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Diretoria de Saúde confirma primeiro 
caso de Leishmaniose em humanos

Orvulgaç^o

Crianças de três anos contraiu o doença, e segue internado
no Hospital Estadual de Bauru

A Diretoria de Saúde 
confirmou ontem, 
por volta das 17h30, 

o primeiro caso de leish
maniose em humanos na 
cidade de Lençóis Paulista.

A doença foi confirma
da em uma criança de três 
anos, do sexo feminino e 
moradora do Núcleo Habi
tacional Luiz Zillo.

Segundo informações 
do Diretor de Saúde, Mar
eio Santarém, a criança fa
zia exames de rotina na UBS 
"DrJoão Paccola Primo" e 
após fortes indícios colhi
dos nos exames de sangue 
da criança, confirmou-se a 
leishmaniose. A menina foi 
encaminhada ao Pronto 
Socorro Municipal, e trans
ferida para o Hospital Esta

dual de Bauru, onde segue 
internada e passa bem.

A Diretoria de saúde 
vem cuidando do proble
ma através do inquérito 
canino, iniciado em junho, e 
que já identificou quase 20 
casos da leishmaniose em 
animais. "Através do inqué
rito canino, foram identifi
cados 18 casos de animais 
com a leishmaniose, e que 
infelizmente terão que ser 
sacrificados. Alertamos a 
população para que cuidem 
de seus quintais, e recolha 
as fezes de seus animais, ao 
levarem para passear, pois 
com a prevenção, podemos 
evitar novos casos", decla
rou Santarém.

A doença não é con
tagiosa nem se transmite

diretamente de uma pes
soa para outra, nem de um 
animal para outro, nem 
dos animais para as pesso
as. A transmissão do parasita 
ocorre apenas através da pi
cada do mosquito fêmea in
fectado. Quando não tratada, 
pode evoluir para óbito em 
mais de 90% dos casos.

Sintomas da leishmaniose 
em humanos

Os principais sintomas 
da leishmaniose visceral 
são febre intermitente 
com semanas de duração, 
fraqueza, perda de apetite, 
emagrecimento, palidez, 
problemas respiratórios, 
diarréia, sangramentos na 
boca e nos intestinos.

Caixa Econômica continua em greve
Mesmo com o acordo fir
mado entre a Federação 
Nacional dos Bancos (Fe- 
naban) e o sindicato dos 
bancários, em assembléia

realizada na última quarta- 
-feira, 27 de setembro, a 
agência da Caixa Econômi
ca Federal de Lençóis Pau
lista permanece com suas to na manhã de ontem.

atividades paralisadas nes
ta sexta-feira. As demais 
agências da cidade já reto
maram seu funclonamen-

Mosquito palha é o responsável pela proliferação da doença

Novo semáforo 
começa a 

fimeionar hoje
Edson Correia/Notícids de Lençóis
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Segundo informações 
do Departamento Mu
nicipal de Transito de 

Lençóis Paulista (Demutran), 
o novo semáforo instalado 
no cruzamento das ruas 
Ôeraldo Pereira de barros e 
Coronel Joaquim Anselmo 
Martins passa a funcionar 
hoje, no período da manhã.
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Candidatos a 
prefeito apresentam 
sua posição sobre a 
terceirização na saúde

Na reta final da cam
panha eleitoral 2012, 
o jornal Notícias de 

Lençóis abriu espaço para 
os candidatos ao executivo 
municipal apresentarem 
ao eleitorado de Lençóis 
Paulista suas idéias sobre 
algumas questões que se 
fazem presente no dia-a- 
-dia da população lençoen
se. Na edição desta sexta- 
-feira, o tema abordado 
foi a terceirização e seus 
reflexos no sistema de saú
de do município. Os quatro 
candidatos deram sua opi
nião sobre o assunto.
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AGENDA

Curso de desenho
Contato: (14) 8111-8732 
Local: Rua Santo Antonio, 

674- Irerê

Concerto "Comida" de 
Arnaldo Antunes

Dia 29 de setembro às 20h 
Local: Auditório da 

Casa da Cultura 
Informações: (14) 3263-6525

Fantástico Día das Crianças 
com palhaço Faísca

Dia 12 de outubro às 15h 
Haverá pipoca, sorvete, refri

gerante e algodão doce 
Exclusivo para sócios

Show de Prêmios em prol 
da Casa Abrigo

Dia 19 de novembro às 20h 
Local: Lions Clube

N a trilha da
musica

ocalista da banda 
Os Quatro come
çou sua trajetória 

na música ainda criança, 
cantando em igrejas da 
região. Hoje, com a expe
riência trazida dos shows 
em barzinhos e dividindo 
o palco com os cincos mú
sicos que acompanham, 
desde dezembro do ano 
passado, Débora Girardi 
vive um novo momento 
da sua história. Com uma 
voz que impressiona e um 
sorriso contagiante, Débo
ra conta sobre o seu amor 
pela musica e o sucesso 
como vocalista da banda 
Os Quatro.
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Mirella Santos 
traiu Latino

http://www.noticiasdelencois.cotn.br


COLUN à à o
Justiça determina o fim da terceirização na saúde

/^GNELLO

Ecos do preconceito
m 2010, o Conse
lho Nacional de
Educação, ad erin 

do à d iscussão levan-

ação contra outra obra 
do escrito r, o livro de 
contos "N egrinha". 

Embora centrada na
tada pelo institu to  de 
Advocacia Racial (Ia ra ), 
determ inou que o livro 
"Caçadas de Pedrinho", 
do e sc r ito r  M onte iro
Lobato , não d eve ria  ser 
d istrib u íd o  às esco las

precisão de se d iscu tir 
a questão racia l no B ra
sil, a situação  m exe em 
dem asia com corações 
e m entes. Isso porque 
o tem a racism o evoca 
uma falsa m oralidade

da rede pública b ra s i
le ira  por causa de seu 
conteúdo  rac is ta . Pas
sados dois ano s, a m e
dida não v igo rou , mas
ainda ecoa en tre  aque-

*

les que tra tam  a q ues
tão  com o um lib e lo  da 
lu ta contra  o rac ism o .
Causa leg ítim a, mas por 
vezes mal conduzida.

M esm o não entran-

que insistim os em so
brepor a uma herança 
h istória  que se m antém  
fo rte  no país, mas oculta 
na própria imagem que 
constru ím os dele .

Q uerem os acred itar
que som os desprovidos

»

de qualquer sentim ento  
de racism o que coloque 
o outro em uma situação 
Inferior ou animalesca

Editorial

'do em vigor, a d e te rm i
nação do conselho de 
educação levou as no
vas edições do livro a 
v irem  acom panhadas de 
uma nota técn ica , reco
m endando aos p ro fes
sores que apresentem  
seu conteúdo contex- 
tualizando-o dentro do 
m om ento h istórico ' em

perante aquilo que des
toa do que se convencio
nou como o padrão, ou 
seja , 0 branco. No entan
to, os anos de desigual
dade e o sofrim ento pelo 
preconceito ainda se fa
zem presentes por aqui. 
E não é a discussão sobre
um simples livro que vai 
mudar isso.

que foi e scrito . A m edi
da, no entanto , não foi 
su fic ien te  para os c r ít i
cos, que nesta sem ana

Edson Agnello é ar
quiteto, urbanista e em
presário, pós-graduado

prom overam  uma nova■ < r « > > * pela F6V.
t v r

A população de Len
çóis Paulista, tem 
até 0 próximo dia 

5 para cadastrar os pe
didos para o m utirão de 
audiências de conciliação 
durante a Semana Nacio
nal de Conciliação, que 
acontece entre os dias 7 
e 14 de novembro.

