotmaii.com.br

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

CONTATO (14) 9844-8164  
8117-8164

Centro :Sala comercial no shopping 

Valor R$ 59.000,00 Toledo Imóveis

Centro: casa de esquina: 03 

dorm/02 salas/escritório/coz/ 

banhelro/lavanderia/OZdespensas 

d banheiro e garagem Valor R$ 

330.000,00 Toledo Imóveis 32630187

Bela Vista: 02dorm/sala/coz/ 

banheiro/área de serviço/despensa 

e garagem Valor R$ 200.000,00 

Toledo Imóveis 32630187 

Terreno Jd. Maria Luiza d 259,55m2 

esquina Valor R$ 90.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187 

Apto: d 03 suítes e varanda 

gourmet Toledo Imóveis 32630187

Terreno Jd. Príncipe d 200,00m2 

Valor R$ 70.000,00 Toledo Imóveis 

32630187

Terreno Sta. Terezinha d 200m2 

(avenida) Valor R$ 90.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187 

Apto Jacarandã: 02dorm/sala 02 

ambientes/coz/banheiro/lavanderia/ 
garagem Valor R$ 165.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187

Apto Beta: 03dorm sendo 1 
suíte todos d armários /sala 02 

ambientes/coz. planejada/banheiro/ 
lavabo/área de serviço d armários/ 

dorm p/ empregada e banheiro/ 
garagem Valor R$ 490.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187 
Grajaú: 02 dorm/sala/coz/banheiro/ 
entrada p/ carro (em const.) Valor 
R$ 78.000,00+ 103 pare R$ 330,00 

Toledo Imóveis 32630187

www.toledoimoveis.com.br

Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 364 ,
Centro

■ i m a i i

http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis
http://www.facebook.com/pizzariamanjericaolp
http://www.cordeiroimoveis.net.br
mailto:cordeiroimoveisip@hotmaii.com.br
http://www.toledoimoveis.com.br
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Classificados

EDIFÍCIO BETA 03 dorms(1 
suíte), sala 02 am bientes, cozi
nha, lavanderia R$ 500.000,00, 
cod 210. SIG IMÓVEIS (CRECI 
115691) 3264-5624/9695-8789.

JD. CAJU I, 3 quartos, 2 WC, 
sala, cozinha, área de serviço. 
Tratar (14) 996-879-987.

RONDON CASA á venda, 
terreno com 253m^ sendo 
136m^ área construída, 2 
dorm itórios, 1 suíte, sala de TV, 
sala de jantar, sala de estar, 
cozinha, canil, garagem. Cód. 
0059 w w w .im o b ilia ria 2 1 lp . 
com .br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

MAMEDINA, TERRENO
com 242m^ sendo 121m2 área 
construída, 2 dorm itórios, 1 
suíte, sala, cozinha, copa, área 
de serviço, garagem. Cód. 0195 
w w w .im obilia ria21 lp .com .br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

MONTE AZUL casa á 
venda, terreno com 270m^ 
sendo 120m2 área construída, 1 
dorm itório , 1 suíte, sala, copa, 
cozinha, despensa, lavanderia, 
jard im  de inverno, garagem. 
Cód. 0175 w w w .im o b ilia - 
ria21lp.com .br Tel. 32630021 
Cel. 997281313 (vivo)

VILAGE CASA á venda, ter
reno com 257m^ sendo 164m2 
área construída, 2 dorm itórios,
1 suíte, 2 salas, cozinha, 
despensa, área de serviço, 
do rm itório e WC p / empregada, 
garagem. Im obiliária 21 Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

SANTANA CASA á venda 
com 2 dorm itórios, 1 suíte, sala, 
cozinha, lavabo, lavanderia, 
garagem. Cód. 0204 w w w . 
im obiliaria21 lp .com .br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

JD. EUROPA casa á venda 
com 2 dorm itórios, sala, cozi
nha, área de serviço, garagem. 
Cód. 0211 w w w .im o b ilia - 
ria21lp.com .br Tel. 32630021 
Cel. 997281313 (vivo)

ITAMARATY CASA á
venda, terreno com 522m^ 
sendo 191m2 área construída,
2 dorm itórios, 1 suíte, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
Cód. 0190w w w .im o b ilia ria 2 1 lp . 
com .br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

APTO C/ 03 suítes e varanda 
gourmet. Toledo Imóveis 
3263-0187

RESD. SÃO José casa á venda 
com 5 dorm itórios, 1 suíte, sala 
de TV, sala de jantar, copa, 2 
cozinhas, despensa, 3 banhei
ros, lavanderia, garagem. Cód. 
0193 w w w .im o b ilia ria 2 1 lp . 
com .br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

BAURU CASA á venda, ter
reno com 350m^ sendo 220m^ 
área construída, 3 dorm itórios,
2 suítes, 4 banheiros, sala, 
cozinha, garagem. Cód. 00122 
w w w .im ob ilia ria21 lp .com .b r 
Tel. 32630021 Cel. 997281313 
(vivo)

CASA VELHA p / dem olição, 
Rua Januaria, 32 -  Centro 
(perto da rodoviária), R$ 150 
mil. Tratar (14) 981-486-160 
Sergio.

JD. GRAJAU, casa em cons
trução na lage, , murada, R$ 
75m il + parcelas, aceito terreno 
como parte do PGT. Tratar (14) 
997-975-221.

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

edifício BETHA, vendo 
apartam ento. Tratar (14) 997
727-716 com Cláudio.

JARDIM ITAMARATY,
excelente casa com 3 dorm., 
sendo 01 suíte, garagem para 
04 carros, área de lazer com 
piscina e churrasqueira. Tratar 
(14) 997-727-716 com Claudio.

