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R EG IÃ O

Geraldo Alckm in  
autoriza obras 
na SP-255 hoje

Como antecipado com exclusivi
dade pelo O ECO, o governador Ge
raldo Alckmin estará na região hoje 
e cumpre extensa agenda de com
promissos. Às 9h, em São Manuel, 
o tucano autoriza contratação de 
projeto para a rodovia João Mellão 
(SP-255) e anuncia duas pontes no 
valor de R$ 488 mil. Mais tarde, ele 
vai a Pederneiras e inaugura recape 
da Osny Matheus (SP-261).

C U LT U R A

Feira do Livro 
com eça segunda 
em Agudos

A 13® edição da Feira do Livro co
meça na segunda-feira 21 em Agudos. 
Diversas atrações culturais estão mar
cadas para a semana, como sarau lite
rário, teatro, dança, apresentações mu
sicais e contação de história, além do 
balcão de troca e venda de livros. Ainda 
na segunda-feira, a Prefeitura inaugura 
a Biblioteca Comunitária Olívia Ote- 
ro Artioli, na Vila Professor Simões, 
a mais populosa de Agudos. CD

26° E X P O V E L H A

Queima do 
Cordeiro tem 
convites à venda

Uma das principais atrações da 
Expovelha, a 9® Queima do Cordeiro, 
que acontece amanhã, a partir das 12h, 
ainda tem ingressos à venda. A expo
sição segue hoje com a apresentação 
musical do lençoense Lucas Ferreira, 
que deve cantar seus sucessos a partir 
das 23h. Antes, a dupla Macatuba & 
Pederneiras sobe ao palco, às 21h. Na 
quinta-feira 17, aconteceu a abertura 
oficial da 26® Expovelha.
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REPRODUÇÃO

NOVO EM FOLHA - Concepção artística do projeto de revitalização da rua 15 de Novembro em Lençóis Paulista; projeto foi enviado para aprovação do Governo do Estado

Bel apresenta projeto para 
revitalizar rua 15 de Novembro
Proposta valoriza o Centro com investimentos de R$ 2 mi e prevê calçada larga, com corredor para veículos
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C A S A  P R Ó P R IA

Sorteio do Minha Casa, 
Minha Vida acontece dia 12

A D iretoria de Assistência e 
Promoção Social de Lençóis Pau
lista divulgou, ontem de manhã, 
a data do sorteio das 452 casas do 
Jardim  Carolina, que fazem parte 
do program a M inha Casa, M inha 
Vida. Em reunião com o Conselho 
M unicipal de Habitação de In te
resse Social, ficou decidido que o 
sorteio acontecerá no dia 12 de no
vembro, às 15h na praça Com en

dador José Zillo, a Concha Acús
tica. No dia do sorteio não será 
necessária a presença do inscrito, 
inform ou a diretora de Assistência 
e Promoção Social, Elisabeth Orta- 
do Athanásio. Caso ele seja sortea
do, a diretoria entrará em contato. 
Os contem plados que estiverem no 
local receberão informações sobre 
os próximos procedim entos que 
deverão ser realizados. e

A D E F IL P

André Brasil palestra em evento regional em Lençóis Paulista
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

JU R I

Preso por trático 
é condenado por 
homícidio em 2012

W ildney M atos - acusado de 
m atar G ilm ar Batista Pereira  a 
golpes de faca, em m arço de 2012 
- foi condenado a seis anos na 
qu in ta-fe ira  17. O réu  deve cum 
p r ir  um  sexto da pen a  em regim e 
fechado (um ano) até te r  direito 
ao sem iaberto . M atos perm anece 
preso enquanto  aguarda tam bém  
o ju lgam ento  pelo crim e de trá fi
co de drogas.

F A C O L

Augusto Nunes 
palestra na 
Semana Integrada

No dia 29 de outubro, a partir das 
19h, o jornalista Augusto Nunes (foto) 
abre a 7® Semana Integrada do Co
nhecimento da Facol (Faculdade Orí- 
genes Lessa). Em sua palestra "2013: 
o ano em que o Brasil enxergou a 
corrupção impune", Nunes vai abor
dar diversos assuntos sobre a atual 
situação do país e os reflexos causa
dos pelas manifestações que aconte
ceram no início deste semestre.
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Amanhã tem exibição do filme A Origem dos 
Guardiões no Teatro Municipal de Macatuba. A 
entrada para a sessão custa R$ 1 e o filme vai ser 
exibido às 15h.

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.

Reclamação
Gostaria de utilizar esse espaço para fazer uma recla

mação sobre os veículos de transporte público na cidade. 
Sei que o jornal é uma ferramenta muito importante e res
peitada em nossa cidade. Não sei se é possível fazer uma 
matéria a respeito, mas muitas pessoas estão reclamando 
sobre a falta de respeito dos motoristas dos circulares.

Ontem, um ônibus quase bateu em meu carro devido à 
imprudência do motorista que não respeitou a minha mão 
na rotatória em frente da escola Dr. Paulo Zillo. E também já 
me informei sobre dois outros acidentes só nessa semana 
(isso que ainda é quarta-feira)! Não é a primeira vez que eu 
vejo e com certeza, vários de vocês já viram também, esses 
motoristas correndo em uma velocidade bem acima do que 
é permitido, colocando em riscos a vida de qualquer pessoa 
que esteja na rua, ou em outro veículo e até mesmo dentro 
do próprio ônibus. Quero pedir a ajuda de vocês para pre
senciarem algo do tipo, denunciar e exigir uma maior fisca
lização nesses circulares para que a gente consiga evitar 
alguma tragédia futura.

Obrigada pela atenção de todos e se vocês puderem 
fazer alguma coisa para ajudar a população, nós somos 
muito gratos.

FRASE
"A Orquestra Boca do Sertão se apresenta hoje às 
io h  na Exporquídea, na Facilpa, e amanhã às 19h30 
na missa da Paróquia Cristo Ressuscitado",

Marcos Maganha, líder e músico 
da Orquestra Boca do Sertão

INSCRIÇÕES EJA
Seguem até o dia 31 deste mês 

as inscrições para o EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) na Escola Esta
dual Prof^ Antonieta Grassi Malatrasi.
A idade mínima para cursar o Ensino 
Fundamental é de 16 anos e o Ensi
no Médio de 18 anos. Para a inscrição 
é preciso levar cópia da certidão de 
nascimento ou casamento, RG, CPF, 
comprovante de residência, histórico 
escolar e declaração de trabalho.

DIA DO PROFESSOR
A Secretaria de Educação e Cultu

ra e a Prefeitura Municipal de Agudos 
promoveram, na noite de quarta-feira 
16, no Seminário Santo Antonio, uma 
palestra com o professor Vasco M o- 
retto sobre temas relacionados ao 
magistério e a educação. Diretores 
e professores da rede municipal de 
ensino, além do prefeito Everton Oc- 
taviani, estiveram no local, onde tam 
bém aconteceu uma homenagem ao 
dia do professor.

SHOW DE PRÊMIOS
Na sexta-feira, 25, tem show de 

prêmios na paróquia Nossa Senho
ra Aparecida, no Jardim Cruzeiro. As 
adesões custam R$ 10 e já podem ser 
adquiridas com os membros das pas
torais. Entre os prêmios têm R$ 1 mil, 
fogão, batedeira elétrica e cafeteira 
elétrica. Durante o show de prêmios 
as barracas de salgados, sucos e do
ces vão funcionar.

EXPOSIÇÃO DE 
ARTES PLÁSTICAS
A secretaria de cultura de Peder

neiras segue com a exposição de te
las artísticas em comemoração aos 
100 anos da estação ferroviária no 
Centro Cultural. A entrada é gratuita 
e os horários de atendimento são de 
segunda-feira a sexta-feira das /h 30  
às 11h e das 13h às 1 /h . 

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

D an ie la  Jo rdan

Campanha 
incentiva Título de 
Eleitor para jovens 
de 16 e 17 anos

O TSE (T rib u n a l S u p e rio r E le ito ra l)  q u e r a p a r t ic i

p a ção  d o s jo v e n s  n a s p ró x im a s e le iç õ e s . Para isso, 

la n ço u  u m a c a m p a n h a  para in c e n t iv a r  os c id a d ã o s  de 

16  e 1 7  a n o s a t ira r o títu lo  e le ito ra l a te m p o  d e p a r

t ic ip a r do p ró xim o  p le ito , já  q ue, para e le s , o vo to  é  

fa c u lta t iv o . P e ç a s d e rá d io  e TV, com  o s lo g a n  "V e m  

para a u rn a" c o m e ç a ra m  a se r v e ic u la d a s  e s s a  s e m a 

na. Para q ue os jo v e n s  p o s sa m  e s c o lh e r p re s id e n te  

da R e p ú b lic a , g o v e rn a d o re s , s e n a d o re s  e d e p u ta d o s  

fe d e ra is  e e s ta d u a is  em  2 0 1 4 , e le s  p re c isa m  s o lic ita r  

a in sc r iç ã o  e le ito ra l até  0 d ia 7 d e m a io  do an o  q ue 

v e m . V a le  le m b ra r q ue q u e m  t iv e r 18  a n o s c o m 

p le to s no d ia  5 d e o u tu b ro  d e 2 0 1 4 , 0 d ia  da e le i 

ção, p re c isa  o b r ig a to ria m e n te  v o lta r  e, n e s s e  caso, 

0 m e lh o r a fa z e r é p ro cu ra r 0 q u an to  a n te s  um  c a r

tó rio  e le ito ra l para tira r 0 títu lo .

A Com issão de Constituição e Justiça do Se

nado aprova projeto de lei polêmico. O pro

jeto dá às m ães o direito de registrar os fi

lhos e indicar o nome do pai, sem a presença 

ou com provação dele.

A id eia é reduzir o núm ero de certid ões 
sem  a id en tifica ção  paterna. Se o hom em  
contestar, vai p recisar provar que não é 
o pai da crian ça na Justiça. A m ulher que 
ag ir por m á -fé  vai respond er c r im in a l
m ente. O texto ain da precisa ser sa n c io 

nado pela p resid ente Dilm a Rousseff.

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
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FRASE
• "Eu acho que eles (os manifestantes) foram bastante importantes e mostraram 
o cansaço de milhões de brasileiros com problemas que se acumulam há anos e 
que os governos dão por resolvidos quando na verdade não estão",

Augusto Nunes

PARA PENSAR
• "Somos o que fazemos, mas 
somos, principalmente, o que 
fazemos para mudar o que somos."

Eduardo Galeano

y m m m m m m m m m m m m m m m m y /m m m m ím m m m m m ím m m ím m m y

Obra importante para 
todos em Lençóis

R
eportagem publicada na edição de 
hoje aborda a intervenção pretendida 
pelo governo da prefeita Bel Loren- 

zetti (PSDB) para revitalizar a principal via 

de Lençóis Paulista, a rua 15 de Novembro. 
O projeto -  que estava parado no Ministério 

das Cidades - será enviado à Secretaria 
Estadual da Justiça e Defesa da Cida
dania. A  obra tem como principal ob
jetivo privilegiar o pedestre, sem des

cuidar do tráfego de veículos. Amplia 
o espaço que o pedestre -  ou o con
sumidor, já que esta é a principal rua 
do comércio da cidade -  usa para cir

cular livremente, sem trombar com 
outras pessoas ou se arriscar pela rua, 
como acontece hoje. O projeto -  como 

se pode ler à página A5 -  prevê cal
çadas mais largas, substituição dos

postes por luminárias ornamentais, recuos 
de estacionamento apenas para carga e 
descarga de mercadorias, além de bancos 
e paisagismo adequado à livre circulação 
das pessoas, que poderão voltar a habitar 
realmente o Centro da cidade, coisa que 
hoje o tumulto e o aperto dificultam.

Ganha a população, que terá um local 
muito mais agradável para fazer suas com
pras ou sim plesm ente passear. Ganham 
também os comerciantes, que terão valo 
rizadas suas lojas com um investimento de 
R$ 2 milhões bem à sua porta, se o projeto 
for aprovado. Além disso, terão maior v i
sibilidade para seus produtos, já que hoje 
carros, motos e caminhões impedem a v i
são de quem passa pela rua 15.

Porque é uma propota que interessa a 
todos, acompanharemos o passo a passo 
dessa obra.

oD)
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Pare para pensar
Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosofia

D
iariamente fazemos perguntas do tipo 
"que horas são?", "que dia é hoje?", ou 
comentários como "ele está louco!", 

"hoje estou muito feliz", "como aquele cara é 
estranho". Poucas vezes, ou quase nunca, ou
vimos questões do tipo "o que é o tempo?", "o 
que é a loucura?", "o que significa a felicida
de?" ou "o que é o ser humano?". Na verdade, 
encontramos aqui duas atitudes mentais de 
diferentes níveis.

Enquanto a primeira faz com que o ser hu
mano permaneça como observador dos fenô
menos, a segunda o leva à sua compreensão. 
Justamente nesta segunda atitude mental de
senvolvemos a prática de filosofar. O filósofo 
é o apaixonado pelo conhecimento (do grego, 
sophia = conhecimento; philein = amigo, aman
te). A paixão por aquilo que está além das apa
rências seduz o ser humano a mergulhar nos 
fenômenos buscando encontrar seu sentido.

Para filosofar são necessárias, porém, al
gumas condições. A primeira é, sem dúvida 
alguma, o tempo livre. Quanto mais nos sobre
carregamos com afazeres ou com a luta pela 
sobrevivência, menos espaço possuímos para 
a reflexão. Segundo Aristóteles, o ócio é a pla
taforma perfeita para o pensamento filosófico. 
Ele é o espaço de tempo que se basta por si só, 
ou seja, que possui simplesmente um único ob
jetivo: a ociosidade. Este espaço prazeroso de 
descanso, calma e tranquilidade não é, como 
podemos pensar, um "tempo perdido"; ele se 
constitui em uma terra fértil para a criativida
de e o pensamento. Este prazer é fundamental

para a vida, conforme esclarece Albert Camus.
Para o filósofo, o ser humano se liberta 

do círculo vicioso da vida e encontra o senti
do desta quando descobre o tempo livre para 
pensar. Os deuses tinham condenado Sísifo a 
empurrar sem descanso um rochedo até ao 
cume de uma montanha, de onde ela caía de 
novo, em conseqüência do seu peso. Tinham 
pensado, com alguma razão, que não há casti
go mais terrível do que o trabalho inútil e sem 
esperança. Mas Sísifo descobre, no momento 
de assistir o rochedo voltar ao lugar de origem, 
um momento de reflexão, Sísifo torna-se neste 
espaço de contemplação um filósofo.

Além do tempo livre, o filosofar possui 
uma outra condição: a transformação da vida. 
Para Karl Marx muitos filósofos procuraram in
terpretar de diferentes formas o mundo, mas 
o que importa, na verdade, é transformá-lo. 
A filosofia encontra sua razão de ser quando 
refletimos sobre a vida e encontramos a "arte 
do bem-viver". O filosofar gera no ser huma
no novas atitudes, transforma seu ser e, por 
conseqüência, provoca modificações em seu 
meio social. Justamente a prática de filosofar 
faz com que o ser humano tenha a vontade 
de realmente viver. O filosofar faz com que os 
planos sejam traduzidos para um viver mais 
consciente. Afinal, a filosofia deve nos condu
zir, segundo Kant, à busca de respostas para 
quatro questões básicas: O que posso saber? O 
que posso fazer? O que me é permitido espe
rar? O que é o homem? A primeira questão nos 
responde a metafísica, a segunda a ética, a ter
ceira a religião e a quarta a antropologia. Para 
Kant, as respostas das três primeiras questões 
são encontradas à medida que nos esforçamos 
em responder a última

OD)
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Covardia inaceitável contra as Apaes
Cesar Contijo
é deputado federal pelo PSDB

O
impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo registrou há poucos dias a 
marca de R$ 1 trilhão em impostos, taxas 

e contribuições federais, estaduais e muni
cipais pagos por todos os brasileiros desde o 
início deste ano.

A previsão da entidade é de que até o úl
timo dia do ano o valor chegue a R$ 1,62 tri
lhão. Do total do que foi registrado até agora, 
o tributo de maior arrecadação é o ICMS -  com 
20,66% -, seguido da contribuição para o 
INSS -  com 18 ,0 2%  -, Imposto de Renda -  com 
17,17%  -, e CONFINS -  com 10 ,84%.

O montante arrecadado demonstra que 
mesmo com todas as desonerações e queda 
da atividade econômica, a população continua 
sofrendo com a imensa carga tributária, que 
continua batendo recordes ano a ano.

Registrar esses números é um mote para 
chamar a atenção para o fato de que a insen
sibilidade do governo federal parece crescer 
na mesma proporção do aumento de sua ar
recadação.

Faço esta observação em referência à 
ameaça do governo, por iniciativa de parla
mentar governista, de por fim ao repasse do 
Fundeb para as instituições que oferecem ensi
no especial no nosso país.

Em se confirmando tal intento do Planalto,

o governo fechará as portas da APAE -  Asso
ciação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, 
instituição que no próximo ano completará 60 
anos de existência e atualmente possui mais 
de 2 mil unidades em todo país.

Esta ameaça tem origem no Plano Nacional 
de Educação, aprovado na Câmara, foi encami
nhado ao Senado onde sofreu uma alteração 
de redação na sua meta 4, que poderá trazer 
enormes prejuízos a todas as pessoas com de
ficiência que precisam dos serviços das escolas 
da APAE, gratuitamente.

Como pode um país que não se esforça 
em economizar um real que seja na criação de 
milhares de cargos comissionados para abrigar 
seus filiados, se esmerar tanto em cortar re
passes para entidades reconhecidas e respei
tadas na sociedade, que acolhem com compe
tência e carinho aqueles com algum grau de 
deficiência.

Utiliza-se o argumento da inclusão, da ne
cessidade de colocar as pessoas especiais nas 
escolas regulares, cabe perguntar: as escolas 
regulares do Brasil estão equipadas, com ma
terial e profissionais qualificados para recebê
-las? Claro que não!

Parece que para o governo as escolas pú
blicas brasileiras estão no padrão Fifa que, no 
Brasil, só está presente nos estádios constru
ídos para a Copa do Mundo de 2014. A socie
dade precisa reagir contra essa covardia inomi
nável às pessoas com deficiência e às APAE's.
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Prata da casa, Guirado volta ao O ECO
O jornalista Cristiano Guirado está de volta ao time de profissionais do jornal O 

ECO. Com seu estilo singular de redigir, o gabaritado e experimentado jornalista deve 
produzir conteúdos para os cadernos especiais publicados pelo mais tradicional veícu
lo de comunicação lençoense. Guirado iniciou sua carreira como repórter de O ECO e, 
recentemente, prestava serviços para empresas locais. Nesta semana, conversou e 
acertou os detalhes para retornar à sua casa.

FOTO ARQUIVO: O ECO

Texto e ide ias
O jornalista Cristiano 

Guirado acertou detalhes 
para produzir conteúdo 
editorial para O ECO

Fast food

Presidente da Câmara de Lençóis 
Paulista, Humberto José Pita (PR) es
tava com pressa ou muita fome na 
hora do almoço de ontem. Chegou a 
um restaurante da cidade acom pa
nhado da esposa, furou a longa fila de 
clientes e serviu -se  da sua refeição. 
Clientes que aguardavam sua vez na 
fila torceram o nariz para a atitude in
delicada do político.

Sem fome
Pita e a acompanhante fizeram ra

pidamente o prato de comida, acomo
daram -se e almoçaram. Após a refei
ção, o político permaneceu mais alguns 
minutos no local. Alimentado, a pressa 
de antes cedeu lugar a uma calmaria e 
a um bom bate papo ao celular. Sobrou 
tempo até para o presidente da Câmara 
fazer algumas ligações.

Boicote
A abertura da Expovelha na noite 

da quinta-feira 17  teve participação de 
diversas autoridades locais e da região. 
Além dos diretores, o Poder Executivo 
de Lençóis estava representado pela 
prefeita Bel Lorenzetti e pelo vice José 
Antonio Marise (ambos do PSDB). Ne
nhum vereador representou o Legisla
tivo, apesar de convidado.