A conciliação envolve 
também os conflitos que 
ainda não se transform a
ram em processos, cha
mados extrajudiciais ou 
pré-processuais.

Qualquer pessoa física 
ou juríd ica pode ter seu

H f

Colunista da Semana

O távio  Frabetti

Horário eleitoral 11

Na última coluna fa
lamos um pouco 
sobre a finalidade 
do Horário Político. Como 

rápida recordação, lembre
mos que 0 horário eleitoral 
é a oportunidade que to
dos os candidatos possuem 
para divulgar suas idéias 
e sua candidatura. Para o 
eleitor, é a chance de com
parar e escolher o mais 
preparado em sua opinião. 
No entanto, está havendo 
um desvirtuamento desse 
espaço, tanto pela enxurra
da de promessas (quase to
dos prometem que melho
rarão o mundo), quanto pelo 
grande número de bizarri- 
ces, aproximando o horário 
eleitoral de um programa de 
humor e entretenimento.

Se o eleitor não encon
tra o que precisa no horário 
gratuito, qual seria a solu
ção? Uma delas seria ocu
par parte do horário com 
o debate entre os candida
tos. No entanto, aqui está 
mais uma decepção. Quem 
já assistiu a um debate na 
íntegra sem dormir, mudar 
de canal ou sair da sala, 
sabe do que falo. O embate

entre candidatos está entre 
um dos programas mais cha
tos e insossos que as redes 
de televisão colocam no ar. 
O principal motivo é o forma
to engessado demais, com 
uma quantidade exagerada 
de regras e limitações. Isso 
é tão real que a cada bloco 
do debate é preciso montar 
uma "arte" (ilustração) ex
plicando aos espectadores, 
e muitas vezes até para os 
participantes, como serão 
os próximos passos. Tudo 
é tão ensaiado, tão meticu- 
losamente cronometrado e 
quadrado, que parece estar
mos assistindo máquinas fa
lantes. O debate desenrola
tão mecânico que às vezes 
parece que fora gravado.

Mesmo com diferentes 
regras e tentativas de forma
tos, os debates cada vez mais 
são parecidos. Quem assistiu 
a um, assistiu a todos. Candi
datos respondem perguntas 
de outros candidatos sobre 
temas genéricos e alguns 
questionamentos dos jorna
listas e/ou do público, sem
pre tendo que falar dentro de 
um limite temporal. Como há 
pouco tempo, não há apro

fundamento de nenhum 
tema ou uma maior discus
são sobre os problemas da 
cidade. As respostas são 
entrecortadas pelo tempo 
(e pelo corte do mediador) 
e a colcha de retalhos te
mática é incrível. Passa-se 
de problemas de transpor
te à descriminaiizaçâo do 
aborto ou falta de moradia 
em segundos. No debate, 
vence quem melhor domi
na técnicas de oratória e 
quem tem mais facilidade 
e paciência em gerenciar 
uma discussão.

Os debates também são 
terrenos férteis para seme
ar promessas. E aqui se 
pensa outra problemática. 
Se o jornalismo preza pela 
objetividade e veracidade 
dos fatos, como hospeda o 
discurso carregado de pro
messas políticas? Seria o 
jornalismo uma vítima? Ou 
um cúmplice?

Assunto para a próxi
ma coluna.

Otávio Frabetti cursa 
o 3S ano de Comunicação 
Social, com habilitação em 
Jornalismo, na UNE5P
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caso resolvido em poucos 
m inutos. A parte contrá
ria àquela que se inscre
ver para a Semana Nacio
nal de Conciliação recebe 
uma carta-convite para com
parecer no dia da audiência.

Essa é a oportunidade de 
resolver ações que se alon
gam no Poder Judiciário ou 
mesmo litígios que ainda 
não se tornaram processos, 
de forma muito rápida.

O cadastram ento é 
muito fácil e pode ser 
feito pela internet. Po
dem ser inscritos os pro
cessos que tram itam  em

qualquer vara cível, de 
fam ília , judicial e Juizado 
Especial Cível do Estado 
de São Paulo. Basta saber 
o número do processo, a 
vara onde tramita e o en
dereço da parte contrária.

O cadastro de pedidos 
pré-processuais abrange 
as áreas cível (direitos 
disponíveis, consumidor, 
vizinhança, acidente de 
veículo etc.) e de fam ília 
(divórcio, alim entos, re
gulamentação de visitas, 
guarda de filhos e averi
guação de paternidade, 
entre outros).

A novidade é que os 
Centros Judiciários de 
Soluções de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs) reali
zarão os m utirões de con
ciliação pré-processuais 
e os pedidos podem ser 
cadastrados no site do
Tribunal de Justiça do Es
tado de São Paulo para
qualquer uma das com ar
cas que possua unidades 
instaladas, entre elas a ci
dade de Lençóis Paulista.

Faça 0 cadastro do seu 
pedido e resolva o confli
to, "Quem concilia sem 
pre sai ganhando".
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Politicando
C on h eça a  can d id ata  P ro fesso ra  R ô  R ad icch i

• «

u, p ro fesso ra  Ro- cação  desde 1980  (p e la  in fan til na rede munici-

sânge la  R ad icch i, rede e s ta d u a l) , em
nascí em  Lençó is 1994  co m ece i com o

pal. Leciono na E.M.E.I 
"M aria  Cordeiro F. Orsi"

P au lis ta , a tuo  na edu- p ro fesso ra  de ed u cação  na Cecap.

