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Ana Kely e banda 
Os Quatro animam  
'virada' no CEM

2013 chega ao fim e vai fechar com 
chave de ouro. O CEM leva ao salão so
cial dois dos grandes nomes da música 
lençoense: Ana Kely e a banda Os Qua
tro. Convites ainda estão disponíveis e 
podem ser adquiridos na secretaria 
do clube. Em Macatuba, a animação 
ficará por conta da banda Êxtase, que 
se apresenta no Lions Clube. Segundo 
os organizados do evento, os ingressos 
não estão mais disponíveis. ©
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HOSPITAL

Grecca confirma 'dívida administrável' de R$ 4,5 mi
A avaliação do presidente do 

Conselho de Administração do Hos
pital Nossa Senhora da Piedade, o 
empresário Edenilson Belino Grec- 
ca (grupo Lutepel), é de a entidade 
tem uma “dívida administrável" 
(de longo prazo) na casa dos R$ 4,5 
milhões. Dessa conta já está subtra
ído os R$ 1,5 milhão emergencial, 
arrecadados para fechar o caixa 
de dezembro. A entidade, segundo 
Grecca, opera com déficit mensal 
de R$ 250 mil, causados pela baixa 
remuneração do SUS e correu

l " l "  MARCIO MOREIRA" l>"

O governador Geraldo Alckmin 
esteve no final da tarde de ontem 
em Borebi (foto), onde entregou 94 
casas construídas pela CDHU, em 
parceria com a Prefeitura local, que 
doou o terreno. Alckmin aproveitou 
e anunciou mais 100 unidades que 
beneficiarão famílias carentes, R$ 
200 mil para a infraestrutura do mu
nicípio e um kit cinema para o anfi
teatro. Antes de Borebi, ele entregou 
moradias em Andradina, Panorama 
e Tabatinga. O tucano desembarcou 
por volta das 18h no aeroporto de 
Lençóis Paulista, onde foi recebido 
pela prefeita Bel Lorenzetti, pelo vice 
José Antonio Marise e outras autori
dades da região. Depois se dirigiu a 
Borebi, para entregar o empreendi
mento de R$ 11,3 milhões. Em 2010, 
o então prefeito Antônio Carlos Vaca 
solicitou ao Governo do Estado a 
construção das 94 casas entregues 
ontem. As 100 unidades anunciadas 
ontem foram solicitadas pelo atual 
prefeito, Manoel Frias Filho.

ESPORTES

André e Matheus 
cantam o Hino 
Nacional hoje

A LLFA antecipou detalhes dos 
preparativos para o jogo solidário Pro
fissionais em Férias x Seleção do Ama
dor 2013. A dupla André & Matheus 
vai entoar o Hino Nacional Brasileiro 
antes da partida. Grandes nomes do 
futebol brasileiro também foram con
firmados. O evento, que conta com o 
apoio do jornal O ECO, está programa
do para começar às 10h, no Bregão. A 
entrada é um quilo de alimento.

TRANSITO

Motociclista é a 7̂  vítima fatal na área urbana

Motorista 
embriagado 
causa acidente

Na quarta-feira 25, R.S. trafegava 
em um Fiat/Uno quando se distraiu na 
esquina das vias Henrique Losinkas Al
ves e Orígenes Lessa. Um GM/Classic 
vinha atrás e não conseguiu frear, vindo 
a colidir na traseira. A Rocam foi acio
nada e o motorista do Fiat confessou 
ter ingerido cerveja. O bafômetro cons
tatou 0,71 ml de álcool por litro de ar 
expelido dos pulmões. Encaminhado à 
Delegacia, S. foi orientado a fazer exa
me de sangue e escapou do flagrante.

POLICIA
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S o b
c h u v a
Na noite de quinta-feira 26, por volta das 
19h20, um veículo Citroen/C3 capotou 
na rodovia Marechal Rondon (SP-330), 
próximo à alça de acesso ao Jardim 
Primavera. O veículo com placas de Bauru 
perdeu o controle e tombou na pista. 
Chovia no momento do acidente. No carro 
estavam duas pessoas que não ficaram 
feridas. Uma delas foi conduzida em 
estado de choque à unidade de resgate da 
concessionária que administra a rodovia.
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SABADO, 28/12

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
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de nublado, com chuva

t30“Ca qua q 'e78% 
♦21“C ÍUR78°%

RÁDIO (ü
Em janeiro, correntista 

deve dar atenção à 

data nos cheques

Fechamento" 
desta edição:

21h 30

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


•  O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2013

Cidades
. s t r /

EXPEDIENTE PUBLICO
Em Macatuba, segunda e terça-feiras são 
considerados pontos facultativos. O expediente 
retorna no dia 2 de janeiro, às 13h. Serviços de 
limpeza pública, distribuição de medicam entos e 
assistência médica funcionam em sistema de plantão.
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INSCRIÇÕES
Segue até o dia 30 de de

zembro, a pré-inscrição pelo 
site www.cmfp.com.br para os 
cursos oferecidos pelo CMFP 
para o primeiro semestre de 
2014. Entre os dias 10 a 17 de 
janeiro de 2014, os candidatos 
devem comparecer na secre
taria do Centro para verificar a 
classificação. Serão oferecidas 
700 vagas para os cursos distri
buídos nos períodos da manhã, 
tarde e noite.

ANO LETIVO
Cerca de 150 educadores 

de creche de Lençóis Paulista 
participaram do encerramento 
das capacitações do ano letivo 
de 2013. No último dos quatro 
encontros do ano, ocorrido na 
terça-feira, 17, no Lions Clube, 
teve espetáculo de cantigas de 
roda, dança, teatro de bonecos, 
conversas e histórias do univer
so da cultura popular brasileira.

QUALIFICAÇÃO
Na sexta-feira, dia 20, o 

Cemp (Centro Municipal Profis
sionalizante) de Macatuba rea
lizou a entrega dos certificados 
de conclusão de cursos. Foram 
23 cursos divididos em 33 tur
mas, sendo aproximadamente 
450 alunos concluintes.

QUEIM A DE FOGOS
Para marcar o início de 2014, 

a Prefeitura de Agudos realiza
rá uma grande e colorida quei
ma de fogos de artifício na ave
nida Carvalho Pinto. O evento 
começa às 23h59 do dia 31 de 
dezembro, com concentração 
na Casinha do Papai Noel, de 
onde o público poderá presti
giar o espetáculo em seguran
ça. A festa é gratuita.

EQUOTERAPIA - O Centro Equus Vita comemorou os resultados deste ano 
com uma festa, no último dia 19. Familiares, praticantes e profissionais do 
Centro participaram do evento que teve brincadeiras e aperitivos. A equipe 
retorna as atividades em 6 de janeiro.

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

FRASE
"Resolve uma grande parte do problema." 
Benedito Luiz Martins, diretor de Meio 
Ambiente, sobre triturador de entulhos 
que deverá funcionar a Usina de 
Reciclagem a partir de 2014

Cuidado com cheques
O correntista deve ficar atento ao preenchim ento 

de cheques no ano que vem . O alerta é da Febraban 
(Federação B rasile ira  de Bancos). A  entidade inform a 
que durante o m ês de ja n e iro , os cheq ues com data 
de 2013 vão p assar por um a ve rifica çã o  que perm itirá 
saber se foram  e m itid os fora do prazo de co m p e n sa
ção, que é de se is m e se s. Se com provado que o cor
rentista se enganou, a folha v a i ser paga n o rm a lm e n 
te, de acordo com a Febraban. A entid ad e a v a lia  que 
a m edida b en efic ia  tanto quem  v a i dep o sitar quanto 
quem  em itiu  porque e v ita  transtornos nos se rviço s 
de com pensação. M as a federação lem bra dos cu id a 
dos básicos na hora de preencher um cheque: sem pre 
colocar nom inal e cruzado, não deixar espaços va zio s 
nem rasurar e fazer o controle dos depó sito s e re ti
radas no canhoto do talão. A lém  disso, o correntista 
d eve carregar na carteira ap e nas a quantidade de fo 
lhas que for utilizar no dia.

Hoje, a partir das 10 da manhã, tem jogo 
beneficente no estádio Archângelo Brega. 
Uma seleção de profissionais em férias 
enfrenta os destaques do Campeonato 
Am ador da série A  2013. Para acom pa
nhar a partida, basta trocar um quilo de 
alimento não perecível ou um litro de le i
te longa vida por um ingresso antes do 
jogo no Bregão. Toda a arrecadação será 
doada para a Casa Abrigo Am orada.

O b ra s ile iro  se g u e  co nsum ind o  m uitos 
produtos p iratas, em  e sp e cia l os jo g o s 
para v íd e o  g am e. De cada cem  jo g o s 
c o m e rc ia liza d o s no país, 82 são  a d q u i
ridos de form a c la n d e stin a . Segundo 
a A ss o c ia ç ã o  B ra s ile ira  das E m p re sa s 
de S o ftw are , cerca de 630 m il m íd ias 
p iratas de todos os tip o s foram  c o n fis 
cad as em  2 0 12  no te rritó rio  na cio n a l. 
A  g ran d e procura por produtos p iratas, 
p rin c ip a lm e n te  os jo g o s, se  d e v e  a alta 
carga trib u tá ria  que faz com  que os 
produtos o rig in a is  fiq u em  m uito caros. 
Os jo g o s para o P la yS ta tio n  2 são  os 
líd e re s de a p re e n sõ e s.

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

m a k e c r e a t i v e !
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Opinião í FRASE
• "O Hospital estava, sim, na UTI, com esse R$ 1,5 milhão de dívidas vencidas (...) 
Se a gente não paga essa quantia, esses fornecedores (...), eles simplesm ente 
parariam de fornecer. A í o Hospital estaria na UTI, prestes a fechar."

Edenilson Grecca, presidente do Conselho de Administração do Hospital Piedade

PARA PENSAR
• "O cofre do banco contém apenas 
dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá 
encontrará riqueza."

Carlos Drummond de Andrade

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

Em 2014, faça acontecer

Acontagem regressiva para os próxi
mos dias não é só para ver a passa- 

\gem de 2013 para 2014. É, sim, o fim 
de um ciclo de vida que traz a esperança 
de coisas melhores para o próximo ano. 
Estas últimas horas do ano são tempo de 
festejar com familiares e amigos, renovar 
as energias e, claro, refletir e planejar um 
ano novo melhor. Afinal, evoluir faz parte 

do ser humano.
Para o momento exato da virada 

do ano, cada um tem sua superstição 
especial: passar com roupa branca, 

pular sete ondas, comer romã, abra
çar entes queridos. A lista é imensa, 
tudo simbolizando a esperança e a 
busca pelo melhor.

Além das simpatias, tem também 
a lista de desejos para o ano que se 
inicia. Talvez a palavra exata não seja 
desejos, mas promessas. Quem nun

ca 'prometeu' começar a frequentar 
a academia, fazer um curso, execu

tar um plano novo e acabou deixando de 
um mês para o outro até que, ao final dos 
365 dias, quando percebeu, bateu a crise de 
consciência de não ter feito nada do que gos
taria ou do que seria melhor, se tivesse feito.

Mais do que saúde, trabalho, dinhei
ro no bolso, para sair do lugar comum em 
2014 é preciso colocar em ação os planos 
traçados. O verbo ação se caracteriza por 
uma atividade feita por um sujeito ativo e 
depende de cada um colocar em movimen
to aquilo que realmente deseja para o pró
ximo ano. Nossa esperança é unir desejo 
e promessas com ação e vontade de fazer 
com que 2014 seja o ano diferente na vida, 
na casa, no bairro, na cidade e na região...

Além de saúde, felicidade, trabalho, so
mado a todas as coisas boas do mundo, o 
Jornal O ECO deseja aos leitores que cada 
um possa encontrar a energia de que mais 
precisa para colocar em ação os sonhos 
para uma cidade, uma vida e uma socieda
de melhores. Vamos juntos rumo ao novo!

//////////////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^
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A Mochila da Memória
Padre Beto
é radialista, teólogo e professor de 

filosofia

Em seu livro "Confissões", Agostinho faz, 
para sua época, uma análise revolucio
nária sobre o tempo. Este, que até então 

era vivenciado como um fenômeno cosmo- 
lógico e um dado objetivo, passou a ser com
preendido como um fruto da percepção hu
mana, um produto de nossa subjetividade.

Se entendermos o tempo como algo ob
jetivo, ele acaba se reduzindo a um minúsculo 
ponto, pois como fato concreto, o passado já 
não existe mais e o futuro ainda não é atual. 
O que chamamos de tempo presente se re
duz, como fato objetivo, a um pequeníssimo 
espaço de passagem entre o passado e o fu
turo. Quando pensamos em algo, por exem
plo, este pensamento imediatamente torna
-se passado. Por sua vez, o que ainda não se 
encontrou neste presente pode até ser uma 
projeção, mas ainda não se tornou um acon
tecimento. Por não suportar estar em um 
simples fluir da vida e tendo a capacidade 
de guardar as imagens do presente em sua 
memória, o homem procurou ordenar a su
cessão de suas vivências. Desta forma, o ser 
humano criou para sua consciência uma no
ção mais ampla do tempo, construindo este 
em uma estrutura tridimensional: presença 
do passado através da recordação; presença 
do atual através da percepção e a presença 
do que há de vir através da esperança. Esta 
construção humana, a tridimensionalidade 
do tempo, Agostinho define como uma di-

latação da alma (distentio animi). Por esta 
razão, a consciência humana sempre vive na 
expansão do atual para o passado e o futuro.

Porém, Agostinho não parou por aí. Para o 
filósofo, a experiência do tempo não somen
te estabelece uma ordem ao caos da vida, 
mas, principalmente, revela o que somos no 
agora. Em outras palavras, nós relembramos 
o passado e vemos uma perspectiva para o 
futuro através da forma como vivenciamos 
o presente. A experiência do atual define 
o conteúdo de nossa história e estabelece 
perspectivas sobre o que deve acontecer. 
Dependendo de nossa condição no presente, 
possuímos uma compreensão do passado e 
descobrimos perspectivas para o futuro. Um 
presente não tão feliz pode transformar o 
passado em um tempo dourado e o futuro 
como o espaço de nossa utopia. Um presen
te recheado de momentos felizes faz com 
que, muitas vezes, nos esqueçamos do pas
sado e tenhamos medo do que está por vir.

Dependendo da percepção do agora, 
o ser humano pode carregar seus pensa
mentos, lembranças e esperanças como um 
fardo significativo que muitas vezes o im
pede de vivenciar, com liberdade, os atuais 
acontecimentos. A importância que damos 
aos fatos, se as guardamos na mochila da 
memória, o quanto elas pesam e quais as 
limitações que estabelecem em nossa vida, 
está relacionado com a nossa atual auto- 
percepção. A nossa versão do passado e os 
nossos sonhos para o futuro espelham os 
pensamentos que possuímos no presente. 
Estes, porém, dependem do bom uso que 
fazemos da razão.
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Brasil 1 x  0 Brasileiros
Cristiano Guirado__________________
é jornalista e diretor executivo da 

Editora Centro-Oeste.

Var 
pa 
Co

a mos parar de protestar e torcer 
para a Seleção Brasileira ganhar a 
Copa das Confederações". Graças a 

essa frase, a partir de meados de 2013, eu 
faço parte do contingente de pessoas que 
consideram que Diego Armando Maradona 
joga mais futebol que Pelé. Além de ser mais 
importante no contexto político -  como vin
gador pós-guerra das Malvinas e um liber
tador de Nápoles e da discriminada região 
do Mezzogiorno, na Itália -  Dieguito jamais 
colocou os interesses de seu Estado acima 
dos interesses de seus súditos.

Lá em 2010, quando a Fifa ratificou a im
becil ideia do Brasil sediar uma Copa do Mun
do, um exército de imbecis tupiniquins come
morou como se, de uma hora para a outra, as 
cores da nossa bandeira tivessem ficado mais 
vibrantes. Aos poucos foram descobrindo 
que o desbotado da nossa bandeira não tem 
nenhuma relação com os processos gráficos, 
mas, sim, com a visão torpe do seu povo.

Muitos mudaram de ideia, o que não é 
vergonha alguma, pelo contrário, é um sinal 
de que o cérebro tem alguma função além 
de guardar os nomes dos personagens fa
voritos da novela e assimilar a trilha sonora 
da Dança dos Famosos. E foram às ruas pro
testar. Outros, por sua vez, concordaram com 
o Einstein (Edson) Arantes do Nascimento e

continuaram torcendo pela Seleção, contra o 
vilão da novela das oito e pelo sucesso de 
sua celebridade preferida no quadro do Do- 
mingão do Faustão.

Eu já escolhi minhas cores em 2014. Visto 
sim, o verde-amarelo-azul-branco, bandeira 
que aos meus olhos tem as cores vibrantes 
manchadas com um marrom esverdeado, 
cor típica das fezes doentias que são defeca- 
das pelos nossos governantes e espalhadas 
pelo imenso exército de toupeiras iletradas 
que, de dentro de seus lares, comemoram a 
melhoria financeira graças aos PACs e Bolsas 
da vida e esperam pelo pontapé inicial do 
maior evento esportivo do planeta.

Armado com o amor pela minha ban
deira, vou apostar no azul, mas não no azul 
do globo onde está escrito a calúnia "Ordem 
e Progresso". Vou torcer pela Argentina de 
Messi, mega craque sem um grama sequer 
de marra, que veste a 10 que foi de Dieguito, 
citado no primeiro parágrafo deste texto. E, 
confesso, também ficaria feliz de ver o Brasil 
perder outra final em casa contra o Uruguai. 
A TV uruguaia já brinca dizendo que o "Fan
tasma de 1950" assombra os brasileiros. Para 
mim, todo fantasma de vitórias improváveis 
é bem vindo.

E essa é a minha forma de tentar tirar o 
marrom esverdeado do quarteto de cores 
vibrantes da nossa bandeira: fazer com que 
meus compatriotas abram os olhos e enxer
guem melhor a composição colorimétrica. 
De olhos abertos tudo fica mais fácil, até 
aguentar o Pelé falando besteira.

'- “ I Facilpa terá 40% dos ingressos à meia-entrada

A 37® Facilpa acontece de 1 °  a 11 de m aio e terá 4 0 %  dos ingressos 
com ercializados como m e ia -e n tra d a . A presidente Dilma Rousseff s a n 
cionou a lei que lim ita a m e ia -e n tra d a  a 4 0 %  dos ingressos. E agora será 
preciso apresentar a carteira de estudante. Para com prar ingresso pela 
m etade do preço, o estudante deve ter entre 15 e 29 anos. As entidades 
que em item  as carte irinh as serão fisca lizad as e devem  m ontar um banco 
de dados dos alunos. Jovens com renda fam iliar de até dois sa lário s m í
nim os tam bém  poderão pagar m e ia -e n tra d a , m esm o se não estivere m  
m atriculados na escola. As m udanças não va lerão  para a Copa do M undo 
e nem para as O lim p íad as do Rio, em 2016.

FOTO: SAULO ADRIANO/O  ECO

Nova regra
A cada mil ingressos colocados 

à venda, 400 serão para estudantes 
pelo valor da meia-entrada

Tiro no pé
Repercutiu muito nas rodinhas de 

conversas e nas discussões via Fa- 
cebook o projeto de lei do vereador 
Nardeli da Silva (PROS), que pretendia 
proibir o comércio lucrativo em espa
ços públicos - como ruas, avenidas, 
praças e outras áreas do governo. A 
primeira reação popular foi de que a 
ideia de Nardeli mais atrapalharia do 
que ajudaria a cidade.

Advogado do lado
Nardeli é vice-presidente da Câ

mara de Lençóis Paulista e tem Ander- 
son Prado de Lima (PV) como segun- 
do-secretário. Coube a Prado de Lima 
fazer a primeira defesa do colega. Nas 
redes sociais, o verde anunciou que o 
projeto fora extinto por problemas na 
redação. E disse que havia sido infor
mado que o movimento de Nardeli 
seria contra os feirões de carros.

Letrinhas
A Terceira Coluna teve acesso à 

íntegra do projeto de lei 4.932/2013 e 
o texto não fazia menção aos feirões 
de automóveis em locais públicos. O 
texto ipsis litteris diz: proíbe o uso 
de áreas públicas "para a exploração 
comercial de qualquer natureza com 
fins lucrativos." De qualquer forma, 
fica a versão de que o projeto morreu 
no ninho.

Plantão de Natal
No dia de Natal, o próprio Nardeli 

entrou na rede social para dizer que 
seu projeto fora arquivado "por erro 
de digitalização". Desculpou-se com 
os comerciantes, declarou-se defen
sor da classe e acusou"a ve l h a p o - 
lítica e causar este desconforto aos 
seres humanos honestos e trabalha
dores." Então, tá!

Cifras
Diferentemente do que aconte

ce em Lençóis Paulista, os Poderes 
Legislativos da região anunciam a 
devolução de dinheiro ao Poder Exe
cutivo. No anúncio mais recente, o 
presidente da Câmara de Borebi, Re- 
ginaldo César Martins (PV), o Regis, 
confirmou à Terceira Coluna que vai 
restituir à administração R$ 35,8 mil. 
Já ajuda!

Destino
A destinação da verba ainda não é 

certa, mas o dinheiro deve ser usado 
para complementar o abono dos ser
vidores públicos ou na infraestrutura 
de casas populares que estão sendo 
construídas no município. A Câmara 
de Vereadores e o prefeito Manoel 
Frias Filho (PR) já teriam acertado os 
detalhes para a devolução da verba.

Campeão de economia
Em Agudos, o presidente Auro 

Octaviani (PMDB) devolveu R$ 1,7 
milhão, que será investido na saúde 
do município. Em Macatuba e Areió- 
polis, os presidentes Julio Saes (PP) 
e Wanderley Pelissiolli (PSDB) ainda 
não contabilizaram as cifras, mas pro
metem também reforçar o caixa dos 
prefeitos Tarcisio Abel (PP) e Amaril- 
do Garcia (PSDB), respectivamente.

Zero
Em Lençóis, o presidente Hum

berto José Pita (PR) iniciou o ano com 
plano de economizar R$ 1 milhão. 
Aluguel do Palácio de Vidro, reformas, 
adaptações e carros novos depois, o 
R$ 1 milhão foi desidratado para R$ 
:^00mil. Depois, a promessa virou R$ 
50 mil para o Hospital Nossa Senhora 
da Piedade. Até ontem, a devolução 
não fora confirmada.
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Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N° 08/2013

A Comissão Municipal de Serviço Civil, em cumprimento à Portaria n° 
1578/2013, INFORMA a abertura de processo seletivo para contratação 
temporária para o cargo de MÉDICO CARDIOLOGISTA:

I -  DADOS GERAIS 
VAGAS: 01
Carga Horária: 10 (dez) horas semanais. 
Escolaridade: Superior Completo em Medicina 
diologia
Exigência: Carteira e registro no CRM 
Salário: R$ 2449,97

Especialização em Car-

II -  DA INSCRIÇÃO
a) Os interessados poderão se inscrever no período de 30/12/13 a 07/01/14, 
das 8h às 17h, no Balcão de Atendimento da Prefeitura Municipal, sito na 
Praça das Palmeiras, 55, Centro, Lençóis Paulista -  SP. Os dias de atendi
mento no período citado serão: 30/12/13, 02/01/14, 03/01/14, 06/01/14 e 
07/01/14.
b) Poderá tomar posse no cargo o candidato devidamente habilitado para o 
exercício da função acima discriminada.
c) Para inscrever-se, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, 
apresentar o original e cópia do documento de identidade.
d) Em caso de inscrição por procuração, deverá ser apresentado original e 
cópia do documento de identidade do procurador, e os demais documentos 
exigidos do candidato para inscrição.
e) Outros documentos serão exigidos quando de eventual contratação.

III -  DA SELEÇÃO
a) A seleção do candidato se dará por processo seletivo simplificado que 
constará de prova escrita versando sobre conhecimentos gerais.
b) A prova terá caráter objetivo e valerá 10 (dez) pontos.
c) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos 
obtidos na prova.

IV -  INSTRUÇÕES GERAIS
a) Local, data e horário da prova escrita serão divulgados oportunamente 
após a apuração da quantidade candidatos inscritos.
b) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve acom
panhar as edições do jornal contratado atualmente pela Prefeitura para di
vulgações de atos oficiais.
c) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 15 minutos 
de antecedência do horário previsto.
d) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade 
com foto para admissão às provas..
e) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e borracha.
f) Não será admitido no local da prova o candidato que não se apresentar no 
horário determinado ou sem documento de identificação.
g) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação durante a 
prova, sob pena de exclusão do processo seletivo.
h) A prova terá duração de uma hora.
i) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.
j) Em havendo apenas um candidato inscrito para o cargo e constatando
-se pela Comissão que o mesmo se encontra devidamente habilitado, será 
suspensa a realização da prova e o candidato será sumariamente classificado 
para a vaga.
k) Não havendo candidato inscrito no período determinado neste edital, será 
contratado o primeiro interessado pela vaga que comprovar ser devidamente 
habilitado.

V -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) No momento da posse o candidato deverá apresentar todos os documen
tos exigidos para admissão, dentre eles original e cópia do diploma ou certi
ficado que comprove a habilitação ao cargo e carteira do CRM.
b) O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
c) A contratação do candidato classificado estará condicionada, ainda, à 
aprovação do mesmo pelo Setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura 
Municipal.
d) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das 
funções demonstre-se insatisfatório.
e) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão Mu
nicipal de Serviço Civil.
f) O candidato ou procurador é responsável por todas as informações que 
prestar no ato da inscrição.
g) O contrato de trabalho será regido pela C.L.T., sua duração será definida 
no momento da contratação.
h) Sobre o salário incidirão os descontos previdenciários e de imposto de 
renda nos termos da legislação.
i) O candidato convocado para o exame médico admissional (físico) deverá 
apresentar-se com roupa e calçado apropriados para a execução plena do 
exame, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
j) Quando houver inaptidão do candidato de acordo com o prognóstico médi
co, o Setor de Medicina do Trabalho poderá encaminhá-lo a especialista(s). 
Este encaminhamento não faz parte do exame admissional, mas como me
dida preventiva para a saúde do candidato, não alterando o parecer da inap- 
tidão expedida pelo médico.
k) A avaliação psicológica dos candidatos será conduzida por Psicólogo Or
ganizacional, e visará identificar características de personalidade, aptidão 
e adequação do candidato para exercício do cargo a que concorre. Para a 
avaliação serão usados quaisquer dos instrumentos validados por delibe
ração do Conselho Federal de Psicologia, e o candidato será considerado 
Apto ou Inapto.
l) A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas 
psicológicas, visando identificar, no candidato, características inerentes ao 
perfil profissiográfico do cargo, relativas à: capacidade de concentração e 
atenção, raciocínio, controle emocional e relativas à personalidade como: 
capacidade de trabalho em equipe, persistência, comprometimento, iniciati
va, adaptabilidade, dinamismo, disposição e vitalidade.
m) O candidato considerado Inapto no exame psicológico será eliminado do 
processo seletivo, por não apresentar os requisitos psicológicos necessários 
ao exercício do cargo.
n) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pressu
posição da existência de transtornos mentais, indica apenas que o candidato 
não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes 
ao cargo.
o) A avaliação do Médico do Trabalho ou do Psicólogo Organizacional será 
conclusiva e de caráter eliminatório em se constatando a inaptidão do can
didato em quaisquer dos aspectos (físico ou mental).
p) O candidato, por ocasião do exame médico admissional, fará declaração 
pormenorizada de suas condições de saúde.