Discurso
O legítimo representante do Legis

lativo é o presidente da Casa. Em Len
çóis, o presidente Pita sempre repete 

durante as sessões da Câmara que o 
Legislativo se faz presente em todos 
os eventos que acontecem n a cidade. 
Na quinta-feira não foi assim. Ato con
tínuo, o vazio legislativo foi comentário 

na Expovelha.

Sopa de le trinhas I
Foi definido nesta sem ana quem 

preside os novos partidos -  PROS (Par
tido Republicano da Ordem Social) e 
SDD (Solidariedade) -  na cidade. O di
retor de Desenvolvimento, Geração de 

Emprego e Renda, Altair Aparecido To- 
niolo, o Rocinha, é o presidente do SDD, 
que já  nasceu com um vereador filiado: 
Jonadabe José de Souza, ex-PSC.

Órfão
Vale lembrar que a notícia da des- 

filiação de Jonadabe José de Souza do 
PSC foi antecipada pela Terceira Coluna. 
O parlamentar lençoense foi para o SDD 
explicando que ficou magoado com o 
antigo partido. Segundo Jonadabe, o 
PSC não deu o suporte necessário para 
que ele realizasse seu trabalho por Len
çóis Paulista.

Sopa de le trinhas II
O servidor público Elias Jacinto Be

zerra, escolhido para presidir o SDD 
em Lençóis Paulista, já  foi filiado ao 
PSD, onde disputou vaga na Câmara 
de Vereadores. Assim como o PROS, o 
Solidariedade nasce com um vereador 
no quadro. É Nardeli da Silva, v ice -pre
sidente da Câmara, outro egresso do 
PSC. A  informação também foi anteci
pada pela Terceira Coluna.

Novo MP lençoense
Lençóis terá, em breve, dois novos 

promotores substituindo os atuais. A 
chegada dos promotores está prevista 

para o mês que vem . Um nome reve
lado à Coluna é o de Ricardo Takashima 
l^akuta, promotor em Conchas, que as

sume a Vara. Outro é o da lençoense 
Débora Orsi, atualmente em Ibaté, que 

deve assumir o posto na 2^ Vara.
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Novo smartphone do 
Google, Nexus 5, teve 
aparição acidental na 
Play Store e chegará 
ao mercado 
por US$ 349.

So n o  a jud a o céreb ro  
a e lim in ar to x in a s

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um experimento com roedores mostrou que 
o sono é essencial para limpar toxinas acumula
das no cérebro durante o dia. Quando dormimos, 
células nervosas diminuem, abrindo espaço para 
fluidos fazerem, literalmente, uma lavagem ce
rebral. A  descoberta foi feita no laboratório de 
cientistas da Universidade de Rochester, nos EUA, 
que usaram uma técnica sofisticada de micros- 
copia a laser para observar tecidos de animais 
vivos. As toxinas que se acumulam regularmen
te no cérebro resultam do funcionamento nor
mal do órgão e precisam ser eliminadas alguma 
hora. Ao comparar camundongos acordados com 
adormecidos, os pesquisadores mostraram que 0 
fluido cerebrospinal - líquido que permeia 0 cé

rebro - passa com mais liberdade pelo cérebro 
durante 0 período de sono. Isso pode ser 

uma das principais razões pelas quais dor
mir é essencial para muitos animais. "Não 

temos certeza sobre se o acúmulo de detri
tos no cérebro é aquilo que induz 0 sono ou 

não, mas é uma possibilidade", disse Luiu Xie, 
autora principal do estudo sobre 0 experimento, 
que saiu na revista "Science". No trabalho, a cien
tista mostrou que uma das moléculas varridas 
pelo fluido cerebral na hora da limpeza é a beta- 
-amiloide -proteína ligada ao mal de Alzheimer 
quando se acumula demais. "A doença de Alzhei
mer está associada à perturbação do sono", diz 
Xie. "A falta de espaço intersticial [lacunas entre 
células] pode causar o acúmulo de lixo metabóli- 
co e danificar o cérebro."

• A fabricante de computadores pessoais Lenovo 
assinou um acordo para examinar os balanços da 
problemática fabricante canadense BlackBerry, 
informou o "Wall Street Journal" na quinta-feira 
(17), citando fontes não reveladas. Pioneira dos 
smartphones, a BlackBerry disse em agosto que 
estava explorando opções que poderiam incluir 
uma venda. Uma oferta da empresa chinesa inco
modaria o governo canadense, que veta a compra 
por empresas estrangeiras para assegurar que as 
companhias locais apoiem o interesse nacional e 
não ameacem a segurança interna.
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Quarto Crescente 11 20:04
Lua Cheia 18 20:39
Quarto Minguante 26 20:42
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L e n ç ó i s  P a u l i s t a  B o r e b i
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta ..3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

A g u d o s
Conselho Tutelar........  3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos......... 3262-8500

A r e i ó p o l i s
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M a c a t u b a
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................. 3298-9200
Ambulância...........0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

P e d e r n e i r a s
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Cotidiano NOVAS CIDADES
O senado aprovou esta semana o projeto de lei 
complementar que define novas regras para a criação de 
municípios foi aprovado pelo Senado. A proposta abre a 
possibilidade de criação de pelo menos novos 180 municípios, 
que poderão se juntar aos 5.578 existentes no País.

M IN H A  C A S A , M IN H A  V ID A

Sorteio de casas populares será dia 12 de novembro

Evento será na Concha Acústica e diretoria aguarda 8 mil pessoas; 3.570 vão concorrer as 452 casas

W e lin to n  B arro s

A diretoria de Assistência 
e Promoção Social de 
Lençóis Paulista, divul

gou ontem de manhã a data do 
sorteio das 452 casas do Jardim 
Carolina, que fazem parte do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. Em reunião com o Conse
lho Municipal de Habitação de 
Interesse Social, ficou decidido 
que o sorteio acontecerá no dia 
12 de novembro, às 15h na Praça 
Comendador José Zillo, a Con
cha Acústica.

No dia do sorteio não será ne
cessária a presença do inscrito, in
formou a diretora de Assistência e

Promoção Social, Elisabeth Orta- 
do Athanásio. Caso ele seja sorte
ado a diretoria entrará em contato. 
Os contemplados que estiverem 
no local, receberão informações 
sobre os próximos procedimentos 
que deverão ser realizados. "Não 
há a necessidade de a pessoa ins
crita estar no dia 12 no momento 
do sorteio. Ela não perde a casa 
por isso. O sorteado não terá que 
assinar nada. Agora, se a pessoa 
estiver lá, será informada dos pró
ximos passos", declarou.

No dia 26 de setembro, a di
retoria deu inicio ao processo de 
inscrição dos interessados. Ao 
todo, mais de 4,5 mil pessoas fi
zeram o agendamento para a ins-

crição no projeto, porém, apenas 
3.570 pessoas se enquadravam 
nas normas do programa e tive
ram a inscrição aceita. De acordo 
com a diretora da pasta, a Pre
feitura espera que 8 mil pessoas 
compareçam no sorteio.

Dos mais de 3,5 mil inscritos, 
284 são idosos acima de 60 anos e 
130, são pessoas com deficiência, 
que concorrerão no sorteio nor
mal e em uma urna especial, que 
irá sortear 14 casas para os idosos 
e 14 para os deficientes.

Em virtude do grande nú
mero de pessoas esperadas, ruas 
próximas da Concha Acústica 
poderão ser interditadas para 
evitar acidentes e facilitar o aces-

so dos pedestres.
A diretora frisou ainda que 

o fato de uma pessoa inscrita ser 
sorteada, não significa que ela 
terá direto a casa. "É um momen
to de festa, de conquista, mas é 
importante lembrar que após 
o sorteio, ainda existem alguns 
processos até que o contemplado 
tenha o direito a uma unidade do 
programa", explicou.

Os sorteados deverão com
parecer na diretoria -  mediante 
agendamento -, para a apresen
tação dos documentos solicita
dos pelo programa. Depois, a 
diretoria irá elaborar um dossiê, 
que será enviado a Caixa Econô
mica Federal para a aprovação.

|O |O  m á r c io  MOREIRA/o I ' o

B R A S IL

Horário de verão com eça amanhã

À 0h relógio deve ser adiantado em uma hora; 
mudança deve resultar em economia para o Brasil

P r is c ila  P e g a t in

Fernando César de Camar
go, motorista de ônibus, já 
está pensando em ir dormir 

mais cedo hoje, afinal ele acor
da todos os dias às 5h para ir ao 
trabalho e, com a mudança do 
horário de verão, vai ter uma 
hora a menos de sono no dia 
da mudança. "Esse horário é 
pior. A gente demora para acos
tumar. A primeira semana é a 
mais difícil", diz.

Assim como Camargo todos 
os moradores das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do país 
vão ter que adiantar, às 0h de 
amanhã, uma hora o relógio.

Já Tocantins, que chegou a 
aderir no ano passado não faz 
parte da lista de Estados que 
vão adotar o horário neste ano, 
assim como a Bahia, que optou 
pelo horário em 2011, mas está 
fora da mudança.

Nesta temporada, o horário 
de verão vai até o dia 16 de fe
vereiro de 2014 e tem como ob
jetivo economizar de 4,6% no 
período de pico, entre as 18h e 
às 21h. Segundo o diretor-geral

do ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico), Hermes 
Chipp a economia deve chegar 
a R$ 400 milhões e o risco de 
blecaute por excesso de deman
da está praticamente afastado já 
que os modelos meteorológicos 
apontam um verão chuvoso. a j u s t e  -  Com a mudança, Camargo prevê uma semana de adaptação

DURAÇAO DO 
HORÁRIO d e  v e r ã o

INICIO: 0h
do dia 20 de outubro de 2013 

TÉRMINO: 0h
do dia 16 de fevereiro dé 2014

e s t a d o s  c o m

HORÁRIO d e  v e r ã o

» Distrito Federal 
» Espírito Santo 
» Goiás
» Mato Grosso 
» Mato Grosso do Sul 
» Minas Gerais 
» Paraná 
» Rio de Janeiro 
» Rio Grande do Sul 
» Santa Catarina 
» São Paulo

y m m m m y /m m m m m y
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As obras de pavimentação da segunda 
pista da avenida Jácomo Augusto Paccola, 
na altura do Jardim do Caju foram 
concluídas na quinta-feira. A próxima etapa 
vai ser a sinalização de trânsito no local.

P R O JE T O

Bel busca recursos para 
revitalizar a Rua 15 de Novembro
Projeto será encaminhado segunda-feira ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos; 
nos horários de pico, 40 pessoas por minuto circulam pelar calçadas apertadas do local

FOTO: DIVULGAÇÃO

BELEZA -  Concepção artística mostra rua 15 de Novembro após obras de revitalização; após Ministério das Cidades, projeto foi enviado para Governo do Estado

Carlos A lb e rto  D uarte

A prefeita de Lençóis 
Paulista, Bel Lorenzetti 
(PSDB), está buscando 

recursos financeiros para revi
talizar a rua 15 de Novembro, 
no Centro, coração comercial 
e financeiro da cidade. Na 
próxima segunda-feira, 21, Bel 
envia ao Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos, 
órgão da Secretaria da Justiça 
e Defesa da Cidadania, projeto 
para revigorar a região central. 
Divulgada com exclusividade a 
pedido de O ECO, a obra está 
orçada em R$ 2.119.580,31.

Esta é a terceira vez que o 
município busca recursos para 
revitalizar a Rua 15 de Novem-

bro. Após o projeto não ser 
aceito pelo Ministério das Ci
dades por duas vezes, a prefeita 
resolveu mudar de estratégia.

Na época, o projeto foi 
inscrito em Brasília, através 
do Siconve (Sistema Online 
de Convênios) e foi inscrito 
de forma voluntária. Para ter 
mais chances de obter parecer 
favorável o projeto deveria ser 
apresentado como emenda de 
deputado federal, devido ao 
valor e origem dos recursos.

No documento que será 
enviado ao Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos, 
a prefeita Bel, defende o caráter 
turístico da obra, a defesa do 
consumidor e a acessibilidade 
para deficientes físicos e idosos.

Em entrevista ao ECO, Bel 
explica que a Rua 15 de No
vembro tem problemas de es
coamento das águas da chuva, 
além do intenso movimento nos 
horários de pico. Segundo ela, 
o estudo revela que 40 pessoas 
por minuto circulam nos pas
seios públicos de 1,60 metros 
da rua central. "Resolveríamos 
diversos problemas com a revi
talização, além de embelezar a 
rua central", disse. Bel Loren- 
zetti disse que tem esperança 
que o projeto da Rua 15 de 
Novembro seja aprovado pelo 
Fundo Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos.

A OBRA

O projeto prevê constru

ção de sete galerias de águas 
pluviais, substituição da an
tiga tubulação, alargamento 
das calçadas e via com piso 
intertravado, passagem de 
apenas um veículo e vaga de 
estacionamento (para dois ve
ículos grandes) apenas na re
gião onde há rede de loja de 
móveis, para carga e descarga 
de mercadorias.

Nas imagens divulgadas 
pelo Departamento de Obras 
e Engenharia é possível ver a 
Rua 15 de Novembro arbori
zada e faixas de pedestres em 
cada cruzamento com acessibi
lidade para cadeirantes, ban
cos de alvenaria em algumas 
quadras e postes de ilumina
ção artísticos.

G A M A R A  D E LE N Ç Ó IS  P A U LIS T A

Vereadores aprovam desconto em academia aos idosos

No projeto de 
lei, idosos teriam 
desconto para fazer 
atividades físicas

A n g e lo  Neto___________

Os vereadores de Lençóis 
Paulista aprovaram esta 
semana, em segunda e 

última votação, o projeto de lei 
que incentiva a prática de es
portes em academias e clubes 
desportivos para pessoas acima 
de 60 anos. Os estabelecimen
tos terão isenção tributária par
cial de ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza) 
no âmbito do Município de 
Lençóis Paulista.

O autor do projeto, verea
dor Francisco de Assis Naves 
(PSDB), o Chico, "O exercício 
físico traz saúde. Muitos idosos 
querem ir a academia, mas não 
tem oportunidade já que mui
tos ganham apenas um salário 
mínimo". A bolsa seria de 50% 
do valor cobrado pelas acade
mias. "Hoje, o importante é nós

do município com medicina 
curativa, medicamentos, tra
tamentos, exames e consultas 
com especialistas.

Com o projeto aprovado, 
cabe agora à prefeita de Lençóis 
Paulista, Bel Lorenzetti (PSDB) 
sancionar a lei.

SAÚDE -  Proposta de Chico Naves 
foi aprovada pelos vereadores

levarmos o esporte às crianças, 
adultos e idosos. O esporte é 
a salvação para a sociedade", 
completa o parlamentar.

O projeto permite que as 
academias que apoiam o pro
grama possam se beneficiar de 
isenção fiscal junto a Prefei
tura Municipal. Desta forma, 
parte do que seria recolhido 
como impostos vão gerar des
contos nas vagas para que os 
idosos possam praticar exer
cícios físicos tão necessários 
à manutenção de sua saúde, 
evitando-se, assim, despesas

S A Ú D E  P Ú B L IG A

Prefeitura testa novo modelo 
de inquérito canino no Gaju

Donos de cães devem levar os animais de 
estimação na escola Guiomar

TESTE -  Saúde vai testar novo modelo para realizar inquérito 
canino; donos serão convidados a levar seus animais

Priscila Pegatin

Vai ser realizado no do
mingo, dia 27, mais 
uma etapa do inqué

rito canino em Lençóis Pau
lista. Ao contrário do que 
vinha acontecendo, em que 
os agentes passavam de casa 
em casa, desta vez os pro
prietários de animais de es
timação devem levar os cães 
a escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat para fazer 
a coleta de sangue.

Segundo o coordenador 
de vigilância epidemiológi- 
ca, José Aparecido dos San
tos, a mudança é um teste 
para futuras ações.

A campanha começa a 
partir das 14h e o sangue 
coletado vai ser encami
nhado para centrifugação 
no canil e depois passa pela 
testagem.

Santos ressalta que o 
cachorro deve ser levado na 
coleira e se for um cão gran
de, é recomendável o uso 
de focinheiro. As crianças 
só devem levar os animais 
para inquérito se forem 
acompanhadas dos pais ou 
responsáveis.

No mesmo dia acontece 
mais uma etapa do Fórum 
Itinerante de Combate às 
Drogas, com atividades na 
escola.

|O |O O EGO
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Prefeitura Municipal 
% de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Publicação de homologações de licitações e extratos de contratos, con
forme artigo 61, parág. único da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 2°, inc. 
XX da Inst-TCU n° 028/99.

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento de Alienação Por Investidura; DATA ASSINAT: 
24/09/2013; ADQUIRENTES: Matheus Parella, CPF n° 427.476.728
08; Mayhara Parella, CPF n° 455.436.298-18; Ronaldo Parella, CPF 
n° 141.300.358-35; Andréia Cassia Leme de Oliveira Parella, CPF n° 
178.202.828-51: OBJETO: Alienação aos lindeiros de dois imóveis 
localizados no bairro da Prata, matrículas CRI 22.751 e 21.126, totali
zando 86,11 m ;̂ VALOR: R$ 7.577,68 (sete mil e quinhentos e setenta 
e sete reais e sessenta e oito centavos); MODALIDADE: INEXIGIBI- 
LIDADE n.° 014/2013; FUNDAMENTO: Art. 25, “caput”, c.c. Art. 
17 e Art. 26, todos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 4.512, de 
27/08/2013;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
RESCISÃO DE CONTRATO 

Contrato n° 202/2012 -  Tomada de Preços n° 015/2012 
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista torna público que o contra
to acima referido, firmado com Midec Montagens Industriais e Cons
trução Civil Ltda. ME foi rescindido unilateralmente, com base nas 
disposições do edital, do contrato e no artigo 79 cc. Artigo 78, incisos 
I, IV e V, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. A rescisão unilateral foi 
determinada, após regular procedimento administrativo, obedecidos o 
contraditório e a ampla defesa, cuja decisão final também aplicou a pe
nalidade de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor do con
trato e suspensão de participação em licitação e impedimento de con
tratar com o Município de Lençóis Paulista, pelo período de 02 (dois) 
anos, motivados pelo descumprimento contratual, por parte da empresa 
supra, decorrente do não cumprimento dos prazos contratuais e da pa
ralisação dos serviços de construção. Informações no Setor de Licita
ções da Prefeitura, sito à Praça das Palmeiras, n° 55, Centro, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7088 / 7022. Lençóis Paulista, 9 de outubro 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
NOTIFICAÇÃO

Relação dos contribuintes e responsáveis notificados quanto ao lança
mento de ofício e multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento) 
quanto ao Issqn Variável, 112,50 (cento e doze e meio por cento) para 
o período de enquadramento da empresa no Super Simples e 20% (vin
te por cento) por ausência de documento, efetuado pelo município de 
Lençóis Paulista atinente aos anos de 2009 e 2010.

EMPRESAS INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

Amarildo De Macedo Rhema Me 12328
Aw7 Locação De Software Ltda Me 12647
Coldmaq Serviço De Refrigeração Ltda 11926
Cristiano Pereira Calçados Me 12498
Dinalva Santana Pinturas Me 14611
E. R. O. Vieira Da Silva 12833
Fernandes E Alande Ltda Me 14499
Flex Cred Assessoria De Crédito Ltda 12256
J. W. Gonçalves Transportes Ltda Me 13510
Lm Com De Materiais De Solda E Man. Ind. Ltda 12224
Luciano Donizetti Dos Santos Transportes Me 10979
M. F. De Souza Manutenções Me 14452
Maanaim Transportes Ltda 11966
Oliveira & Oliveira Usinagem Ltda Me 11877
Paulino Amorim Dos Santos Me 11665
Pcps Manutenção De Máquinas Industriais Ltda 12874
Pedro Sérgio Domingues Me 14520
R N Transportes Ltda Me 14696
Sidinéia Pereira Alves Me 12607
Storiella Produções Em Foto E Vídeo Ltda Me 14776

Lençóis Paulista, 19 de Outubro de 2013.
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO E FIS

CALIZAÇÃO
Fiscal de Tributos: Frederico Müller

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de outubro de 2013. Na página A6. 
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Câmara Municipal de Lençóis Paulista
CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Atos oficiais do Poder Legislativo
Nos termos do art. 113 da Resolução n° 09, de 20/11/2012, torna público que na 
35  ̂Sessão Ordinária, do dia 14 de outubro de 2013, foram aprovadas as proposi- 
turas cujas ementas seguem abaixo, podendo ser consultadas na íntegra na Secre
taria da Câmara Municipal, na rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 970, de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 17:00 hs.