CENTRO, SALA com ercia l no 
shopping Valor R$ 59.000,00. 
Toledo Imóveis 3263-0187.

CENTRO, CASA de
esquina: 03 dorm /02 
sa las/escritó rio /coz /banhe iro / 
lavanderia/02despensas c /  
banheiro e garagem Valor R$
330.000,00. Toledo Imóveis 
3263-0187

BELA VISTA, 02do rm /sa la / 
coz/banheiro/área de se rv iço / 
despensa e garagem, R$
200.000,00. Toledo Imóveis 
3263-0187

APTO JACARANDÁ, 2dorm / 
sala 02 am b ientes/coz/ 
banheiro /lavanderia /garagem , 
R$ 165.000,00. Toledo Imóveis 
3263-0187

APTO BETA, 3 dorm (sendo 
1 suíte) todos c /  a rm ários /  
sala 02 am bientes/coz. pla- 
ne jada/banheiro /lavabo /á rea 
de serviço c /  arm ários/dorm  
p / empregada e banheiro /ga- 
ragem, R$ 490.000,00. Toledo 
Imóveis 3263-0187

GRAJAÚ, 02 do rm /sa la /coz / 
banheiro /entrada p /  carro (em 
const.), R$ 78.000,00 + 103x 
R$ 330,00. Toledo Imóveis 
3263-0187

INFORME IMOBILIÁRIO • DESTAQUES

HlSÓaOS IMOBIUÃRIOS

ATENÇÃO * Negocie com 
quem realmente entende de 

imóveis, venha conferir!

[14] 997-248-803 
[14] 3263-3163

www.vitagliano.com.br

CASA NA CECAP ÓT. LOCALIZ. 700 mts do centro ; sala TV,
2 dorms, wc soc.,coz. c/ copa integ., e ar. serv. cob. + amplo 

rancho c/ churrasq, forno, pia, wc, e disp. 2vgs cob. Confira, bom 
imóvel! REF. - 00302

SÃO JUDAS, casa com 2 
dorm itórios, sala, cozinha, w  
c socia l, piso sim ples, vagas 
descoberta p / 2 autos, esquina, 
fo rro de madeira, terreno com 
área to ta l de 166 m^, com 62 
m^ construção, aceito permuta, 
propostas e não aceito financ ia
mento. R$ 160 m il, ref 76. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 / (14) 
997-144-352 e (14) 3264-9769, 
(w w w .pedrao im ove is lp ta .com )

CECAP, CASA com 4 dorm itó 
rios, sala, cozinha revestida, 2 
banheiros, lavanderia coberta,
1 quarto para diversos, 3 vagas 
coberta para autos com portão 
fechado de correr, portão social 
em butido, piso frio , com laje e 
forro de pvc, ótim a localização, 
tem os no bairro superm erca
dos, farm ácia, padaria, a pou
cos m inutos do centro, aceito 
perm uta, terreno com área to ta l 
de 200 m^, com 137,97 m^ de 
construção, financiam ento e 
troco por casa de m aior valor.
R$ 190 m il, ref 135. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

RONDON, CASA com 3
dorm itórios, com tacos e 
o restante piso frio  de boa 
qualidade, sala, coz. Grande 
revestida, 3 vagas p/autos 
com portão fechado de correr 
autom atizado, 2 banheiros, a/s 
coberta, 1 quarto nos fundos, 
excelente localização, terreno 
com 253 m^, com 159,52 m^ 
de construção, aceito permuta 
e financiam ento. R$ 250 mil, 
ref 138. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418/ 
(14) 997-144-352 e (14) 3264
9769, (w w w .pe d rao im ove is lp ta . 
com)

JD NAÇÕES, sobrado com 1 
dorm itório, sala, cozinha reves
tida, a/s coberta, w  c social, na 
parte inferior, na parte superior 
3 dormitórios, w  c social, sacada 
com piso, frio, com laje, ótima 
localização, rodeados de ótimo 
comércios, senai, sesi, não acei
to financiamento,terreno com 
área tota l de 125 m^, com 157 m^ 
de construção, troco por casa em 
outro bairro. R$ 150 mil, ref 137. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 
997-144-352 e (14) 3264-9769, 
(www.pedrao im oveislp ta .com )

CENTRO, CASA com 3
dorm itórios, todos com 
ventiladores de te to , sala de 
tv, sala de jantar, cozinha parte 
revestida, w  c socia l, fundo 
tem os 1 quarto, banheiro, a/s 
coberta, churrasqueira, 1 vaga 
p/au to  coberta com portão 
aberto de correr, com taco, piso 
frio , com forro de madeira, com 
laje, terreno com área to ta l 
de 275 m^, com 184,38 m^ de 
construção, aceita permuta 
e não aceito financiam ento.
R$ 290 m il, ref 139. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

NAÇÕES, SOBRADO com 3
dormitórios, sala, w  c social, la
vanderia coberta, churrasqueira, 
dispensa , na parte inferior, na 
parte superior temos 1 quarto, 
banheiro grande, sacada, piso 
frio, laje e forro de gesso, terreno 
com área total de 125 m^, com 
145 m^ de construção, 2 vagas 
coberta p / autos com portão 
basculante, aceito financiamento 
e permuta. R$ 170 mil, ref 121. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 997
144-352 e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

JARDIM VENEZA ( m acatu- 
ba), casa em l com 2 dorm itó
rios, sala, w  c socia l, cozinha 
com copa integrada, revestida 
com porcelanato, lavanderia 
fechada com blindex, piso frio 
de ótim a qualidade, laje com 
acabam ento em gesso, sala 
com sanca, varanda fechada 
com blindex, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta para 
vários, área de serviço, portão 
fechado de correr au tom ati
zado, cerca e létrica , terreno 
com área to ta l de 294,00 m^, 
construção com 121 m^, aceito 
financiam ento e troco por casa 
em lençóis paulista. R$ 280 mil, 
ref 100. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418/ 
(14) 997-144-352 e (14) 3264
9769, (w w w .pe d rao im ove is lp ta . 
com)