Lençóis Paulista, 26 de dezembro de 2.013.
Marcos Norabele

Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

REQUERIMENTO DE LICENÇA CETESB 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA TORNA PÚ
BLICO QUE REQUEREU DA CETESB, A RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, PARA A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTA- 
GEM DE LIXO, SITUADA NA ESTRADA MUNICIPAL LEP-335, DO 
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
O Diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em, 
cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Mu
nicípio, torna público os seguintes atos oficiais:
InstTução Normativa n° 003 de 26.12.2013 Institui as pautas fiscais para o
tributo que menciona -  Taxa de Serviço de Bombeiros
Instrução Normativa n° 004 de 26.12.2013 Institui as pautas fiscais para o
tributo que menciona - Contribuição de Iluminação Pública.
Instrução Normativa n° 005 de 26.12.2013 Institui as pautas fiscais para o
tributo que menciona - Contribuição de Iluminação Pública.

Lençóis Paulista, 27 de dezembro de 2013.
Júlio Antônio Gonçalves 

Diretor de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

LIMPEZA DE TERRENO

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

Lençóis Paulista, 28 de Dezembro de 2013

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente

Nome Endereço Cadastro
imobiliário Valor

Pedro Clair Vivian Rua Fortunato Zillo 
L02 Q04 Antonieta II 11678/438 R$151,20

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de dezembro de 2013. Na página A4. 
Valor da publicação R$ 232,46.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LENÇÓIS PAULISTA

ADITIVO DO CONTRATO n° I97/20II; DATA ASSI- 
NAT: 13/11/2013; CONTRATADO: Sterlix Ambiental 
Tratamento de Resíduos Ltda.; ENDEREÇO: Avenida 
Geraldo Potyguara Silveira Franco, n° 1.000, município 
de Mogi Mirim/SP; CNPJ: 03.746.398/0001-06: OBJE
TO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 161/2011; 
FUNDAMENTO: Art. 57, II da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 28/12/2013.
ADITIVO DO CONTRATO n° 194/2012; DATA ASSI- 
NAT: 12/11/2013; CONTRATADO: Conam Consultoria 
em Administração Municipal; ENDEREÇO: Rua Marques 
de Paranaguá, n.° 348, município de São Paulo/SP; CNPJ: 
51.235.448/0001-25: OBJEt O: prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; MODALIDA
DE: PREGÃO N° 157/2012; FUNDAMENTO: Art. 57, II 
da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013. 
ADITIVO DO CONTRATO n° 248/2008; DATA AS- 
SINAT: 01/11/2013; CONTRATADO: Sindata Tec
nologia em Sistemas de Trânsito Ltda.; ENDEREÇO: 
Rua Tatuí, n.° 27, município de Santo André/SP; c Np J: 
03.998.919/0001-04: O B ^TO : prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2008; FUNDAMENTO 
Art. 57, II da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
28/12/2013.
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
116/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRATA
DO: André Kamimura e Filho Ltda.; ENDEREÇO: Praça 
Washington Luiz, n.° 22, Vila Mamedina, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 57.073.132/0001-60: OBJE
TO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 2 
(dois) meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 067/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013.

ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
118/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRATA
DO: Quitanda Gilioli Ltda - EPP; ENDEREÇO: Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 729, Centro, município de Len
çóis Paulista/SP; CNPJ: 69.029.908/0001-24: OBJETO: 
prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 2 (dois) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 067/2013; FUN
DAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 28/12/2013.
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
117/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRATA
DO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Paulista 
Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001- 
52: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VI
GÊNCIA: 2 (dois) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N° 067/2013; FUNDAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei 
Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013. 
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
119/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRATA
DO: André Kamimura e Filho Ltda.; ENDEREÇO: Praça 
Washington Luiz, n.° 22, Vila Mamedina, município de 
Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 57.073.132/0001-60: OBJE
TO: prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 2 
(dois) meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 068/2013; 
FUNDAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei Federal n.° 
8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013.
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
121/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRATA
DO: Quitanda Gilioli Ltda - EPP; ENDEREÇO: Rua 
Pedro Natálio Lorenzetti, 729, Centro, município de Len
çóis Paulista/SP; CNPJ: 69.029.908/0001-24: OBJETO: 
prorrogação da vigência do contrato; VIGÊNCIA: 2 (dois) 
meses; MODALIDADE: PREGÃO N° 068/2013; FUN
DAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei Federal n.° 8.666/93; 
DATA PUBLIC: 28/12/2013.
ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 
120/2013; DATA ASSINAT: 21/11/2013; CONTRA

TADO: Supermercado Santo Expedito Lençóis Paulista 
Ltda.; ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, n.° 367, 
município Lençóis Paulista/SP; CNPJ: 52.706.900/0001- 
52: OBJETO: prorrogação da vigência do contrato; VI
GÊNCIA: 2 (dois) meses; MODALIDADE: PREGÃO 
N° 068/2013; FUNDAMENTO: Art. 15, § 3° III da Lei 
Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013. 
ADITIVO DO CONTRATO n° 179/2012; DATA AS
SINAT: 13/11/2013; CONTRATADO: Isamix Trading 
Ltda.; ENDEREÇO: Avenida Capitão João, n.° 748, 
município de Mauá, Estado de São Paulo/SP; CNPJ: 
05.329.570/0001-43: OBJETO: prorrogação da vigência 
do contrato; VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias; MODALIDA
DE: PREGÃO N° 140/2012; FUNDAMENTO: Art. 57, II 
da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 28/12/2013. 
ADITIVO DO CONTRATO n° 097/2013; DATA ASSI
NAT: 12/11/2013; CONTRATADO: Corcril Serviços de 
Jateamento Ltda - EPP ENDEREÇO: Rua Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola, n.° 693, município de Lençóis Paulista/ 
SP; CNPJ: 01.484.759/0001-50: OBJETO: acréscimo nos 
serviços; VALOR: 5.586,72 (cinco mil, quinhentos e oi
tenta e seis reais e setenta e dois centavos); MODALIDA
DE: CONVITE N° 031/2013; FUNDAMENTO: Art.65, I, 
“b” e § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
28/12/2013.
ADITIVO DO CONTRATO n° 134/2013; DATA AS
SINAT: 28/11/2013; CONTRATADO: Seman Terraple- 
nagem e Pavimentação Ltda; ENDEREÇO: Rua José E. 
Ortigosa, n.° 296, município de Barra Bonita/SP; CNPJ: 
44.745.677/0001-24: Ob Je TO: acréscimo nos serviços; 
VALOR: 66.093,66 (sessenta e seis mil, noventa e três re
ais e sessenta e seis centavos); MODALIDADE: TOMA
DA DE PREÇOS N° 005/2013; FUNDAMENTO: Art.65, 
I, “b” e § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93; DATA PUBLIC: 
28/12/2013.

Lençóis Paulista, 20 de dezembro 2013.
Izabel Cristina Campanari Lorenzetti 

Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LENÇÓIS PAULISTA

A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e, em, cumprimento ao disposto na alí
nea a do artigo 59 da Lei Oi^ânica do Município, torna públi
co os seguintes atos oficiais:
Lei 4551 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Liga Lençoense de Futebol Amador, visando ocorrer 
com despesas de aquisição de materiais esportivos.
Lei 4552 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulis
ta - ADEFILP, que tem por objeto a transferência de recursos 
financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4553 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convê
nio com a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida, que tem por objeto a transferência de recursos financeiros 
para o exercício de 2014.
Lei 4554 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desampara
dos - Lar Nossa Senhora dos Desamparados , que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para o exercício 
de 2014.
Lei 4555 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Associação das Franciscanas Missionárias do Coração 
Imaculado de Maria -  Lar da Criança Dona Angelina Zillo , 
visando o repasse de recursos financeiros para o exercício de 
2014.
Lei 4556 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista, que 
tem por objeto a transferência de recursos financeiros para o 
exercício de 2014.
Lei 4557 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Legião Feminina de Lençóis Paulista, que tem por ob- 
leto a transferência de recursos financeiros para o exercício de 
2014.
Lei 4558 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Len
çóis Paulista -  APAE, que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4559 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Len
çóis Paulista -  APAE, que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4560 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Len
çóis Paulista -  APAE, que tem por objeto a transferência de 
recursos financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4561 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Legião Mirim de Lençóis Paulista, que tem por objeto a 
transferência de recursos financeiros para o exercício de 2014. 
Lei 4562 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convê
nio com a Organização Cristã de Ação Social -  OCAS, que 
tem por objeto a transferência de recursos financeiros para o 
exercício de 2014, visando a execução do Projeto Social Casa 
Abrigo Amorada .
Lei 4563 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Legião Mirim de Lençóis Paulista, que tem por objeto a 
transferência de recursos financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4564 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Associação Shorin Ryu de Karatê Samuray, que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para o exercício 
de 2014.
Lei 4565 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Pie
dade, que tem por objeto a transferência de recursos financeiros 
para o exercício de 2014
Lei 4566 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Legião Feminina de Lençóis Paulista, que tem por ob
jeto a transferência de recursos financeiros para o exercício de 
2014.
Lei 4567 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Liga Lençoense de Futebol Amador, visando o repasse 
de recursos financeiros para o exercício de 2014.
Lei 4568 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convênio
com a Liga Lençoense de Futebol Amador, visando o repasse 
de recursos financeiros para o exercício de 2014, para execução 
do Projeto de Incentivo à Prática Esportiva de Futebol -  Es- 
colinha de Futebol para Crianças, Adolescentes e Jovens de 
Lençóis Paulista.
Lei 4569 de 23.12.2013................ Autoriza celebrar convênio
com a Associação Protetora Amigos dos Animais, que tem por

objeto a transferência de recursos financeiros para o exercício 
de 2014.
Lei 4570 de 23.12.2013.................Autoriza celebrar convênio
com a Associação da Mulher Unimed de Lençóis Paulista, que 
tem por objeto a transferência de recursos financeiros para o 
exercício de 2014.
Lei 4571 de 23.12.2013................. Autoriza celebrar convê
nio com a Associação Rural de Lençóis Paulista, que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para o exercício 
de 2014
Decreto 458 de 19.12.2013............. Aprova o Plano Municipal
de Saneamento Básico do Município de Lençóis Paulista.
Decreto 460 de 19.12.2013............. Dispõe sobre a suple-
mentação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 
63.200,00.
Decreto 461 de 19.12.2013............. Dispõe sobre a suple-
mentação de verbas do orçamento vigente no valor de R$ 
22.647,26.
Decreto 464 de 23.12.2013............. Dispõe sobre a nomeação
dos membros do Conselho Municipal de Participação e Desen
volvimento da Comunidade Negra de Lençóis Paulista. 
Decreto 466 de 23.12.2013........... Fixa valores bases para lan
çamento do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao 
exercício de 2014.
Decreto 467 de 23.12.2013............. Estabelece valores para o
M.V.R. -  Maior Valor de Referência, para cálculo dos tributos 
do exercício de 2014.
Decreto 471 de 23.12.2013............ Orça a Receita e Fixa a
Despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgotos -  S.A.A.E 
de Lençóis Paulista, para o exercício financeiro de 2014.
Decreto 472 de 23.12.2013............. Fixa a Despesa do Centro
Municipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola” 
para o exercício financeiro de 2014.
Decreto 473 de 23.12.2013............. Orça a Receita e Fixa a
Despesa do Instituto de Previdência Municipal -  IPREM de 
Lençóis Paulista, para o exercício financeiro de 2014.
Portaria 1578 de 26.12.2013............ Autoriza a contratação
temporária de Médico Cardiologista.

Lençóis Paulista, 27 de dezembro de 2013.
Silvia Maria Gasparotto Venturini 

Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de dezembro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 228,67.

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

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

Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a Novembro/2013

»

1 P R  E M

R E C E I T A DESPESA

Titulos R$ R$ R$ Titulos R$ R$ R$

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 15.991.358,29 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 7.060.663,36

Receitas Correntes 15.991.358,29 Despesas Correntes 7.060.663,36

Receitas de Contribuições 15.521.664,09 Pessoal e Encargos Sociais 6.861.728,66

Receita Patrimonial 43.738,70 Outras Despesas Correntes 198.934,70

Outras Receitas Correntes 425.955,50

Despesas de Capital 0,00

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.464.096,07 Investimentos 0,00

Transferências Financeiras Recebidas 1.464.096,07

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.950.781,78 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.576.452,14

Retenções de Terceiros 1.950.781,78 Retenções de Terceiros 1.950.781,78

Restos a Pagar Restos a Pagar (pagamentos) 625.670,36

Créditos a Receber Créditos em Circulação

SALDO DO e x e r c í c i o  ANTERIOR 152.580.545,85 SALDO P/ e x e r c í c i o  SEGUINTE 162.349.666,49

Caixa Caixa

Bancos Conta Movimento 722.433,68 Bancos Conta Movimento 719.626,48

ApHcações Financeiras 151.858.112,17 ApHcações Financeiras 161.630.040,01

T O T A L 171.986.781,99 T O T A L 171.986.781,99

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 26 de Dezembro de 2013.

JORGE ALEXANDRE LANGONA 

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/0-0

«

1 P R E M

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA 

Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social 

Periodo de Referência : Janeiro/2013 a Novembro/2013

R E C E I T A D E S P E S A

T ítulos Previsão Execução Diferença Títulos Fixação Execução Diferença

RECEITAS CORRENTES CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

Receita de contribuições 7.010.900,00 5.595.173,98 1.415.726,02 DESPESAS CORRENTES

Receita patrimonial 12.000.000,00 43.738,70 11.956.261,30 Pessoal e encargos sociais 9.860.545,00 8.793.219,33 1.067.325,67

Outras receitas correntes 401.680,00 425.551,02 -23.871,02 Outras despesas correntes 398.450,00 220.240,04 178.209,96

OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

Receita de contribuições (i-o) 12.467.420,00 9.926.490,11 2.540.929,89 Investimentos 30.000,00 1.990,00 28.010,00

Outras receitas correntes (i-o) 404,48 -404,48

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES DAS RECEITAS Reserva de Contingência 23.311.005,00 0,00 23.311.005,00

Deduções de receitas correntes 0,00

Repasse Plano Previdenciário 0,00 0,00

Subtotal (1) 31.880.000,00 15.991.358,29 15.888.641,71 Subtotal (1) 33.600.000,00 9.015.449,37 24.584.550,63

DÉFICIT TOTAL 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 SUPERÁVIT TOTAL 6.975.908,92 -6.975.908,92

TOTAL ( 1 + 2 ) 33.600.000,00 15.991.358,29 17.608.641,71 TOTAL ( 1 + 2 ) 33.600.000,00 15.991.358,29 17.608.641,71

ANTONIO MARCOS MARTINS 

DIRETOR DO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL

Lençóis Paulista, 26 de Dezembro de 2013.

JORGE ALEXANDRE LANGONA 

PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO

ANA PAULA PAES FERREIRA DEONIZIO 

CONTADOR CRC 1SP198074/0-0

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de dezembro de 2013. Na página A4. Valor da publicação R$ 241,62.
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Regional LENÇÓIS PAULISTA
Profissionais da Ocas e do Hospital Nossa Senhora da Piedade 
participaram de capacitação em BLS, sigla em inglês para Suporte 
Básico de Vida, que compreende o atendimento à vítima de mal 

súbito ou trauma, visando à m anutenção dos sinais vitais e à 
preservação da vida até que a equipe especializada chegue.

LIMPEZA PUBLICA

Macatuba ganha novo caminhão de coleta
Rita Passos anuncia R$ 70 mil para reformar banheiro da APAE; Tarcisio confirma abono de R$ 400

FOTO: PAULO FRANCO

Carlos A lb e rto  D uarte

Mesmo enfrentando um 
período difícil, o pri
meiro ano de adminis

tração do prefeito Tarcisio Abel 
(PP) termina com boas notícias 
aos munícipes, aos servidores 
municipais e às pessoas com 
necessidades especiais que fre
quentam a APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio
nais) de Macatuba. No dia 23 
de dezembro, após reunião com 
o secretário de Estado de Meio 
Ambiente, Bruno Covas, no es
critório do deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB), em Bau
ru, Tarcisio foi informado que o 
município vai receber um cami
nhão novo para a coleta de lixo.

A verba de R$ 230 mil será 
disponibilizada através do Fe- 
cop (Fundo Estadual de Preven
ção e Controle da Poluição) e o 
novo veículo deverá ser utiliza
do para recolher lixo domésti
co já no primeiro trimestre de 
2014. Em entrevista, o prefeito 
comemorou a conquista, ao 
afirmar que o caminhão vai au
mentar a eficiência da coleta de 
lixo de Macatuba.

Um dia antes de se reunir 
com Bruno Covas, Tarcisio re
cebeu em seu gabinete visita do 
assessor da deputada Rita Pas

FIM DE ANO - Tarcisio, que enfrenta um período difícil no primeiro ano de mandato, finaliza 2013 com boas notícias

sos (PSD), que anunciou libera
ção de verba de R$ 70 mil para 
a APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de 
Macatuba. Os recursos, anun
ciou o prefeito, serão utilizados 
para reforma dos banheiros da 
sede da entidade, oferecendo 
aos alunos maior mobilidade e 
acessibilidade à escola. Ainda 
nos primeiros dias de dezem
bro, o prefeito de Macatuba ha
via oferecido à entidade projeto 
para reforma dos banheiros. A

ideia foi concebida no setor de 
engenharia da Prefeitura, sem 
custo à APAE.

R$ 400 DE ABONO
Ainda no dia 23 de dezem

bro, Tarcisio Abel confirmou 
ao O ECO que a Prefeitura 
pagaria abono aos servidores 
municipais no valor de R$ 400. 
O chamado 14° salário havia 
sido decidido uma semana an
tes pelo prefeito, mas Tarcisio 
aguardava o últimos repasses

do FPM (Fundo de Partici
pação do Município) e ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias) para confirmar a 
boa notícia. O valor do abono 
foi comemorado pelo presiden
te do Sindicato dos Servidores 
Municipais, Dejair Aparecido 
da Silva, o Dedê. Ele disse que, 
além dos servidores públicos, o 
comércio de Macatuba também 
ganha com o abono, já que a 
maior parte dos recursos deve 
circular nas lojas da cidade.

AREIÓPOLIS

Incêndio destrói 
fábrica de tecido
Bombeiros foram acionados e 
tiveram trabalho para controlar o 
incêndio; fogo destruiu todo o prédio

W elin ton  Barros

Um incêndio de gran
des proporções des
truiu o prédio de uma 

fábrica de tecidos em Arei- 
ópolis na terça-feira 24, à 
noite. De acordo com infor
mações do Corpo de Bom
beiros, cerca de 250 mil 
litros de água foram neces
sários para controlar o fogo. 
O prédio fica em frente à 
Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300 e começou a pegar 
fogo por volta das 19h. Os 
bombeiros só conseguiram 
controlar o incêndio por 
volta das 5h da quarta-feira 
25, já madrugada de Natal.

De acordo com infor
mações do proprietário do 
local, um eletricista havia 
realizado reparos na estru

tura elétrica do prédio. O 
incêndio pode ter come
çado, segundo avaliação 
prévia dos bombeiros, 
após um curto-circuito. 
No local estavam apenas o 
eletricista e um vigia, que 
não ficaram feridos.

O trabalho dos bom 
beiros foi difícil e durou 
toda a madrugada. Isso 
porque o telhado do pré
dio desabou e im pediu a 
passagem da água. Uma 
retroescavadeira foi ne
cessária para remover o 
telhado e abrir caminho 
para que os bombeiros 
chegassem ao depósito de 
tecidos e linhas, onde esta
va o foco do incêndio.

Os trabalhadores da em
presa não estavam no local 
no momento do acidente.

IN S C R IÇ Õ E S  PARA A S A R E A S  DE
T E C N O L O G I A  D A  I N F O R M A Ç Ã O A U T O M A Ç Ã O

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES CLP
AUTO CAD 2D INSTRUMENTISTA
EXCEL AVANÇADO SISTEMAS DIGITAIS DE CONTROLE

G E S T Ã O
INVERSORES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO L O G Í S T I C A
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE OPERAÇAO DE GUINDAUTO
ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE 
ANALISTA DE RH

OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

A U T O M O B I L Í S T I C A M E T A L M E C Ã N I C A

MECÂNICO DE MOTOR CICLO DIESEL TORNEIRO MECÂNICO
MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL AJUSTADOR MECÂNICO 

DESENHISTA DE MECÂNICA

E L E T R O E L E T R Ô N I C A

ELETRICISTA INSTALADOR 
AUTOMAÇÃO PREDIAL

PROGRAMADOR E OPERADOR DE TORNO CNC 
SOLIDWORKS

M E T A L U R G I A

M A N U T E N Ç Ã O  M E C Â N I C A SOLDADOR DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENO
DESENHO DE CALDEIRARIA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO CALDEIREIRO

Inscrições abertas até o preenchimento das vagas
Documentos Necessários para a Inscrição: 

Cópia do RG
Cópia do CPF, se o aluno for menor, cópia
CPF do responsável
Comprovante de Residência (original)

1- Matrículas para menores de 18 anos somente acompanhado do responsável 
NOTAS 2- Inscrição deve ser feita pelo próprio candidato 

3- Alunos Inadimplentes:
Não terão suas matrículas efetivadas até que se promova o débito 
na escoia de origem.

Documentos Necessários para a bolsa empresa:

Carta do empregador com indicação do funcionário 
Cópia do cartão CNPJ
Cópia do SEFIP para comprovação do número de 
empregados e do FPAS com número 507

Centro de Treinamento SENAI - Lençóis Pauiista 
R. Aristeu de Rodrigues Sampaio, 271 - Jd. das Nações 
Lençóis Pauiista - SP Cep: 18685-730 
Fone/Fax: (14) 3269-3969
E-mail negocios792@sp.senai.br - secretaria792@sp.senai.br 
iencoispaulista.sp.senai.br

www.sp.senai.br/redessociais
Crescem as pessoas. Cresce o Brasil.

mailto:negocios792@sp.senai.br
mailto:secretaria792@sp.senai.br
http://www.sp.senai.br/redessociais
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Polícia PREFEITURA M. MACATUBA - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO ALTERAÇÃO 2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 21-2013. FINALIDADE: 
prorrogar o prazo de fornecimento até 14.04.2013. CONTRATANTE: Município Macatuba. CONTRATA
DA: NOSSO POSTO DE MACATUBA LTDA. OBJETO (Ata): Registro de Preços para fornecimento de 
combustível tipo álcool etílico hidratado. FUND. LEGAL: Lei 8666/93, art. 15, §3° III. ASSINATURA: 
15.04.2013.
Macatuba, 27 de dezembro de 2013.
TARCÍSIO MATEUS ABEL - Prefeito Municipal de Macatuba

TRANSITO

Jovem bate de moto 
contra poste e é a 
sétima vítima fatal 
na área urbana
A  garupa, de 21 anos, 
foi internada na UTI 
do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade

Da redação

Um jovem de 23 anos mor
reu em um acidente de 
trânsito na tarde de quarta

-feira 25 de dezembro, na altura 
do Jardim Grajaú, em Lençóis 
Paulista. De acordo com informa
ções da Polícia Militar, por volta 
das 16h, Luiz Tiago Picoli trafega
va pela avenida Jácomo Augusto 
Paccola quando, no cruzamento 
com a rua João Coneglian, perdeu 
o controle da motocicleta em uma 
curva e colidiu contra um poste de 
iluminação pública. O motociclis
ta e a garupa, Andreza Carolina

Fialho da Costa, de 21 anos, foram 
socorridos e encaminhados ao 
Pronto-Socorro em estado grave. 
O jovem não resistiu aos ferimen
tos e morreu no Hospital. Ainda 
de acordo com a polícia, Andreza 
permaneceu internada na Unida
de de Terapia Intensiva do Hospi
tal Nossa Senhora da Piedade em 
estado grave. A polícia investiga 
se o condutor da moto perdeu o 
controle da direção ao ser fechado 
por um carro.