EXPEDIENTE
Requerimento n° 351/2013, de autoria do vereador José Pedro de Oliveira, requer 
à Mesa Diretora que seja oficiada à Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para, 
no prazo constitucional, informar se há possibilidade de instalação de redutor de 
velocidade na rua Bruno Nelli, proximidades da Escola Técnica -  ETEC ‘Cidade 
do Livro’;
Requerimento n° 352/2013, de autoria dos vereadores Ailton Ap. Tipó Laurindo 
e Anderson Prado de Lima, requerem à Mesa Diretora que oficie o Diretor de 
Desenvolvimento, Geração de Emprego e Renda para que seja enviada 2 (duas) 
cópias da planta baixa de todo o Distrito Empresarial, em formato A0, contendo 
informações sobre empresas instaladas e o próprio Distrito Empresarial; 
Requerimento n° 353/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Co- 
neglian e André Paccola Sasso, requerem à Mesa Diretora que seja oficiada à Di
retoria de Saúde do Município, para, no prazo constitucional, informar se existe a 
possiblidade técnica de promover a interação entre as equipes que prestam atendi
mento das gestantes (e respectivos companheiros) em pré-natal;
Requerimento n° 355/2013, de autoria dos vereadores Jonadabe José de Sousa e 
José Aparecido Santana, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Pre
feita Municipal, para que informe se existem possibilidades para instalação de 
bancos e mesas no espaço existente no Parque do Paradão;
Requerimento n° 356/2013, de autoria dos vereadores Emerson André Carrit Co- 
neglian, Anderson Prado de Lima e Jonadabe José de Sousa, requerem à Mesa 
Diretora que oficie a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que informe se existem 
possibilidades para alterar o horário de saída das crianças da creche; 
Requerimento n° 357/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima 
e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal, para que informe se existem possibilidades para instalação de 
bancos e mesas na praça de esportes e lazer Armando Orsi, localizada na rua José 
Hiran Garrido;
Requerimento n° 358/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima 
e Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal para que informe quais são as formas que vêm sendo adotadas 
para reprimir ou coibir o descarte de entulho e lixo em pontos esparsos na natureza 
do nosso município;
Requerimento n° 359/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e 
Ailton Ap. Tipó Laurindo, requerem à Mesa Diretora que oficie a Exma. Sra. Pre
feita Municipal para que apresente projeto para asfaltamento das ruas das chácaras 
do Corvo Branco;
Indicação n° 381/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticianelli Junior, indi
ca à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos se
tores competentes da administração, de instalar uma tabela com aro, para a prática 
de basquete, na quadra existente na antiga Sidelpa, na vila Nova Irerê;
Indicação n° 382/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e Emerson 
André Carrit Coneglian, indicam à Diretoria de Saúde, através da Vigilância Sa
nitária, para que mantenha contatos permanentes com a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, visando utilizar em ação conjunta, o aparelho decibelímetro para 
aferição de som excessivo em veículos pelas ruas, avenidas e praças;
Indicação n° 383/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, indica à 
Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos setores 
competentes da municipalidade, de efetuar a conclusão de obras da calçada exis
tente na quadra do SENAI, ao lado da avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, 
até a esquina onde se localiza o canil;
Indicação n° 384/2013, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves, indica à 
Exma. Sra. Prefeita Municipal para que estude as possibilidades, junto aos setores 
competentes da municipalidade, de efetuar a substituição de um poste de madeira 
por um de concreto, localizado na rua Paulo Ronai, em frente ao n° 70, no bairro 
Cecap I;
Indicação n° 385/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que provi
dencie, junto aos setores competentes da municipalidade, a manutenção ou subs
tituição de poste situado na esquina da Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua 
Brasília, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo;
Indicação n° 386/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, à Exma. Sra. Prefeita Municipal a manutenção de trecho 
que apresenta, não apenas um buraco, mas sim uma deterioração a ponto de estar 
o asfalto afundando no local, fato que pode vir a ser agravado em caso de chuvas. 
O local fica na Avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, sentido centro-bairro, 
ao lado do n° 680;
Indicação n° 387/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, indicam à Exma. Sra. Prefeita Municipal que tape bura
co situado na rua Prof. Antônio Serralvo Sobrinho, no Núcleo Habitacional Luiz 
Zillo, defronte ao n° 295;
Indicação n° 388/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que construa valeta 
na Rua Mauro Chitto, cruzamento com a Rua Leonildo Passarinho, no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, de acordo com a Indicação n.° 240/2013, feita em Junho; 
Indicação n° 389/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, à Exma. Sra. Prefeita Municipal que providencie adequa
ção dos buracos nas ruas das chácaras Corvo Branco, principalmente da Rua São 
Luiz, onde os buracos estão mais acentuados;
Indicação n° 390/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima e Ail- 
ton Ap. Tipó Laurindo, à Exma. Sra. Prefeita Municipal que providencie pintura 
dos guarda corpos de concreto situados sobre a ponte do Rio Lençóis e a ponte da 
linha férrea, ambas na Rodovia Osni Matheus;
Moção de Congratulações n° 247/2013, de autoria dos vereadores André Pacco- 
la Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, à Mesa Diretora para que envie a 
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a toda Equipe do Ambulatório de 
Especialidades, situada na Rua Dr. Antonio Tedesco, pela praticidade e logística 
empregada no agendamento dos retornos efetivados no dia 05 de outubro de 2013; 
Moção de Congratulações n° 248/2013, de autoria dos vereadores André Paccola 
Sasso e Emerson André Carrit Coneglian, à Mesa Diretora para que envie a pre-

sente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao empresário e publicitário Fernando 
Darcie pelo excelente texto publicado no Jornal o Eco, edição de 10 de outubro de 
2013, página A3, com o título “Greve para quem?”;
Moção de Congratulações n° 249/2013, de autoria do vereador Gumercindo Ticia- 
nelli Junior, requer desta Casa Legislativa, seja aprovada e encaminhada a presen
te MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Jacob Jorner Neto, coordenador 
de esportes na UME - Unidade Municipal de Esportes;
Moção de Congratulações n° 250/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, à Mesa Diretora para que envie MOÇÃO 
DE CONGRATULAÇÕES a Michel Ramalho e Camila Simões, pela produção da 
revista Estranha Melodia;
Moção de Congratulações n° 251/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima, Ailton Ap. Tipó Laurindo e Humberto José Pita, à Mesa Diretora para 
que envie MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Sr. Victor Luiz Vieira da Silva, 
Diretor Executivo da KLA -  regional de Bauru, pela conquista do prêmio de me
lhor unidade de educação empresarial da América Latina;
Moção de Congratulações n° 252/2013, de autoria de todos vereadores, à Mesa 
Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à ASCA- 
NA -  Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, manifestando os cum
primentos desta Casa de Leis, e especialmente destes parlamentares, pela doação 
de recursos que ajudaram na construção do Centro de Quimioterapia do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, que será referência no atendimento aos pacientes de 
Lençóis Paulista e região;
Moção de Congratulações n° 253/2013, de autoria de todos vereadores, à Mesa 
Diretora para que envie a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à DI
RETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, manifestando os cumprimentos desta 
Casa de Leis, parabenizando todos os professores de Lençóis Paulista pelo Dia 
do Professor;
Projeto de Lei n° 4.905/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e 
Emerson André Carrit Coneglian, “Dispõe sobre a inclusão de medidas de cons
cientização, prevenção e combate ao “bullying’ escolar no projeto pedagógico 
elaborado pelas escolas públicas de educação básica do Município de Lençóis 
Paulista, em consonância com a Lei Municipal n° 4.216, de 19 de agosto de 2011, 
e dá outras providências” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões competentes 
para pareceres;
Projeto de Lei n° 4.906/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso e 
Emerson André Carrit Coneglian, “Cria o Programa de Prevenção ao Diabetes, 
Colesterol e Anemia Infantil, na Rede Municipal de Ensino e dá outras providên
cias” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pareceres; 
Projeto de Lei n° 4.907/2013, Executivo Municipal, “Autoriza abrir crédito es
pecial para execução do Programa Laboratório Regional de Prótese Dentária -  
LRPD” -  Projeto aprovado em única votação, em Regime de Urgência;
Projeto de Lei n° 4.908/2013, de autoria dos vereadores Anderson Prado de Lima, 
Jonadabe José de Sousa, Ailton Ap. Tipó Laurindo e Humberto José Pita, “Veda a 
prática de assédio moral no serviço público municipal e dá outras providências” -  
Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Lei n° 4.909/2013, de autoria do vereador Jonadabe José de Sousa, “Dá 
denominação ‘Rotatória Presbítero Benedito Pedroso de Lima’, a próprio público 
municipal” -  Projeto lido e encaminhado às Comissões Competentes para pare
ceres;
Projeto de Resolução n° 25/2013, Mesa Diretora, “Altera e acrescenta dispositivos 
ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Lençóis Paulista” -  Projeto lido e 
encaminhado às Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Resolução n° 26/2013, Mesa Diretora, “Disciplina a concessão de vale- 
-transporte, adotando a Lei Federal n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, no âm
bito da Câmara Municipal de Lençóis Paulista e dá outras providências” -  Projeto 
lido e encaminhado às Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Resolução n° 27/2013, de autoria dos vereadores André Paccola Sasso 
e Emerson André Carrit Coneglian, “Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista, da Conferência Municipal sobre Ruído, Vibração 
e Perturbação Sonora, e dá outras providências” -  Projeto lido e encaminhado às 
Comissões Competentes para pareceres;
Projeto de Decreto Legislativo n° 15/2013, de autoria do vereador Humberto José 
Pita, “Concede Título de Cidadã Lençoense à Dra. Vivian Noronha Gonzaga” -  
Projeto lido e encaminhado à Comissão de Títulos e Honrarias.

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei n° 4.881/2013, Executivo Municipal, “Estabelece o Plano Pluria- 
nual do Município para o período 2014 a 2017 e define as metas e prioridades 
da administração pública municipal para o exercício 2014” -  Emenda aprovada; 
Projeto aprovado em 2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.888/2013, autoria do vereador Francisco de Assis Naves, “Dis
põe sobre o incentivo à prática de esportes em academias e clubes desportivos para 
alunos e alunas acima de 60 (sessenta) anos, através da isenção tributária parcial 
de ISSQN no âmbito do Município de Lençóis Paulista, e dá outras providências”
-  Projeto aprovado em 2̂  votação;
Substitutivo ao Projeto Lei n° 4.894/2013, autoria dos vereadores Anderson Prado 
de Lima e Ailton Ap. Tipó Laurindo, “Dispõe sobre a informação antecipada aos 
moradores e comerciantes, da realização de obras e manutenção na rede de água”
-  Emenda aprovada; Substitutivo ao Projeto aprovado em 2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.896/2013, Executivo Municipal, “Desafeta área pública per
tencente ao Município, localizada no loteamento denominado Jardim Grajaú, para 
fins de construção de creche” -  Projeto aprovado em 2̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.901/2013, Executivo Municipal, “Altera dispositivos da Lei 
Municipal n° 3.576, de 16 de março de 2006 -  Rotatória ‘Marcos José Giacomet- 
ti’” -  Projeto aprovado em 1̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.903/2013, Executivo Municipal, “Autoriza celebrar convênio 
com a Legião Mirim de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de 
informática” -  Projeto aprovado em 1̂  votação;
Projeto de Lei n° 4.904/2013, Executivo Municipal, “Autoriza celebrar convênio 
com a Legião Feminina de Lençóis Paulista, e abrir crédito especial que tem por 
objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de 
informática” -  Projeto aprovado em 1̂  votação;
Projeto de Decreto Legislativo n° 13/2013, de autoria do vereador Nardeli da Sil
va, “Concede Título de Cidadã Lençoense à Deputada Estadual, Sra. Rita de Cás
sia Trinca Passos” -  Projeto aprovado em única votação;
Projeto de Decreto Legislativo n° 14/2013, de autoria do vereador Nardeli da Sil
va, “Concede Título de Cidadão Lençoense ao Ministro da Saúde, Doutor Alexan
dre Rocha Santos Padilha” -  Projeto aprovado em única votação.

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de outubro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 229,66.
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CARDOSO & OLIVEIRA POR
TÕES E ESQUADRIAS LTDA 
ME torna publico que requereu na 
CETESB de forma concomitante 
a Licença Prévia e a Licença de 
Instalação para a atividade de Fa
bricação de Portões e Esquadrias 
Metálicas a Avenida Jacomo Au
gusto Paccola n.° 1980 -  Res. Sta. 
Terezinha -  Lençóis Pta/SP.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - Janeiro a Setembro/2013 - Art. 256 Const. Do Estado de São Paulo

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Previsão Atualizada Arrecadação até o período

Para o Exercício Até o Período
Proprios 20.384.592,62 15.330.541,90 (Prev. Atualizada) (Arrecadação)
Transferências da União 23.942.103,35 17.775.511,84
Transferências dos Estado 59.254.740,75 47.607.358,00 Total (25%) 25.895.359,18 20.178.352,93
Total 103.581.436,72 80.713.411,74
Retenções do Fundeb 17.276.000,00 13.076.625,80
Receitas Líquidas 86.305.436,72 67.636.785,94
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
para o exercício até o período até o período até o período

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total * 22.714.834,88 28,14 21.024.424,51 26,04 20.849.119,73 25,83
ensino fundamental * 4.728.232,18 4,56 3.839.134,74 3,70 3.718.461,95 3,58
educação infantil * 4.909.976,80 4,74 4.108.663,97 3,96 4.054.031,98 3,91
retenções do fundeb 13.076.625,80 16,20 13.076.625,80 16,20 13.076.625,80 16,20
DEDUÇÕES
ensino fundamental
(-) ganhos de Aplicações Financeiras 6.727,59 0,00 6.727,59 0,00 6.727,59 0,00
educação infantil
(-) ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundeb retido e não aplicado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
Total 22.708.107,29 28,12 21.017.696,92 26,03 20.842.392,14 25,81
Ensino Fundamental 4.721.504,59 5,84 3.832.407,15 4,74 3.711.734,36 4,59
Educação Infantil 4.909.976,90 6,08 4.108.663,97 5,09 4.054.031,98 5,02
Retenções do Fundeb 13.076.625,80 16,20 13.076.625,80 16,20 13.076.625,80 16,20
Nota:
(*) Valores não informados, considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de 
aplicação, nos termos do artigo 6° da Portaria Interministerial STN/SOF n° 163/2001 e alterações posteriores.

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI LUCINARA BARBOSA JULIO ANTONIO GONÇALVES
Prefeita Municipal Diretora de Educação Diretor de Finanças

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de outubro de 2013. Na página A6. Valor da publicação R$ 194,95.
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O governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou 
nesta sexta-feira, i8 , uma gratificação de até 3 0 %  para 
médicos que trabalharem na periferia da capital e também 
de cidades da Grande São Paulo. O anúncio de Alckmin foi 
feito ao lado do secretário estadual da Saúde, David Uip.

G O V E R N A D O R

Alckmin autoriza hoje as obras na SP-255
Antecipado com exclusividade pelo O ECO na quinta-feira, 17, governador confirma visita a cidades da região hoje

A n ge lo  N eto

O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), estará nas cidades da 
região hoje para uma série de 
compromissos com as Prefei
turas locais. Conforme fora 
adiantado com exclusividade 
pelo jornal O ECO na edição 
da quinta-feira, 17, a assessoria 
do governador confirmou que 
ele estará hoje, às 9h, na praça 
da Igreja Matriz de São Ma
nuel. Diante das autoridades 
são-manuelenses e convidados, 
Alckmin assina a ordem de au
torização para contratar pro
jeto executivo prevendo obras 
de recapeamento e ampliação 
de faixas adicionais do trecho

entre São Manuel e Igaraçu do 
Tietê da rodovia João Mellão 
(SP-255). Lá, Alckmin também 
assina o convênio para recons
trução de duas pontes da cida
de, em um valor que totaliza 
R$ 488 mil.

Um pouco mais tarde, às 
Hh30, o governador e sua co
mitiva se dirigem para Igaraçu 
do Tietê. No Teatro Municipal, 
o governador assina outra or
dem autorizando a contratação 
de projeto executivo para as 
obras de duplicação da SP- 
255 no trecho entre Igaraçu 
do Tietê e Jaú. Também assina 
liberação de recursos para os 
mesmos municípios.

Após o evento, o tucano 
tem agenda em Pederneiras

Fi iTi I DIVULGAÇÃO

no período da tarde, a partir 
das 13h. Na esquina da rua 
Siqueira Campos com a ave
nida Tiradentes, Alckmin e as 
autoridades locais descerram a 
placa que oficializa a inaugu
ração do recapeamento do tre
cho da rodovia Osny Matheus

PÉ NA ESTRADA
Governador Geraldo 
Alckmin visita a região 
para anunciar obras 
e inaugurar obras já 
concluídas

(SP-261) entre Lençóis Paulista 
e Pederneiras.

A partir das 16h, Alck- 
min estará em Brotas para a 
assinatura do projeto de lei 
que institucionaliza a Estân
cia Turística de Brotas e para 
o descerramento de placa do 
3° Pelotão da 2® ClA do 37° 
BPM/I. O local da solenidade 
em Brotas não havia sido de
finido até o fechamento desta 
edição. Por questão de agenda, 
o compromisso em Botuca- 
tu -  anunciado pelo O ECO 
na quinta-feira -  foi alterado. 
Até o fechamento da edição, 
não havia confirmação oficial 
da liberação de recursos para 
recuperar o telhado da estação 
rodoviária de Macatuba.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista r

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

MULTA

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, no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso não haja manifestação do proprietário ou responsável, será realizada 
a limpeza do imóvel pela Prefeitura Municipal e debitado a multa e cobran
ça da limpeza em divida ativa.

Lençóis Paulista, 19 de Outubro de 2013.

Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Nome Endereço Cadastroimobiliário Valor

Nexus Participações S/C Ltda Rua Romeu Breda L22 Q G Grajaú 25538/5314 R$147,50
ND Construções e Serviços Ltda Rua Joará L01 Q37 Itamaraty 12665/5665 R$235,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

O Presidente e o Vice-presidente da CIPA, gestão 2013 da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, com CNPJ n° 46.200.846/0001-76, com 
ramo de atividade em Administração Pública em Geral, CNAE n° 7511-6, 
situada à Praça das Palmeiras n° 55 -  Centro, Lençóis Paulista -  SP, CEP 
18.682-900, fone (0xx14) 3269-7000, com 2119 (dois mil cento e deze
nove) servidores, considerando os itens 5.38, alínea “g” e 5.39 da Norma 
Regulamentadora n° 05, alterada pela Portaria n° 08, de 23 de Fevereiro 
de 1.999, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, baixada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego -  SSST/MTE; constituem a Comissão 
Eleitoral -  CE, composta pelos membros: José Antônio Ribeiro Ramos 
Júnior, Marcelo Romani, Rafael Augusto Barboza de Souza, Wilciléia Al
bino que serão responsáveis pelas condições previstas no Processo Eleito
ral para a gestão 2014.
Lençóis Paulista, 17 de Outubro de 2013
Rafael Augusto Barboza de Souza 
Presidente da CIPA
Marcos Antônio da Silva 
Vice-Presidente da CIPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 137/2013 -  Processo n° 245/2013

Objeto: Fornecimento e instalação de plataforma de acessibilidade cabinada 
para o prédio da Diretoria de Desenvolvimento Geração Emprego e Renda. 
Tipo: Menor preço -  Recebimento das propostas e sessão de lances: 31 de 
outubro de 2013 às 10:00 horas -  O edital encontra-se disponível no site www. 
lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Pau
lista, 18 de outubro de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA - Diretor de 
Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 009/2013 -  Processo n° 

246/2013
Objeto: Contratação de empresa para locação, instalação e operação de radar, 
com fornecimento de software para a gestão administrativa das infrações de 
trânsito. Tipo: menor preço -  Encerramento: 04 de novembro de 2013 às 14:00 
horas -  Cadastramento: poderá ser feito até às 17:00 horas do dia 01 de no
vembro de 2013 -  O edital encontra-se disponível no site www.lencoispaulis- 
ta.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 
14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 18 de outubro 
de 2013. JOSÉ DENILSON NOGUEIRA -  Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SP

A Comissão Municipal de Serviço Civil de Lençóis Paulista, Convoca, o(s) 
interessado(s) abaixo relacionado(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo 
identificado para o preenchimento de 2 (duas) vagas, na Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e informa que o não comparecimento no dia, horário e 
local estabelecidos pela presente convocação implicará na perda de vaga con
forme preceitua a lei.
Edital: 01/2013 
Cargo: Monitor de Creche
Local: Comissão Municipal de Serviço Civil, sita na Avenida Brasil -  Centro
-  Lençóis Pta. - SP
Data: 22 de outubro de 2013
Horário: 8h30
01 -  Rosimeire Aparecida Henrique dos Santos
02 -  Cassia Aparecida Bissotto Dias
Lençóis Paulista, 17 de outubro de 2.013.

Marcos Norabele
Presidente Comissão Municipal de Serviço Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
A Diretora Administrativa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, 
em, cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do 
Município, torna público os seguintes atos oficiais:
Decreto 358 de 14.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas
do orçamento vigente no valor de R$ 159.433,00.
Decreto 360 de 16.10.2013.......Dispõe sobre a suplementação de verbas
no valor de R$ 122.500,00 para o Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM.
Decreto 361 de 16.10.2013.......Dispõe sobre a substituição de membro da
Comissão de Fiscalização do desenvolvimento dos trabalhos do Programa 
Minha Casa Minha Vida.
Decreto 362 de 16.10.2013.......Dispõe sobre a data de realização do
sorteio público de unidades habitacionais referentes ao Programa Minha 
Casa, Minha Vida e define regras para o fluxo de trânsito.
Portaria 1335 de 18.10.2013......... Retifica dispositivo da Portaria n.°
1.152, de 30.08.2013.
Portaria 1336 de 18.10.2013..........Afasta, para tratamento de saúde, Da-
niela Maria Santiago Barca, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1337 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Elizabete Aparecida Ferreira de Nardo, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1338 de 18.10.2013.......... Afasta, para tratamento de saúde, Ana
Cláudia de Almeida Esperandio, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1339 de 18.10.2013..........Prorroga o afastamento concedido a
Luiz Sérgio Moreira, Agente Escolar.
Portaria 1340 de 18.10.2013..........Prorroga o afastamento concedido a
Ercílio Luiz Barreto, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1341 de 18.10.2013..........Prorroga o afastamento concedido a
Givanildo Juan Alves, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1342 de 18.10.2013.......... Afasta, por motivo de acidente de tra
balho, Marcos José Senci, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1343 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
José Carlos de Souza, Auxiliar da Manutenção.
Portaria 1344 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Rosângela Danoel Rissatto, Agente Cultural.
Portaria 1345 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Judite Gonçalves Cantario da Silva, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1346 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Andréa Cristina de Oliveira, Agente Administrativo.
Portaria 1347 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Celina Giacomini Purgano, Agente Comunitário de Saúde.
Portaria 1348 de 18.10.2013..........Convalida o afastamento concedido a
Maria Leite da Silva Moura, Agente de Serviços Gerais.
Portaria 1349 de 18.10.2013......... Retifica dispositivo da Portaria n.°
1.307, de 11.10.2013.

Lençóis Paulista, 18 de outubro de 2013.

Silvia Maria Gasparotto Venturini 
Diretora Administrativa

Publicado no jornal O Eco, no dia 19 de outubro de 2013. Na página A7. Valor da publicação R$ 319,28.

O classificado não deverá ultrapassar o número de linhas deste cupom. Todos os campos são obrigatórios. Será permitido um (1) texto, aos sábados. 
Não serão publicados, a critério do jornal, classificados com dados insuficientes ou de conteúdos duvidosos. A promoção não é válida através de telefone.
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• O ECO •  LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, S ÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013 .Regional CANCELADO
A 5^ noite beneficente -  Show de prêmios da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Pederneira foi cancela devido a problemas 
internos. Segundo a entidade, o dinheiro será 

devolvido às pessoas que já compraram o convite.

26» E X P O V E L H A

Queima do Cordeiro é amanhã
Uma das atrações mais esperadas ainda tem ingressos à venda; Exporquídea também segue até amanhã

A n g e lo  N eto
FOTOS: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

germ ina amanhã a 26® Ex- 
povelha no recinto José de 
Oliveira Prado, a Facilpa, e 

uma das principais atrações ain
da têm convites disponíveis, de 
acordo com a diretoria da ARLP 
(Associação Rural de Lençóis 
Paulista). É a Queima do Cor
deiro que conta com inúmeras 
receitas desta que uma das car
nes mais apreciadas e que vem 
ganhando cada vez mais espaço 
na mesa dos brasileiros.

Hoje, duas atrações artísti
cas devem animar o público. A 
partir das 21h, a dupla Peder
neiras e Macatuba sobe ao palco 
para cantar grandes sucessos. 
Logo em seguida, às 23h, é a 
vez do sertanejo Lucas Ferreira 
cantar seus sucessos. O jovem 
está com uma nova música nas 
paradas, Prática e Teoria, com 
participação de João Neto & 
Frederico. Antes, havia gravado 
Nada Apaga Esse Amor, com 
participação de Eduardo Costa.

Na quinta-feira, 17, um ceri
monial marcou a abertura oficial 
da 26® Expovelha. A prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), o vice, José 
Antônio Marise (PSDB), o pre
sidente da ARLP, José Ulysses 
dos Santos e o coordenador da 
ARLP, José Oliveira Prado, além 
de vários diretores da Prefeitura 
participaram da solenidade. O 
presidente da Aspaco (Associa
ção Paulista dos Criadores de 
Ovinos), Bruno Garcia Moreira, 
cabanheiros e criadores de ovi
nos prestigiaram o evento.

Garcia fez um balanço positi
vo do trabalho da Aspaco no ano 
de 2013 e mais uma vez destacou a 
importância da Expovelha no ce
nário da ovinocultura brasileira. 
”No sábado (hoje) temos o leilão 
e no domingo a grande Queima 
do Cordeiro que já é tradicional 
aqui em Lençóis Paulista. Tam
bém no domingo (hoje), haverá 
a demonstração de cães de pasto
reio que lidam com as ovelhas e 
demonstram suas habilidades em 
trabalhar com o pastor que cuida 
das ovelhas. Vai ser muito bonito. 
É uma coisa diferente e nova".

O presidente também fez um 
primeiro balanço do evento. "Te
mos 350 animais que irão para 
pista. Este número é bastante 
expressivo e extremamente alto,

ABERTURA OFICIAL -  Autoridades do município e da Aspaco estiveram presentes na solenidade de abertura

PROGRAMAÇAO

HOJE
11» EXPORQUÍDEA
Das 8h às 22h -  Visitação pública 
14h -  Palestra: Cultivo de Orquídeas

26» EXPOVELHA
9h -  Julgamento dos Grandes 
Campeonatos das raças Santa Inês,
Dorper, White Dorper
9h -  Início da prova dos três tambores
11h -  Julgamento do Campeonato
Supremo dos Grandes Campeões e Grande
Campeãs de todas as raças
14h -  5° Torneio Mirim de apresentadores
de ovinos da Expovelha
15h -  Leilão Circuito Paulista -  Expovelha
2013. Leiloeira: Leilonorte
15h -  Cerimônia de entrega de prêmios do
ranking Cabanha do Ano -  Aspaco
21h -  Show com Pederneiras & Macatuba
23h -  Show com Lucas Ferreira

a m a n h A
11» EXPORQUÍDEA
Das 8h às 17h - Visitação 
15h30 -  Entrega premiação 
17h -  Encerramento

26» EXPORQUÍDEA
8h - 2» Prova do Pastoreio para 
cabanheiros e 1° Circuito Aspaco de 
Pastoreio (Realização: Aspaco, ARLP e 
Canil Pastores do Cerrado) e convidados 
9h -  4° Encontro de Opalas e Carros 
Antigos
12h -  9» Queima do Cordeiro 
16h -  Saída dos animais

ACOLHIDA - Presidente da Aspaco, Garcia entrega uma lembrança 
à prefeita Bel Lorenzetti e ao vice-prefeito, Marise. Ele agradeceu à 
administração pública pelo apoio na realização da 26» Expovelha.

MUSICA - Bandas 
lençoenses tocaram na 
6° Festival Expovelha de 
Bandas, após a abertura 
oficial da 26» Expovelha. As 
três primeiras colocadas irão 
tocar na Facilpa 2014.

VIOLA - A Orquestra Boca 
do Sertão se apresenta 

hoje, a partir das 10h, no 
recinto da Facilpa. O show 
faz parte da programação 

da Exporquídea.

o que torna a Expovelha uma 
referência para a ovinocultura. 
Temos mais animas que vieram 
para o leilão, mas que os criado
res são de longe e já trouxeram. 
Esperamos em 2014 superar esta 
marca. Por isso, precisamos da 
parceria da ARLP, do Poder Exe
cutivo e Legislativo de Lençóis 
e principalmente dos criadores, 
pois sem eles nada disso seria 
possível", completou.

Após a abertura oficial, 14 
bandas subiram ao palco para 
o 6° Festival Expovelha de Ban
das. Os três vencedores que 
irão tocar na Facilpa 2014 serão 
conhecidos na segunda-feira.

FOTO: DENIS SILVA

Exporquídea começou ontem

A 11® Exporquídea (Ex
posição Nacional de Orquí
deas) começou ontem, no 
Pavilhão Aldo Trecenti. Or
ganizado pela CAOLP (Clube 
de Amigos Orquidófilos de 
Lençóis Paulista, o evento 
reúne durante quatro dias 
expositores de 40 cidades dos 
estados de São Paulo, Minais 
Gerais e Paraná. Hoje, as vi
sitações podem ser feitas das 
8h às 22h. Já amanhã, o es-

paço estará aberto ao público 
das 8h às 17h.

"Estamos recebendo em 
torno de 200 expositores e 
cerca de dois mil plantas 
expostas. Temos também 
seis vendedores de orquí
deas. Convidamos a todos 
de Lençóis Paulista e região 
para visitar a 11® Exporquí
dea", convidou o presiden
te da CAOLP, Alex Paccola 
Santa Bárbara.

LE N Ç Ó IS

Diretoria elabora 
diretriz curricular para 
Educação Física
Documento conta com atividades propostas 
e encaminhamentos pedagógicos 
bem elaborados para favorecer o 
desenvolvimento integral dos alunos

FOTOS: DIVULGAÇAO

EDUCAÇAO - Educadores envolvidos no processo receberam 
da Diretoria de Educação o certificado "Fez a Diferença"

Da Redacâo

Foram quase dois anos 
de um intenso traba
lho, que resultou em 

um material com conteúdo 
rico e de fácil entendimen
to. Agora a Rede Municipal 
de Ensino já conta com o 
documento de diretriz cur
ricular para a área de Edu
cação Física.

O material foi elabora
do por um grupo de pro
fessores de Ensino Funda
mental I (que ministram 
todas as áreas do conheci
mento), e do Fundamental 
II (especialistas na área), 
com assessoria da Editora 
Positivo. O documento con
templa a organização dos 
conteúdos a serem traba
lhos em cada um dos níveis 
de ensino e com cada ano. 
Além disso, traz a proposta 
de sequenciação didática 
de como materializar o en
sino e a aprendizagem com 
os alunos.

"A Diretoria de Educa
ção mostrou uma preocupa
ção em estruturar um pla
nejamento que chegasse até 
as escolas com o reconhe
cimento da educação física 
como uma área importante

do ponto de vista pedagógi
co. Então, desenhamos um 
planejamento em ação para 
que os próprios professores 
pudessem se envolver no 
processo de construção des
se material, que dará mais 
sentido ao trabalho realiza
do nas escolas", diz Davi 
Marangon, coordenador das 
áreas de Educação Física e 
Artes da Editora Positivo.

Segundo Marcos Rafael 
Tonietto, assessor pedagó
gico que atuou diretamen
te com os professores da 
Rede Municipal, a propos
ta era inovadora, complexa 
e muito trabalhosa. "Mas 
já na apresentação dela, os 
professores se disponibili
zaram totalmente a enfren
tar as dificuldades diagnos
ticadas e trabalharam em 
equipe", comenta.

Para a professora Denie- 
le Pereira da Silva Maciel, 
que leciona na EMEF Maria 
Zélia Camargo Prandini e 
ajudou a elaborar o mate
rial, o documento represen
ta um "marco" na história 
da Educação Física do mu
nicípio. "Além das quadras, 
Lençóis está preocupada 
com a formação integral do 
aluno", diz.

M A C A T U B A

Ascana e DuPont entregam prêmios aos vencedores
Evento contou com 
a participação de 
229 alunos das três 
escolas municipais

Da Redação

Foi realizada na manhã de 
quinta-feira, 17, a cerimô
nia de entrega dos prêmios 

aos estudantes de Macatuba 
que participaram do projeto 
Ascana e DuPont na Escola. O 
encontro foi na sede da Direto
ria de Educação e reuniu, além 
de alunos, familiares, professo
res e diretores, o presidente da 
Ascana, Pedro Luís Lorenzetti, 
o diretor de Relações Institu-

CONHEÇA OS VENCEDORES

1 c a m p e a  g e r a l  I PRÊMIO 1
Sarita Breda Gabani 1 MP4 e 1 notebook

Escola Odila Galli Lista 1 computador
Professora Maria José 1 tablet

SEGUNDO LUGAR -ESCO LA WALDOMIRO FANTINI
Eduardo Daré Cordeiro 1 MP4 e 1 tablet

TERCEIRO LUGAR- ESCO LA CAIC CRISTO REI
Pâmela Vanessa Xavier 1 MP4

cionais, Luiz Carlos Dalben e o 
conselheiro Sérgio Luiz Artioli, 
o representante da DuPont, Or
lando de Pietro Neto, o prefeito 
Tarcisio Mateus Abel e a dire
tora de Educação, Gilcelene 
Chiari Artioli.

A sexta edição do Projeto 
DuPont na Escola, realizado

pela Ascana em parceria com 
as diretorias municipais de edu
cação mobiliza 1.620 alunosde 
25 escolas de Lençóis Paulista, 
Macatuba e Pederneiras, que 
participa pela primeira vez.

Além de levar o conheci
mento do campo para a sala de 
aula, todos os envolvidos: es-

colas, alunos e professores são 
premiados com computadores, 
notebooks, tablets e MP4. O 
projeto é desenvolvido junto às 
crianças da quinta série do En
sino Fundamental.

Macatuba sediou sua segun
da edição e contou com a parti
cipação de 229 alunos das três 
escolas municipais: Odila Galli 
Lista, Waldomiro Fantini e Caic 
Cristo Rei.

O melhor trabalho, que 
inclui uma redação e um dese
nho sobre o tema "Meu herói, 
o agricultor", foi o da aluna da 
escola Odila Galli Lista, Sarita 
Breda Gabani. Ela levou para 
casa um MP4 e um notebook. A 
escola ganhou um computador 
e a professora, um tablet.

TERRA IMÓVEIS LTDA -  JD SANTA LÚCIA toma público que rece
beu da CETESB a Licença de Operação de Loteamento N.07000078, AV. 
PREFEITO JACÓMO NICOLAU PACCOLA, S/N, MARIA LUIZA IV, 
LENÇÓIS PAULISTA.

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

http://WWW.lancetotal.com.br
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JU R I P O P U L A R

Preso acusado de tráfico é 
condenado por homicídio
Julgamento ocorreu 
na quinta; homem vai 
cumprir pena de seis 
anos de prisão

Carlos A lb e rto  D uarte

TÍldney Matos, acusa
ndo de matar Gilmar 
Batista Pereira, em 

março de 2012 com golpes de 
faca, foi condenado a seis anos 
de prisão nesta quinta-feira, 17, 
no último Júri Popular realiza
do este ano no Fórum de Len
çóis Paulista. O réu já está preso 
acusado de tráfico de drogas.

Em sua última atuação no 
Tribunal do Júri de Lençóis 
Paulista, o promotor de Justi
ça, Henrique Ribeiro Varonez 
-  que já está trabalhando em 
Bauru -  disse que o réu foi 
condenado como pretendia o 
Ministério Público (MP), por 
homicídio simples.

O promotor explicou que 
o Conselho de Sentença não 
reconheceu os argumentos da 
defesa de Wildney de qualifi
car o crime como homicídio 
privilegiado motivado por forte 
emoção, que reduziria de 1/3 a

iniO : MÁRCIO MOREIRA/O ICO

CONDENADO -  Juri considerou Wildner culpado pela morte de Gilmar Batista Pereira

1/6 a pena.
Em sua defesa, Wildney ale

gou que antes do crime havia se 
desentendido com Gilmar, que 
importunou a sua namorada 
com possível assédio sexual. No

dia do crime, os dois teriam dis
cutido, até o réu ir para casa pe
gar uma faca e desferir golpes na 
vítima. Após o crime, o réu fugiu 
do local. Condenado a seis anos, 
o réu deverá cumprir 1/6 da pena

em regime fechado (um ano) até 
ter direito ao semiaberto.

Wildey Matos permanece 
preso enquanto aguarda o jul
gamento pelo crime de tráfico 
de drogas.

BOTUCATU
Um homem morreu após ser baleado 
pela Polícia Militar em Botucatu após 
assalto em duas pizzarias. Depois de 
recebe a informação dos crimes a PM foi 
até o local e trocou tiros com os bandidos.

A G U D O S

Luciano Durães 
consegue R$ 500 mil para 
canalização de córrego

Emenda do deputado federal Alexandre 
Leite, irá auxiliar o prefeito Everton 
Octaviani nas obras de canalização

W e lin to n  Barros

O vereador e ex-pre
sidente da Câmara 
de Agudos, Luciano 

Durães de Vasconcelos (PP), 
solicitou emenda parlamen
tar do Deputado Federal 
Alexandre Leite (DEM), 
para a canalização do córre
go Bom Sucesso, que passa 
pelo Jardim Vienense, Santa 
Cecília e Vila Chácara Ava- 
to. No total, as obras para 
a canalização do córrego, 
custarão R$1,2 mi aos co
fres públicos. O local é alvo 
de reclamação dos mora
dores, isso porque grande 
parte do esgoto gerado em 
bairros mais populosos da 
cidade, como a Vila Profes
sor Simões, por exemplo, é 
despejado no local, sem tra
tamento nenhum. Em perío
dos mais chuvosos, algumas 
residências próximas ao rio 
são tomadas pela água, o 
que dificulta a vida de muita 
gente. A emenda no valor de 
R$ 500 mil, já foi reservada

pelo deputado e será deposi
tada na conta do município 
nos próximos dias.

Segundo Vasconcelos, a 
obra é de grande importân
cia para o meio ambiente e 
também para toda a cidade. 
"Essa obra é custosa, de
manda tempo, mas esse é 
um grande pedido da popu
lação desses bairros. Como 
o custo é alto, nós fomos 
pedir auxílio aos deputa
dos parceiros e o Alexandre 
Leite nos ajudou com essa 
quantia, que irá beneficiar 
o meio ambiente e também 
muita gente que mora por 
ali”, disse.