PROPOSTAS
M in h as p rop ostas 

são  b as icam en te  d ire 
c io n ad as para a m inha 
á rea  de a tu ação , pois 
ac re d ito  que co n h e ce 
m os m e lh o r aq u ilo  no 
qual d ed icam o s p ra ti
cam en te  a nossa v ida  
to d a . Se fo r e le ita , p re 
ten d o  lu ta r com  todas

c ip a lm e n te  pe los co- por essa cidade, pois

egas p ro fe sso re s , tão 
d esm o tivad o s e d es
va lo rizad o s por todas
as esferas de governos.
Q uais os reflexos para a
população de pessoas
que são e le itas para re
presentá-los e sim p les
m ente se esquecem  dis-

as m in h as fo rças  em  so depois que lá estão ?

prol do fu n c io n a lism o
púb lico  em  g era l, prin-

Esp ero  poder co n tin u 
ar trab a lh an d o  m uito

é aqui que moro, que 
crie i m eus filhos e que 
graças a Deus já  estou 
podendo ve r crescer 
os m eus netos. Preci
sam os de uma grande 
renovação  na nossa Câ
m ara M unicipa l, e prin
c ip a lm en te  da força das 
m u lheres na política lo
cal. Estou com Bel 45 e 
M arise  V ice , pelo PSDB.
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ESPECIAL

A duas semanas das 
ele ições m un ic i
pais 2012, o jor- 

lal N otícias de Lençóis 
apresenta aos e le ito res 
lençoenses mais uma 
possib ilidade de ava
lia rem  o conhecim ento 
dos quatro candidatos 
ao executivo m unici
pal sobre os problemas

da cidade. Para tanto , 
foi aberto  um espaço 
onde Cleuza S p ira n d e llí 
(P T B ) , Edson F e rn a n 
des (P S O L ), Izab e l C r is 
t in a  Lo ren ze tti (PSD B) 
e M arcos Rodrigues de 
Lim a (PC do B) pudessem 
responder a uma pergun
ta tem ática elaborada pe
los profissionais do N otí

cias de Lençóis.
Na edição desta sex

ta-fe ira , 28 de setem bro , 
0 assunto escolh ido foi

lução do Suprem o T ri
bunal Federal (STF), que 
determ inou a obrigato
riedade da adm issão de

gerindo serviços como 
0 de clín icas de fam ília

a te rce irização  da saúde 
pública no município e o 
impacto que ela gera so
bre a qualidade do serv i
ço prestado à população.

A escolha surgiu d ian
te de uma recente reso 

serv id o res, para cargos 
dentro do setor de saú

e UPAs, mas lhes im 
põem a obrigação de ter 
nesses locais m édicos e

de pública do Rio de Ja 
neiro , através de concur
sos públicos. A decisão 
perm ite que Organiza
ções Sociais continuem

outros p ro fissionais que 
não sejam  terce irizados 

conseqüentem ente ,e ,

tem porários.
Considerando o pre

cedente aberto  pela

decisão, uma vez que 
possib ilita que a m edi
da repercuta em outros 
m unicípios b rasile iros, 
por se tra ta r de uma de
term inação partida do 
órgão máximo da Justiça 
b rasile ira , apresentam os 
a seguinte questão aos 
candidatos a prefeito  de 
Lençóis Paulista :

Um recente parecer emitido pelo STF, no último dia 19 de setembro, determinou o fim da terceirização da saúde no município do Rio de Janeiro, tor
nando obrigatório que os cargos inerentes aos serviços de saúde prestados dentro de órgãos públicos passem a ser atribuídos a servidores admitidos por 
concurso público. Considerando tal resolução e o precedente aberto para que ela se repita em outros municípios brasileiros, uma vez que exige do STF a 

coerência de aplicar a mesma interpretação para a lei em todos os casos que cheguem ao seu julgamento, como você enxerga a situação de Lençóis Paulis
ta nesse cenário, tendo a futura obrigação de municipalizar setores da saúde pública (Pronto Socorro, SAMU) que, hoje,

estão a encargo do serviço terceirizado prestado pela Organização Cristã de Ação Social ^OC45^?

Cleuza de Fátima Ribeiro Spiradelli (Cleuza Spirandelli)
Temos a intenção de mu

nicipalizar o Pronto Socorro 
e o SAMU. Não vamos es
perar até que sejamos no
tificados pelo Supremo Tri
bunal Federal. Isso porque 
estudos revelam que os

hospitais e prontos socor
ros que são administrados 
pela prefeitura atendem 
melhor o paciente, além 
de seus funcionários rece-

empresa privada é o lucro, 
e não é diferente com em

realizado em outros seto

berem uma remuneração 
maior. O objetivo de toda

presas que administram a 
saúde pública. Sabemos 
que este processo de mu- 
nicipalização é lento e bu
rocrático. Porém ele já foi

res da saúde pública, como 
os agentes comunitários 
de saúde. Se já foi feito 
antes, pode ser realizado 
novamente agora, com o 
Pronto Socorro e o SAMU.

Edson Fernandes (Prof. Edson)

Nosso programa de go
verno contempla esta pos
sibilidade, independente 
de determinação judicial. 
Foi divulgado recentemen
te relatório do Tribunal
de Contas do Estado (SP) 
com parando hosp itais 
geridos por O rganiza

ções Sociais (OS) e pela 
adm in istração  d ire ta . Os 
resu ltados m ostram  que 
nos hosp itais te rce ir iza 
dos; a) o custo por leito 
foi 17,60%  m aior; b) os 
doentes ficam  m ais tem 

geral é m aior; d) desi
gualdade sa laria l entre 
chefes e escalões in fe
riores é maior. Portanto, 
são nítidos os benefícios

po sozinhos nos le itos; 
c) taxa de m ortalidade

para o poder público, 
para a população e para 
os funcionários que a ad
m in istração d ireta dos

hospitais pode trazer. É 
nosso propósito , tam 
bém, aum entar o quadro 
de profissionais inc lu in 
do m édicos, fis io te ra
peutas, fonoaudiólogos, 
psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, educado
res físicos, por concurso.

Izabel Cristina Campanari Lorenzetti (Bel)

Do processo no Rio de 
Janeiro , a decisão é local 
e sem in fluência  d ireta
sobre nosso m unicíp io . 
Em Lençó is, Pronto-So
corro e SAMU são ge-

plena concordância com 
a leg islação e garantin
do à população atendi
mento 24 horas e reso-

renciados pela OCAS em

lu tiv idade . Nosso plano 
de governo prevê ações 
concretas de saúde pre

ventiva e reso lutiva , com 
capacitação de pro fis
sionais, local para t ra 
tar pacientes que lutam 
contra o câncer, am p lia
ção da Estratégia Saúde 
da Fam ília , im plantação

do Núcleo de A ssistên
cia à Saúde da Fam ília , 
construção do Centro de 
Atendim ento Psicosso- 
cial Á lcool e Drogas e do 
CEO (Centro de Especia
lidades Odontológicas).

M arcos Rodrigues de Lim a (Marcão Piauí)
Em nosso plano de

governo consta que a 
p re fe itu ra  deve assum ir 
toda responsabilidade 
da saúde no m unicíp io , 
adm inistrando d ire ta 
m ente toda sua estrutu-

pronto socorro e Samu. 
Isso será feito dentro das

ra, que inclui o hospital.

normas e leis, com con
cursos públicos para to
dos os cargos. Haverá 
uma economia que tra
rá a possibilidade de dar 
melhores condições de

trabalho e sa lário s para 
os p ro fissionais , contra
ta r médicos e esp ecia
listas em todas as áreas,
adqu irir equipam entos 
de a lta  tecno log ia  para 
a ten d er à população  e 
eq u ip ar os lab o ra tó rio s

para que os exam es 
se jam  fe ito s m ais ráp i
do, a lém  de im p lan tar 
um banco de sangue. A 
OCAS deve ser extinta e
seus profissionais rea- 
proveitados por meio de 
concurso público.