Luiz Tiago Picoli foi a sétima 
vítima fatal de acidente de trân
sito urbano este ano em Lençóis 
Paulista. De acordo com o site da 
Secretaria da Segurança Pública 
de São Paulo, no mês de janeiro 
duas pessoas perderam a vida em 
acidentes de trânsito pelas ruas da 
cidade, além de uma vítima fatal 
em cada um dos meses de feverei
ro, março, maio e agosto de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 02-2013 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 10.000,00. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Arte e Vida. VIGÊNCIA: 
31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 03-2013 
FINALIDADE: Acrescer o valor de R$ 15.000,00. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Educartes. VIGÊNCIA: 
31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 04-2013 
FINALIDADE: Acrescer o valor de R$ 8.000,00. CONTRATANTE: Prefeitu^ de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Vivendo e Aprendendo. 
VIGÊNCIA: 31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93. 
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 06-2013 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 13.000,00. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Atividade. VIGÊNCIA: 
31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 07-2013 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 19.200,00. CONTRATANTE: Prefeitura de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Educando para Saúde. 
VIGÊNCIA: 31/12/13 ASSINATURA: 06/09/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93. 
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 2 DO CONTRATO 07-2013 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 8.000,00. CONTRATANTE: Prefeitu^ de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Educando para Saúde. 
VIGÊNCIA: 31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93. 
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 1 DO CONTRATO 08-2013 
FINALIDADE: Suprimir o valor de R$ 5.000,00. CONTRATANTE: Prefeitu^ de Macatuba. CONTRA
TADO: Organização Santo Antonio de Ação Social -  OSAAS. OBJETO: Projeto Casa Abrigo Nosso Lar. 
VIGÊNCIA: 31/12/13 ASSINATURA: 13/12/13. FUND. LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93. 
Macatuba, 13 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 7 DO CONTRATO 05-2010 
FINALIDADE: Suprimir material didático no valor de R$ 20.873,98. CONTRATANTE: Prefeitura de 
Macatuba. CONTRATADO: EDITORA POSITIVO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para for
necimento parcelado de material didático pedagógico, com fornecimento de livros, assessoria, capacitação 
pedagógica e acesso ao portal educacional. VIGÊNCIA: 31/12/13 ASSINATURA: 19/12/13. FUND. LE
GAL: Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93.
Macatuba, 19 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÃO - EXTRATO TERMO ALTERAÇÃO 8 DO CONTRATO 05-2010 
FINALIDADE: Prorrogar prazos de execução e vigência para 31/12/2014 e estimar fornecimento para 
2014, no valor de R$ 343.869,52. CONTRATANTE: Prefeitu^ de Macatuba. CONTRATADO: EDITO
RA POSITIVO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material didá
tico pedagógico, com fornecimento de livros, assessoria, capacitação pedagógica e acesso ao portal edu
cacional. VIGÊNCIA: 31/12/14 ASSINATURA: 27/12/13. FUND. LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8666/93. 
Macatuba, 27 de dezembro de 2013.
TARCISIO MATEUS ABEL -  Prefeito Municipal.

Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos de Lençóis Paulista

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

EXTRATO DE ADITIVO
Extrato do Aditivo II, da Ata de Registro de Preços n° 01/2013 -  Processo 
05/13 -  Modalidade: Pregão Presencial n° 01/2013 -  Contratante: SAAE 
de Lençóis Paulista -  Registrado: Auto Posto Avenida de Lençóis Paulista 
Ltda. -  Motivo e Valor do Aditamento: Restabelecer o equilíbrio financeiro 
do objeto, previsto no instrumento primitivo, passando o valor do Diesel de 
R$ 2,129 para R$ 2,246 -  Assinatura: 19/12/13.

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de dezembro de 2013. Na página A6. 
Valor da publicação R$ 28,96.

IPREMAC -  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

MACATUBA
Processo: n° 14/2013.
Beneficiária: Vera Lúcia Cantizani Pinto.
Ato: Aposentadoria Voluntária por Idade. 
Início do benefício: 03 de dezembro de 2.013. 
Amparo Legal: Art. 14 da Lei Municipal 
n° 1.908 de 26/09/2000, com as alterações 
posteriores e combinado com o art. 1° da Lei 
Federal n° 10.887 de 18/06/2004.
Data: 17 de dezembro de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

IPREMAC -  INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 

MACATUBA
Processo: n° 15/2013.
Beneficiária: Maria José Cavalcanti Sanches. 
Ato: Pensão por Morte.
Início do benefício: 07 de dezembro de 2.013. 
Amparo Legal: Art. 29 da Lei Municipal 
n° 1.908 de 26/09/2000, com as alterações 
posteriores.
Data: 20 de dezembro de 2.013.
EDMILSON MARTINS - Diretor Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS 
DE LENÇÓIS PAULISTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGA
DOS RURAIS DE LENÇÓIS PAULISTA, no uso de suas atribuições Con- 
federativas pelo Estatuto Social, convoca todos os associados que estão em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para comparecerem a sede social do 
Sindicato, sito a Rua Coronel Joaquim Anselmo Martins, n° 1.573, Centro, 
CEP 18682-050, no dia 06 de Janeiro, às 18h00min (dezoito horas), onde 
será realizada a Assembléia Geral Ordinária, para deliberarem sobre as 
seguintes Ordens do Dia:
1°- Leitura da Ata da Reunião anterior;
2° - Deliberar sobre a aquisição de aproximadamente 250 (duzentos e cin- 
qüenta) Kits Escolares aos filhos dos associados, cuja distribuição ocorrerá 
entre os dias 10 e 15 do mês de Janeiro de 2014 na sede do Sindicato:
3° - Aquisição de um veículo para realização de serviços da Entidade, cujo 
valor será registrado na próxima Ata de Reunião da Diretoria:
4° - Deliberar sobre a Retirada Mensal do Presidente e ajuda de custo dos 
demais diretores da Entidade Sindical.

Lençóis Paulista, 26 de Dezembro de 2013.
Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Lençóis Paulista.

Amável Coelho Vaz.
- Presidente -

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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 trabalhos de seleção dos 
beneficiários para o Programa Minha Casa Minha Vida -  Jardim Carolina, no Municí
pio 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 aqueles que deixaram 
de comparecer ao atendimento na data do agendamento 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 Assistência e Promoção Social, sito à Rua Ignácio Anselmo, n° 329.
Art. 6° A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2013.

COMISSÃO DE TRABALHO 
Anexo da Resolução n° 03/2013

35 ................... Iraci Alves.............
36 ................... Ivana Maria Galvão De Farias...........
37 ................... Janaina Aparecida Carneiro Do Vale ..
38 ................... Janaina De Paula Bertusso.................
39 ................... Jessica Rodrigues De Almeida Laura..
40 ................... Jessica Romano.....
41 ................... Joana Carneiro Do Vale..
42 ................... João Batista Dos Santos.
43 ................... Jocivalda Jesus De Souza...................
44 ................... Josiane Cristina Soares Venerando.....
45 ................... Jucenildo Carlos Da Silva..................
46 .......Jucimari De Souza Dias.....................
47 .......Laize Cristina Werneck......................
48 ...................Leila Oliveira De Souza.
49 .......Leticia Rocha Sabino........................
50 .......Lindaura Costa Lima.........................
51 ...................Lisandra Gomes....
52 ...................Luan Wellington Pola.....
53 ...................Lucelia Custodio...
54 ...................Luciana Barbosa Da Silva..................
55 ...................Luiz Fiocco...........
56 ...................Maiara Placca Rodokas..
57 ...................Marcela Pereira Da Silva Lemos.......
58 ...................Marcela Roseli Da Cunha..................
59 ...................Marcia Regina Farias De Souza.........

.171.735.898-51
054.212.544-70
233.269.748-92
409.748.668-30
402.779.578-42

.404.777.848-60

.487.886.519-91

.331.211.339-34

.290.903.528-05

.293.333.178-05

.215.596.088-38

.333.063.588-60

.386.108.908-48

.345.313.158-47

.361.147.328-63

.303.762.288-14

.332.963.808-76

.409.791.798-66

.305.158.018-01

.044.120.138-55

.623.557.678-15

.409.331.438-18

.408.035.248-46

.329.830.968-07

.263.165.248-70

....TITULAR................................................................... ...............CPF 61.. .....Marciano Francisco Martins............................................. 338.468.588-11
..... ....Adilson Martinelli Leite............................................... 923.999.248-00 62.. .....Maria Alice Francisco Dos Santos.................................... 195.418.118-23

2 ....Adriana Conceição Dos Santos..................................... 411.900.138-51 63.. .....Maria Aparecida Cardoso Da Silva................................... 256.750.298-00
3 ....Adriana Martinelli De Almeida..................................... 345.053.638-99 64 .....Maria Aparecida De Castro.............................................. 567.783.508-06
4 ....Alex John Fernandes.................................................... 397.230.048-44 65.. .....Maria Aparecida Paccola................................................. 061.798.398-40
5 ....Aline Fernanda Casagrande Barbosa Da Silva.............. 371.922.188-12 66.. .....Maria Carla Dos Santos................................................... 350.652.488-77
6..... ....Aline Martins Moreira................................................. 355.951.618-84 67.. .....Maria Celia Cavalieri Da Silva......................................... 043.435.808-81
7 .... Amanda Ventura........................................................... 415.235.348-18 68.. .....Maria Lucinda Da Silva................................................... 180.962.338-31
8..... ....Anderson Carneiro Do Vale......................................... 412.773.158-33 69.. .....Marisa Aparecida De Oliveira Silva................................. 326.060.358-10
9..... ....Andressa Diniz............................................................ 377.387.448-04 70.. .....Mateus Almeida Da Silva................................................ 310.995.858-99
10.... ....Angela Maria Ferrarezi Zeferino.................................. 130.877.068-50 71.. .....Natalia Fernanda Florindo............................................... 461.944.628-92
11.... ....Barbara Rodrigues Danelon......................................... 329.934.228-20 72.. .....Palmira Vizoni Oliveira................................................... 078.864.358-42
12.... ....Carlos Nazario Ferreira................................................ 699.065.489-91 73.. .....Rafael Geracindo.............................................................. 055.634.068-06
13.... ....Cicero Zacarias Da Silva.............................................. 695.502.809-00 74 .....Rafael Rodrigues Mursa.................................................. 313.991.828-38
14.... ....Cleide Valente............................................................. 826.953.938-49 75.. .....Raimundo Wellington Viturino Da Silva........................... 414.244.108-60
15.... ....Cleonice Pereira Da Silva............................................ 140.669.108-90 76.. .....Reginaldo Crepaldi Jordão............................................... 152.191.458-35
16.... ....Conceição Aparecida Manoel....................................... 331.755.188-77 77.. .....Roselia Aparecida Bueno................................................. 068.090.128-00
17.... ....Daiana Jaqueline Do Nascimento................................. 360.262.548-62 78.. .....Sabrina Patricia Da Silva.................................................. 412.284.248-45
18.... ....Damarilza Lopes De Souza........................................... 306.999.548-94 79.. .....Sebastião Aparecido Florencio.......................................... 825.464.018-15
19.... ....Daniele Aparecida Crizostomo..................................... 409.903.848-37 80.. .....Silmara Ferreira Duete..................................................... 120.212.368-62
20.... ....Debora Cristina Troiano............................................... 368.671.008-05 81.. .....Silvana Aparecida Soares.................................................. 385.131.078-08
21.... ....Dorival Da Silva Junior............................................... 339.427.138-96 82.. .....Simone Aparecida De Assis.............................................. 309.843.758-80
22 ....Edlen Maiara Da Cunha............................................... 407.447.968-06 83.. .....Simone De Cassia Boaventura.......................................... 340.046.598-41
23 ....Elaine Rodrigues Theodoro......................................... 286.104.978-28 84 .....Simone De Fatima Alves.................................................. 303.550.228-50
24 ....Eliete Julia França De Souza........................................ 215.692.648-48 85.. .....Simone Fernandes Da Silva.............................................. 346491.298-18
25.... ....Elisangela Cristina Semenssato Ribeiro........................ 289.533.758-60 86.. .....Solange Aparecida Gomes................................................ 120.208.038-36
26.... ....Elisangela De Almeida Dos Santos............................... 228.689.828-67 87.. .....Sonia Regina De Jesus..................................................... 295.704.278-92
27 ....Elizabete Cristina Peres............................................... 384.304.068-08 88.. .....Sueli Aparecida Russo De Almeida.................................. 268.220.988-28
28.... ....Eloisa Ferraz De Arruda Dutra...................................... 366.832.158-20 89.. .....Terezinha Luiz.................................................................. 221.956.878-43
29.... ....Ezemira Leme............................................................. 170.510.848-28 90.. .....Thais Rebeca Avelino....................................................... 406.754.048-51
30.... ....Fernanda Eloisa Santana.............................................. 406.765.308-50 91.. .....Valdeci Marques Nunes................................................... 131.840.988-85
31.... ....Fernando Henrique Da Silva......................................... 358.191.448-48 92.. .....Vanderlei Roberto Peleteiro.............................................. 046.028.698-66
32 ....Flavia Fantinatti Dos Santos......................................... 316.572.178-50 93.. .....Vera Lucia Da Conceição Dos Santos............................... 145.671.658-10
33.... ....Flavia Pereira Machado............................................... 271.165.108-85 94 .....Vera Rodrigues................................................................ 297.863.308-54
34.... ....Hevilin Svicero Da Silva............................................. 326.245.808-24 (Republicado por ter sido publicado contendo incorreções)

Publicado no jornal O Eco, no dia 28 de dezembro de 2013 Na página A6. Valor da publicação R$ 171,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 23 / 2010 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

CONTRATADA:

I GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Endereço: Rua Coronel Madureira, n.° 40
Cidade: Saquarema -  RJ
CNPJ: 00.165.960/0001-01

1 - OBJETO: Contratação de empresa do ramo de informática afim de fornecimento de locação da 
cessão de licença de uso, atendimento e suporte técnico para softwares para uso dos setores de Admi
nistração, Educação e Saúde sendo: Contabilidade Publica; Tesouraria; Informações Automatizadas; 
Responsabilidade Fiscal; Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Gestão de Pesso
al; Compras e Licitações; .Almoxarifado e Patrimônio Público, Setor de Tributos sendo: Arrecadação 
e Setor de Saúde sendo: Agendamento; Ambulatorial; Odontológico; Programa de Saúde da Família; 
Vacina; Central de Regulação, Farmácia; Cartão SUS e Almoxarifado; conforme anexo I, que faz parte 
integrante deste Edital de Licitação.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 31 
(trinta e um) de maio de 2.013 (dois mil e treze) e término em 31 (trinta e um) de maio de 2.014 (dois mil 
e quatorze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 -  VALOR: R$ 92.992,08 (noventa e dois mil, novecentos e noventa e dois reais, oito centavos) pela 
manutenção e atualização de software, será pago em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas no 
valor de R$ 7.749,34 (sete mil, setecentos e quarenta e nove reais, trinta e quatro centavos) até o décimo 
dia do mês subseqüente ao da prestação de serviços, mediante a emissão da competente nota fiscal.
4 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 29 de Maio de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.° 001/2012 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓPOLIS

CONTRATADA:

I ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |

Endereço: Rua Vice Prefeito Anízio Lopes da Fonseca, n.° 60, Centro
Cidade: Arandu -  SP
CNPJ: 00.844.138/0001-77

1 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para realização das obras de edificação do pré
dio que irá abrigar a CRECHE ESCOLA DO BAIRRO PLÍNIO TARGA, na cidade de Areiópolis-SP, 
a ser edificado no terreno situado na Rua VII, quadra J, abrangendo todo o fornecimento de materiais, 
mão-de-obra e equipamentos necessários ao cumprimento do objeto, a ser executado nos termos das es
pecificações técnicas contidas nos catálogos técnicos do FDE de componentes e de serviços disponível 
no Link: http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm e dos seguintes projetos e planilhas 
abaixo relacionados e que constam de Compact Disc - CD (Anexo VII), que integra este edital.
2 - PRAZO: Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando-se no dia 
28 (vinte e oito) de outubro de 2.013 (dois mil e treze) e com término em 24 (vinte e quatro) de janeiro 
de 2.014 (dois mil e quatorze), podendo ser prorrogado nos limites previstos na Lei Federal n.° 8.666/93.
3 - Continuam em vigor as demais cláusulas contratuais.

Areiópolis, 27 de outubro de 2.013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ESPERAMOS CONTINUAR CONTANTO COM SUA GENEROSIDADE!

LA R  NOSSA S EN H O R A  DOS D ESAM P AR AD O S 
"L A R  DOS V E LH IN H O S "

http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.htm
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Saúde S A N T A S  C A S A S
O Ministério da Saúde liberou R$ 1,6 bilhão para as Santas 
Casas e entidades filantrópicas de todo o país. Do total, R$ 
400,6 milhões serão liberados em três parcelas de R$ 133,5 
milhões, sendo que a primeira será paga até 31 de dezembro. 
O anúncio não confirma repasses para hospitais da região.

OFTALMOLOGIA

Aplique corretamente 
o colírio nos olhos

FOTO: DIVULGAÇÃO

PREVENÇÃO
- Uso correto do 
colírio aumenta 

eficiência do 
medicamento e 

evita desperdício 
ou contaminação

Paciente obtem 
resultado eficaz e 
evita o desperdício 
do medicamento

Da Redação____________

Pingar o colírio no olho 
pode não ser uma tarefa 
tão simples quanto pare

ce. Alguns pacientes instilam o 
líquido no canto do olho e não 
é recomendado, pois pode oca
sionar contaminações. Outros, 
se não estiverem na frente do 
espelho erram o alvo, desperdi
çando o produto.

É preciso consultar um oftal
mologista para verificar qual o 
tratamento mais indicado, con
forme os sintomas apresentados, 
pois cada colírio, assim como 
qualquer outro medicamento, 
atende a uma necessidade espe
cífica. Os colírios que não preci-

sam de receita médica, como as 
lágrimas artificiais com funções 
osmoprotetoras e lubrificantes, 
devem ser usados apenas depois 
da indicação de um profissional, 
afinal, deixar de sentir um incô
modo pelo uso do produto não 
significa que a causa está sendo 
tratada. Prestar atenção no prazo 
de validade é outra dica impor
tante para não causar qualquer 
transtorno à saúde.

Para não cometer erros e 
certificar-se de que o colírio terá 
o efeito desejado, siga o passo a 
passo de como a aplicação do 
produto deve ser feita.

Outra dica importante, no 
caso de colírio utilizado para o 
tratamento de glaucoma é com
primir o ponto lacrimal que fica 
na pálpebra inferior, no lado mais 
próximo ao nariz, visando uma 
menor entrada do colírio na mu- 
cosa nasal e, consequentemente, 
uma menor absorção da medica
ção na corrente sanguínea.

Olho
aberto

'Z  Antes de pingar o colírio é imprescindível 
que as mãos estejam limpas, livres de qualquer 

resíduo que possa contaminar o olho ou a 
embalagem do colírio;

Inclinar a cabeça para trás e olhar para cima; 
Z  Com a ponta dos dedos, puxar suavemente a 

pálpebra para baixo até formar uma "bolsa"; 
Z  Pingar a gota suavemente. Ter cuidado para 

não deixar a ponta do frasco tocar nos olhos, 
evitando assim possível contaminação; 

Manter os olhos fechados por 
aproximadamente 30 segundos para que o 

colírio seja absorvido totalmente;
Z  Instilar somente o número de gotas prescrito 

pelo oftalmologista;
Caso o paciente esteja utilizando algum outro 

colírio, esperar cinco minutos antes de colocar a 
próxima gota.

Priscila Pegatin

A Diretoria de Saúde de 
Lençóis Paulista con
firmou ontem mais 

um caso de dengue importa
do. Com este, no total de 2013 
foram 20 casos importados e 
14 autóctones.

A paciente, uma mulher de 
33 anos, é moradora da Bahia e

apresentou os sintomas quando 
visitava parentes no município. 
Ela estava hospedada em uma 
residência entre os bairros Par
que Rondon e Jardim América.

Neste ano, segundo a Saú
de, foram 163 notificações da 
doença, sendo 20 casos impor
tados confirmados e 14 autóc
tones e um aguarda resultado. 
"Em relação às cidades que nos

circundam, Lençóis Paulista 
está bem. Acabamos de reali
zar o índice Breteau que mede 
a infestação do mosquito na 
cidade. O resultado foi 0,3%, 
está bem abaixo do conside
rado risco de epidemia que é 
acima de 1%", explica Roberto 
Aparecido Godoi, encarregado 
de saúde comunitária.

Após a confirmação deste

caso da doença, a Diretoria de 
Saúde realizou bloqueio na re
gião à procura de pessoas com 
sintomas da dengue. "Ficou 
inviável aplicar inseticida por 
causa do feriado, do final de 
semana, mas fizemos o blo
queio com a busca ativa de 
pacientes com os sintomas”, 
finaliza o encarregado do ser
viço de saúde comunitária.
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C f r Ó M e r a

H iu f í lo v o

Av. Pe. Saiústio Rodrigues Machado, 1112 
Jd. Ubirama - Lençóis Paulista • 3264-9487

AEDES AEGYPTI

Lençóis confirma 20° caso de dengue
Paciente veio da Bahia passar férias em Lençóis Paulista e apresentou sinais da doença

MAGISTRAL
PHARMA

M a n i p u l a ç ã o  d e  F ó r m u l a s  

www.magistralpharma.com.br
CONVÊNIOS f

- Funcional Card '  3 2 6 4 - 1 2 6 6

- Funerária Pânico /  Rua Ignácio Anselmo, 590
- Associação dos Aposentados /  Centro- Lençóis Paulista/SP

Dr Bruno de Faria Batista
CRM 113.202-TEOT10487

Ortopedia 
Traumatologia 
Cirurgia do Joelho
Irmandade Santa Casa de Macatuba 
Rua Carlos Gomes, 6-54 Tel.: 3298.9200

Clínica CLAN
Rua 7 de Setembro, 735 Tel.: 3263.6006

Y  PameLab
/  L a b o ra tó r io  de A n á lise s  C lin ica s

-EXAMES LABORATORIAIS 
-HORMONAIS 

• DNA
-ATENDEMOS CONVÊNIOS E 

PARTICULARES

ATENDIMENTO A PARTIR DA 06:30 DA MANHÃ

PRÓXIMO AO COLÉGIO PAULO ZILLO

http://www.magistralpharma.com.br
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Esportes
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NATAL ALVIVERDE
Integrantes da Mancha Verde (torcida organizada do 

Palmeiras) de Lençóis Paulista arrecadaram cerca de io o  
brinquedos que foram distribuídos às crianças do Centro de 
Convivência Sylvio Capoani, na Cecap. A entrega aconteceu 
na manhã da segunda-feira 23, no Centro de Convivência.

FIM DE ANO

André & Matheus entoa Hino Nacional hoje
Dupla sertaneja lençoense vai repetir em jogo solidário no Bregão, hoje de manhã, a apresentação que ganhou elogios em rede nacional de TV

A ng elo  N eto
FOTO AR Q U IVO : O ECO

ALLFA (Liga Lençoense 
de Futebol Amador) 
confirmou que a dupla 

lençoense André & Matheus 
vai entoar o Hino Nacional 
Brasileiro antes do jogo soli
dário Profissionais em Férias 
x Seleção do Amador 2013. 
O evento, que tem o apoio do 
jornal O ECO, acontece hoje, 
a partir das 10h, no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão, e 
contará com grandes nomes do 
futebol brasileiro.

Conforme antecipado pela 
diretoria da LLFA, alguns no
mes já estão confirmados. São 
eles: Richarlyson e Alecsandro 
(Atlético -  MG), Fábio Ferreira 
(Criciúma e ex-Corinthians), 
Vitor (Goiás e ex-Palmeiras), 
Rodrigo (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), 
Cleberson (Atlético -  Pr ), 
Kelly (ex-Atlético -  PR e ex
-Grêmio), Walter (Corinthians)

FESTA - André & Matheus entoa 
o Hino Nacional antes do jogo 
solidário entre Profissionais em 
Férias x Seleção do Amador 2013

e Ramos (Palmeiras).
Esta semana, outros atletas 

foram convidados e também 
devem fazer parte da festa, 
entre eles Gum (Fluminense), 
Alceu (Marília e ex-Palmeiras), 
Dion (Nürnberg) e Osmar (Ma- 
rília e ex-Palmeiras). Segun
do Cláudio Abade, diretor da 
LLFA, toda a estrutura já está 
sendo montada para o evento. 
“Vamos interditar a rua em 
frente ao estádio. Enviamos 
um ofício a Polícia Militar e, 
além disso, contratamos uma 
empresa particular para reali
zar a segurança", avisa.

a  entrada é um quilo de 
alimento não perecível ou um 
litro de leite longa vida. A ar
recadação do ingresso solidário 
-  que deve ser trocado na hora 
do evento -  será revertida à 
Casa Abrigo Amorada. O pon
to de troca será a bilheteria do 
estádio Bregão, no dia do jogo.

FIM DE ANO

Lençoenses participam de seletiva nacional
Caio Henrique 
Pitoli e Elton 
Paulino trouxeram 
experiência

A ng elo  N eto___________

Os lençoenses Caio Hen
rique Pitoli e Elton Pau- 
lino participaram  neste 

final de semana, no Clube 
Boqueirão do Passeio, no Rio 
de Janeiro, da seletiva para a 
formação de uma seleção que 
disputará o 1° Campeona
to Mundial de MMA (Mixed 
M artial Arts) Amador, na ci
dade de Las Vegas (EUA). Am
bos não passaram pelas suas 
lutas e acabaram eliminados 
da competição.

A seletiva da região sudes
te contou com campeões m un
diais de Jiu Jitsu, Muay Tae, 
Capoeira, Karate, Kung Fu e 
foi transm itida ao vivo pelo 
Canal Combate. O diretor do 
Comitê de MMA Amador da 
CABMMA (Comissão Atlética 
Brasileira de MMA) e um dos 
mais renomados juízes brasi
leiros, Carlão Barreto, foi um 
dos responsáveis pela organi
zação do evento.

E equipe TGT MMA Len
çóis é uma fusão entre a Tribo 
PL Atos Jiu Jitsu e Associação 
Garra de Tigre de Kung Fu San- 
da de Lençóis Paulista. “Para ini
ciarmos o MMA aqui em nossa 
cidade, me especializei, fazendo 
um curso de juiz internacional 
de MMA, Mario Yamazaki em 
São Paulo no mês de outubro", 
lembrou o técnico Adriano Pito- 
li. Na oportunidade, o lençoense 
teve acesso a CAB e filiou Caio e 
Elton na entidade. “O Caio que 
ganhou tudo no Sanda este ano e 
o Elton foi campeão Mundial de 
Jiu Jitsu", lembra Adriano.
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M M A  - Caio Henrique Pitoli, Elton Paulino e Adriano Pitoli estiveram no Rio de Janeiro para seletiva de MMA

COPA DO M UNDO 2014

Zé Lenci desmente boato de que 
Lençóis hospedará Coréia do Sul

Notícia veiculada em blog repercutiu nas 
redes sociais; diretor de Esportes desmente

A ng e lo  N eto

Diretor de Esportes de Len
çóis Paulista, José Lenci 
Neto desmentiu o boato de 

que a seleção da Coréia do Sul es
colhera a cidade para se hospedar 
durante a Copa do Mundo 2014. 
O assunto ganhou repercussão 
rapidamente nas redes sociais e 
gerou grande expectativa.