A canalização do cór
rego Bom Sucesso, assim 
como o Córrego Agudos, é 
um sonho antigo do prefeito 
Everton Octaviani (PMDB). 
Com a emenda de consegui
da pelo vereador, a prefeitu
ra pagará o restante, cerca 
de R$ 700 mil nas obras de 
infraestrutura. O executivo 
já prevê inicio das obras 
para o ano que vem.

m m : MÁRCIO MOREIRA/O ECO

T R Á FIC O

Homem é preso 
com quase meio 
quilo de droga

Suspeito foi detido 
pela PM com dois 
menores que 
foram autuados

W e lin to n  Barros_______

Na manhã de quinta-feira, 
17, a equipe do Rocam 
(Ronda Ostensiva com 

Apoio de Motocicletas), e viatu
ras da Polícia Militar de Lençóis 
Paulista, abordaram três jovens 
que ao avistar o policiamento, 
demonstraram atitude suspeita. 
Os jovens estavam próximos de 
um terreno no bairro Júlio Fer- 
rari. Durante a abordagem, a PM 
identificou que um dos suspeitos, 
que é maior de idade.

No momento da abordagem 
os policiais encontraram pequena 
quantidade de maconha e dinhei
ro com os rapazes. A PM acom
panhou os acusados até as suas 
residências e na casa de um dos 
suspeitos os policiais, com autori
zação da proprietária do imóvel, 
vasculharam a casa e encontraram 
400 gramas de maconha prensada 
em formato de tablete, provavel
mente importada de outro país. 
Na residência foi encontrado ain
da mais R$ 360 em dinheiro.

O acusado maior de idade, 
que tem 24 anos, recebeu voz de 
prisão em flagrante por tráfico de 
drogas e por aliciar menores de 
idade. Ele foi conduzido até a De
legacia de Polícia, acompanhado 
dos outros dois adolescentes, que 
foram detidos por ato infracional 
de tráfico de drogas. Os três per
manecem à disposição da justiça.

TABLETES -  PM flagra três jovens com 400 grama de maconha

ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o disposto no artigo 42 dos Estatutos Sociais convocamos todos os Associados quites para a Assembleia Geral extraordinária que se realizará no dia 26 de outubro de 2013 no recinto de exposições “José de Oliveira Prado” (FACIl Pa ), sito a Avenida Lázaro Brígido Dutra, número 300, Vila da Prata, Lençóis Paulista, as 19h00 em primeira convocação que exigira presença mínima de metade mais um dos associados e em seguida convocação uma hora após, as 20h00, com qualquer número de presentes, com a seguinte ordem do dia:
Alterações no artigo 8° dos Estatutos Sociais, conforme lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil)
Lençóis Paulista, 19 de outubro de 2013.

JONADABE JOSÉ DE SOUZA PRESIDENTE
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O Campeonato Amador série B troféu Jacob Joner 
Neto segue amanhã com dois jogos no estádio João 
Roberto Vagula, o Vagulão. O lanterna do grupo B, 
Prata, encara o Duratex, às 8h. Já às 10h, São Cristovão 
e PSG jogam pela liderança da mesma chave.

PCD S ER IE  A

André Brasil participa de encontro na Adefilp
Medalhista 
paralímpico é a 
principal atração de 
encontro regional

A n g e lo  N eto__________

A Adefilp (Associação dos 
Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista) será a 

sede do Encontro do Núcleo Re
gional 8, que abrange 144 cida
des, para debater e acompanhar 
a implantação de políticas públi
cas e ações voltadas para as pes
soas com deficiência. O evento, 
que acontece na terça-feira, 22, 
tem o apoio da Prefeitura Mu
nicipal de Lençóis Paulista e da 
Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

A programação contará com di
versas palestras durante todo o dia

FOTO: DIVULGAÇÃO

NATAÇÃO - Atleta paralímpico André Brasil é a grande atração de evento

e também a apresentação dos proje
tos desenvolvidos pela Adefilp.

A palestra de André Brasil é 
uma das mais esperadas e começa 
a partir das 9h15. O empresário 
Edenílson Grecca, um dos parcei
ros da entidade, e Vanilton Senato- 
re, assessor técnico do gabinete da 
secretaria de Estado dos Diretos 
das Pessoas Com Deficiência, tam

bém estarão presentes no evento.
Na segunda, 21, a Adefilp 

irá recepcionar André Brasil. O 
medalhista participa neste dia, 
de atividades com alunos do 
Projeto Clube São Paulo Para- 
desportivo, desenvolvido pelo 
Governo de São Paulo.

A Adefilp está localizada rua 
Pernambuco, 333, Vila Cruzeiro.

Mais informações podem ser ob
tidas pelo telefone (14) 3264 9700.

QUEM É ANDRÉ b r a s il ?

André Brasil, 29 anos, teve 
poliomielite aos seis meses de 
idade, e como consequência 
sofreu uma pequena sequela na 
perna esquerda. A natação co
meçou muito cedo em sua vida, 
com a finalidade de reabilitação. 
Aos 9 anos de idade começou a 
participar de competições, com 
outros atletas sem deficiência.

Descobriu o Esporte Paralím- 
pico ao assistir as Paralimpíadas 
de Atenas em 2004 e desde 2005 
compete no desporto Paralímpi- 
co. O atleta compete pelas classes 
S10, SB9, SM10 nas respectivas 
provas: 50m Livre, 100m Livre, 
400m Livre, 100m Costas, 100m 
Borboleta, 100m Peito e 200m 
Medley e ECP -  Esporte Clube 
Pinheiros de São Paulo.

Com moral, 
Expressinho 
encara Paulistano
Vermelhos vem de duas goleadas por 7 
a 0 e tentam encaminhar a classificação 
para a próxima fase; no outro confronto, 
Sport enfrenta São José

A n g e lo  N eto

B A S Q E U T E

Já  classificado, Alba enfrenta São Carlos fora de casa
Time lençoense garantiu a classificação em casa no sábado passado; jogo de hoje é em São Carlos

O Expressinho tenta 
amanhã adiantar 
a sua classificação 

no Campeonato "George 
Ribeiro Correia Lima" de 
Futebol Amador série A. 
Desta vez, a equipe co
mandada por Clovis Gino 
Pereira, o Mosca, mede 
forças contra o Paulista
no, às 10h, no clássico da 
rodada. Na outra partida, 
o vice-líder São José en
frenta o Sport, às 8h.

Líder do grupo A, os 
vermelhos vem de duas 
vitórias por goleada de 7

a 0. Mesmo assim, Mosca 
prega cautela no confron
to de amanhã. "Com uma 
provável vitória pratica
mente selamos a classi
ficação para a próxima 
fase. O Paulistano vem de 
derrota e por isso deve vir 
com tudo para cima de 
nós. Vamos respeitar o ad
versário e colocar em prá
tica o que nós sabemos", 
afirmou.

O campeonato amador 
de Lençóis Paulista é or
ganizado pela LLFA (Liga 
Lençoense de Futebol 
Amador), em parceria da 
diretoria de Esportes.

A n g e lo  N eto

A equipe sub-16 do Alba 
(Associação Lençoense de 
Basquete) entra em qua

dra neste sábado para a disputa 
de mais uma partida da LBC

(Liga de Basquete Centro Oeste 
Paulista). Já classificados e garan
tidos como líderes do grupo, os 
lençoenses encaram São Carlos, 
fora de casa, a partir das 10h.

"Mesmo faltando dois jogos, 
nossa equipe já está com o pri

meiro lugar garantido. Nossos 
treinamentos estão bastante fortes. 
Temos dois atletas afastados por 
lesão, o Alan e o Guilherme, mas 
acredito que a tendência é nossa 
equipe crescer bastante já que 
vem de duas vitórias no Campeo-

nato Estadual da Federação Paulis
ta de Basketball", afirmou Leonar
do Henrique de Oliveira, o Dudu.

O Alba é mantido pela Pre
feitura Municipal através da di
retoria de Esportes e patrocinada 
pelo grupo Lwart e Lutepel.
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Grupo lençoense 
faz do kart atividade 
esportiva e lazer; 
pilotos sonham com 
pista própria em 
Lençóis Paulista

W e lin to n  Barros_______

Lazer, brincadeira ou sim
plesmente paixão pela ve
locidade. São esses fatores 

que levam cerca de 30 pilotos 
de Lençóis Paulista, todos os 
finais de semana, para pistas 
da região para competir entre 
si e desfrutar da oportunidade 
de pilotar um kart. O veículo 
é pequeno, para apenas uma 
pessoa e pode chegar a 125 
quilômetros por hora. E é esta 
emoção e adrenalina que os 
lençoenses procuram.

Entre os mais variados mo
delos, o kart tem se tornado 
cada vez mais conhecido em 
todo mundo e já agrega diver
sos pilotos por todo o Brasil. 
Mesmo pequeno e com uma 
velocidade mais comportada, o 
kart tem praticamente os mes
mos princípios básicos de um 
veículo de corrida de ponta. 
Com relação ao carro de pas
seio, a principal diferença está 
na ausência da embreagem. As 
corridas são muito parecidas 
com as realizadas na Fórmula 
1. Um veículo de kart pesa em 
torno de 80 quilos, dependen
do do motor e os equipamentos 
existentes no carro.

A prática, que revelou Air- 
ton Senna, Rubens Barrichello 
e Felipe Massa, é considerada 
uma escola do automobilis
mo. Isso porque a corrida em 
si, pode ser disputada até por 
crianças. Os pilotos ganham 
experiência e noções de velo
cidade e ultrapassagem. Um 
veículo para iniciantes custa 
em média R$ 2,5 mil, mas essa 
soma pode passar dos R$ 20 
mil, caso o piloto leve a brin
cadeira a sério e queira par

FOTOS: STUDIOA

ticipar de competições. Para 
isso são necessárias algumas 
alterações nos veículos e com
pra de equipamento que po
dem encarecer a brincadeira.

Para os pilotos de Len
çóis, o kart é uma forma de 
lazer e diversão. De início 
era apenas uma brincadei
ra, que agora tem se tornado 
coisa séria. A equipe de Kart 
Lençóis Paulista já trabalha 
para futuramente disputar 
torneios e campeonatos a 
nível estadual e quem sabe 
até nacional. Na região exis
tem diversas cidades que são 
referências por investirem e 
incentivarem a prática desse 
esporte, como por exemplo, 
Jaú, Barra Bonita, Limeira e 
Garça, cidades que já contam 
com kartódromos e pistas 
profissionais para quem pra
tica este tipo de modalidade.

Na equipe lençoense é 
tudo muito organizado e, cla
ro, na base da amizade. Cada

um dos integrantes têm um 
papel importante no grupo, 
desde o mecânico que troca 
as peças e dá a manutenção 
nos veículos, até o pesso
al que organiza o pit-stop e 
presta auxílio aos pilotos na 
pista durante a corrida.

Tudo começou por uma 
brincadeira, o grupo foi cres
cendo e hoje conta com diver
sos pilotos, que geralmente já 
trabalham com veículos, o que 
incentiva mais ainda a paixão 
pelo que eles chamam de es
porte. Isso porque o kart -  mes
mo sendo um veículo pequeno 
-, exige esforço físico e concen
tração por parte do motorista.

Para o piloto Toni Justo, a 
prática vem crescendo gradati
vamente. "A iniciativa ainda é 
pequena aqui em Lençóis, es
tamos começando aos poucos, 
mas se existir a oportunidade 
de montar uma associação, 
construir um kartódromo, a 
tendência é aumentar. Quem

conseguir adquirir um carro, 
precisar de ajuda e instruções 
sobre a modalidade, estare
mos ali para atender e, com 
isso, o grupo pode aumentar", 
explicou.

O sonho da construção de 
um kartódromo em Lençóis 
Paulista também faz parte dos 
planos da equipe, que já en
trou em contato com a prefeita 
Bel Lorenzetti (PSDB), que os

orientou a procurar uma área 
adequada e fazer um projeto 
sobre o tema. Vereadores de 
Lençóis também estão engaja
dos na instalação do kartódro- 
mo na cidade.

VELOCIDADE -  Equipe de Kart Lençóis Paulista pisa fundo pela região para ganhar espaço no automobilismo

Empreendedorísmo
e respeito ao ser humano = 
caminhandojuntos

Grupo Lwart w w w . g r u p o l w a r t . c o m . b r
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FRASE
• " O que aconteceu é que este barril de pólvora com todos os problemas 
como corrupção, falta de política adequada, abusos do governo, falta 
de educação, saúde, enfim. Isso acabou com aquela história do Brasil 
fantasia, potência emergente e que está tudo uma maravilha. Não está."

Augusto Nunes

A U G U S T O  N U N E S
A n g e lo  N eto__________

No dia 29 de outubro, a 
partir das 19h, o jor
nalista Augusto Nunes 

abre a 7  ̂ Semana Integrada do 
Conhecimento da Facol (Facul
dade Orígenes Lessa). Em sua 
palestra "2013: o ano em que 
o Brasil enxergou a corrupção 
impune", Nunes vai abordar 
diversos assuntos sobre a atual 
situação do país e os reflexos 
causados pelas manifestações 
que aconteceram no início 
deste semestre.

Em entrevista ao jornal O 
ECO, o jornalista deu uma pré
via do que pretende explanar. 
Segundo ele, os protestos re
presentaram o cansaço do povo 
brasileiro com problemas que 
se acumulam há anos. Nunes 
também fez duras críticas ao 
PT (Partido dos Trabalhadores) 
e aos black blocs, grupo de 
mascarados que transformam 
as manifestações legítimas em 
vandalismo. O jornalista acredi
ta que o fenômeno ocorrido em 
junho e julho deste ano deve 
voltar às vésperas da Copa do 
Mundo de 2014, no Brasil.

Experiente, Augusto Nunes 
tem em seu currículo a direção 
das revistas Veja, Época e For- 
bes (edição brasileira) e os jor
nais O Estado de São Paulo, Jor
nal do Brasil e Zero Hora. Em 
agosto de 2013, Augusto Nunes 
foi anunciado como o novo me
diador do programa Roda Viva, 
da TV Cultura, substituindo o 
jornalista Mário Sérgio Conti.

O ECO - Quais temas serão 

abordados em sua palestra?
Augusto Nunes - Vou tratar 

de questões do presente. Seja 
qual for o tema, nestas palestras 
que participo, acabo falando do 
quadro político brasileiro, porque 
este é um ano diferente. O país 
redescobriu as ruas com as mani
festações e protestos que marca
ram o fim do primeiro semestre. 
Como já estão sendo intensifica
dos os movimentos da sucessão 
presidencial de 2014, este é um 
período político que exige que 
se compreenda o que aconteceu 
em junho e julho e que se tente 
projetar o que vem por aí. Enfim, 
vamos falar de Brasil.

O ECO - Como o senhor 
analisa os movimentos de 

rua ocorridos em junho e ju 
lho deste ano?

Augusto Nunes - Eu acho 
que eles foram bastante impor
tantes e mostraram o cansaço 
de milhões de brasileiros com 
problemas que se acumulam há 
anos e que os governos dão por 
resolvidos, quando na verdade 
não estão. Celebra-se o sistema 
educacional, que está péssimo. 
É festejado também o sistema 
de saúde, que está péssimo. A 
corrupção atingiu níveis inédi
tos. Nunca se viu tanto descara
mento dos assaltantes de cofres 
públicos. Eu acho que tudo isso 
foi se acumulando até que che
gou a um ponto de exaustão e 
o povo redescobriu que quem 
traça o destino do Brasil são os 
brasileiros. Eles mostraram cla
ramente com as manifestações 
um cansaço com os políticos e 
com os partidos. Quando falo 
disso, não me refiro aos black 
blocs. A cara do Brasil mudou. 
O povo virou protagonista.

O ECO - Qual o lim ite en
tre a reivindicação legítima e 
o vandalismo?

Augusto Nunes - O van
dalismo é crime. Nós estamos

F O T O S : DIVULGAÇÃO

Jornalista prevê 2014 de 
muitas manifestações
Em entrevista ao jornal O ECO, jornalista Augusto Nunes, que participa da 7̂  Semana 
Integrada do Conhecimento da Facol, criticou o governo federal e os black blocs

em uma democracia. Parece 
uma atividade clandestina em 
um regime ditatorial. Em uma 
democracia, eu não entendo 
nem o uso de máscara e, muito 
menos, a quebradeira de agên
cias bancárias e orelhões. Você 
não sabe o que querem os bla- 
ck blocs. Eles não são rebeldes 
sem causa. São bandidos sem 
causa. Isso não existe. Na demo
cracia, você vê manifestos com 
a cara lavada. O que os impede 
de mostrar o rosto? O que eles 
desejam? Nas manifestações de 
junho e julho, ficou muito claro 
que os manifestantes queriam 
hospitais padrão Fifa ao invés 
de estádios que vão se transfor
mar em elefantes brancos. Que
riam mais escolas, hospitais, 
combate à corrupção. Agora, 
nestes black blocs não existe 
um cartaz com o que eles dese
jam. Eivar uma viatura policial 
transmite qual recado? Não há 
ditadura nenhuma no Brasil. 
Eu acho que a polícia precisa 
garantir a ordem pública e de
fender o estado democrático de 
direito, que está ameaçada por 
este tipo de manifestação, estas 
sim, arbitrárias e absurdas.

O ECO - Ficou claro que a po
lícia mudou de comportamento 

durante as manifestações. Qual 
sua opinião sobre isso?

Augusto Nunes - A polícia 
exagerou nas primeiras inter
venções. Cometeu abusos into
leráveis. Este tipo de violência 
não existe mais. A Ditadura 
acabou. A polícia não pode se 
valer de medidas arbitrárias e 
violentas. A população, muito 
compreensivelmente, deixou 
claro que não queria isso. E no 
Brasil é 8 ou 800. Como houve 
a rejeição da violência policial, 
aí tivemos a inação e a inércia 
do governo e da polícia, que 
passaram a permitir que os vân
dalos começassem a se incorpo
rar às manifestações. Portanto, 
hoje a população está exposta 
a bandidos. A polícia tem que 
encontrar um meio termo e agir 
como em países democráticos. 
A polícia deve reprimir qual

quer ato ou gesto que ultrapasse 
a fronteira da lei e viole a le
gislação e ponto final. Se hou
ver uma manifestação pacífica, 
você acompanha. Se começar a 
haver qualquer atividade viole
ta, você reprime.

O ECO - Muitos dos mani

festantes alegam que a vio
lência parte do Estado com a 
falta de educação digna, situ
ação penosa da saúde, entre 
outras. A avaliação é esta?

Augusto Nunes - Estes 
problemas crônicos que o go
verno considerava resolvidos 
estão na raiz das manifestações. 
Evidentemente que a questão 
do transporte serviu como es
topim. Isso é importante, mas 
não mobiliza centena de milha
res de pessoas no Brasil inteiro. 
O que aconteceu é que este bar
ril de pólvora com todos os pro
blemas como corrupção, falta 
de política adequada, abusos 
do governo, falta de educação, 
saúde, enfim. Isso acabou com 
aquela história do Brasil fanta
sia, potência emergente e que 
está tudo uma maravilha. Não 
está. Como todos os países, o 
Brasil tem problemas e precisa 
enfrentá-los. Isso representou o 
basta dado pela população.

O ECO - No início, tivemos 

manifestações específicas e 

depois as reivindicações au
mentaram. Por quê?

Augusto Nunes - Isso foi o 
estopim. Começou com esferas

pequenas, com 10 mil pessoas. 
Depois aumentou para 100 mil. 
Se somados, em todo o Brasil 
chegamos a milhões de mani
festantes quando a pauta foi am
pliada. Os gastos excessivos com 
a Copa do Mundo estimularam 
fortemente as manifestações. 
Os brasileiros que se manifesta
ram deixaram muito claro que 
acham que este dinheiro deve
ria ser aplicado em outros seto
res e não em estádios que não 
são usados para nada, além, é 
claro, dos superfaturamentos, 
propina e roubalheira explícita. 
Tudo isso criou um ambiente 
explosivo que só podia acabar 
com estas manifestações.