PARE
PENSE
MUDE

PARADA
PACTO NACIONAL
P E U  REDUCAO OE
ACIOENTES

t 'À Lençóis
vicMarise levada a sério

jLLLJ
COUGACAO LENÇÓB LEVADA a'  SERO • PSDB - PRB - PSD - PR - PMDB - PHS - PPS - DEM - PRP



RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Casa cecap c/ 2 dor- 
ms, s.tv, 1 wc.. coi, +1 
edicula, Ivg coberta. 
Opotlurtidâdel Vita- 
glíano C82568/ Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref:00241

Casa em K terreno 
próx. superm. pq re- 
sld. Rondon; c/ 2 dor- 
ms., 5. tv, Iwc, coz, Ivg 
cob. Oportunldadel 
Ac financl Vítagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br / ref:00242w

linda resid. centro 
próx a delegacia, clu
be entre outros, c/ 3 
dorms, 1 suite, 2 wcs, 
escrit., coz, ar. serv., 
churrasq. e piscina 3 
vgs cob. Oportunidade 
inclusive para clinicai 
Vítagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
v ltag lian o .co m .b r/ 
ref:00231

linda resid. centro 
próx a delegacia, clu
be entre outros, c/ 3 
dorms, 1 suite, 2 wcs, 
escrit., coz, ar. serv., 
churrasq. e piscina 3 
vgs cob. Oportunidade 
inclusive para clinicai 
Vítagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.
v ltag llan o .co m .b r/
ref:00231

Casa Jd Monte Azul c/ 
2 dorms, 1 suite, 2 wc 
sociais, s.tv, s.jantar, 
coz, ar.lazer c/ chur
rasq.. 2 vgs. Oportu
nidade! Vítagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br / ref:00232

&(cel. área comercial 
(industriai) 2.093m^ á 
200 mts da rod. Mar. 
Rondon,localiz. ótima 
uma empresa de até 
médio porte. Aceita 
permuta de 50% em 
veiculo ou facilita o 
pagamentol Vítagliano 
C82568/Tr. nos telefo
nes: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br/ref:00236

Prédio comercial no 
Jd Itamarati 310 m  ̂
ótima localização ideal 
para ; padaria, salão 
de festa, restaurante, 
academia e outros. 
Ótima oportunldadel 
Vítagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00225

Excelente resid. Jd. 
Itamarati de alto pa
drão. rica em acaba
mento, amplo terreno, 
4 dorms. 1 suite c/ 
arm., * wcs soc., sala 
2 ambientes, ar. serv., 
ampla coz. c/ arm., ar. 
lazer c/ churrasq. 2 vgs 
cob. Aceita Propostal 
Vítagliano C82568/ 
Tr. nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref;00226

Prédio comerc. Jd 
Ubirama, próx. av. P. 
Saiústio. exc. localiz. 
ideai p/: padaria, lojas, 
entre outros. Oportu

nidade, venha confe
rir! Vítagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00227t

Casa Jd M. Azul ótima 
localização; cj 2dor- 
ms, Iw c soc., s.tv, Ivg 
coberta, ac. financ. 
Vítagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref;00211

linda resid Jd Euro
pa SS.OOm  ̂ 2dorms, 
Iwc social, sala TV In
tegrada c/ coz , estilo 
americ., ar. serv., bom 
acabamento, tudo no- 
vinho, 1 vg desc VIta- 
gliano C82S68/ Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref:00215

Casa Jd M. luiza II I- 3  
dorms. 1 suíte 1 wc 
soc., s. tv , ar. serv. 
Cob., 2 vgs desc. Vtta- 
gliano C82568/ Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 V www.vltaglia- 
no.com.br / ref:00219

Casa nova c/ 4 dorms. 
sendo 1 suíte * 2 wc„ 
ampla saia c/ Jd. in
verno, ampla coz, ar. 
serv., 2 vgs grandes 
cobertas, ótima locali
zação (fácil acesso ao 
centro) exc. acab. Vita- 
gliano C82568/ Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref:00220

Magnífica resid. Jd Ita- 
marari c/ 4 dorms. 1 
suite, sala c/ 2 ambts 
, coz, ampla, ótima ar. 
de lazer c/ churrasq. 
sala de jogos, piscina, 
play groud, ótimo pai
sagismo e acabamen
to Vítagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00222

Casa c/ 170 m* no jd. 
príncipe, 3 dorms. 1 
suíte, wc soc., s.tv, coz. 
c/ arm., + ar. lazer c/ 
churrasq. 4 vgs cob. 
exec localízaçãol Vlta- 
gliano C82568/ Tr. nos 
telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vltaglla- 
no.com.br / ref:00223

linda resid. no 
Jd.Itamarati c/ 445m* 
em terr .1.042,00 m* 
ambientes amplos, 4 
dorms, 1 suíte, 2 salas, 
exc. acabam., pise., 
churrasq. C82568 - Tr. 
nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00195

Casa em L Jd M. luiza 
IV: 2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavand., 
3 vgs descob. Aceita 
permutal Vitagiiano- 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 > 
www.vltagliano.com. 
br / ref:00203 vc

Casa cecap, 2dorms, 
s.tv, wc soc., coz. c/ 
copa, + edicula c/ 2 
comôdos e wc social 
2 vgs cobertas Obs: 
forro de madeira Víta
gliano C82S68/ Tr. nos 
telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vltaglia- 
no.com.br/ref:00205

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. São 106m* em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar
*  rancho de lazer c/ 
churraqueira. 1 vg. 
cob. C82S68 / Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref. 00188

Casa c/ 179m* nova 
em terr. de 425m* no 
Itamarati. C/ 3 dorms. 
sendo 1 suíte c/closet, 
wc soc., ampla sala 
estar-visitas, sala TV, 
lavabo, coz. gde interl. 
a ar. serv. 2 vgs cob. 
Obs: bom acabam. 
- exc. planta, confiral 
Vítagliano / C82S68 
Tr. nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagllano.com.br/

Casa c/ 140m*, no Pq 
resid Rondon 2dorms, 
sendo 1 suite, wc soc., 
coz, s. tv/estar, *  edíc. 
fundos c/ 1 dorm e wc 
, ar. serv. 2vgs desc., 
bem localiz. C82568 / 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref;00192

Casa c/ 166m* bem lo- 
callz. na Cecap, 3 dor
ms, wc social, sala tv / 
estar, coz., bom acab.
*  ar. lazer c/ churrasq 
e wc. 2 vgs cob. Estu
da prop. e ac. financ. I 
/ Vítagliano /C82568 - 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagllano.com.br / ref. 
00179V

Sobrado lindo, c/ 200 
m̂  reg. privil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
s. visitas, coz. c/ sala 
jantar integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima: 
s. TV íntima c/ sacada, 
3 dorms, wc social * 
edíc. c/ 1 dorm., sala, 
coz. e wc. e quintal. 
5 vagas, 2 cob. Ac. 
financ.! Vítagliano 
C82568 / Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagiiano.com. 
br / ref. 001S4V