NÚCLEO, 2 casas no mesmo 
terreno, sendo a da frente com 
2 dorm itórios, sala, w  c social, 
copa, cozinha, lavanderia 
coberta, piso frio , fo rro de 
madeira, fundo tem os 1 dorm i
tório , sala, cozinha, w  c social, 
piso frio , forro de madeira, 
com 103,50 m^ de construção, 
terreno com 198 m^, de frente o 
posto de saúde, aceito permuta 
e não aceito financiam ento.
R$ 145 m il, ref 96. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JARDIM UBIRAMA, 3
dorm itórios, sendo 01 suíte, 
sala, copa, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, Edícula c / 
churrasqueira, despensa e 
garagem p / 02 carros -  R$
270.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722 ou 
w w w .san tange lo im ove is . 
com.br.

SÃO JOÃO, sendo 2 casas no 
mesmo terreno, casa da frente  
com 2 dorm itórios, sala, cozi
nha parte revestida, w  c social, 
piso frio , laje com acabamento 
em gesso, a /s coberta, casa 
do fundo com 2 dorm itórios, 
sala am pla com sanca aberta, 
cozinha revestida, w  c social, 
a /s  coberta, piso porcelanato 
retificado, laje com acabam en
to  em gesso, porta da sala e 
cozinha com vidro tem perado, 
terreno com área to ta l de 
253 m^, com 121,36 m^ de 
construção, 2 vagas descoberta 
p /  autos, aceito permuta e 
financiam ento, bairro a poucos 
m etros do centro. R$ 220 mil., 
ref 126. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418/ 
(1 4 ) 997-144-352 e (14) 3264
9769, (w w w .pe d rao im ove is lp ta . 
com)

JARDIM CAJU I, casa em
1 com 3 dorm itórios, sala, 
copa-cozinha, w  c socia l, piso 
frio , laje com acabam ento em 
gesso, lavanderia coberta, 
churrasqueira, 1 vaga coberta 
p /  auto e 2 descoberta, 1 quar
to  de bagunça, cerca elétrica, 
portão fechado basculante 
autom atizado,área construída 
de 140 m^, terreno com área 
to ta l de 200 m^, aceito financ ia
mento e permuta. R$ 170 mil, 
ref 108. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418/ 
(1 4 ) 997-144-352 e (14) 3264
9769, (w w w .pe d rao im ove is lp ta . 
com)

CENTRO IMÓVEL á venda, 
terreno com 400m^ sendo 
380m^ área construída, 1 casa e
2 ponto comerciais. Cód. 0181 
w w w .im ob ilia ria21 lp .com .b r 
Tel. 32630021 Cel. 997281313 
(vivo)

OPORTUNIDADES:
INCRÍVEIS!

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

Sobrado JD ltamaraty-3 dorms(1 suíte), sala grande tv, escri
tório, cozinha planejada, piscina casa c/320m2 R$ 650.000,00. 

Ref. Site 14.

Vende-se Casa Jd. Village, d  3dorms(sendo 2 suites), 2 salas, 
cozinha, sala de jantar, área de serviço, garagem p/ 3 carros 
cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. Casa com 

piso laminado. R$ TOOmil.

Casa Jd. Itamaraty: Garagem p/ 2 carros, cozinha planejada, 
sala estar, TV, jantar, área de serviço, bho social, 3 dorms (1 
suíte), piscina, área de lazer d  churrasq., bho, depósito. 243 

m  ̂de cosntruçao. R$ 550mil.

Casa Jd. Village- sala de estar, TV, 3 dorms ( sendo 1 suite), 
bho social, cozinha. Area construída 164,44m^ R$ 360mil.

Chácara no Corvo Branco- 3 dorms(sendo 1 suite), bho social, 
cozinha, lavanderia, escritório, despensa, sala d  2 ambientes 

e lareira, lavabo, escritório, piscina, sauna, área de lazer, 
quadra de tênis, armários embutidos, casa p/ caseiro. 400m^ 
de construção. 5000m^ de terreno. R$800mil. Aceita imóvel 

menor valor.

Casa Maria Luiza II- 3 dorms (sendo 1 suite), sala, copa, cozi
nha, escritório, bho social, lavanderia, garagem p/ 2 carros. 

147m^de construção. R$300mil.

Casa Maria Luiza II- CASA NOVA, parte alta, 3 dorms (sendo 
1 suite), bho social, sala, sala jantar, cozinha, lavanderia, área 
lazer d  churrasq., garagem p/ 2 carros cobertos. R$ 340mil.

Vende-se apartamento no Edifício Beta- 4° andar, 3 dorms 
(sendo 1 suite c/ closet), sala 2 ambientes, cozinha e lavande

ria com armários, escritório, 2 bhos, 2 vagas na garagem.

Vende-se excelente terreno no Granville com 1021 m^ todo 
murado. VENHA CONFERIR.

Vende-se terreno no Jd. Ipê d  340m^ de esquina todo mura
do. Venha conferir

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

nllabibare
CRECI 76074 I M Ó V E I S

habitarelp .com .br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14)3264 4151 | (14)99860 1407

CENTRO, CASARÃO antigo, 
terreno m edindo 15,70 metros 
de frente  por 40 m etros de pro
fund idade, tota lizando 628 m^, 
ótim a localização, excelente 
oportunidade p / o investidor e 
aceitando propostas. R$ 500 
m il, ref 04. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

CENTRO, 3 dorm itórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro 
socia l, despensa, lavanderia 
e entrada p /  02 carros -  R$
260.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722 ou 
w w w .san tange lo im ove is . 
com.br.