O ECO - Com a ampliação 

na pauta de reclamações, as 
manifestações não ficaram  

abstratas?
Augusto Nunes - O quadro 

ficou mais confuso. Se você fe
cha a lente, todo mundo enten
de o que você quer. Porém, era 
inevitável que isso acontecesse, 
pois eram reivindicações ou 
indignações reprimidas. Todo 
mundo se manifestou contra 
tudo. Eu acho que, em uma se
gunda etapa, que é inevitável, 
já que eu acredito que as ma
nifestações vão voltar, teremos 
reivindicações com a lente 
mais concentrada em determi
nados setores. Durante a Copa 
do Mundo, acho que teremos 
manifestações sobre os gastos 
do evento, incluindo também 
as gastanças com a Olimpíada.

FRASE

í "  O governo acreditou 
que este negócio de pão 

e circo ainda funciona.

^EfltãíTvocê dáoBolsa  
Família e uma Copa do 
Mundo. Mas isso não 
deu certo"

A Copa do Mundo está che
gando e nada foi resolvido. É 
claro que teremos os elefantes 
brancos.

O ECO - Qual o papel do 
jornalista e do jornalismo nas 
manifestações?

Augusto Nunes - Como em 
qualquer outro assunto, é con
tar a verdade e registrar o que 
está acontecendo. Se a polícia 
é violenta e se tem vandalismo, 
conta. Dá o número de mani
festantes, não exagera e nem 
diminui. É mais um assunto 
jornalístico. Não precisa dar 
um tratamento especial. Deve 
ser tratado como qualquer fato.

O ECO - Qual sua opinião 

sobre a Copa do Mundo e os 
investimentos?

Augusto Nunes - Acho um 
completo absurdo você organi
zar em 2014 qualquer evento 
esportivo que exija um gasto 
deste, porque você não pode 
atender às exigências da Fifa 
utilizando dinheiro público 
para construir coisas que só 
beneficiam os construtores e a 
própria Fifa. Não é por acaso 
que este movimento de jogado
res de futebol está iniciando, 
porque é um mundo podre 
que começa na Fifa, passa 
pela CBF e pelos clubes. Isso 
vai acabar entrando na pau
ta das manifestações de 2014, 
não tenha dúvida. Se a Fifa 
quer fazer um campeonato, 
tudo bem. Faça com o que o 
Brasil tem disponível ou faça 
em outro país. O governo pro
meteu, na época do presidente 
Lula - Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) - que não haveria inves
timento de dinheiro público 
em estádios. Em primeiro lu
gar, fomos traídos com falsas 
promessas. E agora o governo 
acreditou que este negócio de 
pão e circo ainda funciona. En
tão, você dá o Bolsa Família e 
uma Copa do Mundo. Mas isso 
não deu certo. Os brasileiros 
estão sabendo separar as coi
sas surpreendentemente, por
que a seleção foi festejada na

Copa das Confederações e ao 
mesmo tempo o povo mostrou 
seu descontentamento com os 
gastos. Se a seleção ganha a 
Copa do Mundo, o tipo de sa
tisfação gerado por esta vitória 
não interfere na política, não 
faz o brasileiro ficar contente 
com o governo e muito menos 
resolve os problemas. Não deu 
certo a jogada. Eles acham que 
o Brasil é futebol e ponto. Não 
é mais assim.

O ECO - Qual sua avaliação 
dos últimos anos do PT no co
mando do Brasil?

Augusto Nunes - Houve 
avanços como em todos os 
governos. Houve avanços na 
política social, não há dúvida. 
Qual o problema que eu vejo 
neste caso. É você pintar a rea
lidade em tons cor de rosa que 
não existem. O Brasil é um país 
com muitos problemas. Temos 
13 milhões de analfabetos. É 
muita gente. O que me incomo
da é aquele discurso "nunca se 
fez tantas faculdades". Faculda
des de péssima qualidade. As 
manifestações acabaram com 
isso. O Brasil potência, pré-sal, 
trem bala, transposição do São 
Francisco. A crítica que eu faço 
do PT é dividir o Brasil entre 
nós e eles. Quem não é a favor 
do PT é bandido, é contra. Não. 
Você tem que ter oposição. A 
política tem centro, direita e 
esquerda. O Brasil não precisa 
e nem quer um regime de parti
do único. Tem que se entender 
que a democracia é inseparável 
do convívio dos contrários para 
acabar com este negócio de Co- 
rinthians e Palmeiras, Flamen
go e Fluminense. Para moder
nizar a política brasileira você 
tem que aceitar a divergência.

O ECO - A aliança de Mari
na Silva e Eduardo Campos no 
PSB pode quebrar esta polari
dade entre pT e PSDB?

Augusto Nunes - Sem dúvi
da. É uma terceira opção muito 
interessante. É muito difícil pre
ver o que vai acontecer. Está se 
desenhando um caminho que 
quebra a polarização que vem 
desde 1994 entre PSDB e PT. 
Isso eu acho muito saudável. 
Não sei o que vai acontecer e 
as consequências, mas eu acho 
que já quebrou o maniqueísmo 
que completa 20 anos.

O ECO - Está havendo 
uma antecipação de cam 
panha po lítica?

Augusto Nunes - Acredito 
que sim, mas provocada pela 
Dilma -  Dilma Roussef (PT). 
Ela foi a primeira candidata a 
entrar na disputa quando dei
xou claro que estava em campa
nha para o segundo mandato. Aí 
você precipita tudo. Isso não faz 
com que as coisas se decidam 
mais cedo. Falta muito tempo. 
Quando você tem o movimento 
presidencial antecipado, você 
inevitavelmente precipita as 
sucessões estaduais e São Paulo 
não iria ficar fora disso.

O ECO - Até que ponto isso 
interfere na opinião pública?

Augusto Nunes - Acho que 
ainda é muito cedo. O públi
co passa a se interessar no 
assunto e acompanhar, mas 
não antecipa a decisão. Você 
pode perceber pelas oscilações 
dos índices de popularidade. 
A Dilma estava com 70%, foi 
para 30% e subiu novamente 
para 40%. A política é muito 
dinâmica e muita coisa vai 
acontecer até lá.



O ECO » LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, S ÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013Cultura FESTA DAS CRIANÇAS
Acontece amanhã a festa em comemoração ao dia das crianças 
na Pista de Skate do bairro Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista.
O evento tem início às 13h30 e é organizado pelo Projeto 
Transformação. Haverá distribuição de guloseimas para as 
crianças e show gospel de bandas da cidade.

A G U D O S

Feira de Livros começa com 
inauguração de biblioteca
Exposição contará com lançamento de livros, sarau literário, contação de histórias e danças

W e lin to n  Barres
l<<l<< WELINTONBARROS<<I< <I

Começa na segunda-feira 21 
a Feira do Livro 2013 em 
Agudos. O evento aconte

cerá no salão Santo Antonio e 
contará com diversas apresenta
ções culturais. O evento é aber
to para alunos das redes muni
cipal, estadual e particular e a 
toda a comunidade. Diversos 
escritores agudenses irão lançar 
livros na feira deste ano, que 
também contará com apresen
tações de dança, música, sarau 
literário, contação de história, 
teatro e balcão de troca e venda 
de livros. A feira funciona du
rante o dia e também à noite.

Também nesta segunda-feira, 
a Prefeitura - em parceria com a 
Secretaria de Educação e Cultura 
- inaugura a Biblioteca Comunitá
ria Maria Olívia Otero Artioli, no 
bairro mais populoso de Agudos, a 
Vila Professor Simões.

Com o apoio da Duratex 
e em parceria com o Instituto 
Ecofuturo e Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil, a 
Prefeitura investiu mais de R$

LITERATURA -  13® Feira do Livro de Agudos começa nesta segunda-feira com atrações culturais para a família

50 mil na reforma e adequa
ção do prédio. O local contará 
com banheiro e entradas com 
rampas para facilitar a acessibi
lidade. Os móveis utilizados no 
local tiveram a matéria-prima 
(madeira) doada pela Duratex. 
A biblioteca também contará 
com cadeiras, tapetes e almo
fadas para receber os leitores, 
além de profissionais e volun
tários, que oferecerão cursos e

palestras, ministradas pelo Ins
tituto Ecofuturo.

O local vai disponibilizar à 
comunidade mais de mil livros 
de diversos escritores nacionais 
e internacionais. Em breve, o 
local também receberá livros 
em braile, para atender aos lei
tores com deficiência visual.

Segundo o prefeito Everton 
Octaviani (PMDB), a biblioteca 
vai facilitar o acesso da popu-

lação aos livros e ao conheci
mento. ”Essa biblioteca contri
buirá com a democratização do 
acesso ao livro e à leitura, além 
de potencializar a prática entre 
nossas crianças, jovens e a po
pulação em geral”, disse.

A inauguração da Biblioteca 
Comunitária acontece nesta se
gunda-feira, às 16h, na avenida 
João Pessoa, número 2, na Vila 
Professor Simões.

Projeto Quixote debate 'O 
Sonho de um Homem Ridículo'

'O Cortiço' é a obra abordada deste mês

A diretoria de Cultura de 
Lençóis Paulista, em parceria 
com a Etec Cidade do Livro, 
leva até a escola técnica hoje, 
às 14h, o Projeto Quixote. O 
evento é um projeto de leitura 
de obras literárias da Etec de 
Lençóis Paulista.

Nessa edição será debati
do o conto ”O Sonho de um 
Homem Ridículo”, do escritor 
russo Fiódor Dostoiévski, au
tor de clássicos da literatura 
mundial, como ”Crime e Cas

tigo” e ”Irmãos Karamázov”. 
Nessa novela, o narrador, a 
ponto de acabar com a própria 
vida, adormece na poltrona 
diante do revólver carregado.

Principia então um dos so
nhos mais extraordinários da 
história da literatura, durante 
o qual Dostoiévski anuncia 
a possibilidade de uma vida 
utópica em outro planeta an
tes de seus habitantes serem 
contaminados pelo veneno da 
autoconsciência.

Na edição de outubro, o 
bate papo gira em torno da 
obra ”O Cortiço”, de Aluísio 
Azevedo, um romance publi
cado em 1890 e que é con
siderada uma obra-prima do 
Naturalismo no Brasil.

Os personagens p rinci
pais são os m oradores de 
um cortiço no Rio de Janei
ro, precursor das favelas, 
onde moram os excluídos, 
os hum ildes, aqueles que 
não se m isturavam  com a 
burguesia, e todos eles pos
suindo os seus problem as e 
vícios, decorrentes do meio

em que vivem .
Aluísio Azevedo fixou

-se nas letras com seu traço 
forte e também por personi
ficar, com grande destaque, a 
fase naturalista brasileira. O 
projeto acontece na segunda
-feira 21, a partir das 19h30, 
no Espaço Cultural Cidade 
do Livro.

A entrada gratuita é gratuita.

Confira a programação 
de A Hora do Conto
NAS ESCOLAS
24/10: 13h30, 14h10 -  Creche 
Dona Morfina Grandi Paccola 
28/10: 13h30, 14h10- EMEI 
Professora Lina Bosi Canova 
30/10: 8h30, 9h10 - EMEI 
Professora Lina Bosi Canova 
31/10: 8h30, 9h10, 13h30 e 
14h10 -  EMEI Professora Lina 
Bosi Canova

NAS BIBLIOTECAS
21/10: 13h30, 14h10 -  
Biblioteca Ramal Cecap 
23/10: 8h30, 9h10 -  
Biblioteca Ramal Julio Ferrari 
25/10: 8h30, 9h10, 13h30 e 
14h10 -  Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato

PROGRAMAÇÃO DO 
PROJETO CRIANÇA FELIZ
Atividades de recreação

com resgate de jogos e 
brincadeiras, envolvendo 
brinquedos pedagógicos, 
oficinas artísticas e 
maquiagem artística.
Amanhã: das 14h às 17h - 
Praça de Skate -  Bairro Julio 
Ferrari
27/10: das 14h às 17h - Bairro 
Primavera

Programação do Cine’n Fun, no Alameda 
Quality Center (de 18 a  24 de outubro)
CINEMA Sala 03
Sala 01 Mato Sem Cachorro
Os Suspeitos Classificação: 12 anos
Classificação: 14 anos 18h50 sexta-feira
15h -  18h20 -  21h30 sexta- 19h sábado e domingo
feira
15h -  17h50 -  20h40 -  23h30

19h30 segunda à quinta-feira

sábado e domingo Sala 03
15h30 -  19h -  22h10 segunda Riddick 3
à quinta-feira Classificação: 16 anos 

21h20 -  23h40 sexta-feira à
Sala 02 domingo
Serra Pelada
Classificação: 14 anos

22h40 segunda À quinta

15h20 -  19h10 -  21h10 - Sala 04
23h15 sexta-feira Tá Chovendo Hambúrguer 2
14h40 -  16h40 -  18h40 -  21h Classificação: livre
-  23h sábado e domingo 
15h -  17h -  19h40 -  22h30

14h30 -  16h20 diariamente

segunda à quinta-feira Sala 04
Rota de Fuga

Sala 03 Classificação: 14 anos
Dragon Ball Z - A Batalha 19h -  21h05 -  23h20 sexta-
dos Deuses feira
Classificação: livre 18h30 -  20h50 -  23h10
14h10 -  16h sexta-feira sábado e domingo
14h10 -  15h50 -  17h25 19h50 -  23hsegundaà
sábado à quinta-feira quinta-feira

flP m T IIID flS
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GRANDES MARCAS
AO S E U  ALCANCE.
As melhores marcas nacionais estão 

procurando investidores locais.
Não perca esta grande oportunidade!
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D E G U S T A

C h e ck list

INOVATHI
A C E S S Ó R I O S illa R m a SC A D Á J*

CAFE

G D
iiOJA DAS -i
TORCIDAS L U U X X

+dep)l M r . C aT
m a n & w o m a n

mmenmosOfn̂ ninos i s a
M undo Verde*
Sua loja do bem-estar.

M O L D U R A

O S t e t ik x p r e s s ^  S k in x p r e s s  / ^ n a i ls x p r e s s
Easy Beauty Depilaçdo e spa de unhas Spo de unhas
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ARTE EM ACESSÓRIOS

H O P E

S T R A T O Divino 
Fogão r  *
COMIDA t íp ic a  DA FAZENDA

m p n t h âpimonthd

SEJA UM FRANQUEADO
Aproveite essa oportunidade de ter uma loja no Shopping Botucatu

VISITE O STAND COMERCIAL 
Av. Marginal 200, n° 1.050 -  Botucatu /  SP 

Ou ligue para:
(11) 3041 - 5600

AS OBRAS DO SHOPPING BOTUCATU ESTÃO EM RITMO BASTANTE ACELERADO.

I

www.shoppingbotucatu.com.br
comercial@rep.com.br O

 S h o p p i n g  

Botucatu

Empreendimento

IGRUPO fSH  BRASIL

Para nós desafios, para você soluções.

Empreendimento, 
administração e comercialização

O r e p

http://www.shoppingbotucatu.com.br
mailto:comercial@rep.com.br
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Luiza Brunet encarna uma Bond girl com modelos 
bonitões e exala sensualidade aos 51 anos. A bonitona 
confessa que sente frio na barriga só de esperar por um 
telefonema do namorado, o empresário Lírio Parisotto, 
de 58 anos que já fez o pedido de casamento.

F U T U R A  R EV ELA Ç Ã O ?

Filha de Latino quer ser atriz
'Meu pai tem esperança que eu mude de ideia', declarou Dayanna Maia

Da Redação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Dayanna Maia cresceu no 
mundo artístico. Filha mais 
velha de Latino, a menina, 

de 17 anos, sempre acompanhou 
o pai em shows e eventos e foi 
acostumada a ser citada em algu
ma matéria ou entrevista feita com 
ele. Neste ano, quando postou 
uma foto em seu perfil no Insta- 
gram em que aparecia de biquíni, 
a estudante virou notícia por sua 
beleza e começou a ver os holofo
tes serem direcionados a ela. "Foi 
uma foto só e eu estava de short. 
Incrível como as pessoas comen
taram", lembra ela.

A foto fez com que a curiosi
dade sobre a menina aumentasse 
e ela virou uma espécie de "musa" 
nas redes sociais como a filha gata 
de Latino. Mas Dayanna não quer 
só isso. Cursando o último ano do 
colégio, ela resolveu seguir a car
reira artística, como o pai, e quer 
ser atriz. "Meus pais são muito 
rígidos. Eles falaram que eu tinha 
de acabar os estudos antes de en

trar no teatro. Eles têm medo que 
se eu entrasse e as coisas dessem 
certo, eu abandonasse o colégio. 
Isso foi uma preocupação grande. 
Mas assim que eu me formar, vou 
me dedicar inteiramente a isso", 
afirma.

Mesmo sem fazer um curso de 
interpretação, Dayanna diz que a 
vontade de atuar é um sonho de 
criança, quando ela brincava de 
ser alguém diferente. "Sei que não 
é uma profissão fácil, mas é meu 
sonho e vou lutar bastante por 
isso. Se eu não tiver talento, vai ter

de surgir porque não quero outra 
coisa da vida", diz.

Ciumento, Latino gostaria que 
a filha seguisse outra carreira. "Eu 
ainda não o convenci. Meu pai 
tem esperança que eu mude de 
ideia. Ele queria que eu fizesse 
Administração para cuidar das 
coisas dele. Mas não é o que quero 
para minha vida. Ele é muito meu 
amigo e me apoia em qualquer 
decisão, mas tem medo porque 
sabe que não é uma profissão fá
cil", conta ela, que se inspira na 
carreira de Cleo Pires.

D E S T A Q U E
r

'É normal uma miss não ter o corpo 
tão violão', diz a nova M iss Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO

Jakelyne Oliveira é 
aposta do Brasil

Da Redação

Dona de traços indígenas, 
a Miss Brasil Jakelyne de 
Oliveira é a aposta do país 
para o Miss Universo, no dia 9 de 
novembro, na Rússia. Um dos no

mes mais bem cotados nas casas de 
aposta especializadas, a mato-gros
sense de 20 anos pretende levar a 
cultura e beleza brasileiras para a 
etapa internacional do concurso. 
"Quero representar meu país da 
melhor forma possível".

Com 1,76m de altura e 58 
quilos, Jakelyne posou em um en
saio de moda mostrando opções 
de maiôs para o próximo verão, e 
rebateu as críticas de que não re
presenta o biotipo da maioria das 
mulheres brasileiras. "É normal 
que uma miss não tenha o corpo 
tão violão quanto os das outras 
mulheres pelo fato de estarmos 
em um concurso e termos de nos 
adequar ao padrão estético exigi
do. Mas, mesmo sendo magra e

estando dentro do padrão do con
curso em termos de corpo, acho 
que tenho curvas brasileiras, sim, 
e acho que isso pode ajudar a me 
destacar entre as candidatas no 
Miss Universo", acredita ela.

Na hora de posar para as fo
tos, a miss justificou a opção pelo 
maiô no lugar do biquíni. "No 
meu ponto de vista, a Miss Brasil 
tem que passar uma seriedade 
e uma inocência. Não podemos 
expor tanto o nosso corpo. É uma 
questão que está até no contrato 
com a organização do concurso, 
não podemos fazer fotos nuas nem 
seminuas. O biquíni, nesse caso, 
estaria enquadrado na segunda 
opção", explica.

Ainda que seja naturalmente 
magra, a mato-grossense conta que 
tem feito uma preparação especial 
para arrasar no Miss Universo. 
"Estou cuidando bastante do corpo 
porque acho que esse foi um dos 
meus pontos fortes no Miss Brasil. 
Para isso, tenho uma alimentação 
balanceada, com muitas frutas e 
poucos carboidratos. Além disso, 
gosto bastante de ir à academia, o 
que acaba me favorecendo". Jake-

JEITO BRASILEIRO -  Miss 
Brasil disputa em novembro 
Miss Universo; para o futuro, ela 
planeja estudos e casamento

lyne também está fazendo aulas in
tensivas de oratória, de passarela e 
consultas com uma fonoaudióloga.