Linda casa no Caju, 
próx. à coméres. C/ 3 
dorms, s. TV, s. Jantar, 
wc soc., coz. gde., a.s., 
+ ar. lazer e quintal. 1 
vaga cob *  3 desc. Exc. 
acbmto. ót. oport., 
ac. perm - ideal p/ 
investirl Vítagliano / 
C82568 -  Tr nos tele
fones: (14) 9724-8803 
/ 3263-3163 -  vita- 
gliano.com.br / ref.
00160V

Casa nova frt a prç no 
Itapuã, ideai p/ lazer/ 
festas. C/ 1 dorm st., 
sala ampla, lav., va
randa gde, coz., ar. 
serv., *  quintal c/ gde 
esp. p/písc. ecomérc., 
agregado. 1 vg. cob., 
exc. p/ Investidor, ape
nas R$ 120.000,001 
C82568 / Tr. nos tele
fones; (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
vitagllano.com.br/ref. 
00167V

Casa no J. Paccola c/ 
boa planta. Possui: 2 
dorms sendo 1 ótima 
suíte, wc social, sala 
de TV e visit., coz. c/ 
copa integrada e a/s 
+ quintal, c/ esp. p/ 
ar. lazer. 1 vaga. Obs.; 
Acabam, de 1> - Vale 
a pena conheceri 
Ac.hnanc.l . Vitaglia- 
no / C82568 • Tr. nos

ISAMIX
CONTRA TA
Assistente de RH 

com conhecimento pteno 
de todas as fases 
de contratação e 

administração de pessoal.

Envie seu currículo para: 
Rua Raul Gonçalves, 124 - 
centro Lençóis Paulista, ou 

isamix.trading@yahoo.com.br

telefones: (14) 9724- 
8803 / 3263-3163-vi- 
tagliano.com.br / ref. 
00136V

Sobrado c/ 350m  ̂
exc. localiz. Várias sa
las, ótima cozinha, 3 
dorms. (2 suítes), WC 
social, ar. lazer e ar. p/ 
escrit. ou clínica inte
grada ao imóvel. Obs; 
acabamento nobre c/ 
vista panorâmica p/ 
toda cidade. Várias 
vagas. Ac. Permuta e 
propostal Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones; (14) 9724^8803 
/ 3263-3163- vltaglla- 
no.com.br/ ref. 00114

Casa em % terreno 
c/ lindo acabmto na 
Rondon. Sala de TV, 
3 dorms, WC social, 
jd. Inverno, coz. e a/s 
coberta, além de ar. 
lazer c/ churrasq. e 
linda vista panorâmi
ca. 1 vaga coberta. Ac. 
Financ. I Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
/ 3263-3163- vltaglia- 
no.com.br/ ref. 00115

Casa no bairro cacho- 
erinha c/ 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei
ro, garagem p/ 01 
carro e lavanderia, 
pisos externos no
vos e pintura nova. 
(Oportunidade) -  R$ 
- 100.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
bÍllária21lp.com.br

3263-0021- www.imo- 
blllária21lp.com.br

Casa no Parque Ron
don c/ 01 suite e 02 
quartos, banheiro, 
sala, cozinha, rancho 
c/ lavanderia, gara
gem p/ 2 carros, R$ 
- 210.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
blíiária21Lp.com.br

Excelente sobrado no 
jardim Itamaraty c/
445,00 m2 de cons
trução, 1050,00 m2 
de terreno, c/ piscina, 
rancho c/ churrasquei
ra, 3 quartos sendo 
01 suite c/ banheira, 
jardim arborizado, 2 
salas, 2 banheiros, rica 
em madeiramento e 
blindex, armários em
butidos, mármore ita
liano na sala, lareira, 
sacada nos quartos, 
venha conferir . Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l; (14) 
3263-0021- www.lmo- 
billária21Lp.com.br

lazer, churrasq. e quin
tal. 2 vagas. Ac. Financ. 
e permutal Vitagllano 
/C82568-Tr.nos tele
fones; (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vitaglia- 
no.com.br / ref. 00112

Ótima casa no bairro 
Açal (perto do azulão) 
c/ 2 quartos, sala, 2 
banheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, jar
dim de inverno, cerca 
elétrica e alarme, R$ 
- 175.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l; (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliária21lp.com.br

Excelente edicula 
no jd. viilage, ótimo 
acabamento, piscina, 
churrasqueira, gara
gem p/ dois carros, 1 
quarto, banheiro, sala, 
copa e cozinha, cerca 
elétrica e ventilador 
de teto. Tr. na imobi
liária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
bilíária21Lp.com.br

Casa no Jardim João 
Paccola c/ 60,00 m2 
de construção, 01 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem p/ 02 carros, 
armário embutido 
na cozinha, terreno 
com 222,00 m2 -  R$ 
- 140.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
bliiária21Lp.com.br

Casa na cecap em fase 
de obras, c/ 3 quartos 
sendo 1 suíte, 3 ba
nheiros, dep. empre
gada, garagem para 
2 carros, sala, lindo 
madeiramento -  R$ -
115.000,00, não aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.ímo- 
blliária21Lp.com.br

Ótima casa no Jardim 
Maria luiza II com 
muito porceianato, ar
mários embutidos na 
cozinha e banheiros, 
pias dos banheiros c/ 
cubas sobrepostas, 
saneas, 03 quartos 
sendo 01 suite c/ guar
da roupa embutido, 
banheiro, lavanderia, 
jardim de inverno, 
sala, garagem p/ 02 
carros. Tr. na imobiliá
ria 21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel; (14) 3263- 
0021- www.imobiiiá- 
ria21Lp.com.br

casa nova no jd. Eu
ropa c/ 2 quartos, 
banheiro, sala, copa 
e cozinha, aceita 
financiamento. Tr. 
na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 
4 3 0 - te l; (14) 3263- 
0021- www.imobili- 
ária21Lp.com.br

Casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 - 
RS -135.000,00, aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
blliária21lp.com.br

Casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 • 
R$ -135.000,00, aceita 
financiamento. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliária21lp.com.br

Casa c/ comércio na 
frente (próprio para 
bar, lanchonete e ou
tros) no Jardim Monte 
azul -  R$ - 107.000,00 
(não aceita financia
mento) . Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14)

VENDE - SE
Casa em construção com 246,4001*, 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de residência aprovado com 
92,50m* e fundaçáo pronta; com liga- 
çêo de água, esgoto e energia elé- 
tiica. Aceitamos permuta com imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhflo. Oportuni

dade única. Valor de 
R$ 80.000,00. Contato (14) 3263 4214.

Casa no jd. Viilage c/ 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha e banheiro, 
armário embutido na 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Tr. na imobiliá
ria 21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.lmobiliá- 
ria21Lp.com.br

Casa c/ 146 m*, no 
centro próx. a Unl- 
med, ideal p/ clínica. 
Ampla sala de visitas e 
jantar, coz., 3 dorms c/ 
1 suíte, WC social + ar.