De acordo com o texto vei
culado em um blog, o técnico 
sul-coreano Choi Kang-hee teria 
anunciado que sua seleção iria se 
hospedar em Lençóis Paulista du
rante a Copa do Mundo. Ainda de 
acordo com o blog, a maioria dos 
jogos do grupo H (que ainda tem 
Argélia, Bélgica e Rússia) seria rea-

lizada fora do Estado de São Paulo 
e, por isso, a comissão técnica sul- 
-coreana teria seguido o exemplo 
da Rússia e escolhido o Interior de 
São Paulo para se hospedar.

Segundo Zé Lenci, há cerca 
de três anos, o município chegou 
a demonstrar interesse em hospe
dar alguma seleção do mundial 
da FIFA. Lençóis Paulista chegou 
a ficar entre as 40 cidades com 
possibilidades de receber alguma 
equipe, mas a falta de estrutura 
não possibilitou a participação no 
evento. “Temos apenas um hotel 
que teria condições de receber 
uma seleção. Além disso, nossos 
campos de futebol não têm sala 
de imprensa. Portanto, isso é uma 
grande mentira", rebateu.

LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

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

NATAÇÃO PCD -  MASCULINO E FEMI
NINO:

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

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

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

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

CAPOEIRA -  MASCULINO E 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 Campo de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e cam po da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  MASCULINO E FEMI
NINO:
Os treinam entos acontecera 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, cora o  professor Raphael 
Blanco



O ECO ENTREVISTA
Hospital estava 
prestes a fechar e
mobilização acendeu 
holofote no fim 
do túnel, diz
Edenilson Grecca

CULTURA
Réveillon 2014
Quem quer sair de 
casa pode curtir 
virada do ano no 
CEM ou no Lions
de Macatuba
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LENÇÓIS Î AÜLUSTA, SÁBADO, 2S DE DEZEMIBRO DE 2013 * y\NO 76 •  EIDIÇAO N° 7.226«

Dona de casa se 
divide entre os 
afazeres domésticos 
e a pescaria; “ pescar 
no rio Lençóis é a 
minha vida", diz

W elin ton  Barros_______

r

E muito comum encontrar 
um pescador às margens 
do rio Lençóis nos finais 

de tarde, principalmente pró
ximo ao parque do Paradão. 
A prática funciona como uma 
terapia aos aficionados pelo 
esporte, que adotaram o local 
como ponto de encontro. A 
dona de casa Maria Aparecida 
Manoel Vasconcelos, que com
pletará 71 anos em janeiro, é 
uma dessas frequentadoras as
sídua das margens do rio que 
empresta o nome à cidade.

Nascida em Lençóis Paulis
ta, dona Maria, como é conhe
cida pelos amigos do parque, é 
moradora da Vila Maria Cristi
na. Após dar conta dos afazeres 
domésticos na manhã, ela vai 
para a beira do rio e dedica o 
período da tarde a fazer algo 
que ela chama de terapia. A 
pesca já se tornou atividade di
ária na vida da dona de casa.

Para dona Maria, os momen
tos à beira do rio Lençóis servem 
como terapia e distração. "Aqui 
é a minha vida. Adoro a natu
reza e fiz deste lugar um local 
de descanso da mente”, ensina. 
Ela não tem medo de pescar e 
também não liga quando dizem
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BEM PERTO DA 
NATUREZA -  Rio
Lençóis faz parte da vida 
de dona Maria, uma 
pescadora lençoense que 
encontrou na atividade 
sua terapia pessoal

que pescaria é coisa de homem.
Acostumada a pescar desde 

pequena, dona Maria já morou 
no sítio. Quando voltou para 
a cidade, mesmo assim não se 
desliga do campo. A vida na 
zona rural despertou a paixão 
pela pescaria. Apaixonada pela 
beira do rio, a pescadora não

come peixe, mas faz questão de 
levar os que pega para o marido 
e os filhos. "Eu pesco, o meu 
marido limpa e come. Já teve 
vez de levar peixes e até dividir 
com os vizinhos”, conta.

No rio Lençóis tem vários 
tipos de peixe e ela conta que 
o bagre, a traíra e o lambari são

os mais fáceis de se encontrar. 
O que era para ser apenas um 
momento de lazer serviu tam
bém para fazer novos amigos. 
O local é bastante frequentado 
por famílias e sempre sobra 
tempo para um bom bate-papo. 
"Cada vez que venho aqui, me 
encontro com muitas pessoas.

Já fiz amizade com os pescado
res daqui porque, às vezes, falta 
um anzol ou uma isca. Então, 
recorremos aos amigos. Dá 
para fazer amizade aqui, nin
guém atrapalha. É minha tera
pia. Pescar no rio Lençóis é a 
minha vida”, reforça.

Emocionada, ela conta que o

espaço serviu para distraí-la em 
um momento difícil, após a mor
te de um genro. O contato direto 
com a natureza trouxe a dona 
Maria paz e tranquilidade. O lo
cal já se tornou parte da sua vida. 
"Hoje, não consigo viver sem o 
rio. Amo este lugar, aqui tenho a 
minha liberdade”, revela.
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Entrevista FRASE
• "No primeiro momento, dedicamos a apagar um incêndio: arrumar R$ 1,5 milhão para zerar a conta 
no final do ano. A partir de janeiro, o conselho vai atuar verdadeiram ente como conselho, ou seja, 
pesquisar os gastos, buscar novos recursos e subvenções para que o déficit seja zerado e que o 
Hospital no próximo ano não apresente a mesma situação de hoje."

Edenilson Belino Grecca, presidente do Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Piedade

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Há um holofote no fim do túnel, diz Edenilson Grecca
Presidente do Conselho de Administração do Hospital estima dívida da entidade em R$ 4,5 milhões e avalia que valor é administrável a longo prazo

Saulo A driano

O Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulis
ta, correu o risco de fechar 

as portas neste final de ano. No 
jargão médico, foi um paciente que 
precisou ser internado às pressas 
na UTI. A avaliação é feita pelo 
presidente do Conselho de Admi
nistração da entidade, o empresá
rio Edenilson Belino Grecca (do 
grupo Lutepel). Graças à mobili
zação das forças políticas da cida
de e de lideranças empresariais, 
obteve-se a ajuda emergencial para 
cobrir R$ 1,5 milhão em dívidas 
vencidas com fornecedores de mão 
de obra, medicamentos e materiais 
hospitalares. O esforço agora conti
nua para evitar nova crise, já que a 
dívida de longo prazo do Hospital 
chega na casa dos R$ 4,5 milhões. 
"A dívida a longo prazo, que são 
impostos, processos, dívidas com 
bancos, essa dívida é somada ao R$
1,5 milhão e ainda não sabemos o 
valor exato. É de aproximadamente 
R$ 6 milhões. São administráveis 
esses R$ 4,5 milhões restantes", 
diz. O que ele chama de "holofo
te no fim do túnel" depende de a 
sociedade seguir mobilizada para 
resolver o problema. Se descuidar, 
o problema volta com tudo ou até 
mais forte, já que o Hospital opera 
com déficit mensal de R$ 250 mil, 
ocasionado pela baixa remunera
ção do SUS.

O ECO -  O Hospital Nossa 
Senhora da Piedade foi assun
to que dominou nos últimos 
dias, com mobilizações entre 
novembro e dezembro. Qual foi 
o resultado?

Edenilson Grecca -  É im
portantíssima essa oportunidade 
de poder explicar a situação, não 
só para a parte política da cidade, 
mas para que a população saiba 
da realidade e que todos possam 
contribuir na solução. O Hospital 
Nossa Senhora da Piedade tem 
um déficit mensal de aproxima
damente R$ 250 mil, ocasionado, 
em primeiro lugar, pela baixa re
muneração do SUS. Temos, por 
exemplo, a situação em que a UTI 
do Hospital recebe por interna
ção de paciente algo próximo a 
R$ 460. Independente de quan
tos dias o paciente fique na UTI. 
É um absurdo! Se a pessoa ficar 
um dia ou um mês, dois ou três, 
o Hospital vai receber R$ 460. O 
custo da UTI é imensamente su
perior. Fora a UTI, tem um défi
cit mensal bem alto relacionado 
aos valores pagos por cesarianas, 
que são feitas no Hospital, e in
ternações. Essas diferenças todas 
somadas, mais o aumento expres
sivo do número de atendidos pelo 
Hospital de alguns anos para cá, 
fazem com que exista o déficit na 
casa dos R$ 250 mil todo mês. Isso 
apresenta hoje uma situação de 
déficit até o dia 31 de dezembro de 
R$ 1,5 milhão. Chegou ao ponto 
em que a diretoria do Hospital viu 
essa situação e propôs a formação 
do Conselho de Administração. 
Foram convidados vários empre
sários, entre eles eu. Aceitamos a 
missão de correr atrás de recursos 
para sanar essa dívida. No primei
ro momento, dedicamos a apagar 
um incêndio: arrumar R$ 1,5 
milhão para zerar a conta no final 
do ano. A partir de janeiro, o con
selho vai atuar verdadeiramente 
como conselho, ou seja, pesquisar

os gastos, buscar novos recursos e 
subvenções para que o déficit seja 
zerado e que o Hospital, no próxi
mo ano, não apresente a mesma 
situação de hoje. O conselho é for
mado por seis empresários. Con
seguimos, nos últimos dois meses, 
com algumas empresas e também 
com o governo, através do doutor 
Rubens Cury (subsecretário da 
Casa Civil), para que nos desse 
uma ajuda. O doutor Rubens, 
atendendo pedido da prefeita 
Bel Lorenzetti, aceitou transferir 
R$ 900 mil, que seria destinado 
a investimentos na UTI e virou 
custeio, ou seja, para pagar a dívi
da que já existe. A promessa dele 
também é que, a partir de feverei
ro, volte a oferecer o valor para a 
UTI e aumento dos repasses do 
Governo Estadual. Acreditamos 
que, com essa mobilização, o Hos
pital continuará funcionando mui
to bem, com a mesma qualidade e 
atendendo aos pacientes.

O ECO -  R$ 1,5 milhão fecha 
as contas do ano, mas a dívida 
toda do Hospital é outro núme
ro. Qual é o raio-x do Hospital 
Piedade?

Edenilson Grecca -  Divi
dimos a dívida em duas partes. 
Uma é o fluxo de caixa, o valor 
corrente que temos que fechar até 
o dia 31 de dezembro. Esse é de R$
1.5 milhão. A dívida a longo pra
zo, que são impostos, processos, 
dívidas com bancos, essa dívida 
somada ao R$ 1,5 milhão ainda 
não sabemos o valor exato. É de 
aproximadamente R$ 6 milhões. 
São administráveis esses R$ 4,5 
milhões restantes, estão dentro do 
custo mensal do Hospital. O que 
não pode é continuarmos com o 
déficit de R$ 1,5 milhão que tem 
hoje e continuar gerando um dé
ficit mensal. Se pagamos esse R$
1.5 milhão e conseguirmos zerar o 
déficit mensal a partir de janeiro, 
o Hospital estará em uma situação 
regular e tranquila.

O ECO -  A situação não é de 
um paciente na UTI? O Hospital 
precisa estancar o déficit e ga
nhar tempo para pagar os R$ 6 
milhões. É essa a conta?

Edenilson Grecca -  O Hos
pital estava, sim, na UTI, com esse 
R$ 1,5 milhão de dívidas vencidas. 
Tem conta de luz, salário, fornece
dores... Se a gente não paga essa 
quantia, esses fornecedores - que 
são os médicos, a empresa de 
energia elétrica, as empresas que 
fornecem medicamentos e outros 
materiais hospitalares -, eles sim
plesmente parariam de fornecer.
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Aí o Hospital estaria na UTI, pres
tes a fechar. O fechamento do Hos
pital se daria de forma gradativa, a 
partir do momento que não paga 
os médicos, eles, com todo o di
reito, param de trabalhar. A partir 
do momento em que não paga as 
contas de luz, tem um certo limi
te até que a empresa corte a luz. 
Os fornecedores de remédios e de 
materiais vão segurando até certo 
ponto, depois param de fornecer.

O ECO -  O trabalho do con
selho é chegar a dezembro de 
2014 longe dessa situação gra
ve, como chegou agora?

Edenilson Grecca -  Nós 
queremos fazer isso. O conselho 
da administração mais a diretoria 
do Hospital - e temos que ressal
tar o valor enorme e a dedicação 
do senhor Ronaldo Conti. É uma 
pessoa que tem uma dedicação 
maravilhosa e que segurou com 
toda a energia até hoje essa situa
ção. Todos somos muito gratos ao 
senhor Ronaldo. Temos certeza 
que, com a dedicação do conselho 
da administração e com a respon
sabilidade e administração de toda 
a diretoria que auxilia o senhor 
Ronaldo. Com esse trabalho con
junto, conselho e diretoria do Hos
pital, vamos passar esse momento 
para que o Hospital esteja em um 
nível de administração plenamen
te capacitado, sem déficit mensal 
e com vida normal e tranquila.

O ECO - Quais são as ações 
programadas para chegar a de
zembro de 2014 mais tranquilo?

Edenilson Grecca -  Faze
mos reuniões mensais com toda a 
diretoria e o conselho. Analisamos 
os balancetes, o fluxo de caixa e 
vamos vendo onde é que está o 
problema. O passo a passo para o 
ano que vem é continuar neste sen
tido, nos reunindo, discutindo os 
problemas que aparecem, porque 
existe uma dinâmica muito grande,

principalmente no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, mudanças a 
todo o momento. Temos que estar 
atentos aos repasses, que têm que 
chegar no tempo certo, às vendas 
de serviços que são necessárias 
para que o Hospital tenha caixa 
para completar a receita... O con
selho trabalha junto com a direto
ria, atento às mudanças, às possi
bilidades de repasses de verbas, 
atento a pedir ajuda à população, 
aos empresários e, acima de tudo, 
atento na administração do proble
ma. Como uma empresa, temos 
que ver se existem gastos desneces
sários, cortar esses gastos que não 
sejam absolutamente necessários.

O ECO -  A situação é de- 
sesperadora ou há luz no fim do 
túnel?

Edenilson Grecca -  Existe 
um holofote no fim do túnel. Te
mos a consciência da parte política 
da cidade, Legislativo e Executivo, 
que o Hospital precisa ser olhado 
de forma diferente. Isso já come
çou acontecer. Temos um cami
nho aberto na Secretaria de Saúde 
de São Paulo e queremos chegar 
mais longe, além da Secretaria de 
Saúde, para mostrar que o Hospi
tal tem importância muito maior 
do que se pode imaginar. Vamos 
mostrar essa importância e vamos 
conseguir as ajudas. Falamos de 
ajuda porque se o SUS repassas-

Conselho de 
Adm inistração  
do Hospital 
Nossa Senhora 
da Piedade

•  EDENILSON BELINO 
GRECCA (presidente)
•  MARIO SILVIO 
BAPTISTELLA (diretor)
•  JOÃO HENRIQUE 
FOGANHOLI (diretor)
•  LUIZ ANTONIO MORELLI 
(diretor)
•  ARMANDO ORSI (diretor)
•  HÉLVIO MORETTO (diretor)

se corretamente os valores que 
devem ser pagos, não estaríamos 
aqui discutindo os problemas fi
nanceiros do Hospital. O SUS não 
reajusta as tabelas de serviço há 
12 anos, uma barbaridade. Den
tro dessa barbaridade, estamos 
procurando outros meios e vamos 
encontrar. Essa mobilização aler
tou, além da nossa parte política, 
a população e os empresários. 
Nós, empresários, dependemos 
do Hospital. Muita gente fala que 
não precisamos do Hospital de 
Lençóis, que podemos recorrer a 
hospitais de São Paulo, mas não. 
Nós recorremos, sim, se qualquer 
coisa acontecer com a gente, nós 
estamos aqui. O nosso pessoal, 
as pessoas que trabalham para as 
empresas vivem aqui. Temos essa 
preocupação de dar qualidade 
com responsabilidade para que 
o Hospital continue funcionando 
adequadamente e corretamente. O 
túnel está bem claro no final e nós 
estamos chegando lá com bastante 
seriedade e muita tranquilidade.

O ECO -  Como está o Cen
tro de Quimioterapia?

Edenilson Grecca -  O
Centro de Quimioterapia está 
pronto na parte física, todas as 
exigências da Diretoria de Saúde 
de Bauru foram atendidas. Te
mos oito poltronas, temos capa
cidade para atender oito pacien-

tes. O Centro de Quimioterapia 
poderá atender essas pessoas ao 
mesmo tempo na parte injetável 
e na parte oral dos remédios. 
Está tudo pronto, dentro das exi
gências todas. O único problema 
é que falta a assinatura de um 
protocolo que autoriza a parceria 
do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade com o Hospital Estadual 
de Bauru. Esse processo estava 
sendo tratado por uma ex-dire
tora do Hospital Estadual, que 
já não está mais no Hospital. Ela 
foi substituída e a pessoa que a 
substitui não tinha conhecimen
to do andamento do processo 
todo. Toda a parte burocrática 
ficou parada. Fomos ao Hospital 
Estadual, tivemos uma conversa, 
esse protocolo é efetivamente 
exigido pelo Ministério da Saú
de, pela Secretaria de Saúde de 
São Paulo. Recorremos também 
em uma visita ao doutor Rubens 
Cury e ao deputado Pedro Tobias 
para que nos ajudem a acelerar 
esse processo. Infelizmente, final 
de ano tem muita gente que sai 
em férias, viagens. Acabou que o 
processo será retomado em janei
ro. Tenho a promessa do doutor 
Rubens que em fevereiro teremos 
aprovado esse protocolo e que o 
governador Geraldo Alckmin 
virá participar da inauguração. 
Até peço desculpas à população, 
porque criamos uma expectativa 
grande, porque sabemos a im
portância que tem a quimiotera
pia aqui, pelo sofrimento e por 
tudo o que é um tratamento qui- 
mioterápico. A ideia era que esti
vesse funcionando em setembro 
deste ano. Infelizmente, houve 
atrasos na entrega de materiais, 
na montagem da equipe médica 
e, por último, esse protocolo não 
assinado. Peço desculpas pela ex
pectativa que foi criada e sei da 
importância do Centro Quimio- 
terápico. Podem ter certeza que 
estou me dedicando muito e será 
uma satisfação enorme, a partir 
do momento que for inaugurado, 
que as pessoas possam utilizá-lo.
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Cultura
Z O O M

REVEILLON 2014

Os Quatro e Ana Kely 
'viram o ano' no CEM
Evento faz parte da comemoração dos 54 anos do clube; em Macatuba tem banda Êxtase no Lions

A ng elo  N eto
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

O ano de 2013 já dá adeus e 
deixa saudades. Indepen
dente das lembranças, o 

importante é começar 2014 com 
muita festa. Em Lençóis Paulis
ta e Macatuba, o Réveillon será 
comandado por grandes nomes 
da música na região. Em ambos 
os municípios, a virada de ano 
acontece com muito glamour.

Em Lençóis Paulista, a festa 
acontece no CEM (Clube Espor
tivo Marimbondo). A animação 
fica por conta da tradicionalís- 
sima banda lençoense Os Qua
tro. E para completar a festa, a 
cantora Ana Kely faz uma parti
cipação mais que especial, abri
lhantando ainda mais o evento. 
Sócios não pagam a entrada. 
Para não sócios, o ingresso custa 
R$ 50. A mesa (R$ 20 por pes
soa) terá tábua de frios, espu
mante e cesta de frutas. Tudo 
isso faz parte do aniversário de 
54 anos do CEM, comemorado 
em novembro.

"O Réveillon vai ser no pa

QUE VENHA 2014! - Ana Kely é uma das atrações do Réveillon no CEM, assim como a banda Os Quatro

drão nos anos anteriores. A ex
pectativa é muito boa. Acredita
mos que por volta de 300 ou 400 
pessoas estejam presentes em 
nosso salão social. Este evento é 
para fechar o ano com chave de 
ouro. Vamos começar 2014 com 
uma ótima programação para 
agradar todos os associados.

Ainda estamos montando a gra
de de eventos, mas pode ter cer
teza que será no mesmo padrão 
de 2013”, lembrou o diretor de 
relações pública do CEM, Luis 
Fernando Antunes Capelari.

Em Macatuba, a virada 
de ano será no Lions Clube. A 
banda Êxtase vai comandar a

festa que está programada para 
iniciar às 23h e terá a participa
ção especial do DJ Fábio Sutil. 
Além de muita música, os con
vidados poderão desfrutar de 
uma mesa de frios e Open Bar 
(cerveja, água e refrigerante). 
Segundo os organizadores, os 
ingressos já estão esgotados.

2014
Agudos também comemora o final de ano. No Réveillon, 
a avenida Carvalho Pinto será palco da tradicional 
queima de fogos no dia 31 de dezembro. Já o show da 
banda ZoomBeatles, que aconteceria na segunda-feira 
23, foi transferido para o sábado, 4 de janeiro.

LENÇÓIS PAULISTA

Cultura lençoense é 
destaque na região
Destaque vai para o 
Grupo Faz & Conta, 
que pode circular 
no Estado em 2014

Da redacâo

A Cultura de Lençóis 
Paulista nunca esteve 
em um período de 

ebulição tão grande quanto 
neste fim de ano. Escolas, 
igrejas, grupos independen
tes da sociedade civil vêm 
preenchendo de forma cria
tiva e inusitada a cena cultu
ral do município.

E na linha de frente deste 
"boom” cultural, os grupos 
artísticos da Casa da Cultura 
se destacam e levam o nome 
da cidade à região.

Este ano, os artistas len- 
çoenses tiveram participação 
expressiva no Mapa Cultural 
Paulista, um dos mais impor
tantes festivais de artes do 
país. Na modalidade Artes 
Plásticas, a cidade foi repre
sentada por Rodolfo Vanni. 
No Teatro, o Grupo Faz & 
Conta conquistou as premia- 
ções de Melhor Direção, Me
lhor Produção (para Leda Fer
nandes), além de conquistar o 
segundo lugar e estar entre 
os três grupos que poderão

circular pelo Estado em 2014.
Na Música Instrumental, 

o Sexteto de Clarinetes Revi
rando também se destacou e 
poderá circular com apresenta
ções no ano que vem. Em Can
to Coral, o Conjunto Vocal Ara- 
besco foi reconhecido como o 
melhor da região de Bauru.

A vocação literária da 
cidade foi muito bem defen
dida por Mariana Prado, que 
conquistou o primeiro lugar 
na categoria "conto”, da mo
dalidade Literatura.

Além da participação no 
Mapa, os grupos lençoenses 
também colaboraram com a 
programação regional, parti
cipando de diversos eventos 
como a Feira Regional de Artes 
e Artesanato do Médio Tietê, 
que circula por dez cidades da 
região, e a Semana Francisco 
Marins; semana cultural pro
movida pela cidade de Pratâ- 
nia que contou com atrações 
lençoenses em 80% da progra
mação. Destaque para o Grupo 
Teatral Faz & Conta, Orquestra 
de Viola Boca do Sertão e os 
escritores do GEL (Grupo de 
Escritores Lençoenses).

E na cidade de Avaré, a 
tradicional Cia. Teatral Atos & 
Cenas conquistou os prêmios 
de Melhor Elenco e Pesquisa 
Teatral, no VII FESESTE - 
Festival de Teatro de Avaré.
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Mulher TENDÊNCIA
Você já ouviu falar no loiro rosé? Com uma cor 
que lembra o rosa, mas fica ali bem pertinho 
do platinado, o tom é bem feminino e já fez a 

cabeça de celebridades como a cantora Katy 
Perry e as atrizes Sienna Miller e January Jones.
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Reavalie relações e comece 2014 com o pé direito

Seja realista, as mudanças 
devem partir de cada um

Da Redação_________________________

^ ^ uando chega dezembro, é comum pensar 
I  ■  naquilo que ficou para trás e rever pers- 
\ X pectivas para o futuro que se inicia. Com a 
promessa de vida nova, essa é uma boa hora para 
repensar suas relações e entrar no novo ano com o 
pé direito. Mas é preciso cuidado, afinal, quando 
as emoções se confundem tudo pode dar errado.

DIVIDA OS CAMPOS
Vai fazer a sua reavaliação? Comece sepa

rando por áreas e pense de fato nas pessoas com 
quem convive. "Tem que fazer por dimensões da 
vida, profissional, familiar e pessoal, em que en
tram os amigos e a própria saúde. O objetivo é 
avaliar aquilo que você queria no ano passado e 
que não conseguiu atingir nesse", explica a tera
peuta Ana Canosa.

OBJETIVOS POSSÍVEIS
Se você reparou que não concretizou quase 

nenhum plano estipulado, pode ser que tenha

FOTO: DIVULGAÇÃO

PLANEJANDO 
O FUTURO - Para 
.íte medir as metas, 

anote todos os . 
planos para 2014!

criado expectativas acima do seu poder. Isso pode 
resultar em certa tristeza, portanto, seja realista. 
"Tem que pensar: o que eu quero dessa relação 
específica? É brigar menos, é ver mais, e por aí 
vai", diz. "Não adianta querer criar nada muito 
grande, que você não vai ter tempo e nem dispo
sição para fazer, tenha em mente o que é realmen
te possível de alcançar para não se frustrar mais 
tarde", aconselha.

HORA DE MUDAR
Para facilitar que as metas sejam cumpridas 

em 2014, uma boa maneira é escrever aquilo que 
se pretende, assim você pode pegar essa lista no 
decorrer do tempo e ver o que tem sido realizado.

U
n

GUIA DAS MECHAS: 
conheça as diferenças e 
escolha a melhor para você

Técnicas têm manutenção e 
cuidados diversos

Da Redação_________________________

Nesta época do ano, cabelos mais claros, 
leves e iluminados ganham destaque e 
viram um verdadeiro sonho de consumo 

para quem gosta de estar sempre dentro das 
tendências. "Nessa época as mechas aumentam 
bastante, principalmente a californiana, que não 
precisa de um cuidado tão frequente nessa fase 
em que as pessoas têm menos tempo", explica 
a cabeleireira especialista em coloração Marleide 
Carvalho Rocha. Depois de escolher a coloração 
mais adequada, resta saber que tipo de mecha 
mais combina com você:

CALIFORNIANA
"É para mesclar com o seu cabelo, para ilu

minar como se ele estivesse queimado de sol. 
Você pode variar os tons entre mais claros e mais 
fechados, dosando bem para não ficar marcado 
onde ela começa", diz.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DITANCÍOI

M DDAÜEm

Antes de fazer, leve em conta o comprimento 
das suas madeixas, ou a tintura pode ficar muito 
nítida e estragar o efeito. "Indicamos sempre do 
ombro para baixo. Para quem tem fios curtos, o 
melhor é o ombré hair, que é um tom sobre tom 
suave, mas praticamente nele inteiro com uma 
pequena raiz", indica.