Como toda miss, a mato-gros
sense também não abre mão de 
um bom truque de beleza. "Não 
sou de ficar fazendo mil coisas 
no cabelo e na pele, mas costumo 
comprar um hidratante qualquer e 
misturar com o tonalizante. Como 
a minha pele é muito ressecada, 
esse truquezinho ajuda a hidratar e 
manter o brilho o dia todo", conta.

A Miss Brasil diz que, após o 
fim de seu reinado, pretende reto
mar os estudos, seguir a carreira 
de modelo ou atriz.
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J O I A  R A R A
Segunda-feira - Franz se culpa pela ex
plosão na fábrica dizendo que foi ele 
que contratou o novo fornecedor. So- 
nan se lembra de que Pérola previu 
o acidente. Aurora chega à casa de 
Décio e cobra o dinheiro que ele lhe 
deve. Manfred e Sílvia disfarçam a 
euforia ao ouvir Ernest demitir Franz.

Terça-feira - Os monges comemoram 
a decisão de Franz de ir para os Hi- 
malaias. Laura alerta Iolanda para ter 
cuidado com Ernest. Lola ameaça sair 
do cabaré ao ver Aurora em seu ca
marim. Manfred fica furioso quando 
Nuno diz a Ernest que a explosão po
de ter sido uma sabotagem. Ele man
da Benito dar um susto em Nuno.

Quarta-feira - Pérola repreende o avô 
por ter brigado com Amélia. Toni e 
Hilda se beijam. Odilon pergunta a Pe- 
teleco por que fugiu do orfanato. Mo- 
acir avisa Ernest que ele tem chan
ces de ficar com a guarda de Pérola. 
Amélia diz a Sonan que é melhor eles 
adiarem a viagem para os Himalaias.

Quinta-feira - Pérola sai da sala de au
diência a mando do juiz, que aceita 
ouvir a história de Sonan. Aurora fica 
constrangida ao perceber que Davi 
está em uma cadeira de rodas e se 
desculpa por tê-lo deixado cair. Nuno 
consegue o emprego de contador no 
cabaré Pacheco Leão.

Sexta-feira - Amélia agradece ao juiz 
pela decisão. Pérola comemora com 
os monges sua ida para os Himalaias. 
Manfred sugere a Ernest que Silvia vá 
para os Himalaias para atrapalhar a 
viagem. Franz diz a Amélia que pedi
rá a separação a Sílvia. Sílvia implora 
a Franz para não se separar dela e diz 
que vai para os Himalaias com ele.

Sábado - Pérola diz a Viktor que Sílvia 
não gosta de Franz. Incentivado por 
Hilda, Viktor decide ajudar Pérola. Fa- 
brício se entristece quando Lola lhe 
diz que o considera apenas um bom 
amigo. Toni revela a Mundo que está 
apaixonado por Célia. Décio e Hilda 
combinam de fingir que estão noivos.

S A N G U E  B O M
Segunda-feira - Fabinho vai embo
ra furioso, e Caio tenta acalmar 
Giane. Simone desmaia, e Amora 
se desespera. Maurício e Santa 
criticam Verônica ao vê-la chegar 
em casa com Natan. Maurício vê 
Natan dormir abraçado a uma foto 
dele e de Verônica.

Terça-feira - Malu avisa a Amora que 
vai denunciá-la por tentativa de as
sassinato. Érico se irrita com a possi
bilidade de Verônica ter reatado com 
Natan. Perácio pede que Rosemere 
compareça à sua vernissage. Lili 
implora que Damáris impeça o casa
mento de Lucindo. Bento convence 
Malu a não denunciar Amora.

Quarta-feira - Bento e Malu tran
quilizam Simone. Amora pede para 
Wilson se aliar a ela. Verônica fica 
perplexa com a preocupação de 
Érico. Wilson expulsa Amora de sua 
casa. Amora acusa Socorro de ser a 
culpada pela sabotagem no Kim Park 
e pelo atentado contra Malu.

Quinta-feira - Socorro se recusa a 
contar o que sabe sobre Amora. 
Brenda é presa em flagrante, tentan
do roubar a casa de Glória. Perácio 
explica à família por que não pode 
ser preso. Érico pensa em Verônica. 
Bárbara provoca uma briga entre Ti
na e Vitinho.

Sexta-feira - Maurício confessa a Ma- 
lu que desconfia de seu amor por 
ele. Todos na Crash Mídia se surpre
endem com Brunetty. Renata incen
tiva Érico a ir para o show de Palmira 
Valente. Verônica agradece Natan 
por tê-la indicado para Willy. Amora 
pede perdão a Malu. Érico decide ir 
ao show de Palmira Valente.

Sábado - Verônica recebe as flores 
de Érico e agradece a presença de 
todos. Renata decide ir embora. So
corro conta para Salma e Gilson que 
copiou as chaves do Kim Park. Wil
son conversa com Bento sobre Lívia. 
Bárbara manda Amora seduzir Fabi- 
nho. Malu beija Maurício.

A M O R  A  V ID A
Segunda-feira - Félix oferece um em
prego a Atílio. Bernarda não aceita 
a proposta de Lutero e fica chatea
da com a forma como Pilar a trata. 
Guto e Silvia fingem desconfiar de 
Patrícia e Michel. Amarilys conversa 
com Laerte e Paloma sobre a fertili
zação de Fabrício.

Terça-feira - Atílio promete pensar na 
proposta de Félix. Niko e Amarilys 
discutem no hospital. Aline se despe
de de Bruno com um beijo roubado 
na boca e ele se surpreende. Paulinha 
reclama de Bruno e o compara a Ni
nho. Paloma convida Ciça para tra
balhar com ela. Eudóxia implica com 
Valdirene, e Márcia decide ir embora.

Quarta-feira - César descobre que Atí
lio vai trabalhar com Félix e decide 
ir para casa mais cedo. Bruno vai ao 
hospital para falar sobre Aline com 
Paloma, mas acaba desistindo. R 
Amarilys reclama de ver Fabrício brin
cando com Jayminho. Félix encontra 
Pilar passando mal em seu quarto.

Quinta-feira - Félix avisa a César do 
estado de Pilar e a leva direto para o 
hospital. Aline reclama ao saber que o 
marido ajudará Pilar. Atílio sai de casa 
e Márcia fica arrasada. Eudóxia ensi
na Valdirene a se portar à mesa. Atílio 
volta para Vega. Daniel e Perséfone 
se reconciliam.

Sexta-feira - Jacques elogia Pilar. Félix 
e Paloma discutem. Bruno vai embo
ra apressado da casa de Aline. Rinal- 
do ajuda Márcia a vender seus hot- 
-dogs. Félix fala para Eron que Atílio 
investigará as contas do hospital, e o 
advogado avisa a César sobre as in
tenções de seu filho. Eudóxia compra 
roupas novas para Valdirene.

Sábado - Pilar discute com Aline, e César 
se enfurece com a ex-mulher. Ordália 
pede que Bruno se afaste da esposa de 
seu sogro. Aline se faz de vítima para 
César e beija Bruno novamente. Aline 
combina com Mariah os detalhes do 
plano contra César. Ninho leva argila 
para Paulinha, e Bruno fica irritado.
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GAÚCHA
A preferida da 

família lençoense!

DISKGRATIS: 
0800 77 21 295

Nasceu, clic. Fez aniversário, clic. Batizou, clic. 
Casou, se formou, saiu em lua de mel, clic. 

Os bons momentos merecem ser registrados 
para sempre.

Dii.5on*5Tein
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

oiLson^sTGin
FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: KING STUDIO FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

Diogo Veras da Silva, 2 anos, adora se divertir. Macatubense, 
o pequeno é animado e sapeca. Na foto, ele se delicia 

com o iogurte, uma de suas goloseimas favoritas.
Carla Fernandez e família Otavio Gabriel, 2 meses

FOTO: CINTIA FOTOGRAFIAS

Rafael, 1 ano e 6 meses

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

Felicidades 
ao Casal 
Talitha 

Pagam de 
Campos e 

Wellington 
Ferreira 
Souza. A 

cerimônia foi 
no dia 12 de 
outubro na 

Igreja Nossa 
Senhora 

Aparecida. 
Parabéns !

FOTO: STUDIO A

FOTO: STUDIO A

Parabéns 
Francielly 
e Eduardo 

pelo noivado 
no dia 12 

de outubro, 
no salão de 
Festas do 

Residencial 
Juréia, 

em Bauru. 
Felicidades.

FOTO: STUDIO A

}v

Alana, 8 anos
Batizado de Sarah no dia 13, na Igreja Cristo 

Ressuscitado. Na foto, com os pais Kleber e Cleonice, 
Padre Silvano e os padrinhos Sérgio e Jéssica.

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

C O ***

C O H S t W

R .C e l J . A . Martins. 1045 
F; 3 26 3-2414

R . 7  de Setembro, 1 2 2 7  
F: 3263-4888

R . Luiz V az Pinto, 619 
F: 3264-4000

(oresvivas@ lpnet.(om .br

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

.Z.isC is

Rua Ceralúo P. úe Barros, 33} 
CerUro * Lers;óis Paulista

14 3263 2324

Ensaio Smash The Cake, Lara 6 meses

Personalização, Polim ento  

e Pinturas em Geral

Rua Piedade, 388 • Centro 

Lençóis Paulista

(14)3263 5511 
99148 5243

u a
C H O P P i

(14) 3264-3613 • 997-413-712
Rua: XV de Novembro,0 6  - Centro

PROMOÇÃO

3 0 1
PORAPCNAS

K $ 1 5 8 ,0 0

venha trabalhar
com 3 gente
Se você acredita no seu potencial 
e gosta de grandes desafios, 
venha fazer parte da equipe Frigol.
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Coluna do
lano Castelhano

Projeto e criação
Cristiano Castelhano e Vinícius Castro Diagramação e arte

Denis SilvaColaboraram com esta coluna
Telma Romão e Janaina Moretto Fale com a gente

castelo@jornaloeco.com.br

COMPRE NO COMÉRCIO DE LENÇÓIS PAULISTA!

(14) 3263-0837

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

fatos & pessoas

PENSE NISSO
"Para aqueles que não entendem 

de amor, a Terra não é redonda, 
nem quadrada; é chata"

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

fotografia@jornaloeco.com.br

0  m e lh o r lu g ar do m u n d o  
é a q u e le  q u e  v o c ê  

c h a m a  de S E U .

Q U EM  C O N H E C E , C O N FIA .

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

TOLEDO

Casamento c iv il

No Cartório Civil de 
Lençóis Paulista, em 9 de 
outubro, casaram-se José 
Salles Millem Nege e San
dra de Oliveira. Felicidade 
completa com lua de mel 
no programa logo após a 
cerimônia. Parabéns aos 
noivos.

12 de outubro

O Clube Esportivo Ma
rimbondo de Lençóis Pau
lista realizou, com abso
luto sucesso, mais uma 
Festa do Dia das Crianças, 
com tudo a que elas têm 
direito: pipoca, amendoim, 
sorvetes, brinquedos, prin
cipalmente, leituras e ati
vidades físicas monitora
das. Papais e mamães de 
olho nas crianças e tam
bém nos sorvetes, claro.

Semana Cultural

De 16 a 18 de outu
bro, aconteceu na escola 
estadual Virgilio Capoani 
de Lençóis Paulista, a Se
mana Cultural com várias 
atrações programadas 
por professores e alunos. 
Concorridíssima a semana 
pelos visitantes. O Dia das

Crianças e o Dia do Pro
fessor estão, coincidente
mente, muito próximos, 
em outubro, isso porque 
o professor deve inspirá
-las para obter cada dia 
mais conhecimento. Ma
nifestações aconteceram 
por todo o País pela valo
rização deste profissional, 
sendo aqui em nossa cida
de concretizada pacifica
mente, e muito bem, pela 
referida escola. Parabéns 
professores.

Q uinteto de M eta is

Além de todas as atra
ções de música que pri
ma pela sua excelência, 
a Orquestra Municipal de 
Sopros de Lençóis Paulis
ta apresenta um Quinteto 
de Metais formado pelos 
músicos Ricardo Moraes, 
Marcelo Maganha, Murilo 
Maganha, Rodolfo Diego- 
li e Rogério Salles. Já se 
apresentaram com música 
sacra na Igreja Nossa Se
nhora Aparecida, ensaian
do agora para o aniversá
rio do CEM que acontecerá 
a 24 de novembro. Mais 
uma vez, parabéns maes
tro Marcelo.

Tecnologia da Informação
www.uniontecnologia.com.br

www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca

mailto:mnilzabrollo@yahoo.com.br
mailto:fotografia@jornaloeco.com.br
http://www.uniontecnologia.com.br
http://www.facebook.com/Uniontecnologiadainformaca
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PERFUMARIA
Na rede MultiDrogas, além 

dos preços baixos, na área de 
medicamentos tem os melhores 

preços no ramo de perfumaria.
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Macatuba recebe unidade MULTIDROGAS
Rede já atende com duas 
lojas em Lençóis e uma em 
Areiópolis; preço baixo é um 
dos principais diferenciais

Da Redação

F O T O S : MÁRCIO MOREIRA/O E C O

acatuba será a próxima cidade 
da região a receber uma uni
dade da rede MultiDrogas. A 

farmácia faz parte da prim eira rede as- 
sociativista do varejo do Brasil e está 
presente em 196 cidades e possui 394 
lojas, sendo duas em Lençóis Paulista 
e uma em Areiópolis. "M acatuba, uma 
das cidades emergentes do In terio r de 
São Paulo tinha a necessidade de ter 
uma rede MultiDrogas", avalia Júlio 
César de Almeida, que atua na dire
ção com Mara Almeida. "Com uma 
unidade na cidade vamos facilitar o 
atendimento aos clientes de Macatuba 
que vinham aproveitar os preços em 
Lençóis Paulista".

A rede MultiDrogas, conhecida pelo 
preço baixo, possui uma distribuidora 
própria e, por isso, consegue manter 
o melhor valor tanto de medicamentos 
como de perfumaria. "A missão da rede 
é oferecer um ótimo atendimento aos 
clientes visando à saúde, qualidade de 
vida com comprometimento, credibili
dade, ética, confiança e satisfação", res
salta Almeida.

Na MultiDrogas tem  descontos, 
independentes de promoções, na com
pra de anticoncepcionais, m edicam en
tos de uso contínuo, como remédios 
para hipertensão, diabetes, colesterol,

INAUGURAÇAO
-  A rede 
MultiDrogas vai 
atender na rua 
Antonio Alves 
Nunes, 16-51, loja 
B, ao lado da loja 
Nova Jeans

ATENDIMENTO

-  Na foto, parte 
da equipe que 
é formada por 
Natália, Fernanda, 
Agnaldo, Clezyane 
e César está 
pronta para 
atender aos 
clientes

tireoides e medicamentos para pacien
tes cardiopatas. A farm ácia tam bém  
oferece variedade e bom  preço no 
ramo de perfum aria, com colorações, 
tinturas, xampus, condicionadores e 
perfum es im portados.

Em Macatuba, assim como em todas 
as unidades da rede o cliente pode optar

pelo pagamento através do cartão Multi- 
drogas onde a compra é dividida em até 
3x. O cheque pre'-datado só é aceito nas 
compras acima de R$ 60 e o valor pode 
ser dividido em até 3x sem juros. "Os 
moradores podem esperar para os pró
ximos dias a melhor rede de farmácia 
em Macatuba", finaliza Almeida.

Confira algumas das promoções da rede MultiDrogas
V' Na compra de três Neosoro o cliente paga 
apenas R$ 9,90
✓  Na compra de três Dipirona de 20 ml o 
medicamento sai por R$ 10
V' Nevralgex -  compre duas cartelas e leve três
✓  Sedalgina -  compre duas cartelas e leve três

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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UNO FIRE, ano 2005, cor 
azul, R$12.800,00. Tratar (14)
996-521-739/ 3263-4349/

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

PALIO, ANO 2003, cor cinza, 
VE e trava, financiado 100%. 
Tratar (14) 996-521-739/ 3263- 
4349/ 99652-8788.

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

GOL 1.6, cor prata, ano 92doc 
ok, R$ 7.500,00, aceito financia
mento. Tratar (14) 3298-1890/ 
998-931-493.

CHEVETE, ANO 86, cor
cinza, R$1.700,00. Tratar (14) 
998-172-923.

AUDI 1.8 180cc, ano 2002, cor 
prata, turbo original, top de 
linha. Tratar (14) 996-645-603 
c / Ismael.

CLASSIC LIFE, ano 2005, 
álcool, c / rodas esportivas, R$ 
15 mil. Tratar (14) 997-146-581 
c / Lima.

CORSA SEDAN, ano
2004/2004, cor cinza, 4 portas, 
motor 1.0, trava e vidro elétrico, 
R$ 16.500,00. Tratar (14) 3263
2375 com Luiz/Helena.

GOL 1.0, ano 2004, 4 portas, 
álcool, financia 100%. Tratar 
(14) 996-521-739/ 3263-4349/

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

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

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

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

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

GOL G4 1.0, ano 2006, 
cor prata, R$4.500,00 + 44 
parcelas. Tratar (14) 3263-6268/
996-856-063.

OPALA, ANO 89, 6cc, 4 portas, 
cor azul escuro. Tratar (14) 
3263-6268/ 996-856-063.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSA SUPER, ano 1996, 
mpfi, cor azul, 4 portas, 
vE -  TE -  som, pneus novos, 
R$9.900,00. Tratar (14) 997-081- 
331/ 3263-4371.

CORSA HATCH Joy, ano 2004, 
cor prata, AC -  TE -  AL -  som, 
R$14.900,00. Tratar (14) 997- 
081-331/ 3263-4371.

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

KADETT 2.0 GLS, completo, 
ano 98, cor branco, R$12 mil. 
Tratar (14) 996-880-213.

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

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

PAJERO TR4, ano 2010, cor 
preta, completa, bancos de 
couro, ótimo estado. Tratar (14)
997-727-527.

GOL SPECIAL, ano 2002, cor 
cinza metálico, 2 portas, 1.0 8v, 
com 54.000km originais, carro 
impecável com trava/som/ma- 
nual vw/chave reserva/4 pneus 
goodyear novos/estepe nunca 
foi usado, R$12 mil. Tratar 
(14) 3262-2529/ 99625-7613 
Alexandre.

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

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

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

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

GOL BOLA 1.6 MI, ano 98, cor 
branco, vidros e trava elétrica, 
único dono, R$ 10.800,00. 
Tratar (14) 996-418-926.

C3 GLX 1.4, flex, ano 2008, 
cor vermelho, 53 mil km, todas 
as revisões feita em conces
sionária, particular. Tratar (14) 
981-165-271/ 997-711-689.

KOMBI, ANO 2008, cor 
branca, vendo ou troco por 
carro de menor valor. Tratar (14)
997-711-693.

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

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

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

CORSA HACTH 1.4, ano 2011, 
cor prata, completo, R$25 mil. 
Tratar (14) 3264-5916.

CORSA SEDAN, 4 portas, 
básico, ano 2000, cor cinza, 
alarme e travas nas 4 portas, 
doc ok. Tratar (14) 996-204-146.

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

FOX 1.0 Flex, ano 2007, 4 
portas, completo -  ar, rodas 17, 
som, impecável, R$ 23.500,00, 
aceito financiamento. Tratar 
(14) 996-827-551.

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

BELINA, ANO 89, doc ok,
bom estado, vendo ou troco por 
moto. Tratar (14) 997-026-802.

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

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

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

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

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

GOL G3 1.0 16v, ano 2001, 
4portas, cor prata, 90 mil km, 
revisado, ótimo estado, R$
10.900,00. Tratar (14) 996
105-960.

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

PALIO WEEK treck, ano 2010, 
cor prata, completa, único 
dono. Tratar (14) 997-109-001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCORT GUIA, ano 87, 1.6, 
álcool, ótimo estado, vendo ou 
troco por uno maior valor. Tratar 
(14) 997-106-601 e 991-794
462 (particular).