JARDIM CAJU II, 2
dorm itórios, sala, cozinha, 
banheiro social, fundos c / 
área de serviço, churrasqueira, 
banheiro, despensa e garagem 
- R$ 140.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722 ou 
w w w .san tange lo im ove is . 
com.br.

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

APARTAMENTO RESIDEN
CIAL Jacarandá, 2 dorm itórios, 
sala 02 am bientes, cozinha, 
banheiro socia l, lavanderia e 02 
vagas de garagem sendo 01 co
berta -  R$ 165.000,00 - Santan
gelo Imóveis (CRECI -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722. 
(aceita financiam ento)

PARQ. RES. Rondon, 2 dor
m itórios, sendo 02 suíte, sala, 
copa, cozinha c /  arm ário em 
butido, lavanderia, despensa, 
área de lazer c /  churrasqueira, 
banheiro, piscina e garagem 
-  R$ 270.000,00 -  Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722 ou 
w w w .san tange lo im ove is . 
com.br.

JD. MARIA Luiza IV, casa 
com 2 dorm itórios, w c  social, 
sala, cozinha, copa, lavanderia 
coberta, piso frio , com laje, 
garagem descoberta para 
vários carros, portão de correr 
fechado,área construída 56,93 
m^, área to ta l de 225,00 m^ 
aceito financiam ento e permu- 
ta. R$ 140 m il, ref 88. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

http://www.imobiliaria21lp
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Classificados IMOBILIÁRIA

Os melhores imóveis O P O R T U N ID A D E

www,vitagliano,com,br Lote c/ área de 200m^, bem localizado no M . Luiza II -  O b s.: totalmente plano. 

Oportunidade, confira! ref-00348 Beto Vitagliano 14-99724-8803

JD. príncipe, casa com 3 
quartos, sala, cozinha, w  c 
social, suíte, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, gara
gem coberta p/ 1 carro com 
portão fechado automatizado, 
cerca elétrica,fundo temos, 1 
quarto, banheiro, churrasqueira 
e área de serviço, aceito finan
ciamento. R$ 220 mil, ref 17. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 
997-144-352 e (14) 3264-9769, 
(www.pedraoimoveislpta.com)

cruzeiro, casa com 5
dormitórios, sala, cozinha, 2 
banheiros, a/s coberto, gara
gem descoberta p/ 2 carros, 
piso frio, forro de pvc, mais 
salão comercial com 41,51 m ,̂ 
esquina, ótima localização, 
rico em comércios, não aceito 
financiamento , aceito permuta, 
terreno com área total de 176 
m̂ . R$ 170 mil, ref 59. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418/ (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

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

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

joão paccola, casa com 2 
dormitórios, 2 salas, 1 quarti
nho de bagunça, cozinha gran
de revestida, w  c social, piso 
frio, com laje, forro de gesso, 
forro de madeira, acabamento 
em gesso, garagem coberta 
p/ 2 carros, portão fechado 
basculante automatizado, 
cerca elétrica, fundo temos 1 
quarto, banheiro, churrasqueira, 
lavanderia coberta, quintal 
com piso frio , terreno com 
área total de 221,50 m^, com 
183,06 m  ̂de construção, troco 
por apartamento e não aceito 
financiamento. R$ 220 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 
997-144-352 e (14) 3264-9769, 
(www.pedraoimoveislpta.com)

cruzeiro, casa com 3 dor
mitórios, 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 m̂ , 
com 162,46 m  ̂de construção, 
aceito financiamento. R$ 175 
mil, ref 54. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418/ (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

MARIA LUIZA IV casa nova, 
c/ 2 dorms, sala, cozinha e WC, 
ótima localização, R$160 mil à 
vista ou 135 mil + parcelas do 
terreno. Tratar Vila Negócios 
Imobiliários na R: Cel. Joaquim 
Anselmo Martins, 751 ou (14) 
3264-7260.

a  imobiliária  Sig Imóveis 
comunica a todos que está ad
ministrando alugueis, e nesse 
momento está precisando e ca
dastrando 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 so
cial, 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.

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.

centro, 3 dormitórios, sendo
01 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, escritório e garagem. 
Fundos c/ despensa, banheiro e 
lavanderia. -  R$ 250.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

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

JD. do Cajú II, edícula: 01 dormi
tório, sala, cozinha, 02banheiros, 
área de lazer c/ churrasqueira, 
piscina e entrada p/ carros. R$
115.000. 00 - Santangelo Imóveis 
(CRECI -  46374), Fone 3263-7094 
/  99795-0722.

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

JD. 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 - Santan
gelo Imóveis (Creci -  46374),
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

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

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

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

vila ANTONIETA, 3 dormi
tórios, sendo 01 suíte, sala de 
estar, sala de TV copa, cozinha, 
banheiro social, lavanderia, ran
cho c/ churrasqueira, banheiro, 
despensa e garagem p/ 02 car
ros. R$ 360.000,00 - Santangelo 
Imóveis (CRECI -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

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

JD. VILLAGE, sobrado c/ 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar - TV 
- Jantar), WC, cozinha, lavabo, 
lavanderia, despensa, garagem p/ 
06 carros. R$ 525.000,00 - Santan
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

Núcleo, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
despensa, área de serviço e 
garagem - R$ 115.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

JD. monte Azul, 2 dormitó
rios, sala, cozinha, banheiro so
cial, área de serviço e garagem. 
- R$ 200.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722

compro casa de até R$ 85
mil que aceite financiamento. 
Tratar (14) 996-670-989 ou 
996-270-989.