LUZES
"Elas podem tanto só iluminar quanto deixar 

realmente muito loiro", conta. Por ser em toda a 
extensão, essa mecha necessita de um retoque 
mais constante: "a média é de dois a três meses".

BALAIAGEM
Precursora da californiana, a balaiagem tem 

o mesmo efeito, sem necessitar de retoque. "A di
ferença é que ela é em quantidade muito maior e 
bem mais clara, para quem quer mesmo o loiro".

CRUZADINHA

St ------

LAZER E PASSATEMPO

SOLUÇÃO

HORÓSCOPO 28/12 A 03/01
F o n t e : In s t i t u t o  Om a r  Ca r d o s o

ÁRIES
Algumas dificul-

■  dades na vida social 
e familiar estão 
previstas. Cuide 
também da saúde, 

da reputação e principalmente de 
seu dinheiro, pois está predisposto 
a gastar a esmo. Ótimo para os 
estudos, pesquisas, investigações 
e ao amor.

LEÃO
Os aspectos astrais 

W  M  indicam relações 
harmoniosas com 
o cônjuge, pessoas 
amigas, vizinhos 

e familiares. O êxito financeiro, 
profissional e social, também será 
evidente. Bom ao amor.

SAGITÁRIO
^  Todos os assuntos 
^  importantes, par

ticularmente os de 
ordem financeira, 
se tratados com

interesse e inteligência, obterão 
os mais excelentes resultados. 
Tendências às aventuras o 
esperam.

TOURO
Momento em 
que terá sucesso, 
em negócios 
relacionados com 
construções. Algum 

aborrecimento passageiro poderá 
ser esperado em seu lar. Cuidado 
com um romance clandestino.

VIRGEM
B jL  Momento em que 

^  sua inteligência 
se elevará devido 
ao bom fluxo de 
Vênus. Contudo,

procure compreender melhor seus 
colegas de trabalho bem como os 
familiares e a pessoa querida.

CAPRICÓRNIO
^  Dificuldades na vida 
^  doméstica. Cuidado 

para não magoar 
seus companhei
ros de trabalho,

exaltando demasiadamente suas 
qualidades profissionais, pois 
todas as pessoas possuem valor 
naquilo que fazem, independente 
do reconhecimento dos outros.

^  ^  GÊMEOS
^  ^  ^  Amizades felizes, 
^  f  ^  sucesso profissional, 
I r  A  social e financeiro 

é o que prenuncia 
este período para 

você. Poderá ter, por outro lado, 
algum aborrecimento passageiro 
provocado pelos filhos ou pais.

l i b r a
Fluxos excepciona
lmente benéficos 
para a sua vida 
em conjunto com 
outras pessoas,

para o trabalho e para a profissão. 
Evite a precipitação e os gastos 
supérfluos. Procure se valer deste 
momento para promover a sua 
elevação em todos os sentidos.

AQUÁRIO
Você pode se sair 

v ' j !  bem se adotar uma 
W íííĵ ^^X  atitude otimista.

Momento excelente 
para estudos, amor 

e contatos pessoais. Melhor ainda 
para contratar servidores, contar 
com favores, fianças, etc.

especulações e
obrigações sociais. Haverá melhoria 
no campo amoroso e familiar. Cuide 
para reservar um tempo para você.

ESCORPIÃO
Suas coisas correrão 
melhor nos próximos 
dias. A posição da lua 
vai favorecer você 
em toda ordem. Cui

dado com o amor à primeira vista. 
Confie em si e fará associações que 
trarão bons resultados.

PEIXES
W ^ . Momento em que 

terá o máximo
K  * sucesso desde que 

saiba agir de maneira 
mais prática e menos 

idealista. Se cometeu algum erro, 
evite culpar-se ou lastimar o tempo 
perdido. Tente outra vez.

Odm ÜMA PAS5A0INHA NO diOe

WWM.FARINNANAC02INNA.Bt065P0T.COM

e 5NC0NTR5M ReCdlTINHAS FÁCeiS, 

PORÉM CHFIAS OF AROMA 5 SABOR.
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Televisão N O S  B A S T I D O R E S
Bruna Marquezine posou para foto 
nos bastidores de gravação da 
novela "Em família", que substituirá 
"Amor à vida" às 2ih, em fevereiro 
de 2014. Atriz será a Helena.

FAMA

Anitta é eleita artista do ano pelo iTunes do Brasil

Cantora dominou o pop nacional deste ano

Da Redação

Afunkeira Anitta foi es
colhida a artista do ano 
pela loja virtual da Ap

ple, o iTunes, no Brasil. Segun
do uma postagem da página 
oficial da loja no Facebook, a 
cantora carioca dominou o pop 
nacional em 2013.

O músico britânico David 
Bowie, a dupla Daft Punk e a 
banda Arctir Monkeys também 
foram escolhidos como desta
ques do iTunes.

O ano de 2013 foi realmen
te de Anitta. Depois de estourar 
com o hit “Show das Poderosas", 
a cantora esteve em todas, foi con
sagrada pelo Prêmio Multishow 
e se apresentou na premiação do 
YouTube, com show transmitido 
ao vivo do Rio de Janeiro.

DESTAQUE - Depois 
do Prêmio Multishow, 

a funkeira Anitta é 
destaque em loja 

virtual da Apple

F T DIVULGAÇÃO

ESTREIA

Camilla Camargo sobre elenco de 
"Em Família": "é um time nota mil*

Filha de Zezé Di Camargo faz estreia na Globo

Da Redação

Camüla Camargo, filha de Zezé 
Di Camargo e irmã mais nova 
da cantora Wanessa, já fez 16 

peças de teatro, mas ficará mais 
conhecida do grande público no 
começo do próximo ano, quando 
fará sua estreia na TV na próxima 
novela de Manoel Carlos, “Em Fa- 
mrlia". Na trama, ela será Ana, uma 
domadora de cavalos de Goiás.

Nesta semana, Camilla apro
veitou uma brecha das gravações 
para fazer um ensaio para o fotó-

grafo Brunno Rangel no Rio de 
Janeiro e contou sobre sua nova 
fase profissional. “Sempre acom
panhei o trabalho do Manoel Car
los e acho os textos dele de uma 
sensibilidade ímpar, então é uma 
grande honra! O autor, direção, 
produção, elenco... é um time nota 
mil!", elogia. “Já fiz muito teatro, 
ao todo 16 peças... mas é fato que a 
novela atinge um número maior de 
pessoas e fico feliz por poder apre
sentar meu trabalho. Espero que 
o público se apaixone pela trama, 
assim como eu", completa.
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MALHAÇAO
Segunda-feira - Ben convence A n i
ta a fugir com ele. Pedro conta 
para Ben e Anita sobre o com er
cial que Sofia fez, fing indo ser de 
outra fam ília. Antônio  observa 
uma barraca de camping entre os 
pertences de Ben. Caetano exige 
que Anita passe as férias em  sua 
casa para se afastar de Ben.

Terça-feira - M icae la pede que 
Martin desacelere o ritmo do na
moro e ele aceita. S idney provoca 
Sofia com fotos de Edgato e ela o 
expulsa de sua casa. Antônio  ar
ma para Bruna uma fa lsa viagem  
romântica à  Serra dos Órgãos. 
Anita pede ajuda a Bernardete e 
Soraia para fugir com Ben. Júnior 
aparece durante a apresentação 
de G iovana.

Quarta-feira - M arina lva avisa a 
Bernardete que vo ltará ao tra
balho. Antônio  distrai Bruna para 
que possa esperar Ben e Anita.

Edgard e Sofia veem  na internet a 
fo to  de M arina lva sem a produção 
de beleza. Edgard descarta Sofia 
ao perceber que o Tapinha da So
fia pode estar perdendo força.

Quinta-feira - Antôn io  consegue 
calar o choro de Bruna e a levar 
de volta para o carro, sem que 
Ben e Anita desconfiem . Vera 
expulsa Caetano de sua casa, de
pois que e le  critica sua form a de 
criar as filhas. Luciana pede que 
Vera reflita sobre o am or entre 
Ben e Anita.

Sexta-feira - Ben devo lve  a cobra 
para a mata. Bernardete e Soraia 
insistem  para que Abe lardo  reve 
le quem  é a m ulher que ama. Ben 
e An ita têm  sua prim eira no ite de 
am or e Antôn io  grava tudo em 
seu celular. Rafa alerta M artin 
sobre sua paixão por M icae la . 
Sofia descobre que foi enganada 
por Edgard.

JOIA RARA
Segunda-feira - M an ife s tan te s  
g ritam  em  fren te  ao fó rum  pe
d indo a ab so lv ição  de Iolanda. 
P ila r dem onstra  a rrepend im en 
to por te r tra ído  a con fiança de 
S ilv ia . M undo  e E rnest depõem  
no ju lgam ento  de Iolanda.

Terça-feira - Pé ro la  d iz  a Ernest 
que e le  só  se rá  fe liz  no dia em 
que perm itir a fe lic id ade  das 
pessoas que o cercam . M a tild e  
cuida de um fe rim en to  de So - 
nan. Laura en fren ta  V a lte r e diz 
que não lhe deve m ais o bed iên 
cia.

Quarta-feira - G e rtrude  ace ita  o 
ped ido  de E rnest e todos no c lu
be ficam  constrang idos. Durante 
a fe sta  de Ano  N ovo  do cabaré, 
Pé ro la , Sonan e os outros m on
ges en toam  um m antra com os 
conv idados. Artur, Isa ías e Cu rió  
são expu lsos do c lube por Valter 
e Laura os defende.

Quinta-feira - Ainda desacordada na 
casa de Bibiana e Eufrásio, Silvia cho
ra e chama pelo filho. Salete não fala 
a verdade sobre Tavinho para Laura 
e Iolanda, mas elas descobrem que 
Ernest deixou a criança lá. Pérola tem 
um pressentimento e encontra o lu
gar onde Manfred está com Amélia.

Sexta-feira - Manfred acusa Franz, 
deixando o delegado em dúvida. 
Gertrude ameaça Salete para que ela 
não conte nada sobre Tavinho para 
Laura. Joel e Cleo dizem ao padre que 
querem se casar e marcam a ceri
mônia para o mesmo dia de Aurora 
e Davi.

Sábado - Franz fica indignado com a 
pergunta do delegado. Mundo, Iolan- 
da e Amélia constatam que Tavinho é 
filho de Gaia e Toni. Valter conta para 
Laura a verdade sobre a adoção do 
menino. Franz diz ao delegado que 
não tem como provar seu álibi. Laura 
arruma a mala de Tavinho e foge.

ALEM DO HORIZONTE
Segunda-feira - Fernanda não aceita 
ajudar Inês. André tenta conter sua 
irritação com Guto. Kleber aterrori
za Berenice. W illiam e Lili devolvem 
o barco para Nilson. Kleber garante 
a Hermes que Berenice não trará 
mais problemas. Júlia e André ficam 
juntos. Thomaz conta para Helo
ísa o que Inês tentou fazer, e ela 
desconfia da atitude de Fernanda. 
Priscila vai com Sandra até a casa 
de Guto. Thomaz revela a Fernanda 
que bloqueou o dinheiro de LC, para 
tentar descobrir onde está Lili. Mar- 
lon dá um fora em Angelique, que 
fica irritada e reclama com Tereza.

Terça-feira - Tereza é cínica ao fa
lar com Heloísa e faz ameaças a 
Thomaz. Paulinha se irrita quan
do Joana aparece no alojamento. 
Fernanda elogia os sentimentos 
que Thomaz nutre por Heloísa. 
Marce lo se culpa por mentir para 
Álvaro. Guto passa mal, e Jéssica 
o leva para o hospital onde Sandra

trabalha. Celina decide denunciar o 
desaparecimento de Berenice na 
delegacia da cidade vizinha. Her
m es flagra Líder Jorge embriagado 
e fica furioso. W illiam e Lili fingem 
surpresa quando Hermes revela 
que é o Luminoso Mestre. M arlon 
cobra uma explicação a Vitória pelo 
seu desprezo.

Quarta-feira - Heloísa fica insegura 
ao ver Tereza sair da sala de Tho- 
maz. W illiam  e Lili passam a noite 
de Réveillon juntos. Fátima fica fe
liz com o fora que Rafa dá em Rita. 
Heloísa comenta com Priscila sua 
desconfiança com Tereza. Priscila 
se disfarça para encontrar Marcelo. 
Júlia não gosta de saber que André 
mora na casa de uma pessoa am i
ga. Kleber fala com Celina e finge 
não saber da denúncia feita por ela 
na delegacia da cidade vizinha.

Os próximos capítulos não foram 
divulgados pela emissora.

AMOR A VIDA
Segunda-feira - Félix recrimina Niko 
por acreditar no pedido de perdão 
de Amarilys. N iko expulsa Amarilys 
de sua casa. Valdirene, Murilo e Je- 
fferson fogem de um bar sem pagar 
a conta.

Terça-feira - Amarilys pede para Eron 
assinar uma autorização para ela 
tirar Fabrício do país. Valdirene, M u
rilo e Jefferson perdem o emprego. 
César desconfia do suposto banco. 
Paloma não aceita que Pilar tenha 
perdoado Félix. Michel avisa a Patrí
cia que eles festejarão o ano novo 
com Silvia e Guto.

Quarta-feira - Félix é obrigado a acei
tar o pedido de Pilar. César não acre
dita em Paloma. Daniel e Vanderlei 
discutem por causa de Perséfone. 
Luciano pede para reatar com Joana. 
Patrícia diz a Guto que Silvia só quer 
ficar com ele para provocar ciúmes 
em Michel. Aline insinua que Bruno 
é seu cúmplice, e Paloma acredita.

Quinta-feira - Aline consegue enga
nar Ciça. Paloma questiona Eron e 
Rafael sobre o que pode ser feito 
para denunciar Aline. Aline transfere 
algumas propriedades de César para 
seu nome. Niko deixa Amarilys ver 
Fabrício. Eron confidencia a Rafael o 
plano de Amarilys.

Sexta-feira - Ciça sofre uma queda, 
e César manda A line chamar uma 
ambulância. Lutero pede para Pér
sio e Rebeca procurarem alguma 
pista que explique a queda de Ciça. 
Am arilys fica arrasada com a falta 
de interesse de Eron. A tílio  expulsa 
Rinaldo da casa de Márcia.

Sábado - Aline consegue enganar Cé
sar mais uma vez. Paloma descobre 
que Aline conseguiu uma cópia da 
procuração que César fez para ela. 
Félix discute com Eron. Valdirene jo
ga água gelada em sua adversária. 
Rubão aceita que Ignácio se case 
com Gigi.

L W A R C E LCELULOSE w w w . lw a r c e l.c o m .b r

Celulose
produzida com 
respeito ao 
meio ambiente

Ú

F S C

pulp
r e s p o n s i t > '« ®

F s r  c o o

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

ASSINE

UM SENHOR JORNAL

ASSINATURA ANUAL

R$120:
EM APENAS 3 

PAGAM ENTOS DE

R$40;
EDIÇÕES 
- TERÇA 
■QUINTA 
■SÁBADO

O

(14) 3269-3311
Rua Geraldo Pereira 

de Barros, 948 
Centro - Lençóis Paulista

O Grupo Street Star, que conta com o apoio da 
Prefeitura de Lençóis Paulista e da Casa da 

Cultura, apresentou na casa de shows Four, na 
quarta-feira 18, o espetáculo "Bem Vindo ao 

Show". Dirigido por Marcelo Estrella, o evento 
segue em 2014 em toda a região.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

c o » « *
V W A *

c o h s ^

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

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

LOJA 3-
R. LuízVaz Pinto, 619 

F: 3264-4000

coresvivas@lpnet.com.br
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Hemolab
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS

HÔ/O ENDEREÇO
Na niesnia rua Logo após a rotatória.

Rua Geraldo P. de Barros, 157 
14.3263 2324

Personalização, Polimento  
e Pinturas em Geral

Rua Piedade, 388 •  Centro 
Lençóis Paulista

(14)3263 5511 
99148 5243

mailto:coresvivas@lpnet.com.br
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Coluna do
lano Castelhano

Projeto e  criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro 

D iagram ação e  arte
Denis Silva

Colaborou com  e sta  ed ição
Fábio Lança 

Fale com  a g en te
castelo@ Jom aloeco.com .brO CASTELO

MULHERES

1 .
A violeira Bruna Anholeto A jornalista Deliane Leme A apresentadora de TV Naty Graciano

As meninas do Tênis, do CEM

y s ic o o B
CRED-ACILPA

Cooperativa de Crédito 

RUA GERALDO PEREIRA DE BARROS, 751

(14) 3263-2916

ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL

A^ll DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMwlkrM INDUSTRIAL DE LENÇÓIS PAULISTA

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

mailto:castelo@Jomaloeco.com.br
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Certlticação

Prefeito, vice-pre- 
feito e vereadores de 
Areiópolis prestigiam a 
entrega de certificados 
de Ensino Médio da ci
dade. Independente
mente das escolas esta
rem sob uma jurisdição 
municipal ou estadual, o 
prefeito Amarildo Gar
cia atende a todas, pois 
sabe que o município 
depende da boa forma
ção de seus estudantes. 
Parabéns, prefeito!

Conservatório M usical
de Lençóis Paulista

Dia 21 de dezembro 
foi o dia escolhido para a 
apresentação dos alunos 
do Conservatório Musi
cal de Lençóis Paulista na 
Câmara Municipal. Coral 
de crianças com músicas 
natalinas, piano, violino 
e teclado foram os ins
trumentos apresentados. 
Participação ao piano e te
clado de senhoras da nos
sa sociedade, como Dona 
Lucy Nagai e Dra. Cristi
na Batistela, que deu um 
show de interpretação. 
Música sempre elevan
do o espírito e levando a 
todos para um mundo de 
sonhos e imaginação.

Coluna da
aria Nilza PENSE NISSO

"Neste Ano Novo que se anuncia, 
deixe que Jesus habite seu coração e 
transforme-o em seu lar permanente"

fa tos & p esso a s

Fale com  a gen te
mnilzabrollo@yahoo.com.br

fotografia@jornaloeco.com.br

Dodas de Ouro

No dia 22 de dezembro, 
registramos as Bodas de 
Ouro do casal José da Silva e 
Maria Eliza durante a missa 
no Santuário Nossa Senhora 
Piedade, celebrada por mon
senhor Carlos. Muita emoção 
dos filhos e família com a 
renovação dos votos de ca
samento. Parabéns ao José e 
Eliza, que conseguiram m an
ter os votos do matrimônio 
por tão longos anos.

Rotary Club de
Lençóis Paulista

Registram os neste mês a 
reunião da Fundação e Pos
se do Rotaract de Lençóis 
Paulista -  20 13/2 0 14 . Uma 
juventude disposta a fazer 
o bem sem olhar a quem. 
Lema: V iver Rotary, Trans
formar Vidas. Em cima, ao 
centro podemos ver Tiago 
Moreno - que é gerente ad
m inistrativo do jornal O ECO.

E s t u d a n t e s

J A  M ia fM O S  0-9 CO N TRA TO S DE T R A N SPO R T E  PARA
B a u r u  noturno 2oh , T o d a s  a s  F a c u l d a d e s . 

E a r a n t a  s u a  v a & a . C o n t r a t o  a n u a l  _

I n f o r a a a ç õ e s ; Í Í 4 )  32&^‘~32&^
. 0 R Í6 E N E S  LESSA, S /N " '  LENÇOIS P A Ü LK TA  '  S P

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
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NEGÓCIOS
Em nova loja, Lia Flores 
tem plantas de corte, 
coroas, arranjos e cestas

EMPREGO
Pesquisa coloca Brasil 
como líder em turnover
nas empresas (2)

• w w w .jornaloeco.com .br • m ail: oeco@ jornaloeco.com .br • com ercial@ jornaloeco.com .br • te lefone cen tra l (14) 3269.3311 •
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FOTO: DIVULGAÇÃO

a i D I l H i M M M t i

,  G P S  d e s a tu a liz a d o  

É DOR DE CABEÇA
Aparelho deve ser atualizado periodicamente 

e antes de viagens longas; carros com GPS 
acoplado devem ser atualizados na concessionária

0  l\lo ít£
u m

&  0 - ^ 0  ív O tX )

‘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 diariamente

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Negócios
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

FLORICULTURA
A Lia Flores atende também 

na rua Geraldo Pereira de 
Barros, 177, em frente ao 

Cemitério Municipal.

w w w .jornaloeco.com .br • mail: oeco@ jornaloeco.com .br • com ercial@ jornaloeco.com .br • te lefone cen tra l (14) 3269.3311
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Lia Flores i n a u g u r a  n o v a  l o j a
Espaço tem plantas de corte, 
coroas, arranjos e cestas

FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Da Redacâo

No dia 16 de dezembro, a Lia Flores 
abriu mais uma loja em Lençóis 
Paulista. Este é o quarto espaço - 

contando mais duas lojas na cidade e uma 
em Bauru. Tradicional no ramo de plantas 
ornamentais, acessórios e produtos para 
jardins, a nova loja oferece um nicho di
ferente no ramo em que atua. "Decidimos 
abrir uma loja na linha de arran jos, flores 
de corte, coroas e cestas. Não tínhamos 
isso e precisavamos para oferecer mais 
opções aos nossos clientes”, contam os 
proprietários Carlos Roberto Andrecciolli 
e Maria Aparecida Xavier Andrecciolli, co
nhecida como Lia.

O novo endereço fica na ru a  G eraldo 
P ereira de Barros, 177, bem  em  frente 
ao Cem itério  M unicipal, com atendi
mento de segunda a sábado, das 8h às 18h, 
e aos domingos, das 8h às 11h30.

Entre os produtos da floricultura, o 
cliente pode encontrar flores de corte, 
como rosas, gérberas, lisianto, cravos, flor 
do campo, margarida, mosquitinho, etc... 
No ramo das coroas, feitas por encomen
da, tem diversos tipos, desde as tradicio
nais com rosas, margaridas, sempre com o 
fundo de flor de campo, até coroas mais 
sofisticadas com orquídeas.

Na Lia Flores é possível fazer enco
menda de arranjos e de cestas. "Temos 
vasos, cachepô e vamos preparar a loja 
para eventos especiais, com botões de 
rosas para o Dia das Mães, Dia dos Na

morados e Dia da Mulher, e crisântemos 
para Finados”, explica Andrecciolli. "São 
espécies de flores diferentes para cada 
data, inclusive empresas interessadas em

presentear os funcionários podem conferir 
preços especiais e fazer encomendas com 
antecedência”, avisa.

Além do ramo de floricultura, em bre

ve, o novo endereço da Lia Flores vai ofe
recer também plantas ornamentais, vasos e 
acessórios para jardins. Para encomendas 
ligue na Lia Flores, telefone (14) 3263 4600.

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.

CORSA SEDAN Super, ano 
2000, cor vermelho. Tratar 
(14) 996-521-739/ 3263-4349/

CORSA SEDAN GLS, ano 96, 
1.6, cor prata, R$ 12.500,00. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263- 
4349/ 99652-8788.

LOGUS CL 1.8, cor prata, 
ano 94, R$8.500,00. Tratar 
(14) 996-521-739/ 3263-4349/

IPANEMA, COMPLETA,
ano 94, R$8.500,00. Tratar 
(14) 996-521-739/ 3263-4349/

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

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

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

PARATI QUADRADA GLS, 
ano 1990, cor vinho, rodas 
orbitais, banco recaro, Vidor e 
trava eletrica, alarme, chave 
reserva. Tratar (14) 3263-4371/ 
997-081-331.

FOX 1.0 Flex, ano 2007, 4 
portas, completo -  ar, rodas 
17, som, impecável, R$ 22 mil, 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 996-827-551.

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

CORSA SEDAN Joy, ano 
2003, cor prata, ótimo estado, 
R$ 15.500,00. Tratar (14) 3263- 
4371/ 997-081-331.

PASSAT ALEMÃO, ano 99,
turbo, automático Tiptronic, 
rodas 18, som, bancos de 
couro, R$ 17 mil. Tratar (14) 
996-827-551.

CAMINHÃO CHEVROLET
quadrado, ano 96, uno, trucado, 
carroceria nova, R$32 mil, ven
do ou troco por carro -  Verona, 
cor cinza, ano 92, álcool, R$3 
mil. Tratar (14) 998-172-923. MICRO ÔNIBUS Volare 24L,

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

ano 2000, com ou sem serviço. 
Tratar (14) 997-860-939.

VAN DUCATO 15L, executiva, 
único dono, ano 2007, com 
ou sem serviço. Tratar (14) 
997-860-939.I30, ANO 2011, cor prata, 

bancos de couro, completo, R$ 
40.500,00, manual. Tratar (14) 
997-872-214.

GOL, ANO 92, cor cinza, R$7 
mil. Tratar (14) 997-189-842/
QQR R7R 9R1

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

996 5 /5  26I.

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

PICKUP FIAT, ano 81, álcool, 
motor 1.6. Tratar (14) 997
493-534.

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

FIORINO, ANO 99, cor
branca, 1.5, gasolina, R$5 mil 
+ parcelas de R$340,00. Tratar 
(14) 3264-6777/ 981-329-002/ 
996-329-002.

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

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- 
131-331/981-197-204.

CORSA MAX 1.4, ano 
2008, cor prata, R$10 mil 
+ 45x R$380,00. Tratar (14) 
3263-6467.

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

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

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

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

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.

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

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, automá
tica. Tratar (14) 996-105-960/3264- 
3644 shop cars veículos

FOCUS ANO 2013, cor prata, 
completo. Tratar (14) 997-990-983 
/  3263-5654.

REGIONAL ANDRADE
GRAMA ESMERALDA PRODUTOR

ENTREGA PARA LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO

CONTATO: (14) 3-6437
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

CAMINHONETA STRADA,
1.4 flex, ano 2010, cor branca, 
cabine estendida (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).