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
,suíte, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, 
sala, NOVA. Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
biliária21lp.com.br

Casa no centro da 
cidade c/ ótima loca
lização (av. Ubirama) 
prox. cemitério - piso 
durafloor, 3 quartos 
, suíte, sala, cozinha

planejada, churras
queira, garagem co
berta. RS - 240.000,00. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430
-  tel; (14) 3263-0021- 
www.imobíliária21Lp. 
com.br

Sobrado centro da 
cidade -  próximo es
cola Dr. Paulo Zillo, 
excelente para clinica/ 
comércio. Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
biliária21lp.com.br

Casa nova no jd. prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro 
grande, garagem p/ 3 
carros, r$ 240.000,00. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430
-  tel; (14) 3263-0021- 
www.imobiliária21Lp. 
com.br

Excelente casa (semi- 
-nova) no jd. Santa Te- 
rezinha c/ 03 quartos, 
02 banheiros, cozinha 
c/ armário embutido, 
blindex, jardim, ran
cho c/ churrasqueira 
c/ forno de pizza e le
nha, lavanderia, sanea 
e boa localização, r$
- 240.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliáriaZlLp.com.br

TERRENOS/
SÍTIOS

Sítio com 2,7 aiqu., 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, 
pasto, casa e amplo 
salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Pro
priedade! Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vítaglia- 
no.com.br/ ref. 0005

Sítio com 2,7 alqu-, 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, 
pasto, casa e amplo 
salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Pro
priedade! Vitagllano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vitaglia- 
no.com.br / ref. 0005

Galpão / Barracão , 
c/ 400m* terr. plano, 
possib. ampliação de 
*  400m*, pé dir. alto, 
paredes alvenaria, 
cobert. estrut. me
ta l, piso ciment. alta 
resist., wc serv., + es
crit. frontal, localiz. 
estratégica p/ Super
mercado! Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vltaglia- 
no.com.br / ref. 00113

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts 
de fundo, em reg. co
merc. da rua 28 de 
abril, ótimo p/ cons
trução de galpão/ 
loja. Oport. Estuda 
propostal Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vitaglia- 
no.com.br / ref 00122

Amplo terreno
(área) c/ + 300m* c/ 
29 mts de fundo, em 
reg. comerc. da av. 
J. Paccola, ótimo p/ 
constr. de galpão/ 
loja. Oport. p/ inves
tidor! Estuda propos
ta IC82S68/ Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2290 - 3263-3163 -  
vitagliano.com.br / 
ref 00138

Lote c/ área de + de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região 
privilegiada e tran- 
qüila, já murado e c/ 
calçadal Oport. de gde 
área próx. do centrol 
C82568 / Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2290
- 3263-3163-vitaglia- 
no.com.br / ref 00139

Terreno (área) de 
628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 
mts da XV Novembro. 
Oportunidade Inves- 
timentol Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
/ 3263-3163-vítaglia- 
no.com.br / ref 00176

Chácara c/ 16.880 m2 
de área á 6km de Alf 
Guedes, fácil acesso. 
Possuí: pomar, trans
formador (energia) 
independente, mina 
d água e um rio (córre
go) na divisa. C82568 / 
Tr. nos telefones: (14) 
9635-2290 - 3263-
3163 - vitagliano.com. 
br / ref 00183

Sítio de 21 alqueires 
em Vanglória, a 6km 
da Usina S. José, cana 
de açúcar e pasto. Pos
sui 2 minas D água, rio 
na divisa, casa ampla, 
pomar e outras ben
feitorias C82568 / Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 -  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
br/ ref:00193

Sítio 2.4 alq. 7 km de 
lençóis, pomar, hor
ta, piquete, pasto, 
plantação de café, 
irrigação,mina d"água, 
terreiro café, 02 casas 
boas, fogão a lenha e 
churrasq. Vítagliano 
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163
-  9724-8803 / vitaglia
no.com.br ref;00224

Sítio 7km de Lençóis 
Pta, c/ 4 alq., casa 
sede, casa p/ cola
boradores, SOO pés 
de manga, 500 pés 
de lichia em início 
de produção, planta
ções, piscina, represa, 
sistema de Irrigação. 
Vítagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones; (14) 
3263-3163 -  9724- 
8803 / vitagliano.com. 
br ref;00229

Sítio a 10 km de len
çóis Pta, área de 1.59 
alq., possui casa, 2 mi
nas, represa, e pomar. 
Vitagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones; (14) 
3263-3163 -  9724- 
8803 / vitagliano.com. 
br / ref ;00240

Excelente chácara na 
cidade Macatuba c/
20.000 m2 de área, 
lindo acabamento c/ 
3 quartos, 2 suítes, 
piscina, jd. de inverno, 
lavanderia e churras
queira - venha confe
rir, preço sob consulta. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430
-  tel; (14) 3263-0021- 
www.imobiliária21lp. 
com.br

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 suites, 5 quartos, 
7 banheiros, 3 salas, 
dep. Empregada, pis
cina, churrasqueira, 
sauna, bar molhado, 
madeiramento, porce
ianato, jardim de in
verno, lagoa c/ peixes 
ornamentais, closet 
c/ lareira e canil c/
580.00 m2 de constru
ção e 5000,00 m2 de 
terreno, venha confe-

N FO R M l IM O BILIÁ RIO

O  CD

agnan
o
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M i c ó a o s  IM O B IU Á IU O S

Avadaçâo Mercadológica 

•  Docum entação Registrai 
•  Assessoria para Rnanedamento 

•  Assessoria Jurídica

www.vitagliano.com.br

r i r . Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel; (14) 3263- 
0021- www.imobiiiá- 
ria21lp.com,br

Terreno no jd. Prín
cipe na parte alta, 
RS - 60.000,00, Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
biiiárla21Lp.com.br

Chácara perto de cacho
eira c/ piscina, pomar, 
amplo rancho c/ chur
rasqueira, 2 quartos, 
2 banheiros, 6.000,00

m2 de área e 100,00
m2 de construção. 
RS - 180.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de mak), 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imobi- 
liár1a21lp.com.br

VEÍCULOS

Vende-se Fusca, ano 
1979. branco, bancos 
de fiesta, revisado, 
com som, licenciado 
até Julho de 2013. Pelo 
valor de fi$ 5.000,00. 
Tr. com Paulo ou Luiza, 
tel: (14) 3263-2070 ou 
(14) 9681-9055

Vende-se Saveiro, ano 
2001, 1.8, gasolina, G3, 
vidro, trava elétrica, alar
me, capota rrtarflfma, 
sem direção hidráulica, 
oor prata. Pelo valor de 
RS 18.500,00. Tr. com 
Neto, tel: (14) 9604-5591 
ou no tel:(14) 3263- 
3709, após as 16h30

Couríer Mod 2001, 
1.61, protetor de ca
çamba, lona marítima, 
com mp3. Vendo ou 
troco por moto Hon
da. Tr. nos telefones: 
(14) 3264-4345 ou 
(14) 9791-3285