CECAP, alugo salão comercial 
p / residência ou deposito. Tratar 
(14) 997-146-342/ 3263-6919.

alugo barraca no Príncipe 
p / final de ano, aniversários, 
chá de bebe, chá de cozinha, 
confraternização, sem piscina. 
Tratar (14) 996-464-270

alugo apartamento
Ilha Comprida, frente p / mar, 
condomínio fechado. Envio fotos 
por email. Tratar (140 3264-8064/ 
996-733-801/ 3263-6486 c /  Edna.

C O M P R A - V E N D A - L O C A Ç A O  I

aposentada procura
casa para a lu g a rc /2 ou 3 
cômodos (casal), R$300,00 ou de 
4 cômodos R$500,00. Tratar (14) 
981-588-982/ 996-808-191.

confraternização?
casa com piscina. Tratar (14) 
997-727-315.

natal no Guarujá (praia pitan- 
gueiras). Tratar (14) 997-727-315.

confraternização?
casa com piscina. Tratar (14) 
997-727-315.

natal em Estância Turistica 
(Águas de Santa Barbara. Tratar 
(14) 997-727-315.

alugo casa na Rondon 
(fundos), exijo fiador. Tratar (14) 
3263-6641/ 996-987-007.

MARIA LUIZA IV, casa nova, 1° 
inquilino, 2 quartos, sala, cozinha, 
copa, WC social, lavanderia, 
espaço gourmet, garagem para 2 
carros e varanda, exijo fiador. Tra
tar (14) 3263-6641/ 996-987-007

aluga-se edícula para o 
Natal e o final de Ano Novo - 
Tratar (14) 997-680-518.

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.

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 largo, área total 
160m^, localizado perto do SENAI, 
em lugar alto do bairro, ideal p / 
supermercado, deposito de ma
terial de construção (não tem  no 
bairro), transportadora ou outras 
atividades. Tratar (14) 981-541- 
999 / 3263-1617/ 998-166-963.

v.fnioAffjaria2fLp.c 3 2 6 3 -0 0 2 1
VENDA casa RONDON, terreno c/ 253m^ sendo 
136m^ área construída, 2 dorm, 1 suíte, 3 salas,
coz, canil, garagem. Cód. 0059________________

VENDA casa MAMEDINA, terreno c/ 242m^ sen
do 121m^ área construída, 2 dorm, 1 suíte, sala, 
coz, copa, área de serviço, garagem. Cód. 0195 

VENDA casa MONTE AZUL, terreno c / 270m^ 
sendo 120m^ área construída, 1 dorm, 1 suíte, 
sala, copa, coz, despensa, lavanderia, jard im  de 
inverno, garagem. Cód. 0175

VENDA casa VILAGE, terreno c / 257m^ sendo 
164m^ área construída, 2 dorm, 1 suíte, 2 salas, 
coz, despensa, área de serviço, dorm e WC p/ 
empregada, garagem.

VENDA casa SANTANA, 2 dorm, 1 suíte, sala, 
coz, lavabo, lavanderia, garagem. Cód. 0204

VENDA casa JD. EUROPA, 2 dorm, sala, coz, área
de serviço, garagem. Cód. 0211_______________

VENDA casa ITAMARATY, terreno c / 522m^ sen
do 191m^ área construída, 2 dorm, 1 suíte, 2 sa
las, coz, lavabo, lavanderia, garagem. Cód. 0190 

VENDA casa RESD. SÃO JOSÉ, 5 dorm, 1 suíte, 2 
salas, copa, 2 cozinhas, despensa, 3 wc, lavande
ria, garagem. Cód. 0193______________________

VENDA imóvel CENTRO, terreno c / 400m^ sendo 
380m^ área construída, 1 casa e 2 ponto comer
ciais. Cód.0181

VENDA casa BAURU, terreno c/ 350m^ sendo 
220m^ área construída, 3 dorm, 2 suítes, 4 wc, 
sala, coz, garagem. Cód. 00122

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

CONTRATA-SE

ESTAGIÁRIO

ARTE FINALISTA 
E DIAGRAMADOR

Interessados devem enviar 
currículo para o e-mail: 

comercial@jornaloeco.com.br 
Ou entregar na recepção do Jornal O ECO

T E R R E N O S  A  V E N D A

a n
Im óveis

Av. 9 de Julho, 944 - Centro - Lençóis Paulista - SP (14) 3263-7094 / 99795-0722
CRECI - 46.374

JARDIM SANTA LUCIA
Lotes de 280m^ à 296m^ - ao lado do Maria Luiza IV 

ACEITA FINANCIAMENTO

www.sant3ngeloimoveis.com.br

http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.sant3ngeloimoveis.com.br
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Classificados

ALUGO CHAGARA 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.

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

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

PRAIA GRANDE, aparta
mento no "boqueirão" a 50 
metros da praia. Tratar (14) 
3264 4345 /  3263 1961/ 
997-121-515.

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

EDÍCULA PARA festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e
997- 680-518.

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

chácara do Engenho com 
salão para casamentos, bo
das, aniversários, formaturas, 
confraternizações em geral. 
Tratar (14) 997-355-505.

SITIO COM 2,7 alqu., possui: 2 

nascentes de água, lagoa, tanque 

de peixe, 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

Ü§IG
CRECI 115.691

L A N Ç A M E N T O
L O T E A M E N T O

LOTES APARTIR DE 280,00 METROS 
QUADRADOS, PRONTO PARA 

CONSTRUIR, PREÇO A VISTA EM 06 
PAGAMENTOS OU FINANCADO PELA 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TERRENO 
COM 14,20 DE FRENTE. 

PLANTÃO NO LOCAL HOJE E SABADO.

ESPERO VOCÊS!