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

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

SCENIC, ANO 2000, cor cinza, 
completa, bancos de couro, 2.0 
8v, R$14.500,00. Tratar (14) 3264- 
5892/ 996-027-386

COURIER 1.6, ano 2000/2001, 
protetor de caçamba, lona maríti
ma, som mp3 vendo ou troco por 
moto Honda. Fones: 3264 4345 /  
997-913-286/ 997-121-515.

HILUX SR 2.7, cabine dupla, 
ano 2010, cor preta, gasolina, 
completa, cambio automático, 
couro, R$69 mil. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

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

GOL G5, 4 portas, trend, ano 
2010, cor preto, DH/VE/trava, 
gasolina, R$ 22.900,00. Tratar 
Evidence Veiculos (14) 3264-1000.

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

C4 PALLAS 2.0, automático, ano 
2010, cor preta, completo cambio 
tripitonic, R$33.900,00. Tratar 
Evidence Veículos (14) 3264-1000.

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

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

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

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

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

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

GOL SPECIAL 1.0, cor prata, 
ano 2001, trava+alarme+som, 
R$-11.900,00. Tratar Evidence 
Veículos (14) 3264-1000.

CORSA WAGON 1.6, ano 
98, cor verde, gasolina, básico, 
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:3264-3961mALÀGI

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

Rua Prudente de Moraes, 206 - Vila Éden - Lençóis Paulista
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Classificados
APRO VEITE AS OFERTAS DE NATAL

GOL SPECIAL 2001, DE R$11.000,00 POR R$.9.900,00 
NOVO CORSA SEDAN 2002, DE R$18.00,00 POR R$16.900,00 

BROS 150 ESD DE R$6.300,00 POR R$5.900,00 
CELTA LIFE 2P 2008 FLEX PRATA R$16.900,00

OFERTA VÁLIDA COM O RECORTE DO JORNAL
RUA OSVALDO CICCONE, 95 ESQUINA COM LUCIO DE O. L IM A , NOVO ACESSO PARA CECAP (PRÓ XIM O  AO BJ)

V e í c u l o s
(1 4 )  3 2 6 4 -10 0 0  

9 9 6 -1 4 3 -1 9 1

ASTRA SEDAN, flex ano 
2008, cor prata, completo, 
rodas liga leve, R$ 26.900,00. 
Tratar Evidence 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, completo, R$ 47.900,00. 
Tratar Evidence Veiculos (14) 
3264-1000.

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

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

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

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

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

VENDO CALOPSITAS man
sas. Tratar (14) 997-314-578/ 
(14) 3262-2607.

YORK SHIRE, 1 macho e 1 fê 
mea, 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.

YAMAHA FAZER 600cc, ano 
2009. Tratar (14) 3263-4569/ 
996-570-269.

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

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.

BIZ 125, Flex, 2014 - Fan 125 
KS 2014 - Fan 150 Flex 2014 - 
Titan 150 EX Flex 2014 - Lead 
110 2014 - CB 300R, 2014 - XRE 
300, 2014 e Bros 150 Flex 2014. 
Pagan Motos, Fone (14) 3264 
4345/ 997-121-515.

PRECISO DE carpinteiro, pe
dreiro e ajudante. Ineterssados 
enviar currículo R: Nove de 
Julho, 1285 ou R: João Batista 
Cavalari, 730 -  Macatuba ou 
na Portaria das Usinas São 
José ou Usina da Barra, A/C 
Dofer até 02/01/2014.

CONTRATO DOMESTICA
para trabalhar meio período. 
Tratar R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 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, as
sistência técnica, peças, aces
sórios, 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 wirelles, formatação a 
partir de R$ 30,00. Tratar (14) 
981-555-747 com Arthur.

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

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

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

AGROPESCA - venda, compra 
e doações de filhotes de ca
chorro, rações, tudo em artigos 
para pesca, medicamentos, jar
dinagens, sementes, viveiros, 
etc. Entrega grátis. Tratar (14) 
3263-6919/ 997-404-992

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. Alexandre José 
Perez, agende já sua aula. Tratar 
(14) 997-145-652/ 988-069-707.

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

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

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: Mario 
Mazili, 274 -  Maria 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.

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 
domicilio, 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.

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

FINANCIAMENTO Cl ENTRADA 
COM A  MENOR PARCELA  

DO MERCADO  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

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 bene
fícios como consultas jurídicas, 
descontos em academias, dentis
tas, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afíaçõo de alúates 
Confe<ção de 
larímbos
O  3263-6395 

99794-6796

Atendimento 24h
RUA XV DE NOVEMBRO, 669

F R £A /T £  A O  6AA/C O  3R A C f£S C O

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

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 
Martins, 1734- Centro (ao lado 
da Cumplice Modas). Tratar: (14)
3264- 6177/ 997-403-038.

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 F! 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.

ECO IONIX Auto Flex - Economia 
de combustível até 12%. Tratar 
(14) 997-193-581/ 981-366-428 
ou pelo site, www.naturalionix. 
com.br.

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

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

MOURA JORGE Edificações - 
Projetos residenciais e comerciais, 
cálculo de materiais. Tratar c/ 
Arilson (Técnico em Edificações -  
CREA-5063763735/td). Fone (14) 
997-289-982 e 991-969-943.

MONTAGENS DE portas de 
madeira e móveis em geral (finais 
de semana e feriados). Tratar 
(14)996-266-071.

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

ícfç/o.
*nativa 

CONTRATAMOS
VENDEDOR

A Ideia Criativa esta selecionando 
profissional para área de vendas.

A empresa disponibiliza carro para 
utilização em serviço, salário compatível 

com a função e comissão nas vendas.

INTERESSADOS
E n v i a r  c u r r í c u l o  p a r a  

t h i a g o @ f a c o l . b r

http://www.evidencemultimarcas.com.br
mailto:mao@hotmail.com
http://www.naturalionix
mailto:thiago@facol.br
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Classificados

mudanças
3264-1197 

(14) 997-944-468 
981-841-477

Mudança em geral 
para t(^o o &asU

CHECK LAUDO Vistorias 
Veicular, vistoria em autos, motos, 
ônibus, caminhões, etc. Rua Líbero 
Badaró, 523, JD. Morumbi, (ao 
lado da oficina do Milani) Telefone 
(14) 3263-1795 e 997-115-644.

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

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

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

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

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

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

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

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

AFIADOR DE ferramentas, ser
rotes, discos p/ serras circulantes, 
brocas, facas e tesouras. Tratar 
c / Moacir na R: Alexandre R. 
Paccola, 585, Rondon ou pelo fone 
(14) 3264-9653.

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.

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

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

COMPRO TANQUINHO
usado em bom estado. Tratar 
(14) 9961-690-538.

VENDO GRADE residencial 
usada em ferro, 3 /8  medindo 
11x2m, com portão social e 
corrediço p / garagem. Tratar 
(14) 981-199-179.

VENDO FOGÃO 6 bocas, ra
zoável estado, R$60,00. Tratar 
(14) 3263-2276/ 998-817-666.

VENDO 1 TV, 14 polegadas, 
Sharp. Tratar (14) 998-808-310.

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

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

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

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

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

VENDO 4 quadros de decora
ção -  1 mesa cantoneira antiga
-  mesa para telefone marfim
-  vaso com flores artificiais
-  criado mudo com 4 gavetas 
na cor mogno -  mala viagem 
c / rodinhas grande -  tapete 
2x2.50m, bege -  2 luminárias 
modernas, tudo em ótimo 
estado. Tratar (14) 3263-1379.

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 imperdíveis. 
Tratar (14) 991-045-964/ 997
558-651.

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

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

MÁQUINA DE lavar 10k (Con- 
sul), R$ 400,00 -  Centrifuga,
R$ 150,00 -  Enxuta, R$170,00. 
Tratar (14) 991-155-295/ 996
745-783.

TV 29" (Philips), cor prata, R$
300,00 -  TV 14", cor prata, 
R$180,00 -  TV 21" (gradiente), 
cor preta, c / entrada DVD, R$
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 BEBE 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 ELETRICA Bioforma, 
R$ 300,00, simulador de cami
nhada, R$ 220,00. Tratar (14) 
996-745-783/ 991-155-295.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO TITULO Aguas 
Quentes de Piratininga. Tratar 
(14) 997-944-304.

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, Macatuba, 
Agudos, Borebi, Areiopolis, 
Ribeirão Preto, todos os do
mingos, 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.

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.

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. 
Tratar (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.

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

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

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

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

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

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

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

PREDIO 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 /  
3264-5229 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00227

LINDO SOBRADO c / bom
acab. no Jd. Cruzeiro: Cima: 2 
dorms e wc -  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 /  
3264-5229 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00285

MARAVILHOSA CHÁCARA
c / 5900m^, localiz. nobre, á 
4km do centro (10 min), f. aces
so (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 
/  3264-5229 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00289 - Creci J-23626

CASA NA Cecap ót. localiz.
700 mts do centro, sendo: sala 
TV, 2 dorms, w c 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 /  3264-5229 -  
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, wc 
soc, coz + linda e ampla ár lazer 
-  tudo c / ótimo acabamento 
e M T ármário -  7 vagas de 
garagem Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3264-5229 -  vitagliano.com.br 
/  ref.- 00333

OTIMA 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 /  3264-5229 -  
vitagliano.com.br /  ref.- 00334

CASA C/ 58m^ na V  Contente: 
dorm., sala, banheiro e 
cozinha. -  Obs: Const. Antiga 
e simples, mas terreno de 
250m^ á 600 mts do centro, 
oport. p / investimento apenas 
R$ 52.000,00 - Creci J-23626 -  
Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3264-5229 -  vitagliano.com. 
br /  ref -  00336

ÓTIMA CASA no Núcleo c / 
171m2, excel. localiz. próx. a 
comércios: avarandada, sala, 2 
dorms, w c social, coz. c / s. a lm / 
jantar interlig. e a/s cob+ edíc. 
c / ampla coz, dorm e wc. - 2 vgs 
cob. grandes e quintal c / piso 
cerâm. Obs.: bom. acab., confira! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3264-5229 -  
vitagliano.com.br /  ref.- 00339

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

http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com
http://www.regionaltoda-raca.blogspot.com
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LINDO SOBRADO 400
mts do centro (Antonieta) c/ 
exc. acab. Cima: 2 dorms, 
sala e wc -  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, con
fira! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 
/ 3264-5229 -  vitagliano. 
com.br / ref.- 00343

CASA NOVA exc. localiz. 
na Mamedina (200 mts 
centro - CEF): 3 dorms (1 
suíte), wc 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 / 3264
5229 -  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.

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

CASA BEM localiz. c/ 
ótimo acabam. no M. Azul. 
São 106m̂  em boa planta,
3 dorms, wc social, s.estar, 
coz. c/ ligação p/ s. jantar 
+ rancho de lazer c/ chur- 
raqueira. 1 vg. cob. Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 / 3264-5229 
-  vitagliano.com.br / ref. 
00188

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, 150m̂ , localizado R: 
Alfredo Chiari, 181. Tratar 
(14) 996-171-135.

JULIO FERRARI- 3dorms 

(1 suite), cozinha, bho so

cial, sala 2 ambientes, área 

serviço, churrasq., garagem 

p/ 2 carros cobertos e 1 

descoberto. R$140mil-Habi- 

tare Imóveis (CRECI76074) 

3264-4151/9860-1407.

MARIA LUIZA III- 2 

dorms, sala, cozinha, copa, 

churrasq., bho social, 

lavanderia, garagem p/ 2 

carros. 82m̂  de construção. 

R$ 250mil. Habitare 

Imóveis (CRECI76074) 3264- 

4151/99860-1407.

ITAMARATY- 3 dorms(1 

suite), bho social, cozinha, 

sala estar, sala estar, 

lavanderia, garagem 4 

carros. R$460mil- Habitare 

Imoveis (CRECI76074) 3264- 

4151/99860-1407.

ITAMARATY- 3 dorms 

(1 suite), sala, cozinha 

integradas, área serviço, 

bho social, lavabo, jd. 

Inverno. R$ 470mil- Habi- 

tare Imoveis (CRECI76074) 

3264-4151/99860-1407.

CASA PRÓXIMO ao asilo 

- 2 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, garagem coberta, 

terreno com 330 m̂ , 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, cozi

nha, banheiro, terreno todo 

murado com 200 m̂ , 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 fi

nanciamento 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 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, (não aceita finan

ciamento 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)

JARDIM JOÃO Paccola, 

Casa feita em L, 2 quartos, 

sala, cozinha, WC, área 

de serviço, R$185 mil. 

(aceita financiamento). 

Tratar Douglas Imoveis creci 

116637 (14)3264-3571/ 

981-506-252 (tim) 997-562

647 (vivo)

RES. JACARANDÁ, bloco 

D, 4° andar, aceita troca, R$ 

165 mil. Tratar Douglas Imo

veis creci 116637 (14)3264- 

3571/ 981-506-252 (tim) 

997-562-647 (vivo)

JULIO FERRARI barracão 

á venda com 200m̂  terreno 

sendo 270m̂  área constru

ída, antigo mercado. Cód. 

0188 www.imobiliaria21lp. 

com.br Tel. 32630021 Cel. 

997281313 (vivo)

SANTANA BARRACÃO

á venda com 250m̂  terreno 

sendo 270m̂  área construí

da. Ótima localização. Cód. 

0182 www.imobiliaria21lp. 

com.br Tel. 32630021 Cel. 

997281313 (vivo)

MONTE AZUL barracão 

á venda, terreno com 

1.000m̂ , ótima localização 

de frente com a ponte, 

esquina. Cód. 0031 www. 

imobiliaria21lp.com.br Tel. 

32630021 Cel. 997281313 

(vivo)

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

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

(14) 3263-1485 
99791-4488

CENTRO APARTAMEN
TO á venda com 74m̂ , 1 
dormitório, 1 suíte, sala 
de TV, sala de estar, copa, 
cozinha, lavanderia, chur
rasqueira, garagem. Cód. 
0194 www.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

NÚCLEO, CASA c/ 6
cômodos, área, garagem 
coberta, R$160 mil, vendo 
ou troco por outra casa. 
Tratar (14) 3263-0686/
996- 193-733.

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

JD.STA. TEREZINHA, casa 
em “L” de esquina, com 
03 dorm., sala, cozinha, wc 
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 www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JD.MARIA LUIZA II,
prédio residencial com 6 
apartamentos 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.

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.

JD. 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.cordeiroimoveis. 

net.br.

CENTRO CASA simples 

próxima ao supermercado 

Sta.Catarina com 02 dorm./ 

sala/cozinha/banheiro/la- 

vanderia com 114,86m2 ac, 

mais um salão comercial 

com 1 banheiro de 32,15m2 

ac em um terreno de 

425,29m2 - R$-330 mil. Tra

tar na Cordeiro Imóveis (14) 

3263-4110/ 997-906-930/ 

997-944-894 (vivo) ou www. 

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 www.cordeiroimoveis. 

net.br.

CENTRO: CASA em

avenida comercial com 

um salão comercial e 1 wc 

na frente de 50,59m2 ac. 

mais 1 dorm./sala/cozinha/ 

banheiro/lavanderia com 

87,01m2 em um terreno de 

275,00m2 - R$-320 mil. Tra

tar na Cordeiro Imóveis (14) 

3263-4110/ 997-906-930/ 

997-944-894 (vivo) ou www. 

cordeiroimoveis.net.br.

mSIIKRlSerraiherla Rocha
COCHI Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 

e Esquadrias Metálicas em Geral

(14) 326 3 -5 4 2 8

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

3 2 6 9 -3 3 1 1

ABANDONAR E MALTRATAR 
ANIMAIS É CRIME!

COMUNICADO
A ASSOCIAÇAO PROTETORA AMIGOS DOS A N IM A IS  DE LENÇÓIS PAULISTA 

COMUNICA Á TODOS QUE DO DIA 2 0 /1 2 /2 0 1 3  Á DIA 0 5 /0 1 /2 0 1 4 ,
NÃO ESTAREMOS ATENDENDO PELO TELEFONE (1 4 ) 3 2 6 4 -3 8 1 7 ,  

QUALQUER NECESSIDADE PROCURAR O CANIL MUNICIPAL (1 4 ) 3 2 6 4 -8 2 6 9 .

http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp
http://www.imobiliaria21lp
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis
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JARDIM PRINCIPE, casa 
c /  03 quartos sendo 01 suite 
com hydro, m ais 01 banheiro, 
sala cozinha com armários 
todeschin i, cooktop, forno 
em butido, blindex, rancho 
com churrasqueira, lavan
deria, banheiro nos fundos 
e cerca e lé trica , R$ 270 mil. 
Tratar na Cordeiro Im óveis 
(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 m ais 2 carros/com  
excelente acabam ento /la je  e 
porcelanato/jane las e portas 
de m adeira m aciça/ace ita  
troca com apto ou terreno 
Jd .V illage  - R$-280 m il.. Tra
ta r na Cordeiro Imóveis (14) 
3263-4110 / 997-906-930 / 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JACARANDÁ, 2 dorm i
tó rios, sala (2 ambientes), 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço e 02 vaga de 
garagem, R$173 m il, obs: laje 
e piso frio. 3° andar. A rm ário  
em butido  em 1 dorm itório , 
cozinha e área de serviço. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliária  (14) 3264-3343

CENTRO, SOBRADO com
01 suíte, 02 dorm itórios, 
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 m il, obs: laje, piso 
lam inado de m adeira. ótima 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliá ria  (14) 
3264-3343

VILA NOSSA Senhora A pa
recida, 3 dorm itórios, sala, 
cozinha, 02 banheiros, área 
de serviço, 02 despensas e 
garagem, R$250 m il, obs:
Laje e taco. Ótima localiza
ção, próxim o ao centro. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliária  
(14) 3264-3343

JARDIM VILLAGE, 01
suíte, 01 dorm itório , sala de 
TV, sala de jantar, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. Área de 
lazer com churrasqueira e 
banheiro, R$320 m il, obs: laje 
e piso de m adeira. A rm ário  
em butido  na cozinha. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliária  
(14) 3264-3343

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

JD. ITAMARATY, 1 suíte, 02 
dorm itórios, sala(02 am bien
tes), cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. área 
de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$350 
m il, obs: laje, piso frio, 
arm ário em butido na cozinha. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliária  (14) 3264-3343

CENTRO, SALA comercial 
no shopping Valor R$ 
59.000,00. Toledo Imóveis 
3263-0187.

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

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 ITAIS  
ARTE F IN A L

i r 14 3264 3088 

15 de novem bro, 53 

luis@grafsetimpressos.com.br

A N y
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CREDENCIAMENTO EM VARIAS ASSEGURADORAS

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

FONE: 3264-7S92

~ 1nviSTOMOVEL
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

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

Viia Marimbondo - Lençóis Pauiista

TAPEÇARIA IZAEL
Fabricação sob medida 
Reforma de estofados e 
Autos em geral

(14) 3298 2683 • 99732-3544^51^ 1 .
RUA ANTÔNIO ALVES NUNES, 15 -079  • JARDIM PLANALTO - MACATUBA

Projetos e execução de combate ao incêndio

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

v'lnstaiaçâo e manutenção de luzes de emergência; 
v '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 GasHidro
M a n u te nçã o  GLP e H id ra n te s

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

Lençóis Paulista - SP

CRO SS B IK E
Lu^ar de Bike é aqu i !

Piedade,

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

SEG A SEXTA 7:30 ÃS 18:00 
SÁBADOS 7:30 ÁS 15:00 

DOMINGOS E FERIADOS 
8:00H ÁS 12:00

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

TERCA^QUINTA • SABADO
3269-3311

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

VILA BACCILI REF 37. Vendo 2 casas no mesmo terreno sendo a casa da frente 
com 2 quartos, sala ampla, cozinha parte revestida, w c social, piso frio  de boa 
qualidade, com laje, garagem de sc / p /  4  c a ^ s ,

Fundo temos 1 casa com 2 quartos, sala, cozinha grande revestida, w c social, piso 
frio, f o ^  de madeira, lavande^a coberta, te ^ n o  com área total de 287,50 m^. 
Obs* casa do fundo separada com a casa da frente, aceito financiamento, próximo 
a creche. R$ 180 mil

JARDIM DAS NAÇÕES REF 121. Sobrado com 3 d o ^ itó ^ o s , sala, w c social, 
lavanderia coberta, churrasqueira, dispensa, parte inferior, na parte superior 
temos 1 quarto, banheiro grande, sacada, piso frio, laje e forro de gesso, terreno 
com área to ta l de 125 m^, com 145 m^ de const^çào, 2 vagas coberta p /  autos 
com portào basculante, aceito financiamento e p e ^ u ta . R$ 170 mil

VILA SÃO JOÃO REF 126. Vendo 2 casas no mesmo te ^ n o ,  casa da frente 
com 2 dormitórios, sala, cozinha parte revestida, w c social, piso frio, laje com 
acabamento em gesso, a /s  coberta, casa do fundo com 2 dormitórios, sala ampla 
com sanca aberta, cozinha revestida, w c social, a /s  coberta, piso porcelanato 
retificado, laje com acabamento em gesso, porta da sala e cozinha com vidro 
temperado, te ^ n o  com área to ta l de 253 m^, com 121,36 m^ de const^çào, 
2 vagas descoberta p /  autos, aceito permuta e financiamento, bairro a poucos 
metros do centro. R$ 22 0  mil

CECAP REF 113. Casa com 3 d o ^ itó ^ o s , sala, cozinha revestida, w c social, 
1 dispensa, 1 quarto p /  diversos, churrasqueira, lavanderia coberta, salào 
comercial c /  banheiro em fase de acabamento, 2 vagas coberta p /au tos com 
portào fechado basculante automatizado, piso frio, forro de madeira, aceito 
permuta e nào aceito financiamento. R$ 150 mil

JARDIM ALVORADA REF 86. Vendo 2 casas no mesmo terreno, sendo a casa 
da frente com 2 dormitórios, sala, cozinha grande, w c social, varanda, 2 vagas 
coberta p/au tos, fundo temos 2 dormitórios, sala, cozinha, w c social, piso frio, 
forro de madeira, com portào fechado de correr, terreno com área to ta l de 250 
m^, com 145,88 m^ de const^çào, aceito financiamento e permuta. R$ 20 0  m il.

JARDIM MARIA LUISA IV REF 91. Edícula com 1 d o ^ itó ^ o , w c social, sala, cozinha, 
lavande^a coberta, piso f^o, fo ^o  de pvc, aceito financiamento e p e ^ u ta . Área 
con st^ ída  47 ,26 m^, te ^ n o  com área to ta l de 2 26,41 m^. R$ 130 mil

Jardim ubirama re f 127. Casa com 2 dormitórios, sala, cozinha revestida, wc 
social, piso f^o, f o ^  de madeira, lavande^a coberta, garagem coberta para 1 
auto, portào fechado de c o ^ r ,  nào aceito financiamento, área c on st^ ída  93 ,23 
m^ te ^ n o  total de 110,00 m^,ótima localizaçào. R$113 mil.

JARDIM GRAJAÚ REF 109. Casa com 4 d o ^ itó ^ o s , w c social, 1 suíte, a /s  coberta, 
sala, cozinha com 3 partes revestida, armário embutido, ventiladores de teto em 
todos os quartos, portào fechado basculante automatizado, piso frio, laje com 
acabamento de gesso, te ^ n o  com 26 5,90 m^, com 91,34 m^ de const^çào, 
parte alta, aceito financiamento com entrada mínima de 35%  do valor do imóvel e 
troco por chácara. R$ 180 m il.

PARQUE RES. RONDON. REF 138. Casa com 3 d o ^ itó ^ o s , com tacos e o restante 
piso frio  de boa qualidade, sala, cozinha grande revestida,3 Vagas p /au tos com 
portào fechado de correr automatizado, 2 banheiros, a /s  coberta, 1 quarto nos 
fundos, excelente localizaçào, t e ^ n o  com 25 3  m^, com 159,52 m^ de const^çào, 
aceito permuta e financiamento. R$ 25 0  m il.

PARQUE RES. RONDON REF 136. Casa 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, 

lavanderia coberta, 1 vaga coberta p /  auto com portào aberto de correr, piso frio, 
com laje, aceito casa de menor valor como parte do negócio, terreno com área 
to ta l de 208 ,59  m^, com 122,38 m^, nào aceito financiamento, aceito p e ^ u ta  
com imóvel de menor valor como parte do negócio, excelente bairro. R$ 190 Mil.

JARDIM MARIA LUISA I I REF 128. Casa em l com 2 d o ^ itó ^ o s , copa-cozinha, 
sala, w c social, a /s  coberta, 2 vagas para autos coberta e vá^os descoberta, piso 
frio, com laje e acabamento em gesso, portào fechado de elevaçào automatizado, 
nào aceito financiamento e aceito permuta. R$ 160 mil

JARDIM MARIA LUISA I V REF 140. Casa nova com 3 d o ^ itó ^ o s , sendo 2 suite 1 
com closet,1 w c social, sala, copa, cozinha revestida, a /s  coberta e revestida, piso 
porcelanato, laje, acabamento em gesso, garagem coberta p /  2 autos, portào 
de elevaçào de grade, portào social separado,portas e janelas de excelente 
qualidade, jardim  de in v e jo , construçào 146 m^, t e ^ n o  com área to ta l de 
22 9.80 M^, const^çào de auto padrào, aceito financiamento. R$ 28 5  mil

CENTRO (OPORTUNIDADE). Casa com 3 d o ^ itó ^ o s , todos com ventiladores de 
teto, sala de tv, sala de jantar, cozinha parte revestida, w c social, fundo temos 1 
quarto, banheiro, a /s  coberta, churrasqueira, 1 vaga p /a u to  coberta com portào 
aberto de correr, com taco, piso frio, com forro de m adeira, com laje, terreno com 
área to ta l de 2 75 m^, com 184,38 m^ de const^çào , aceita p e ^ u ta  e nào aceito 
financiamento. R$ 29 0  mil

JARDIM MONTE AZUL RE 142. Casa com 2 d o ^ itó r io s , sala ampla, cozinha 
grande toda revestida, w c social, piso frio, com laje, a /s  coberta, 2 vagas p /  
autos, portào fechado de c o ^ r ,  t e ^ n o  com área to ta l de 2 48 m^, com 70 m^ de 
construçào, ótim a localizaçào, aceito financiamento. R$ 187 mil

w w w .pe d ra o im o ve islp ta .co m
(14) 997-144-352 .(14) 3264-6418 • 3264-9769

mailto:luis@grafsetimpressos.com.br
http://www.pedraoimoveislpta.com
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Emprego O

EM ALTA
A criação de empregos formais no país em novembro alcançou saldo de 
47.486, um crescimento de 0 ,12%  em relação ao mês anterior, de acordo 

com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse 
é o melhor resultado para o mês de novembro dos últimos três anos.

w w w .jornaloeco.com .br • m ail: oeco@ jornaloeco.com .br • com ercial@ jornaloeco.com .br • te lefone cen tra l (14) 3269.3311
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Brasil lidera aumento na rotatividade de profissionais
Baixa remuneração e falta 
de reconhecimento foram 
principais motivos; pesquisa 
foi realizada em 13 países

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação

Enquanto no mundo todo o turnover 
de funcionários cresceu - significa
tivamente ou moderadamente - em 

38% das empresas nos últimos três anos, 
no Brasil o fenômeno foi observado em 
82% das companhias, um número mais 
de duas vezes maior. Os dados são de uma 
pesquisa realizada pela consultoria Robert 
Half, divulgada recentemente. Para o es
tudo, foram entrevistados 1.775 diretores 
de recursos humanos de 13 países, sendo 
100 brasileiros.