206 SW Feline, Peu
geot, ano 2008, preta, 
flex, completa. Pelo 
valor de R$ 24.500,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los: (14) 3264-1000

Astra Advantage 2.0, CH, 
ano 2008, prata, flex, 
completo. Pek) valor 
de R$ 28.500.00. Tr. na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000

Prisma Maxx 1.4, GM, 
ano 2008, prata, flex, 
ar condicionado e di
reção hidráulica. Pelo 
valor de RS 25.500,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los: (14) 3264-1000

Vectra GLS, GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Peto valor 
de RS 16.900,00. Tr. 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000

Meriva 1.8, GM, ano 
2004, prata, flex, com
pleta. Pelo valor de RS
23.500,00. Tr. na Evi- 
dence Veículos: (14) 
3264-11I I I

Parati CL 1.8, VW, ano 
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Peto 
valor de RS 9.900,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los: (14) 3264-HI I I

Parati 1.6, VW, ano 
1993, vinho, álcool, 
básico. Pelo valor de 
R$ 10.300,00. Tr. na 
Evidence Veículos: 
(14)3264-1000

G4 1.6, VW, ano 
2008, branca, flex, ar 
condicionado e direção

Fisioterapeuta 
Dra. Carolíne Paccola \

Crefito: 3/109214 “F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia p

I

0359

hidráulica. Pelo valor 
de R$ 25.500,00. Tr. na 
Evidence Veículos; (14) 
3264-1000

Gol G4 1.6 Power, VW, 
ano 2009, branco, flex, 
completo. Pelo valor 
de RS 25.900,00. Tr. na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000

Gol G4 1.0, VW, 4 pt 
tas, ano 2009, branco, 
flex, básico. Pelo valor
de RS 22.000,00. Tr. na
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000

Gol 1.8, VW, 2 portas, 
ano 1994, prata, álco
ol, básico. Pelo valor 
de R$ 7.000,00. Tr. na
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000

Gol Mi Plus, VW, ano 
1998, branco, gasolina, 
rodas de liga leve, tra
va e alarme. Pelo valor 
de R$ 11.900,00. Tr. na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000

Gol Rally 1.6, VW, ano 
2009, preta, flex, cor»* 
pleto. Pelo valor de/
25.900.00. Tr. na Evi
dence Veículos: (14) 
3264-1000

Vendo Strada Adven- 
ture Locker, cabine es
tendida, cor prata, ano
2009, airbag, compu
tador de bordo, ar, di
reção hidráulica, trava, 
vidro, capota. Tr. nos te
lefones: (14) 3264-6420 
ou (14) 8807-8137 ou 
(14) 8217-4548

Vendo Gotf completo, 
ano 2008, flex, preta, 
diração hidráulica, 4 
portas. Pek} valor de R$
33.000. 00. Tr. com Rena
ta, tel: (14) 9626-2545

Vendo Montana 1.4 
8V, econoflex. ano
2010. Pek) valor de R$
26.500.00. Tr. com Joa
quim, tel: (14) 9712-5666

Vendo Gol CU, ano 96, 
motor 1.6, gasolina, 
prata. Pelo valor de R$
8.500.00. Tr. r>o tel; (14) 
9711-1826

MOTOS

Biz 125, flex, ano 2012. 
Tr. na Pagan Motos, 
tel: (14) 3263-4345

Fan 125, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos, tel: 
(14)3263-4w34S

Fan 150, flex, ano 2012. 
Tr. na Pagan Motos, tel: 
(14) 3263-4345

Tftan 150 Ex, flex, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos, tel; (14) 3263-4345

lead 110, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos, tel: 
(14) 3263-4345

CB 300R, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos, tel: 
(14) 3263-4345.

XRE 300, ano 2012. Tr. 
r>a Pagan Motos, tel: (14) 
3263-4345

Bros 150, flex, ano 2012. 
Tr. na Pagan Motos, tel: 
(14)3263-4345

Compro moto Okm ou 
troco por moto Honr  ̂
semi nova, Tr. na Pag 
Motos, tel; (14) 3263- 
4345

Rriantíamento de moto
Honda Okm, com entra
da, a n>erK>r parcela do
mercado. Grátis 2 capa
cetes, Tr. na Pagan Mo
tos, tel; (14) 3263-4345

http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
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ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
/

fonte; ilte O funleo

Ebc de Amy admite tê-la iniciado
s

\
nas drogas pesadas

Ricl^ Martin teme separação do marido

O ex-marido de 
Amy Winehouse, 
Blate Fíelder- 

-Qvil, felou à Im
prensa pela primeira vez 
após se recuperar de uma 
overdose. Em conversa 
com 0 "The Sun" ele ad
mitiu ter Iniciado Amy 
nas drogas pesadas. Mas 

ficou aliviado ao saber que 
ela não morreu por conta das

drogas e sim pelo álcool. "Eu não 
sei o quanto isso me absolve de 
culpa ou responsabilidade. Mas 
significa que eu não matei mi
nha ex-mulher, fiii eu quem levou 
drogas ao nosso relacionamento. 
Quando o exame toxicológico 
ficou pronto, fiquei aliviado pois 
não haviam drogas em seu cor
po", disse Blake ao jornal. Quando 
a cantora morreu, em julho de 
2011, Blake estava preso.

Ricky Martin, conhecido por 
sua segurança ao tomar decisões 
em sua vida, revelou ao jornal 
mexicano Fama, que um de seus 
maiores medos é se separar do 
namorado Carios Gonzales. Os 
dois vivem juntos há quatro anos. 
"Preocupa-me que o meu mari
do e eu nos separemos, vivemos 
uma vida tão estável e tão bonita 
que eu não posso imaginar viver 
sem ele. Carlos, meus filhos e eu

somos uma família feliz", disse 
0 cantor. Ricky Martin também 
falou sobre as críticas pelo estilo 
de vida que dá aos seus filhos 
Matteo e Valentino.

"Apesar de haver muitas 
pessoas que não entendem, 
cornos uma família de homens 
puros, mas isso não importa. Eu 
digo que não me importo, eu 
tenho tudo o que preciso de um 
homem para ser feliz", finaliza.

Mirella Santos confessa que traiu Latino
Segundo o jornal Extra do 

Rio de Janeiro, Mirella Santos 
teria confessado, em conversa 
com amigas, que traiu o cantor 
Latino, seu ex-namorado, du
rante uma viagem a Nova York, 
nos Estados Unidos. A confissão 
aconteceu em uma mesa de bar 
na madrugada de sábado (22). 
"Traí mesmo, ele cansou de me

trair e eu não fazia nada. Na mi
nha primeira vez em Nova York, 
eu estava lá toda feliz, fazendo 
altas compras, saindo muito e 
acabou que rolou. Não me arre
pendí", disse Mirella.

Atualmente, Mirella é casa
da com o humorista Weilington 
Muniz, o Ceará, do programa 
Pânico na Band.

Reflexão da semana
"Nada faz duas pessoas serem mais amigas do que

terem um inimigo em comum".
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CROI

Dr. Alexandre Rayes
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior
CROSP: 56806

. .