Rua Anita Garibaldi, n° 607 
Fone: (14) 3264-5624 / 996-958-789 

www.sigimoveisnet.com.br

SÍTIO A 10 km de Lençóis Pta, 
uma área de 1.59, possui casa, 
duas mine represa, duas mina 
d água e pomar Creci J-23626 
-  Vitagliano 14-99786-5951 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref: 00240

MARAVILHOSA CHÁCARA c /
5900m^, localiz. nobre, á 4km do 
centro (10 min), f. acesso (n prec. 
usar rodovia), c / 2 casas boa (1 
toda avarandada), 2 piscinas, 
um barracão e muita área verde 
e lazer -  grande oportunidade 
+ detalhes c / Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00289 
- Creci J-23626

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

CORVO BRANCO chácara á 
venda com 5.000m^, 3 dormi
tórios, sala, cozinha, piscina, 
churrasqueira, pomar, pasto. Cód. 
0164 www.imobiliaria21lp.com . 
br Tel. 32630021 Cel. 997281313 
(vivo) ACEITA PERMUTA COM 
IMOVEL.

FARTURINHA CHÁCARA á ven
da com 1.8 alq, 108m^ construção, 
poço artesiano, 2 rios, pés de 
eucalipto. Cód. 0158 w w w .im o- 
biliaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313 (vivo)

TORRE DE Pedra chácara á ven
da com 121.000m^ sendo 200m^ 
área construída, 4 dormitórios, 1 
suíte, sala, cozinha, 2 banheiros, 
pomar, mini campo. Cód. 0117 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

MACATUBA CHÁCARA á
venda com 3 dormitórios, 2 suítes, 
sala, cozinha, despensa, lavande
ria, garagem coberta. Cód. 0043 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

SÃO JUDAS chácara á venda 
com 5.000m^ sendo 580m^ área 
construída, 2 dormitórios, 3 
suítes, sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, copa, cozinha, 7 
banheiros, escritório, lavanderia, 
piscina. Cód. 0056 w ww .im ob ilia - 
ria21lp.com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

SOSSEGO CHÁCARA á venda 
com 5 dormitórios, 1 suíte, sala 
de estar, sala de TV, sala de jan
tar, copa, 2 cozinhas, 5 banheiros, 
piscina, 2 tanques de peixe, 
campo de futebol. Cód. 0201 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 (vivo)

MACATUBA, MIL m^ de terras 
p / chácara à 2 km de Macatuba. 
Tratar (14) 996-786-706 c / Vitor.

OPORTUNIDADE CHÁCARA
Jacon, terreno c / 250m^, Avenida 
dos Imigrantes, R$ 70 mil. Tratar 
(14) 3263-5496.

VIRGILIO ROCHA, casa com 3 
dormitórios, 2 suítes, 2 banheiros, 
sala de tv, sala de estar, cozinha 
ampla revestida, varanda, chur
rasqueira, 1 quarto de dispensa,
1 quiosque, piscina medindo 8 
m por 4 m de comprimento, 1 
banheiro externo, pomar, piso frio, 
com laje forro de gesso, forro de 
madeira, terreno com área total 
de 3.176,62 m^, aceito permuta.
R$ 300 mil, Ref 131. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418/ (14) 997-144-352 e 
(14) 3264-9769, (www.pedraoim o- 
veislpta.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.

VENDO chácara no Boquei
rão. Tratar (14) 996-012-515/ 
3264-1280.

COMPRO TERRENO para 
finalidade comercial com área 
mínima de 400 m^. Tratar (14) 
997-029-704.

TERRENO (AREA) de 628m^ no 
centro (c/ edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, perto de 
tudo 150 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investimento, 
aceita proposta! Creci J-23626 
-  Beto V itagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00176

LOTE C/ área de 200m^, bem 
localizado no M. Luiza II - Obs.: 
totalmente plano -  oportunidade, 
confira! Creci J-23626 -  Beto 
V itagliano 14-99724-8803 /
3263- 3163 -  vitagliano.com.br /  
ref-00348

JD. MARIA Luiza II, com 259m^, 
parcialmente murado, R$ 90 mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074)
3264- 4151/99860-1407.

JD. PRÍNCIPE c / 200m2, possui 
uma Edícula no fundo do terreno. 
R$ 90mil -  Habitare Imoveis 
(CRECI76074) 3264-4151/99860- 
1407.

SANTA CECILIA c / 1800m2. 
R$300mil. Habitare Imóveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/99860-1407

VENDO2 terrenos no Itamaraty 
cada 1 c / 396m2. Venha conferir. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

JD. IPÊ c / 340m^, de esquina 
todo murado. Venha conferir. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

MARIA LUIZA IV, vendo 2 
terrenos, 225m^ cada, sendo um 
ao lado do outro. Preço unitário 
entrada R$ 26.000,00 + 92x 
R$ 445,00 ou para quitação 
R$ 59.200,00. Tratar (14) 991
042-250.

JARDIM MARIA Luiza IV 
ref 123, terreno de esquina 
com 238,82 m^, plano, ótima 
localização, excelente ponto para 
comércio, entrada de R$ 25 mil 
mais 118 parcelas de R$ 592,98. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 997
144-352 e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

JARDIM MARIA Luiza II, terreno 
de esquina com área total de 
259,60 m^, ótima localização, 
aceito financiamento, R$ 90 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418/ (14) 997
144-352 e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

JARDIM MARIA Luiza IV, ref 
93, terreno medindo uma área 
total de 266,49 m^, plano, parte 
a lta, ótima localização, entrada 
de r$ 35 mil mais 86 parcelas de 
R$533,33. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418/ 
(14) 997-144-352 e (14) 3264
9769, (www.pedraoim oveislpta. 
com)

JD. VILLAGE, terreno c / 252m^, 
murado r plano, R$ 135 mil. Tratar 
na Cordeiro Imóveis (14) 3263- 
4110/ 997-906-930/ 997-944-894 
(vivo) ou www.cordeiroim oveis. 
net.br.