Por outro lado, de acordo com o le
vantamento, o país em que houve a maior 
diminuição de perda de profissionais foi a 
Itália, com 39% das empresas. No mundo 
todo, a média foi de 18%, enquanto no Bra
sil, a saída de colaboradores diminuiu em 
apenas 13% das organizações.

"Comparado a outros mercados, o Bra
sil vive um momento em que, apesar de 
não estar superaquecido, os mais qualifi

cados estão empregados. Por aqui, há uma 
expectativa de crescimento profissional 
muito grande e quando o funcionário não 
encontra essa oportunidade na sua empre
sa atual, ele aceita uma proposta melhor 
muito facilmente”, considera Mário Custó

dio, gerente da divisão de recursos huma
nos da Robert Half. "Já na Itália e em toda 
a Europa, as pessoas têm um pensamento 
cultural forte de desenvolver a carreira, de 
estabilidade. Sem contar que quando a eco
nomia está em queda, a tendência é que o

MERCADO PROFISSIONAL
Entre os motivos da mudança 
de emprego estão busca de 
reconhecimento, motivação e 
futuro da companhia

turnover diminua porque as pessoas ficam 
muito inseguras e querem preservar seus 
empregos”, afirma Custódio.

No Brasil, os principais motivos que le
vam os funcionários a quererem deixar seus 
empregos, segundo a pesquisa, são remune
ração baixa e falta de reconhecimento (33%), 
desmotivação (30%), preocupação com o fu
turo da companhia (29%) e baixo equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal (26%).

Além disso, um ponto muito impor
tante observado pela Robert Half, mas 
que não está especificado na pesquisa, é 
a insatisfação com a liderança direta, se
gundo Custódio.

A dificuldade em reter os talentos e as 
causas do crescimento do turnover não é 
segredo em nenhum lugar do mundo. Em 
todos os países pesquisados, a maioria dos 
diretores de recursos humanos disseram 
que a razão para o aumento da perda de 
funcionários para a concorrência foi justifi
cada. No mundo todo, a média foi de 56%, 
enquanto no Brasil o número foi de 59%.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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ALTA DE IPI
O governo confirmou o aum ento gradual do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) para veículos a partir 
de 1 °  de janeiro de 2014. Para os carros populares (1.0), 
a alíquota, que hoje está em 2 % ,  passa a ser de 3 % .

w w w .jornaloeco.com .br • m ail: oeco@ jornaloeco.com .br • com ercial@ jornaloeco.com .br • te lefone cen tra l (14) 3269.3311
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GPS também precisa ser atualizado
Para aparelhos originais é 
preciso ir à concessionária; 
em casos de GPS separados, a 
atualização é feita pela internet

Priscila Pegatin__________________

Ficar perdido no trânsito é coisa do 
passado, depois da popularização 
do GPS (Sistema de Posicionam en

to Global). Cada vez mais comum entre 
os m otoristas, ele ajuda a planejar rotas, 
fugir do engarrafam ento e economizar 
combustível, ou seja, é um  superefi- 
ciente copiloto. Mas, para usar todas as 
funções sem contratem pos, é indispen
sável a atualização do equipam ento.

Existem dois tipos de GPS: os acopla
dos nos carros e os aparelhos que podem 
ser comprados e colados no vidro do car
ro. No primeiro caso, a atualização acon
tece direto na concessionária, como ex
plica Paulo Fernando Alves, supervisor 
pós-venda da Fiat. "Se o carro é original, 
tem  que ser atualizado na própria con
cessionária. Fazemos uma atualização na 
hora da venda e depois o indicado seria 
a cada seis meses ou antes de uma via
gem”, diz. "É im portante atualizar por
que senão ele dá informação errada, faz 
entrar em rua contramão e não vai che
gar ao destino correto. Em vias pode ter 
viaduto, túnel novo, assim como pontos 
de referência não atualizados”, alerta.

No caso dos carros Fiat, para atuali
zar é preciso agendar. "Não pode deixar 
para a últim a hora. Quanto ao tempo, 
depende da conexão à in ternet, porque 
esse sistema utiliza a rede”. O custo de

FOTO: DIVULGAÇÃO

NO CARRO - Atualização de GPS deve ser feita antes da viagem e inclui mapas e firmware, que é o conjunto de ilustrações operacionais

pende do tem po e do tipo de veículo.
Para os aparelhos comprados à par

te, a atualização é feita através do site 
da própria marca. Neste caso, não tem  
como estipular datas. Mas é im portan
te sem pre consultar para verificar se 
tem  atualização disponível. Dois itens 
devem ser baixados, os mapas -  que 
dão de modo mais frequente, devido às

alterações do trânsito, como a abertura 
de novas vias e alterações de sentido de 
fluxo - e a firmware, que é um  conjunto 
de instruções operacionais do hardware 
do equipam ento, sem elhante à atualiza
ção de um  sistem a operacional.

A alteração de firmware é lem bra
da pelo próprio fabricante do aparelho, 
que envia ao usuário uma mensagem

solicitando a atualização. Já a atualiza
ção dos mapas é válida toda vez que o 
usuário notar que há m uitas falhas na 
indicação de trajetos nos mapas de seu 
aparelho. Em ambos os casos, é neces
sário plugar o GPS a um com putador 
com acesso à in ternet. A m aioria dos fa
bricantes de GPS atualiza os mapas de 
forma gratuita.

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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PREVISÃO
O economista Luis Carlos Ewald, conhecido como Sr. Dinheiro, 

afirmou em entrevista que uma bolha imobiliária vai estourar 
no Brasil ainda no primeiro semestre de 2014. O motivo seria 
a falta de movimentação do mercado imobiliário.

w w w .p o n to l9 .c o tn .b r  
Rua Cel. Joaquim  Anselm o M a rtin s , 1780  

C entro  - Lençóis P a u lis ta  - (1 4 )3 2 6 4 -3 9 4 9
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Consumidor 3.0: o novo perfil de comprador de imóveis
Mais antenado e exigente, ele gera mudanças no ramo imobiliário tanto na área jurídica, como na qualidade e no preço

Da R e d a c a o

0 m ercado im obiliário vem passan
do por m uitas transform ações. 
Prova disso é o consum idor 3.0, 

surgido com os recentes avanços tecno
lógicos e a grande oferta do segmento. 
Este novo perfil de com prador se carac
teriza mais exigente, tanto do ponto de 
vista jurídico, como tam bém  de quali
dade, preço e prazo de entrega.

Para atender a essas expectativas, as 
construtoras tiveram  que se adaptar ra
pidam ente para m anter e aum entar as 
vendas. Uma dessas m udanças foi a tec
nologia im plantada nos pontos de ven
das, entre elas o uso de m aquetes que 
além de reproduzir na íntegra o aparta
mento, proporciona uma experiência in 
crível na visualização. Com m ovim en
to, sensores e aberta, elas transportam  
o consum idor para o cenário, dando a 
ele a oportunidade de se sentir dentro 
daquele espaço.

Sobre o assunto, confira os p rinc i
pais pontos da entrevista com Fabio 
Fogassa, diretor de uma em presa de 
m aquetes, sobre esse novo consum idor 
e como as em presas terão que se re in 
ventar para suprir as necessidades des
se público que busca o m elhor produto, 
com os m elhores preços.

Quem é esse consum idor 3.0? 

Fabio Fogassa: É o novo consum i
dor brasileiro. Mais exigente e antenado 
com a tecnologia, usando desse recurso 
para obter uma experiência de compra 
m elhor em todos os sentidos. Desde

C
"O consumidor espera cada vez 
mais produtos de qualidade, 
com excelência e rapidez"
diz Fabio Fogassa, diretor de uma 
empresa de maquetes

que aquilo que foi ofertado na m aquete 
seja entregue 100% quando receber as 
chaves. Ninguém quer ver na m aquete 
um  apartam ento com um  lindo acaba
mento em porcelanato e receber a pare
de com a m etade dos azulejos brancos, 
que valem R$ 5,99 o metro quadrado. 
O  consum idor espera cada vez mais 
produtos de qualidade, com excelência 
e rapidez. No caso das m aquetes, ele 
espera que o produto esteja produzido 
fielm ente ao em preendim ento original 
para que ele possa de fato visualizar 
como será o futuro prédio/casa. A m a
quete é a m aterialização de um  sonho.

No caso das empresas que ainda  
não estão prontas, como se preparar?

Fabio Fogassa: Entenda p rim eira
mente os anseios do seu público, do seu 
cliente. Depois disso, prepare bem  sua 
equipe de vendas, com um  m aterial de 
qualidade e preço justo. O atendim ento 
e a confiabilidade devem ser destaques 
em todo o processo, desde a pré-venda 
até a pós-venda.

As em presas que já en tenderam  
que há um novo p erfil de consum i
dor e já sabem  como tra b a lh a r com  
e le , têm  quais vantagens?

Fabio Fogassa: Vender bem  e sem 
pre. Essas são as grandes vantagens. Em 
segundo lugar, vejo o posicionamento 
de mercado e tam bém  a referência que 
a em presa cria naquele setor.

qualidade, preço, entrega e tam bém  
para assegurar seus direitos. Além dis
so, é um  consum idor im ediatista. Quer 
pesquisar em tem po real, concretizar a 
com pra em minutos, receber na hora e 
claro, tudo com o m enor custo benefí
cio. O consum idor 3.0 costuma ter um 
sm artphone sempre em mãos.

O que e le  espera das em presas  
do m ercado im ob iliá rio ?

Fabio Fogassa: Transparência. 
Essa é a principal exigência. Esperam

LANÇAMENTO!
RESIDENCIAL ANTONIO 

LORENZETTI FILHO
■ Lotes comerciais a péirtir de 450m^.

■ Lotes lesidencácds a partir de 200m^.
■ Planos com entrada e péircelas em

até 150 meses para pagéir.
■ Plantão aos sábados até as 12h

VENDAS: REALIZAÇÃO:

Cachoeirinha São 
João empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda.

CONTATOS:
(14) 3263-1118

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

99652-8202 ■ José Carlos

http://www.pontol9.cotn.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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Classificados

CENTRO, 1 suíte, 01 dor
m itório , sala, copa, cozinha, 
banheiro socia l, área de 
serviço e garagem  coberta 
para dois carros, R$330 m il, 
obs: laje e piso de madeira. 
Construção nova. Ó tim a 
localização. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliária  (14) 
3264-3343

JD. ITAMARATY, 01 suíte, 
02 dorm itórios, sala de tv, 
sala de jan tar, cozinha, ba
nheiro socia l, área de serviço 
e garagem . área de lazer 
com  churrasqueira, fo rno, 
banheiro e piscina, R$690mil, 
obs: laje e fo rro  de m adeira, 
piso fr io . a rm ário  em butido 
em todos os dorm itórios e 
cozinha. aquecedor so lar e 
portão autom atizado. Piscina 
aquecida. Dois lotes de te rre 
no. Tratar (creci 80086) Líder 
Im obiliá ria  (14) 3264-3343

JD. EUROPA, 1 suíte, 02 
dorm itórios, sa la, cozinha, 
banheiro socia l, área de 
serviço e garagem  para 02 
carros, R$270 m il, obs: laje, 
piso fr io  e acabam ento em 
gesso. Construção nova. 
A ce ita  financiam ento. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliária  
(14) 3264-3343

PQ. SÃO José, 1 suíte, 02 
dorm itórios, 02 salas, ba
nheiro socia l, copa, cozinha, 
área de serviço, despensa 
e garagem  para vários 
carros, R$ 420m il, obs: laje, 
porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Im obiliária  
(14) 3264-3343

JD AÇAI , 02 dorm s, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem , 
piso fr io  e fo rro  em pvc, R$ 
130.000,00 -  Ace ita  Financia
m ento, cod 325. SIG IMÓVEIS 
(CRECI 115691) 3264-5624.

MARIA LUIZA I, 1 suíte, 01 
do rm itó rio , ja rd im  de inverno, 
sa la, cozinha, banheiro social, 
área de serviço coberta e 
garagem  para 02 carros,
R$ 260 m il, obs: la je, piso 
fr io , acabam ento em gesso. 
Construção nova, em fase 
de acabam ento. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliá ria  (14) 
3264-3343

MARIA LUIZA I, 1 suíte,
02 dorm itórios, sa la, copa, 
cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem  
para 02 carros. Área de lazer 
com  churrasqueira, R$ 340 
m il, obs: la je, porcelanato, 
acabam ento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliá ria  (14) 
3264-3343

STA TEREZINHA, 1 suíte,
02 dorm itó rio , sa la, cozinha, 
banheiro socia l, área de se rvi
ço e garagem  para 02 carros, 
R$ 210 m il, obs: la je, piso 
fr io , acabam ento em gesso. 
Construção nova. Tratar (creci 
80086) Líder Im obiliá ria  (14) 
3264-3343

CASA PRÓXIMO ao SESI, 
na Av. Jácom o N icolau 
Paccola, R$ 130.000,00 -  
A ce ita  F inanciam ento -  02 
dorm s, 02 banheiro, sala, 
cozinha, cod 139. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/99771-0664.

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

JD VILLAGE, 02 dorm s, sala, 
cozinha, edícula c/01 dorm i
tó rio , banheiro, churrasqueira 
R$ 270.000,00, cod 293. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

BACCILI, 02 dorms(1 suíte c /  
arm ários), sala de tv, cozinha 
p lanejada, sala jan tar, lazer c / 
churrasqueira, sa la, banheiro 
R$ 298.000,00, cod 274. SIG 
IMÓVEIS (CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD ITAMARATY, 03 dorms(1 
suíte c /  arm ários), 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 dorm s (1 suíte), sala 02 
am bientes, cozinha, lavande
ria R$ 320.000,00, cod 241. 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

EDIFÍCIO BETA 03 dorms(1 
suíte), sala 02 am bientes, 
cozinha, lavanderia R$
500.000. 00, cod 210. SIG 
IMÓVEIS(CRECI 115691) 
3264-5624/9695-8789.

CASA VELHA p / dem olição, 
Rua Januaria , 32 -  Centro 
(perto da rodoviária), R$ 150 
m il. Tratar (14) 981-486-160 
Sergio.

JD. GRAJAÚ, casa em cons
trução na lage, , murada, R$ 
76m il +  parcelas, aceito  te rre 
no com o parte do pagamento. 
Tratar (14) 997-975-221.

JD. PACCOLA, casa com 
3 quartos, 2 salas, 2 W C, 
cozinha +  edícula nos fundos 
c /  churrasqueira, aceito 
financiam ento. 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, CASA de
esquina: 03 dorm /02  sa la s / 
e scritó rio /coz/banhe iro / 
lavanderia/02despensas c /  
banheiro e garagem  Valor R$
330.000. 00. Toledo Imóveis 
3263-0187

BELA VISTA, 0 2dorm /sa la / 
coz/banheiro/área de se rv iço / 
despensa e garagem , R$ 
200.000,00. Toledo Imóveis
3263- 0187

APTO JACARANDÁ,
2 do rm / sala 02 am b ien tes / 
coz/banhe iro /lavanderia /ga - 
ragem, 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. plane- 
jada/banhe iro /lavabo /á rea  
de serviço c /  a rm ários/dorm  
p / empregada e banhe iro/ga- 
ragem, R$ 490.000,00. Toledo 
Imóveis 3263-0187

GRAJAÚ, 02 d orm /sa la /coz / 
banhe iro/entrada p /  carro 
(em const.), R$ 78.000,00 
+  103x R$ 330,00. Toledo 
Imóveis 3263-0187

JARDIM PRÍNCIPE (ref 
19), casa em L, com  2 dor
m itórios, sala am pla, cozinha 
toda revestida, w  s social,
1 suíte, piso fr io , com laje, 
churrasqueira, a /s  coberta. 
varanda em vo lta  da casa. R$ 
160 m il aceito  financiam ento  
e permuta. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14)
3264- 641 8 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JARDIM UBIRAMA (ref 
127), casa com 2 dorm itórios, 
sala, cozinha, w  c social. R$ 
113 m il não aceito  f inan 
ciam ento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

CENTRO (REF 133), casa 
com 3 dorm itórios, 2 banhei
ros, coz. grande revestida, 
sa l, edícula com churras
queira, piso fr io , com  laje, 
área to ta l com  287 m^, com 
157,09 m^ de construção, a c / 
financ iam ento , bom p / o in
vestidor. R$ 420 M IL. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JARDIM PRÍNCIPE,
edícula com  1 dorm itório , 
sa la, cozinha, w  c social, 
piso fr io , fo rro  de m adeira, 
a /s  coberta, piso fr io , fo rro  
de m adeira, aceito  permuta 
e não aceito  financiam ento. 
R$ 115 m il. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JARDIM ALVORADA (ref 
24), casa com  3  dorm itórios, 
w  c socia l, su ite , sala bem 
am pla, cozinha revestida 
com  porcelanato, garagem  
coberta com portão fechado 
autom atizado p /  2 carros, cer
ca e lé trica , a la rm es,interfone, 
portas e janelas de excelente 
qua lidade, a /s  coberta, 
piso porcelanato, laje com 
acabam ento em gesso, parte 
a lta , área to ta l do te rreno 
com  200 m^, com  119,16 m^ 
de construção, construção de 
auto  padrão, aceito  financ ia 
mento. R$ 300  MIL. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

NÚCLEO (REF 96), vendo 
2 Casas no mesmo terreno, 
sendo a da fren te  com  2 
dorm itórios, sa la, banheiro, 
cozinha e a do fundo com  1 
dorm itórios sala cozinha, ba
nheiro, ambas com piso fr io  
e fo rro  de m adeira, de fren te  
ao posto de saúde, aceito 
permuta e n/ac. financiam en
to . R$ 145 m il.

CASA NOVA, com 3
dorm itórios, sa la, cozinha, 
w  c socia l, suíte, piso fr io , 
la je com acabam ento em 
gesso, a c / financiam ento.
R$ 195 m il. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

APTO C/ 03 suítes e varanda 
gourm et. Toledo Imóveis 
3263-0187

CENTRO (REF 31), casa com 
3 dorm., w  c socia l, 1 suíte, 
sa la, cozinha, 1 d ispensa, 
lavanderia coberta, garagem  
descoberta p /  2 carros, 
piso fr io  de boa qua lidade, 
la je com  acabam ento em 
gesso, te rreno  com  área 
to ta l de 187 m^, com  133 m^ 
de construção. R$ 260 mil 
aceito  financiam ento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418 / (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

CACHOEIRINHA (REF 50), 
vendo 2 Casas no mesmo 
te rreno , alugada, te rreno  com 
286 m^, ó tim o p /  o investidor. 
R$ 110 m il. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JD. NAÇÕES (ref 137), 
sobrado com  1 dorm itó rio , 
sa la, cozinha revestida, a /s  
coberta, w  s socia l, na parte 
inferior, na parte superior 
3  dorm itó rios , 1 banheiro, 
sacada, piso fr io , com laje, 
troco  por casa em outro bair
ro, n /ace ito  financiam ento.
R$ 150 m il. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

CENTRO (REF 04) Excelente 
oportunidade, casarão antigo, 
te rreno  com  área to ta l de 
628 m^. R$ 500 m il aceito 
proposta. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

JD. MONTE Azul (ref 116), 
casa com 2 dorm itórios, sala 
am pla , copa-cozinha, w  c 
socia l, su íte  em construção, 
piso fr io , com  laje, aceito 
carro no negócio, fa lta  aca
bam ento fina l. R$ 140 m il a c / 
propostas. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

www.facebook.com/pizzariamanjericaolp
FAÇA SEU 
PEDiDO

O N LIN E
PAGUENOCARTÃO 

EMSUACASA

TODOS OS DIAS 
DAS18HÀS00H

DELIVERY
(14 )3 2 6 3 -5 0 7 1  •3 2 6 3 -S 7 2 6 .9 9 7 1 S -3 8 3 7 -9 9 1 S 1 -6 9 2 2  
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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, 
iaieepisofrio, R$ 320 mii.____________________________________
Jd. Nações -  Sobrado comerciai e residenciai com 384 m̂  de construção 
e 250 m̂  de terreno, comércio com saião de 150 m̂ , 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$-165 mii
Jd. Joao Paccoia -  sobrado comerciai c/ 2 saiões de 155,96m2 e 
176,56m2 (as construções) em um terreno de221,50m2 deãrea (ambos 
aiuqados)-R$-330mii_______________________________________
Jd. João Paccoia -  terreno de esquina com 247,00m2 -  com uma cons
trução adiantada de um saião comerciai -  R$-145 mii

(1 4 )  3 2 6 3 -4 1 1 0  • 9 9 7 9 0 -6 9 3 0  • 9 9 7 9 4 -4 8 9 4  (V iv o )  
w w w .c o rd e iro im o v e is .n e t.b r  

c o rd e iro im o v e is ip @ h o tm a ii.c o m .b r

PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO
*  PROJETOS RESIOENCIAIS
± DOCUMENTAÇÃO 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/saia 02 

ambientes/coz/banheiro/iavanderia/ 
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 Vaior 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

w w w . t o l e d o i m o v e i s . c o m . b r
Tel (14) 3263-0187
Av. 25 de Janeiro, 364 
Centro

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

ITAPUA, CASA c / sala, 
copa, cozinha, 3 dormi
tórios 1 suíte, garagem 
p/ 2 carros, rancho no 
fundo R$ 250 mil. Tratar 
Vila Negócios Imobiliá
rios 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.

A IMOBILIÁRIA Sig
Imóveis comunica 
a todos que está 
administrando alugueis, 
e nesse momento está 
precisando e cadastran
do 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 dor
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. - R$
125.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722.

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

NÚCLEO, 02 dormi
tórios, sala, cozinha, 
banheiro social, des
pensa, área de serviço e 
garagem - R$ 115.000,00
- Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. MONTE Azul, 2 dor
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e garagem. - R$
200.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722

VILA NOVA Irerê, 3 dor
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro 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, ba
nheiro e lavanderia. -  R$
250.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722.

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

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

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

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

INFORME IMOBILIÁRIO * DESTAQUES

meóaosmoBiuíuos

ATENÇÃO • Negocie com 
quem realmente entende de 

imóveis, venha conferir!

[14] 997-248-803 
[14] 3263-3163

www.vitagliano.com .br

LINDO SOBRADO NA ANTONIETA c/ excelente acabamento 
Cima: 2 dorms, sala e wc -  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! REF.- 00343

N e q ac ia s  Im obiliárias
ASSESSORIA JURÍDICA

(ia) 3264-7260 /  997-393-251 
901-630-335

Rua Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 - Centro 

Lençóis Paulista

JD.MARIA LUIZA 1 -  casa, óti
ma construção com 2 dormitó
rios, sala, copa, cozinha e gara
gem para 2 carros, R$ 260 M il. 
MACATUBA -  Casa próximo 
ao centro, 2 dormitórios, 1 suite 
ótima, sala,cozinha, copa, gara
gem para 2 carros e piscina,
R$ 280 Mil.
MACATUBA -  Casa no centro 
3dormitorio, 1 suite com closet, 
sala ,cozinha copa,
MARIA LUIZA 4 -  Casa come
çada ate a laje com 2dormitorio, 
sala, cozinha e banheiro 
Mais terreno com parcelas por 
R$ 80 Mil,

JD ITAPUA -  Casa com 2 
dormitórios,sala,cozinha ga
ragem e edícula nos fundos. 
R$ 175 Mil.
JD PACCOLA -  terreno de es
quina com 238m2 R$ 75 Mil,
DJ ELIZABETE - Em for
ma de apartamento com 2 
quartos,sala,cozinha .banheiro 

Garagem,edícula R$ 150 Mil 

JD JOAO PACCOLA-Terreno 
na A.V de esquina , terreno 

comercial (com 14m de frente 

para a avenida por 25 de fundo) 

com347m^ R$150 mil

GARAGEM para 2 carros e pis
cina. R$ 390 Mil.
MACATUBA /  PEDERNEIRAS: 
vende -  se chácara de 7 KM 
com B.OOOm^
Macatuba/ pederneiras, 
ITAMARATY :2 terrenos juntos 
no Itamaraty sendo 788m2 por 
R$ 300 mil.
MARIA LUIZA 4  -  Casa Nova- 
com2 dormitorio, sala, cozinha, 
banheiro, ótima localização por 
R$ 160 Mil a vista ou 135 mil -i- 
parcelasdo terreno.

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

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.

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

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

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 ww. 
cordeiroimoveis.net.br.

VILA ANTONIETA, 3
dormitórios, sendo 01 
suíte, sala de estar, sala 
de TV, copa, cozinha, ba
nheiro social, lavanderia, 
rancho c / churrasqueira, 
banheiro, despensa e 
garagem p/ 02 carros. R$
360.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (CRECI -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722.

JD. DO Cajú II, edícula:
01 dormitório, sala, 
cozinha, 02banhei- 
ros, área de lazer c / 
churrasqueira, piscina 
e entrada p / carros. R$
115.000. 00 - Santangelo 
Imóveis (CRECI -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722.