R: Cel. Joaquim A. Martins, 344 - (14) 3264-4695
E-tnail: croiJp@hotinail.com

Horóscopo da semana
Aries
de 21/03 a 20/04

Este é um m om ento de reo- 
rien tação  em  vários aspectos 
de sua v id a . Você vem  pas
sando por m udanças m uito 
im portan tes que se configu
ram  agora em questões pes
so a is , de re lacionam ento , 
em  seus ob jetivos e d irec io 
nam ento p ro fissional.

Touro
de 21/04 a 20/05

Ao longo desta semana o seu 
planeta regente Vênus estará 
em aspecto desafiador com 
M arte, configurando desafios 
na esfera fam iliar, afetiva e 
nos relacionam entos. É Im 
portante ser flexível nas m u
danças que tem  se mostrado 
necessárias a sua evolução.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

O momento atual favorece uma 
mudança de mentalidade e de pa
radigmas que não é somente um 
processo individual, mas coletivo. 
É uma fese muito importante 
de transformações e onde você 
deve praticar o desapego. Ape
nas desta maneira estará abrindo 
espaço às possibilidades novas.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Mudanças domésticas, familia
res, afetivas nos relacionamen
tos e na vida profissional são um 
marco neste momento na vida 
dos cancerianos. É uma semana 
muito importante para você per
ceber todo este movimento que 
está ocorrendo no sentido de de
sapego e de renovação.

de 24/09 a 30/09

^ L e ã o

*^ f^ d e  22/07 a 22/08

Momento desafiador em termos 
afetivos, de relacionamento e fa
m iliares. É um processo que vem 
ocorrendo com você e que pede 
flexibilidade para as mudanças 
necessárias. É um momento em 
que deve evitar agir com teimosia 
e impondo as suas condições so
bre as outras pessoas.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Momento precioso para você 
se dar conta da tendência a agir 
de forma inconsciente no plano 
emocional, virginiano. Esta é uma 
fase de mudança em vários as
pectos da sua vida, e não há como 
se manter em velhos padrões e 
situações, é  o momento em que 
deve sair da zona de conforto.

it Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A Libra
de 23/09 a 22/10

Tudo é uma questão de m en
talidade. Esta sem ana favore
ce uma abertura a novos pen
sam entos e pontos de vista 
que am pliem  os seus horizon
tes e que lhe façam  enxergar 
que até mesmo nos desafios e 
conflitos está inscrita a possi
bilidade de uma nova vida.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Momento dedsivo em termos 
profissionais, de relacionamen
tos, parcerias e também nas si
tuações familiares. É uma fase de 
grandes transformações indivi
duais e coletivas e você não está 
alheio a este processo. Pelo con
trário, você sente intensamente 
essas energias de renovação.

Aquário
de 21/01 a 19/02M ,

Estabeleça uma ponte entre o querer 
e 0 agir, libriano. Esta é uma fase extre
mamente importante para redefini
ção da vida em família, das questões 
ligadas ao iar, aos relacionamentos e 
a essa nova identidade que você vem 
construindo. O planeta Saturno está 
se despedindo do seu signo e valiosas 
foram as lições de amadurecimento.

*  Escorpião 
d P d e  23/10 a 21/11

Atenção com a tendência a agir 
de forma drástica e extrem ista. 
Nesta semana tem os um aspecto 
desafiador entre o planeta M arte 
e Vênus. Há uma série de ques
tões na vida pessoal e profissional 
que necessitam de reorientação e 
estabelecer uma harmonia entre 
elas é o seu grande desafio.

O seu planeta regente Urano está 
envolvido numa poderosa e trans
formadora configuração astrológi
ca com Plutão, que simboliza estas 
mudanças que estão acontecendo 
no plano pessoal e coletivo, é  o 
momento muito importante de re
novação, de revolução e você deve 
encará-lo de peito aberto.

Peixes
20/02 a 20/03

Uma velha realidade morreu, 
pisciano, e não há como tentar 
se agarrar ao que passou. Este 
é o momento de renovação, de 
transformação, em que você é 
convidado pela vida a reorien- 
tar a forma como se relaciona,
0 que você valoriza, como utili
za os seus potenciais.

www.horoscopovírtuol.uoicom.bf/hcroscopo
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Salete Cortez
Informe

Psicóloga Clínica

Pós-graduação pela FMÜSP em 
Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.coni.br
t , Psicoteropia Individual Terapia de cojjjjt 'e Pois

Convênios: Grupo LWART/FunéróiIflBDko/PvneràilQ Sdo Francisco/AssoctoaOo

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista (14) 3263-6214
Cultuv*'
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Uan Conf am }$  Ttraplot l4tdHaçlo 7oga

R. Cel loaquim Gabriel n" 643 sobre loja Centro ■ Lençóis Paulista

tel: (14) 3263-1676 ■ (14) 9134-7329
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SOCIAL
Casamentos, batizados e 

aniversários. A última semana 
fo i recheada de eventos e

gente bonita. Confira íI

Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
JomatOnotlolMdeUneols.cofn«br

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

O ntia Fotografias Arauivo Pessoal

Caio Matheus comemorou 1 anos dia 23
no Lions em Macatuba

C(ntla Fotoeraflas

i. ‘

Laura comemorou seus 5 Anos dia 22
no Buffet Espaço Kíds

Cíntia fotografias

\r

Andréía e Carlos parabéns pelo casamento que 
aconteceu no dia 22, no Aero Eventos

Cíntia fotografias

Murilo e Aline Parabéns pelo casamento realizado dia 14
na Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Cíntia Fotografias

Ricardo foi batizado dia 23 no Santuário 
Nossa Senhora da Piedade

Cíntia foto

Eduardo Marron aniversariou na ultima quarta. Dú, que 
esta na Alemanha, recebe os parabéns dos amigos do Brasil

Cíntia Fotografias

Maria Clara comemorou seus 5 Anos dia 21
em Areiópolis

Cíntia Fotografias

Ao casal Karolyne de Lima Oliveira e Alex Fernando 
Joaquim muita felicidades, pelo casamento!

Cíntia fotografias

%
Gabriel foi batizado día 23 no Santuário 

Nossa Senhora da Piedade

cín tia  Fotografias

Ruan foi batizado dia 16 na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida

f
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•  A

Geovana comemorou seu 1̂  aniversário dia 15
no Buffet Espaço Kids

cín tia  Fotografias

Parabéns Agatha pelo aniversário comemorado
no último dia 23

cín tia Fotografias

Marcelo e Paula uniram-se em matrimônio dia 15 na 
Paróquia Nossa Senhora de Fatima em Botucatu

Cíntia fotografias

' '  '■

Laura foi batizada dia 16 na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida

CIntI» Fotografias

Valentina foi batizada dia 23 no Santuário
Nossa Senhora da Piedade

f AfarxiNfoi
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p  maior encontro nacional de ônibus e caminhões
antigos junto à sua evolução tecnológica

1 0  e  11  d e  N o v e m b r o
Praça do Memorial

América Latina
Informiçôet;
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