JD. JOÃO Paccola: terreno plano 
com 200,00m2 em excelente loca
lização, com alicerce reforçado 
pronto para 2 paredes - R$-80 
mil. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JD. ITAMARATI - terreno 
murado e plano, com 397,80m2 
(12,75 x 31,10m2) na parte baixa 
da avenida - R$-135 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

JD. MORUMBI, terreno c / 
275m^, plano, R$120 mil (não 
aceita financiamento). Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO, TERRENO c / 330m^, 
próximo ao clube marimbondo, 
plano, R$200 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

MACATUBA, TERRENO com
2.500m^, de frente para rodovia 
próxima a 2 postos de gasolina 
e novo supermercado Azulão, 
murado nas laterais e no fundo, 
aceita outro imóvel no negocio. 
Tratar (14) 981-541-999 (TIM).

GRAJAÚ, PARTE alta, 265m^, 
R$37 mil + 80x R$440,00. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

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 VILAGE, com 200 m^,
R$130 mil. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 981
506-252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
de esquina, com 347 m^ , R$85 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JD ITAMARATY c / 515m2 
R$ 145.000,00, cod. 012. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264-
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY, c/422m2 
parcialmente murado R$
145.000,00, cod 0182 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD MARIA Luiza IV de 
esquina, c/220m^ R$ 25.000,00, 
mais prestações. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/99771-0664.

JD PRÍNCIPE 02 lotes juntos 
murados c / alicerce de construção 
R$ 160.000,00, cod 337 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD. MARIA Luiza IV, terreno c /
240,00 m2 - R$ 28.000,00 de En
trada + Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. VILLAGE, terreno c / 
257,00m2 - R$ 121.000,00 - San- 
tangelo 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$ 52.500,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m2 - R$ 35.000,00 + 
Prestações - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. CAJÚ I, terreno c / 200,00m^
- R$ 50.000,00 - 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

JARDIM UBIRAMA, lote com
275,00 m2 (11 X 25), R$ 110 
mil. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - Centro
-  ú ltim  as 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).

JARDIM GRAJAÚ, terreno 
medindo 275m^ na parte baixa. 
Aceito parte de pagamento com 
financiamento da Caixa. Tratar 
(14) 997-727-716 com Claudio.

STA. TEREZINHA, terreno c / 
200m2, (avenida) R$ 90.000,00. 
Toledo Imóveis 3263-0187

JARDIM GRAJAÚ, oportunida
de, terreno medindo 275 m^, R$
33.500,00 de entrada + 55 parce
las no R$ 404,00. Obs. Preço para 
quitação R$ 55.720,00. Tratar (14) 
997-727-716 c / Abobrinha.

JD. GRAJAU, terreno medindo 
432m^, de esquina na parte baixa 
do loteamento, quitado. Tratar 
(14) 997-727-716 com Abobrinha.

JD. MARIA Luiza, terreno c/ 
259,55m^, esquina, R$ 90.000,00. 
Toledo Imóveis 3263-0187

JD. PRÍNCIPE, terreno c/ 
200,00m2, R$ 70.000,00. Toledo 
Imóveis 3263-0187

JARDIM ITAMARATI, lote
com 521,25 m^ (15,00X 34,75),
R$ 170 mil, obs. parte a lta, todo 
murado. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14)
3264-3343

PARQUE RESIDENCIAL
Rondon, lote com 299,60 m^,
R$ 90 mil, obs: lado de cima da 
rua. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

Q o u ç i i a s

imoveis
JD. JOÃO PACCOLA,Terreno de esquina, murado 
com 200 m^, R$ 80 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY, 2 terrenos com 396 m^, ótima 
localização.

PARQUE SÃO JOSÉ, Excelente casa com 4 
quartos, sendo 1 suíte, 2 salas, copa/cozinha, 
wc, área de serviço, edícula com churrasqueira 
e quarto, w c e garagem coberta p/ 2 carros, R$ 
500 mil, aceita financiamento.

MARIA LUÍZA, Casa com 3 quartos, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem coberta para 2 carros 
e churrasqueira com w c (aceita financiamento).

JD. VILLAGE, Edícula em 2 terrenos com piscina com 
cachoeira, churrasqueira, sala, 2 quartos e 2 banheiros 
em ótima localização, R$ 400 mil, (aceita troca e não 
aceita financiamento).

CASA NO JARDIM MONTE AZUL, com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro. Nos fundos: Edícula com chur
rasqueira e banheiro. Garagem coberta para 2 carros, 
(aceita financiamento). VALOR: 175 mil.

CASA NO CENTRO, de esquina com: 3 quartos, 2 
salas, 2 banheiros, 2 cozinhas + Edicula com quarto 
+ banheiro, garagem para 3 carros. Terreno com 275 
m  ̂- no valor de 300 mil (aceita financiamento).

JARDIM IPÊ, casa de esquina com: 2 quartos + 1 sui
te, 2 salas, copa, cozinha, banheiro, área de serviço, 
garagem coberta pra 4 carros e edicula com churras
queira. No valor de 400 mil (aceita financiamento).