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

APARTAMENTO RESI
DENCIAL Jacarandá, 2 
dormitórios, sala 02 am
bientes, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e 02 va
gas de garagem sendo 01 
coberta -  R$ 165.000,00
- Santangelo Imóveis 
(CRECI -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722. 
(aceita financiamento)

CENTRO, 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
despensa, lavanderia 
e entrada p / 02 carros
-  R$ 260.000,00 - 
Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722 
ou www.santangeloimo- 
veis.com.br.

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

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 Imobi
liária (14) 3264-3343

&
OPORTUNIDADES

INCRIVEISH
'  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.Site14.

Vende-se Casa Jd. Village, d  3dorms(sendo 2 suites), 2 salas, 
cozinha, sala de jantar, área de serviço, garagem pl 3 carros 
cobertos e 2 descobertos, área de lazer, churrasq. Casa com 

piso laminado. RS 700mil.

Casa Jd. Itamaraty: Garagem pl 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^ RS 360mil.

Chácara no Corvo Branco- 3 dorms(sendo 1 suíte), 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 pl caseiro. 400m^ 
de construção. 5000m^ de terreno. RSSOOmil. Aceita imóvel 

menor valor.

Casa Maria Luíza II- 3 dorms (sendo 1 suíte), sala, copa, cozi
nha, escritório, bho social, lavanderia, garagem pl 2 carros. 

147m^ de construção. RSSoOmil.

Casa Maria Luiza II- CASA NOVA, parte alta, 3 dorms (sendo 
1 suíte), bho social, sala, sala jantar, cozinha, lavanderia, área 
lazer d  churrasq., garagem pl 2 carros cobertos. RS 340mil.

Vende-se apartamento no Edifício Beta- 4° andar, 3 dorms 
(sendo 1 suite d  closet), sala 2 ambientes, cozinha e lavande

ria com armários, escritório, 2 bhos, 2 vagas na garagem.

Vende-se excelente terreno no Granvílie com 1021 mS 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

h a b ita re lp .c o m .b r
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14) 3264 4151 | (14)99860 1407

JARDIM CAJU II,
2 dormitórios, 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 www.santangeloimo- 
veis.com.br.

JARDIM UBIRAMA,
3 dormitórios, 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 www.santange- 
loimoveis.com.br.

JARDIM SANTA
TEREZINHA REF 141. 
Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264- 
6418/ (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com)

CENTRO, CASA na R:
28 de abril c / 3 dorms, 
sala 2 ambientes, cozi
nha, 2 WC, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros com 
136,92m^ (AC) e um ter
reno 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 www. 
cordeiroimoveis.net.br.

PARQ. RES. Rondon, 2 
dormitórios, sendo 02 
suíte, sala, copa, cozinha 
c/ armário embutido, 
lavanderia, despen
sa, área de lazer c/ 
churrasqueira, banheiro, 
piscina e garagem -  R$
270.000,00 -  Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795
0722 ou www.santange- 
loimoveis.com.br.

http://www.vitagliano.com.br
http://www.santangeloimo-veis.com.br
http://www.santangeloimo-veis.com.br
http://www.habitarelp.com.br
http://www.santangeloimo-veis.com.br
http://www.santangeloimo-veis.com.br
http://www.santange-loimoveis.com.br
http://www.santange-loimoveis.com.br
http://www.santange-loimoveis.com.br
http://www.santange-loimoveis.com.br
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Classificados
Os melhores imóveis O P O R T U N ID A D E

*■ I* ■ Casa cecap 700 mts do centro, c /  sa la  TV, 2  dorms, wc social, cozinha c /  copa

w w w , v i t a g l i a n o , c o m  n  ¥  in tegrada, e área de serviço coberta +  am plo rancho c /  churrasq, fo rn o , p ia , wc, e 
disp. 2vgs cob. ac. financ. -  confira , bom im óve l! Beto 14-99724-8803 /  re f. 00302

JD. UBIRAMA, 2 casas 
em excelente endereço 
comercial, a 1 °c/ 2 
dorm., 2 salas, cozinha, 
wc social, garagem 
para 2 carros e mais 
um cômodo nos fundos 
(152,33 m^ ac. e terreno 
de 275 m^l 2° c / um 
salão comercial na fren
te ( 50,59m^ ac|, mais
1 dorm, sala, cozinha, 
wc social e garagem 
(87,01m2 ac e terreno de 
275m2|, R$320 mil (cada 
uma|. Tratar na cordeiro 
imóveis (14| 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944
894 (vivol ou www. 
cordeiroimoveis.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.cordeiroimo- 
veis.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 www.cordeiroimo- 
veis.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. 
cordeiroimoveis.net.br.

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

JÚLIO FERRARI, duas 
casas no mesmo terreno 
sendo a da frente com 
02 quartos, sala, cozinha 
e banheiro e dos fundos 
c / 01 quarto, cozinha e 
banheiro. Não aceita 
financiamento, R$ - 115 
mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14| 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944
894 (vivo| ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

JD. VILLAGE (ref 
21|, sobrado com 3 
dormitórios, w  c social, 1 
suíte c / closet, banheira, 
lavabo, sala de jantar, 
sala de tv, 3 vgs p / 
autos coberta, e 2 vags 
descoberta, lavanderia 
revestida com armário 
embutido, fundo temos
1 dispensa, canil, piso la
minado e piso frio, troco 
por apto em São Vicente, 
Santos e Guarujá, ac/ 
financiamento. R$ 555 
mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143|. Fone
(14| 3264-6418/ (14| 
997-144-352 e (14| 3264
9769, (www.pedraoimo- 
veislpta.com|

VILA SÃO João (ref 
126|,vendo 2 casas no 
mesmo terreno, casa da 
frente com 2 dormitórios, 
sala, cozinha parte 
revestida, w  c social, 
piso frio, laje com aca
bamento em gesso, a/s 
coberta, casa do fundo 
com 2 dormitórios, sala 
ampla com sanca aberta, 
cozinha revestida, w  c 
social, a/s coberta, piso 
porcelanato retificado, 
laje com acabamento em 
gesso, terreno com área 
total de 253 m^, com 
121,36 m^ de construção,
2 vagas descoberta p / 
autos, aceito permuta e 
financiamento, bairro a 
poucos metros do centro. 
R$ 220 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143|. 
Fone (14| 3264-6418/
(14| 997-144-352 e (14| 
3264-9769, (www.pedra- 
oimoveislpta.com|

JARDIM BELA Vista 
(ref 84| oportunidade, 
casa 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 1 dispensa, 
banheiro, piso frio, com 
laje e forro de madeira, 
com edícula no fundo no 
ponto de laje, precisa 
reformas. R$ 115 mil.

BOTUCATU, 24 de maio 
(ref 41|, vendo 2 casas 
no mesmo terreno, sen
do 1 com 4 cômodos e 
a outra com 2 cômodos, 
aceito permuta em Len
çóis Paulista. R$ 175 mil. 
Pedrão imóveis (creci 
115143|. Fone (14| 3264- 
6418/ (14| 997-144-352 
e (14| 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.com|

JD. PRINCIPE (ref 
74|, barracão, com 1 
escritório, 1 refeitório,
1 almoxarifado, 3 
banheiros, terreno com 
área total de 800 m ,̂ 
aceito 50% de permuta. 
R$ 650 mil.

. 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 + parce
las do terreno. Tratar Vila 
Negócios Imobiliários na 
R: Cel. Joaquim Anselmo 
Martins, 751 ou (14| 
3264-7260.

JARDIM CRUZEIRO,
casa c / 03 dormitórios, 
02 banheiro e garagem 
c / 03 vagas, lavanderia, 
e churrasqueira, R$ 225 
mil. Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14| 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944
894 (vivo| ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

COMPRO CASA de até R$ 85
mil que aceite financiamento. 
Tratar (14| 996-670-989 ou 
996-270-989.

CECAP, ALUGO salão 
com ercia l p /  residência ou 
deposito. Tratar (14| 997-146- 
342 /3263 -6919 .

ALUGO BARRACA no
Príncipe p /  fina l de ano, 
aniversários, chá de bebe, 
chá de cozinha, confraterniza
ção, sem piscina. Tratar (14| 
996-464-270

MONTE AZUL, construção 
nova (um ano|, 2 quartos,
W C, sala, cozinha, garagem  
grande, R$:750,00, locali
zada à Rua Prof. Joaquim  T. 
M orais, 134. Tratar (14| 3263
0067 Terezinha/ 3264-1381 
Luiz Carlos.

ALUGO CASA na Rondon 
(fundos|, exijo  fiador. T ratar 
(14| 3263-6641 / 996-987-007.

MARIA LUIZA IV, casa nova, 
1° inquilino , 2 quartos, sala, 
cozinha, copa, W C  social, 
lavanderia, espaço gourm et, 
garagem  para 2 carros e va
randa, exijo  fiador. Tratar (14| 
3263-6641 / 996-987-007

ALUGA-SE EDÍCULA para 
fina l de A no  N ovo - Tratar (14|
997- 680-518.

ALUGA-SE BARRACÃO
com 200 m^, na Av. Jacom o 
Augusto  Paccola, fu tu ro  
anel v iá rio  da cidade, ó tim o  
para deposito, escola, igreja, 
oficina e escritó rio  em  geral. 
Tratar (14| 996-836-437 com 
Andrade.

MARIA LUIZA I, barracão 
com 400m^ vão livre (sem 
pilares|, com escritó rio , W C. 
Tratar (14| 3263-2758 / 997
023-921.

MARIA LUIZA IV, barracão 
c /  portão a lto  e largo, área 
to ta l 160m^, localizado perto 
do SENAI, em lugar a lto  do 
bairro, ideal p /  superm er
cado, deposito  de m ateria l 
de construção (não te m  no 
bairro |, transportadora  ou 
outras a tividades. Tratar (14| 
981-541-999 / 3263-1617 /
998 - 166-963.

IMOBILIÁRIA
C O M P P A • V E N D A • LOCAÇAO

w.imobiUaria21Lp.c 3 2 6 3 -0 0 2 1
VENDA apartamento CENTRO, 2 dorm, sala, coz, 
garagem. Entrada + parcelas. Cód. 0001
VENDA apartamento CENTRO, 74m^, 1 dorm, 1 
suíte, 2 salas, copa, coz, lavanderia, churrasquei
r a _____________________
VENDA chácara CORVO BRANCO, S.000m", 3 
dorm, sala, coz, piscina, churrasqueira, pomar, 
pasto. Cód. 0164 ACEITA PERMUTA COM IMO-
VEL._____________________________________
VENDA chácara FARTURINHA, 1.8 alq, 108m" 
construção, poço artesiano, 2 rios, pés de euca
lipto. Cód. 0158
VENDA chácara TORRE DE PEDRA, 121.000m" 
sendo 200m^ área construída, 4 dorm, 1 suíte, 
sala, coz, 2 wc, pomar, mini campo. Cód. 0117 
VENDA chácara MACATUBA, 3 dorm, 2 suítes, 
sala, coz, despensa, lavanderia, garagem cober
ta. Cód.0043
VENDA chácara SÃO JUDAS, 5.000m" sendo 
580m^ área construída, 2 dorm, 3 suítes, 3 salas, 
copa, coz, 7 wc, escritório, lavanderia, piscina. 
Cód. 0056________________________________
VENDA chácara SOSSEGO, 5 dorm, 1 suíte, 4 sa
las, copa, 2 coz, 5 wc, piscina, 2 tanques de pei
xe, campo de futebol. Cód. 0201_____________
VENDA barracão JULIO FERRARI, 200m" terreno 
sendo 270m^ área construída, anhgo mercado. 
Cód. 0188________________________________
VENDA barracão SANTANA, 250m^ terreno sen
do 270m^ área construída. Óhma localização.
Cód. 0182________________________________
VENDA barracão MONTE AZUL, terreno com 
l.OOOm^, óhma localização de frente com a pon
te, esquina. Cód. 0031

Imobiliária 21 - Rua 13 de maio, 430 
Lençóis Paulista/SP Fone: (14) 3263-0021 

www.imobiliaria21Lp.com.br

ALUGO CHÁCARA para 
festas em  A lfre do  Guedes. 
Tratar (14| 3264-5381 / 997
043-307.

JD. ITAPUÃ e M aria  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 c lube M arim bondo . Tratar 
(14| 3263-4844.

ALUGO KITINETE no Caju, 

R$350,00 +  R$20,00 agua e 

luz. Tratar (14| 996-745-783 / 

991-155-295

ALUGO EDÍCULA para 
festas com piscina. T ratar (14| 

3263-4467 e 997-025-659.

PRAIA GRANDE, aparta

m ento  no "bo qu e irão " a 50 

m etros da praia. Tratar (14| 

3264 4345 /  3263 1961/ 

997-121-515.

antan TERRENOS À VENDA
JARDIM SANTA LÚCIA

Lotes de 280m^ à 296m^ - ao lado do Maria Luiza IV 
ACEITA FINANCIAMENTO

Av. 9 de Julho, 944 - Centro - Lençóis Paulista - SP (14 ) 3263-7094 / 99795-0722
www.santangeloimoveis.com.br

CRECI - 46.374

http://www.cordeiroimo-veis.net.br
http://www.cordeiroimo-veis.net.br
http://www.cordeiroimo-veis.net.br
http://www.cordeiroimo-veis.net.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
http://www.santangeloimoveis.com.br
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CHAGARA PARA
festas em geral, semana 
e finais de semana inclu
sive Natal e Ano Novo. 
Tratar (14) 3263-6641 e 
996-987-007.

EDÍCULA PARA festas 
em geral. Tratar (14) 
3264-7174 e 997-680
518.

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

CHÁCARA DO
Engenho com salão para 
casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, 
confraternizações em 
geral. Tratar (14) 997
355-505.

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 m uita  área verde 
e lazer -  g rande oportunidade 
+  deta lhes c /  Beto V itag liano  
14-99724-8803 /  3264-5229 -  
vitagliano.com .br /  ref. 00289 
- Creci J-23626

SÍTIO A  10 km de Lençóis 
Pta, uma área de 1.59, possui 
casa, duas m ine represa, 
duas m ina d água e pomar 
Creci J-23626 -  V itag liano  
14-99786-5951 /  3264-5229 -  
vitagliano.com .br /  ref: 00240

SÍTIO COM 2,7 a lqu., possui: 
2 nascentes de água, lagoa, 
tanque de peixe, m angueira, 
pasto, casa e am plo  salão 
festas. A  12 km da cidade.
Exc. Propriedade! Creci 
J-23626 -  Beto V itag liano  
14-99724-8803 /  3264-5229 -  
vitagliano.com .br /  ref. 0005

i m o v e i s
CRECI 115.691

LANÇAMENTO
LOTEAMENTO

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

SOSSEGO, b e l ís s im a
chácara m uito  próxima a 
Lençóis Paulista, numa área 
de 5.990,00 m2, com duas 
casas, duas piscinas, 1 galpão, 
jard im , pomar, s istema com 8 
câmeras e 2 entradas, R$ 530 
m il. Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

MACATUBA, M IL  m^ de
te rras p /  chácara à 2 km de 
M aca tuba. Tratar (14) 996
786-706 c /  Vitor.

CORVO BRANCO chácara 
á venda com 5.000m^, 3 
dorm itó rios, sa la , cozinha, 
piscina, churrasqueira, pomar, 
pasto. Cód. 0164 w w w . 
im obiliaria21lp.com .br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 
(vivo) ACEITA PERMUTA COM 
IMOVEL.

FARTURINHA CHÁCARA
á venda com 1.8 alq, 108m^ 
construção, poço artesiano,
2 rios, pés de euca lip to. Cód. 
0158 w w w .im o b ilia ria 2 1 lp . 
com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

TORRE DE Pedra chácara á 
venda com 121.000m^ sendo 
200m^ área construída, 4  dor
m itórios, 1 suíte, sala, cozinha, 
2 banheiros, pomar, mini 
campo. Cód. 0117 w w w .im ob i- 
liaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313 (vivo)

MACATUBA CHÁCARA á
venda com 3 dorm itórios, 2 su
ítes, sala, cozinha, despensa, 
lavanderia, garagem coberta. 
Cód. 0043 w w w .im ob ilia - 
ria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313 (vivo)

SÃO JUDAS chácara á 
venda com 5.000m^ sendo 
580m^ área construída, 2 
dorm itó rios, 3 suítes, sala 
de estar, sala de TV, sala 
de jan tar, copa, cozinha,
7 banheiros, escritório , 
lavanderia, piscina. Cód.
0056 w w w .im o b ilia ria 2 1 lp . 
com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313 (vivo)

SOSSEGO C HÁCARA á
venda com 5 dorm itó rios, 1 
su íte, sala de estar, sala de 
TV, sala de jan tar, copa, 2 co
zinhas, 5 banheiros, piscina,
2 tanques de peixe, campo 
de fu tebo l. Cód. 0201 w w w . 
im obiliaria21lp.com .br Tel. 
32630021 Cel. 997281313 
(vivo)

OPORTUNIDADE CHÁCA
RA Jacon, te rreno  c /  250m^, 
Avenida dos Im igrantes, R$
70 m il. Tratar (14) 3263-5496.

CHÁCARA SÃO Judas (ref 
95), casa com  2 cômodos. 
banheiro, varanda com 
churrasqueira, fogão  a lenha, 
fo rno, piso fr io , com laje, 
te rreno  com área to ta l de 
1477,73 m^, ace ito  permuta. 
R$ 155 m il. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 / (14) 997-144-352 
e (14) 3264-9769, (w w w . 
pedraoim oveislpta.com )

TERRAS DE Santa Cristina, 
g leba 7 quadra QX, lo te  33, 
aceito  carro no negocio. 
Tratar (14) 991-716-513 / (11) 
957-705-155.

VENDO CHÁCARA em
A lfredo  Guedes. Tratar (14) 
3264-5381 / 997-043-307.

CHÁCARA A  800 metros 
do a s fa lto  e da c idade de 
M acatuba referência bairro 
tanqu inho  com 5 m il metros 
(imperdível). Tratar (14) 996
321-264 com proprietário .

COMPRO TERRENO para 
finalidade comercial com área 
mínima de 400 m^. Tratar (14) 
997-029-704.

TERRENO (ÁREA) 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 Vitagliano 
14-99724-8803 /  3264-5229 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00176

LOTE C/ área de 200m^, bem 
localizado no M . Luiza II - Obs.: 
totalmente plano -  oportuni
dade, confira! Creci J-23626 -  
Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3264-5229 -  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 / 200m^, 
possui uma Edícula no fundo 
do terreno. R$ 90mil -  Habitare 
Imoveis (CRECI76074) 3264- 
4151/99860-1407.

SANTA CECILIA c /
1800m^. R$300mil. Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/99860-1407

VENDO 2 terrenos no 
Itamaraty cada 1 c / 396m^. 
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.

JARDIM MARIA Luiza II (ref 
122), terreno de esquina com 
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.pedraoim oveislpta. 
com)

JARDIM MARIA Luiza IV, 
(ref 123), terreno de esquina 
com 238 ,82 m^, plano, ótima 
localização. Entrada de R$
25 mil mais parcelas. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone 
(14) 3264-6418/ (14) 997-144
352 e (14) 3264-9769, (www. 
pedraoimoveislpta.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 w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

JD. JOÃO Paccola: terreno 
plano com 200,00m2 em 
excelente localização, 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 w w w . 
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 w w w . 
cordeiroimoveis.net.br.

CENTRO, TERRENO c / 330m^, 
próximo ao clube marimbondo, 
plano, R$200 mil. Tratar na Cor
deiro 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 
murado 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 / 515m^
R$ 145.000,00, cod. 012. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/8118-1234/9771-0664.

JD ITAMARATY, c/422m^ 
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 cons
trução R$ 160.000,00, cod 337 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

JD. MARIA Luiza IV, terreno c /
240,00 m^ - R$ 28.000,00 de En
trada + Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. VILLAGE, terreno c / 
257,00m^ - R$ 121.000,00
- Santangelo Imóveis (Creci
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m^ - R$ 37.000,00 de En
trada + Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m^ - R$ 52.500,00 - 
Santangelo Imóveis (Creci 
-  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

JD. GRAJAÚ, terreno c / 
250,00m^ - 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 m^, R$ 35.000,00 + 
parcelas, obs. Lado de cima da 
rua. 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

JARDIM UBIRAMA, lote com
275,00 m^ (11 X 25), R$ 110 
mil. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

JARDIM ITAMARATI, lote 
com 521,25 m^ (15,00X 34,75), 
R$ 170 mil, obs. parte alta, todo 
murado. Ótima localização. 
Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

LOTEAMENTO RESERVA
Sant'anna em Agudos - Centro 
-  últim as unidades, área no
bre, m^ + valorizado, ruas largas 
e arborizadas, excelente topo
grafia. 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.

JARDIM GRAJAÚ, oportu
nidade, terreno medindo 275 
m^, R$ 33.500,00 de entrada 
+ 55 parcelas 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 / 
200,00m^, R$ 70.000,00. Toledo 
Imóveis 3263-0187

STA. TEREZINHA, terreno c / 
200m^, (avenida) R$ 90.000,00. 
Toledo Imóveis 3263-0187

Qouçiias
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
http://www.imobi-liaria21lp.com.br
http://www.imobi-liaria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp
http://www.pedraoimoveislpta
http://www.cordeiroimoveis
http://www.douglasimoveislp.com.br
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Construção
CASAS MODULARES
Países europeus têm investido na 
construção de casas modulares. Além de 
ser mais prática e rápida, essa alternativa 
diminui a burocracia.

G E S S O
Soluções construtivas

Rua Aracy Lourdes M. Vacchi, 368 
Jd. Maria Luiza - Lençóis Paulista 

(14)3263-2588 | 997-027-621 
www.adgesso.com.br
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Responsabilidades X  engenheiro civil
Conselho responsável por esses profissionais alerta sobre garantia de cinco anos para solidez e segurança da construção

Da Redação

No Brasil, a sociedade de um modo 
geral ainda tem muitas dúvidas 
sobre a responsabilidade de um 

engenheiro civil em uma construída. 
Segundo o CREA-SP (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Esta

do de São Paulo), o maior Conselho de 
Fiscalização de Exercício Profissional da 
América Latina, as responsabilidades se 
dividem nas áreas: administrativa, civil, 
ética, objetiva, penal ou criminal, técnica 
e trabalhista. Para saber dos seus direitos 
e deveres durante a construção, confira 
alguns pontos importantes:

FOTO: DIVULGAÇÃO

NO CONTRATO -  Engenheiro e proprietário do imóvel devem firmar um contrato sobre a obra

Responsabilidade
Administrativa
Cumprir as restrições impostas pelos 
órgãos públicos, através do Código de 
Obras, Código de Água e Esgoto, Normas 
Técnicas, Regulamento Profissional, Plano 
Diretor e outros. O não cumprimento das 
leis específicas pode inclusive, suspender o 
exercício da profissão.

Responsabilidade Civil, 
divide-se em:
1 - Contratual: contrato firm ado entre as 
partes para a execução de um determ inado 
trabalho, sendo fixados os direitos e 
obrigações de cada um;
2 - Solidez e segurança da construção: pelo 
Código Civil Brasileiro, o profissional responde 
pela solidez e segurança da obra durante cinco 
anos;
3 - M ateria is: a escolha dos materiais a 
serem empregados na obra ou serviço é da 
competência exclusiva do profissional.
4 - Danos a terceiros: é comum na construção 
civil a constatação de danos a vizinhos, em 
virtude da vibração de estaqueamentos,

FABRICA DE TELHAS
AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO

ISOLEN

•Telhas Trapézio  
Cobertura e fecham ento de 

galpões e barracões.

( 14)99725-9907

fundações, quedas de materiais e outros. 
Cumpre destacar que os prejuízos causados 
são de responsabilidade do profissional e do 
proprietário, solidariamente, podendo o lesado 
acionar tanto um como o outro.

Responsabilidade Técnica
- O arquiteto que elabora o projeto de uma 
casa será o responsável técnico pelo projeto;
- O engenheiro civil que executa a construção 
desta mesma casa será o responsável técnico 
pela construção.

Responsabilidade Penal 
ou Criminal
Decorre de fatos considerados crimes. Neste 
campo merecem destaque: 
a - desabamento - queda de construção em 
virtude de fa to r humano; 
b - desmoronamento - resulta da natureza; 
c - incêndio - quando provocado por 
sobrecarga elétrica;
Por isso, cabe ao profissional, no exercício de 
sua atividade, prever todas as situações que 
possam ocorrer a curto, médio e longo prazos, 
para que fique isento de qualquer ação penal.

EVERTON
PEREIRA
A R Q U I T E T O

(14) 996-178-886 
everton@evertonpereira.com.br

http://www.adgesso.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
mailto:everton@evertonpereira.com.br


O ECO Gente de 
Negócios
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A  Acelco Materiais Elétricos trabalha com as melhores marcas e preços do mercado. Há 19 anos, 
a loja atende os clientes de Lençóis Paulista e região. Confira os produtos da Acelco, que fica na 
avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 1500, no Jardim Ubirama. Telefone (14) 3269 6110. Na 

foto, Camila, João, André e Jaqueline.

Inaugurada no final de novembro deste ano, a loja Campeão Produtos Agropecuários oferece 
atendimento veterinário, vacinas, medicamentos, artigos para jardinagem, pesca e piscina, rações 
e acessórios para cães, gatos, pássaros e peixes. A  Campeão atende na avenida Ubirama, 200, no 

Centro. Telefone (14) 3264 8317. Na foto, Vera, Salvador e os veterinários Simoni e Murilo.
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SPORTSHOES

A  Sport Shoes é a revendedora autorizada das m arcas Nike, Adidas, Reebok, Olympikus, 
Muzino e Oasics em Lençóis Paulista. A  loja tem completa linha de produtos para quem 
pratica esportes. V isite a Sport Shoes, que fica na rua Doutor Antonio Tedesco, 267. 

Telefone (14) 3263 0906. Site www.sportshoesnet.com .br.

^ X  Na Via M arcon i, concessionária da marca Fiat em Lençóis e região, o cliente encontra 
^ y  além dos veícu los 0 km, serviços de oficina e funilaria, peças e acessórios. Confira as 

vantagens de ter um Fiat. A  Via M arcon i fica na rua José  Pacco la, número 63. Telefone (14) 
3269 1200. Ou acesse  o site www.viamarconi.com .br.

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