“COMO E MARAVILHOSO PODER AGRADE
CER A TODOS VOCÊS POR ESSE ANO QUE 
PASSOU, COM MUITAS REALIZAÇÕES QUE 
NOS PERMITIR CONTINUAR NOSSA CAMINHA
DA NO ANO DE 2014... FELIZ NATAL E PRÓSPE
RO ANO NOVO”

É O QUE DESEJA DOUGLAS IMÓVEIS

RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 847 CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 

• 997-562-647 • 997-721-740 • 981-506-252 
www.douglasimoveislp.com.br

http://www.sigimoveisnet.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.imo-biliaria21lp.com.br
http://www.imo-biliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimo-veislpta.com
http://www.pedraoimoveislpta
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.douglasimoveislp.com.br
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Construção
DENTRO DA LEI
O Conselho Brasileiro de M anejo Florestal há 20 anos tem o 
desafio de convencer a maior consumidora de madeira do país, a 
construção civil, a optar apenas por material com certificação. O 
Brasil está em 5 °  lugar no ranking mundial de área total certificada.

GESSO
Soluções construtivas

Rua A racy  Lou rdes M . Vacchi, 368  
Jd. M a r ia  Luiza - Lençó is Pau lista  

(14 )3263-2588  | 997-027-621  
w w w .ad ge sso .co m .b r

www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
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Da infância à terceira idade -  um lar para todos
Arquiteto orienta como construir uma casa segura prevendo a chegada dos filhos e para aproveitar a velhice

Priscila Pegatin
FOTO: DIVULGAÇÃO

C onstruir uma casa acessível não é tão 
simples quanto parece. Quantos de
graus, portas e espaços estreitos tem 

o local onde você mora?
Para evitar ter que restringir o espaço 

das crianças e também dos idosos, o arquite
to Henrique Lima explica que é preciso, des
de a construção, pensar nos detalhes. "Atu
almente fala-se muito sobre acessibilidade, 
que é nada mais do que a extensão de usos, 
locomoções a todos, sem exclusão alguma”.

A arquitetura inclusiva ou acessível, 
como preferir, tem normas brasileiras. 
"Orientam um correto dimensionamento 
tanto dos acessos, como dos próprios am
bientes. Por exemplo, uma porta com 80 - 
90 centímetros de largura permite um fácil 
acesso a quem utiliza, seja idoso, criança, 
adulto ou pessoas portadoras de necessi
dades especiais”, diz. "No caso de portas 
para banheiros, além da largura citada, a 
abertura da folha para o lado externo ou de 
correr também contribui para uma melhor 
utilização do ambiente por uma pessoa

com cadeira de rodas”.
Boa iluminação, seja natural ou arti

ficial, e desníveis brandos podem evitar 
contratempos. "O guarda-corpo e corri
mão, em escadas, protegem contra desní
veis e funcionam como apoio e guia para

quem utiliza, é importante aplicar outros 
elementos que garantam, por exemplo, a 
proteção para as crianças pequenas, como 
pensar em fechar os acessos da escada com 
a instalação de portas”.

Quanto às tomadas, 1,05m é ideal para

FÁBRICA DE TELHAS^
AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO ^

ISOLEN

«Telhas Trapézio 
Cobertura e fechamento de 

galpões e barracões.

(14)99725-9907

LIBERANDO A PASSAGEM -
Portas de 80 -  90 centímetros de 
largura facilitam o acesso de idoso, 
criança, adulto ou pessoas portadoras 
de necessidades especiais

uma utilização de todos, como para forne
cer uma segurança às crianças.

Construir pensando na acessibilida
de pode poupar reformas e alterações ao 
decorrer da vida. "Devemos realmente 
pensar que pessoas de várias faixas etá
rias e capacidades físicas irão utilizar esta 
residência, desde um filho que está para 
nascer, passando pelo seu crescimento até 
o nosso próprio envelhecimento”, diz. "Por
tanto, definir exatamente como a residência 
será construída - tirando proveito do pro
jeto para definições embasadas em hábitos 
atuais, assim como práticas e necessidades 
que iremos ter no futuro -  contribui, e mui
to, para que tenhamos conforto e convivên
cias melhores por diversos anos”, finaliza.

■.illlli..
EVERTON
PEREIRA
A R Q U I T E T O

(1 4 )  9 9 6 - 1 7 8 - 8 8 6
everton@evertonpereira.com.br
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STILLUS M A LH A R IA
Empresa com pleta 17 

anos e atua na fabricação 
de un iform es escolas e 

profissionais
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Stillus Malharia
comunica que já está recebendo encomendas de uniformes escolares para o próximo ano

Da Redação

Mesmo em período de férias esco
lares, a Stillus Malharia não para. 
Visando atender aos alunos do Sesi, 

Cooperelp, Colégio Francisco Garrido e es
colas municipais, a Stillus já está aceitando 
encomendas para uniformes escolares.

As peças são fabricadas com tecidos de

qualidade e por profissionais com experi
ência no ramo. "A qualidade, atendimento, 
bom preço e entrega no prazo são o que 
faz a Stillus completar, neste ano, 17 anos 
de mercado", diz Maria Inês Rodrigues 
Morelli, a proprietária. Lembrando que a 
Stillus não trabalha apenas com uniformes 
escolares, mas também com toda linha de 
uniformes profissionais para sua empresa,

e camisetas para eventos em geral.
Ainda na produção da Stillus a loja oferece 

pijamas -  prontos ou por encomenda - tanto da 
linha infantil a adulto, femininos e masculinos.

Passe na Stillus e confira a credibilida
de desses 17 anos de mercado -  completa
dos em setembro. "Agradecemos a todos os 
clientes e desejamos a todos um Feliz Natal 
e um próspero Ano Novo".

A Stillus Malharia atende de segunda a 
sexta-feira das 9h às 11h30 e das 13h às 18h. 
E aos sábados o horário de funcionamento 
é das 9h às 12h. A loja aceita cartões Visa, 
Master e inclusive da ASP (Associação dos 
Servidores Públicos).

A Stillus Malharia fica na rua Bahia, 745 
-  Jardim Alvorada (próximo à Igreja Nossa 
Senhora Aparecida). Telefone (14) 3263 6023.

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