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

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

ASTRA SEDAN 1.8, ano 
2000, cor azul, completo, 
rodas liga leve, R$ 18.900,00. 
Tratar Evidence Veículos (14) 
3264-1000.

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

HONDA CIVIC lx, ano 99, cor 
azul, completo, R$ 16.900,00. 
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.

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

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

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

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

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

IPANEMA GL 1.8, ano 94, cor
3264-1000.

pvinho, R$8.900,00, álcool, DH 
+ VE + rodas. Tratar Evidence 
Veiculos (14) 3264-1000. JEEP BANDEIRANTES Toyo- 

ta, ano 85, cor branco, diesel,

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

completo, couro, rodas e DVD, 
R$ 49 mil. Tratar (14) 3264-1000 
-  Evidence Veículos.

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

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

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

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

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

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

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

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

STRADA WORKING, AC
-  DH -  CD, cor branco, ano 
2012, R$ 31.990,00. Tratar (14) 
3269-1200 Via Marconi.

AGILE, COR preto, completo, 
ano 2013, R$ 35.900,00. Tratar 
(14) 3269-1200 Via Marconi.

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

SIENA EL 1.0, básico, cor ver
melho, ano 2010, R$ 26.990,00. 
Tratar (14) 3269-1200 Via 
Marconi.

GOL 1.0, DH, cor branco, ano 
13, R$ 29.990,00. Tratar (14) 
3269-1200 Via Marconi.

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

B IZ  KS, ano 2006, cor preta, 
19 m il km, pneus novos, 
R$3.500,00. Tratar (14) 996- 
745 -78 3 / 991-370-119.

BROS, ANO 08, cor preta, 
partida elé trica, fre io  a disco, 
R$ 6.300,00. Tratar (14) 3264
1000.

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

TW ISTER 2002, cor azul, 
em conservada. Tratar (14) 
997-448-233 com D rieli.

MINI MOTO Trackbike nos 
m odelos cross ou m oto GP é 
na pagan motos. Tratar (14) 
3264-4345.

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

CG SPO RT 150, ano 2010, 
cor cinza chum bo, flex, doc 
ok, m oto impecável. Tratar 
(14) 997-186-884 c /  Gustavo.

HONDA CG 150cc Titan KS, 
ano 2005, cor verde, doc ok, 
R$ 3.400,00. Tratar (14) 991
473-071 c /  Paulo.

TITAN, ANO 2007, 150cc, 
partida elé trica, cor preta, 
único dono, R$4 m il. Tratar 
(14) 326 4-6 777/ 981-329-002.

CB 450 TR, ano 87, cor azul, 
R$ 5.500,00, doc ok, bom 
estado. Tratar (14) 996-739- 
3 8 9 / 981-302-456.

HONDA CB 300cc, ano 
2011, cor preta, 10.000 km, 
doc. ok, R$ 9 m il, particular. 
Tratar (14) 997-999-719.

HONDA BIZ, ano 05/06, 
cor prata, única dona, doc 
ok. Tratar (14) 996 -739-389/ 
981-302-456.

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

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

DO M ER C A D O  
GRÁTIS 2 CAPACETES

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

XT 225CC, cor preta, ano 97, 
R$1.800,00, vendo ou troco por 
carro já financiado. Tratar (14) 
998-172-923.

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

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

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

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

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

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

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

CAPACETE EBF ou liberty aberto 
ou fechado, $ 60,00 só na Pagan 
Motos. Tratar (14) 3264 4345.

FINANCIAMENTO DE moto 
honda okm com entrada com a 
menor parcela do mercado. ''Grá
tis 02 capacetes'' Pagan Motos. 
Tratar (14) 3264 4345.

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

MAQUEZIM TINTAS contrata 
entregador, salário R$ 924,00 + 
benefícios. Requer experiência 
e CNH A/B. Interessados enviar 
currículo à Rua Dr. Antonio 
Tedesco, 697.

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

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

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

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

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.

VAGA NA Magistral 
Pharma para trabalho externo. 
Entrevista no local em horário 
comercial.Requisito: boa 
comunicação.

VENDO CA SAL de calop- 
s itas c /  ga io la  nova, play- 
ground de galhos, casinha, 
bebedouro, ração, R$250,00. 
Tratar (14) 991-647-623.

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

VENDO FILHOTES de
pastor a lem ão, capa preta, 
puros, 2 fêm eas, ó tim o  preço, 
d iv id im os o pagam ento no 
cheque ou no cartão. Tratar 
(14) 997-244-207 D iego e (14) 
997-997-276 Rodrigo.

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

VENDO FILHOTES de
dá lm atas macho e fem ea. 
Tratar (14) 326 3-6 919/ 997
404-992.

VENDO LINDOS filho tes  de 
Poodles toy, macho e fem ea. 
Tratar (14) 997 -404-992/ 
3263-6919.

FILHOTES DE c a lo p s ita -  
vendo filh o te s  de calopsita. 
Tratar (14) 997-942-145.

MANUTENÇÃO, LIM PEZA,
fo rm atação de com putadores 

e edição de videos. Tratar (14) 
991-839-459.

HARD INFORMÁTICA,
assistência técnica, peças, 
acessórios, recarga de 

cartuchos e toners. Tudo com 
garantia  e preço im batível, 

(tem os m icros usados e ser
viço de leva e trás  gratuito). 

Tratar na R: Pará, 10 - Jd 
Cruzeiro ou (14) 3263-3052/ 

997 -933-134/ 991-069-965.

TÉCNICO EM In fo rm á tica  c /  
experiência em m anutenção, 

remoção de v írus, redes com 
fio  e w ire lle s , fo rm atação a 
partir de R$ 30,00. Tratar (14) 

981-555-747 com Arthur.

FORMATE SEU com pu
tador, e faça  m anutenção 

de sua rede por um preço 
im perd íve l. T ra ta r (14) 997

125-207 com  Luan.

HOUSE INFORMÁTICA -
Formatação de com putadores 

com pleta  e rápida por R$
40,00. Tratar (14) 997-125-207 

/  3263-1778 com Luan.

CHAVEIRO XV
Chaves e serviços 
Afiaçõo de alíiates 
Confeição de 
larímbos0) 3263-6395 99794-6796

Atendimento 24h

RUA XV DE NOVEMBRO, 669
£A 4 F f? £ A rr£  A O  & A/VO O  3 ^ 0 £ S C 0
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DIRETO D A Fábrica: 
Persianas, toldos, tapetes 
personalizados, divisórias, 
forros, luminosos, portas 
sanfonadas, box banheiro, 
exaustores, tela mosq;.co- 
bertura de sombreamento, 
cerca elétrica. Orçamento 
sem compromisso. Tratar 
(14) 997-176-700 ou 997
179-214 com Alonso.

U SIM A X  LEN ÇÓ IS,
serviços de torno, solda, 
caldeiraria e manutenção. 
Tratar (14) 3263-5497 ou R: 
Graunas, 166.

PED ICU RE A  domicilio 
para idosos com hora 
marcada. Tratar (14) 996
586-608 (tarde).

SOU M AN ICU RE profis
sional há 11 anoseacabo 
de me mudar para Lençóis 
Paulista. Faço pé e mão por 
R$ 20,00 em minha resi
dência. Também atendo a 
domicilio, valor a combinar. 
Possuo experiência e habi
lidade, executo o trabalho 
com rapidez. Tratar (14) 
998-877-272 com Eliane.

CLÉO C A B E LE IR E IR A ,
corte, escova progressiva, 
hidratação, selante. Aten
dimento domiciliar, agende 
seu horário, Rua Ciro 
Fernandes, 221 -  Cecap. 
Tratar (14) 997-128-637/ 
981-581-212.

JA R D IN EIR O , FORM ADO
na área. Trabalho com 
qualquer tipo serviço: mata 
mato, adubação, cerca viva, 
poda de árvore, etc. Tratar 
(14) 997-301-660.

ELE TR IC ISTA  -  Serviços 
comerciais e residenciais, 
orçamento sem compromis
so. Tratar (14) 996-631-922 
com Rodolfo.

ELE TR IC ISTA  R E S ID E N 
CIAL, limpeza de terrenos 
e montagem de prateleiras 
fixas para comercio e 
depósitos. Tratar (14) 991
647-623.

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

A R C O S  CO N FECÇÕ ES,
uniformes e acessórios, 
localizado á R: Humberto 
Alves Tocci, 350 -  Ubirama. 
Tratar (14) 3263-2252/ 
996-986-232 ou arcosunfor- 
mes@gmail.com.br.

A S S O C IA Ç Ã O  A P O S E N 
TAD O S, Pensionistas e 
Idosos de Lençóis Paulista e 
Região, convida você a des
frutar de vários benefícios 
como consultas jurídicas, 
descontos em academias, 
dentistas, acupuntura, 
óticas, farmácias, oftalmo
logistas, fisioterapeutas 
e muito mais. Associe-se. 
Tratar Rua Ignácio Anselmo, 
1167 - Vila Irerê ou (14) 
3264-1393.

D A N Y M O D AS, moda 
feminina e acessórios, R: 
Geraldo Pereira de Barros, 
850. Tratar (14) 3264-9288.

R O TISSE R IE  A R O M A S
e Sabores -  Fornecemos 
marmitas mensal, avulsa e 
para empresas. Tratar (14) 
3263-1533.

J F  SER V IÇ O S  de jardi
nagem, roçadas e podas. 
Tratar (14) 998-412-829/ 
998-804-459.

SER V IÇ O S DE jardinagem. 
Tratar (14) 996-501-534/ 
981-573-468/ 991-179-267 
Claudecir.

TR A N SP O R TE  ESC O LA R
par SESI, Eliza e Esperança. 
Tratar (14) 3264-5770/ 997- 
314-965/ 997-219-953.

M S P IN TU R A S, grades, 
portas, portões, venezianas, 
comercial e residencial. 
Tratar (14) 997-923-322 com 
Naldo.

L IM P EZA  DE pele, mas
sagem e drenagem facial, 
depilação, massagem 
corporal relaxante mode- 
ladora, drenagem linfática, 
bamboterapia e reflexolo- 
gia. Pacotes Promocionais. 
Tratar (14) 3263-7026 ou 
997-923-698.

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

ALBU Q U ERQ U E R EFRI
G ERAÇÃO  assistência 
técnica especializada em 
consertos e reformas, em 
maquina de lavar, geladeira, 
freezer, ar condicionado. 
Tratar (14) 3263-3605/ 
997-056-743

SER V IÇ O S  DE limpeza em 
terrenos, chácaras, sítios, 
carpinagem, aplicação de 
Mata Mato com equipa
mento profissional. Tratar 
com Manoel Messias (14) 
996-324-068 ou Rua Abílio 
Gasparini, 186- Jardim 
Açai I.

FAÇO PEQ U EN O S
carretos, geladeira, fogão, 
armários, camas, pedreira, 
poda de arvores e também 
viagens, tudo com preço 
bem acessível. Tratar (14) 
3263-1932/ 997-491-962 c/ 
Douglas.

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

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

FAÇO PULVERIZAÇÃO no
combate de doenças e pragas 
em plantas frutíferas e orna
mentais, 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 so
ciedade Italiana, novas turmas 
para fevereiro. Informações 
com Valério Junior (14) 997
152-968.

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

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

VENHA CONHECER o novo 
breshop do salão da Helen. 
Roupas, calçados, acessórios e 
lindas bolsas. Aberto de terça 
a sábado das 9h às 18hs. O 
salão da Helen fica na Rua Cel: 
Joaquim Anselmo Martins, 
1734- Centro (ao lado da 
Cumplice Modas). Tratar: (14) 
3264-6177/ 997-403-038.

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

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

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

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

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

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

RUBINHO ESTOFADOS, con
forto 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 comer
ciais, cálculo de materiais. Tra
tar c / Arilson (Técnico em Edi
ficações -  CREA-5063763735/ 
td). Fone (14) 997-289-982 e 
991-969-943.

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

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

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

TÉCNICA EM enfermagem 
free-lance, com treinamento 
em primeiros socorros, 
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.

MAGAZINE GABRIEL -  uma
loja popular, com brinquedos, 
presentes, utilidades, 1,99. Ho
rário de atendimento das 08h00 
às 18h00, Rua Piedade, 735, 
Centro, fone (14) 991-647-623.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATA-SE
• Analista Financeiro
• Analista Contábil

PRÉ REQUISITO

• Ensino Superior completo ou cursando;
• Experiência na área;
• Facilidade de trabalho em equipe.

INTERESSADOS

Enviar currículo para 
gestaodepessoas@unimedlp.com.br

REGIONAL ANDRADE &
Assessoria Rural LTDA. Vai 

comprar seu imóvel rural? 
Consulte o Gestor Ambiental, 
assessoria em regularização 
e avaliação de propriedades 

rurais. Tratar (14) 996-836
437, www.regionaltodaraca. 
blogspot.com

ECO IONIX Auto Flex - 
Economia de combustível até 

12%. Tratar (14) 997-193-581/ 

981-366-428 ou pelo site, 
www.naturalionix.com.br.

I OPORTUNIDADE |

I DE NEGÓCIO I
I  PARA EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES |

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

mailto:arcosunfor-mes@gmail.com.br
mailto:arcosunfor-mes@gmail.com.br
mailto:gestaodepessoas@unimedlp.com.br
http://www.regionaltodaraca
http://www.naturalionix.com.br
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VENDO TV 29” (Thosiba), tela 
plana e 1 máquina de lavar 
roupas (Eletrolux) 6K. Tratar (14)
996-003-424 c/ Ricardo.

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

VENDO 1 grade de ferro 
3.40x1.90m e 1 portão social 
0.90x2.10m, R$450,00. Tratar (14)
996-580-671.

VENDO 4 quadros de decoração 
e 1 máquina de costura antiga em 
perfeito funcionamento. Tratar 
(14) 3263-1379.

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

DIA 18/10 -  sexta-feira haverá 
Show de prêmios no Lions Clube, 
em prol do Lar da Criança. Tratar 
com os voluntários ou no local.

VENDO CALCULADORA
financeira HP 12c Gold, por 
apenas R$139,00. Tratar (14) 
996-738-629.

VENDO FOGÃO novo (esmaltec), 
cor branco. Tratar (14) 996
261-824.

ACEITO DOAÇÃO de caibro, 
vigas, madeiras ou tijolos usados. 
Tratar (14) 3264-5297/ 996
971-758.

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

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

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

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

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

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

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

VENDO JOGO de rodas de 
liga leve, aro 13, p/GM, Fiat ou 
Volkswagem, R$370,00. Tratar 
(14) 3263-4371/ 996-566-180.

VENDO BETONEIRA usada 
de 120L. Tratar (14) 3263-4371/ 
996-561-180.

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

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

VENDO LAVATÓRIO de cabe- 
lereiras em bom estado, preço 
de ocasião, R$120,00. Tratar (14) 
996-580-692.

VENDO TRAILLER de lanche, 
em funcionamento, todo equipa
do, com clientela formada. Tratar 
(14) 988-234-801.

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

VENDO EQUIPO dentário - Dabi. 
Tratar (14) 997-560-258.

VENDO CARRETA para bote 6m. 
Tratar (14)997-560-258.

VENDO LANCHA, 19 pes, motor 
90hp. Tratar (14) 997-560-258.

BANHEIRA TIPO SPA. Tratar 
(14) 997-560-258.

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

TITULO DO Clube Marimbondo, 
R$ 3.500,00, facilito ou aceito pro
posta. Tratar (14) 997-248-803.

VENDE-SE BEBÊ conforto, 
banheira com trocador e andador, 
tudo para menina, conservado 
e com ótimo preço. Tratar (14) 
998-607-001.

VENDO CARRETINHA para 
moto, branca, de fibra, ideal para 
entregas de água mineral, gás 
e bebidas, marca motoprático, 
documentação em dia, ano 2011, 
segundo dono, R$2 mil. Tratar (14) 
3264-6777/ 981-329-002.

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

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

VENDO LOTE de 50 engradados 
cerveja litrão, R$ 1 mil. Tratar (14) 
3264-6777/ 981-329-002.

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

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

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

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

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

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

VENDO BICICLETA caloi maxx, 
aro 24, 21 marcha c / suspensão, 
semi novo, R$250,00. Tratar (14) 
997-823-324/ 997-300-065.

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

MICROONDAS, R$ 120,00 -  
sofá verde, R$ 300,00. Tratar (14) 
3263-4844/ 997-106-121.

COMPRAS EM I  BRINQUEDOS
~  ■  A N IV ER S Á RIO  DE CRIANÇA

SAO PAULO
OUTUBRO

Dia 23 Dia 26
Quarta Sábado

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

Castelo
Piscina de Bolinha 
Touro Mec. Infantil (Bandido) 
Máquina Algodão Doce eCrepp 
Tribogã

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

BELICHE MOGNO,
R$150,00, colchão casal, R$
100.00. T ratar (14) 991-155- 
2 9 5 / 996-745-783.

VEN DE-SE BEBÊ conforto  
sem i novo, R$ 90,00. Tratar 
(14) 996 -745-783/991-155- 
295.

VEN DE-SE GELADEIRA
Brastem p 340 LT, cor branca, 
R$ 250,00 e 1 geladeira 
Consul, 300L, marrom , sem i 
nova, R$ 300,00. Tratar (14) 
996-745-783/991-155-295.

VENDO PLAY S tation II, 
com 1 contro le  +  10 jogos, R$
230.00. T ratar (14) 996-745- 
7 8 3 / 991-155-295.

VENDO ARQUIVO de aço,
R$ 160,00. T ratar (14) 996- 
745 -78 3 / 991-155-295.

ESTEIRA ELÉTRICA
Bioform a, R$ 300,00 e uma 
nova R$ 400,00, s im ulador 
de cam inhada, R$ 200,00. 
T ratar (14) 996-745-783/ 
991-155-295.

GUARDA ROUPA 6 portas, 
mar^in, R$ 230,00 + 1 Guarda 
Roupa, mogno, 4 portas e 4 
gavetas, R$ 200,00 +  Guarda 
Roupa de m adeira antiga, 
R$200,00. Tratar (14) 996- 
745 -78 3 / 991-155-295.

VENDO TÍTULO Águas 
Q uentes de Piratin inga. Tratar 
(14) 997-944-304.

VENDO ESTOQUE de
vasilham es (cerveja e 
re frigerante), 1 carrinho de 
bebê e andador. Tratar (14) 
3263-6641/ 996-987-007.

POSTE PADRÃO pronto, 
m onofásico, b ifás ico ou tr ifá - 
sico. T ratar (14) 3263-5859/ 
996-200-962/ 998-620-930.

VENDO FIO S e cabos e lé tri
cos, lâm padas econôm icas a 
pa rtir de 10w, in terruptores 
e tom adas. Tratar (14) 
3263-5859/ 996-200-962/
998-620-930.

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÃO PARA Cabo Frio 
-  RJ dias 15, 16 e 17/11/2013, 
R$ 500,00 a vista ou parcelado. 
Inclui café da manhã e almoço, 
casa c / piscina, hidro, sauna 
e sala de jogos. Tratar (14)
998-785-511.

THERMAS DOS Laranjais, 
saída 27/10 -  2 4 /1 1 - São Paulo 
compras 15/10 -  Paraguai todo 
mês -  Ibitinga 19/10 e 14/12 
-  Hopi Hari -  Noite do terror, 
12/10 e 26/10. Tratar (14) 3263- 
3761/ 997-248-206 com Ivani.

mnilSerralheria RochaCOCHI Portas - Portões Basculantes - Vitrôs 
e Esquadrias Metálicas em Geral

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

3263-6795
EXCURSÕES POÇOS de Caldas 
- 24/11/2013, Aquário de São 
Paulo e Zoológico. Tratar (14) 
3263-3267/ 996-003-485 com 
Solange.

IBITINGA -  07/12/2013. 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.

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

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

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

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

THERMAS DOS Laranjais, dia 
20/10 (domingo). Parcele em 2x 
-  setembro e outubro. Tratar (14) 
997-462-701.

ABANDONAR E MALTRATAR 
ANIM AIS É CRIME!

^fU rnaú
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE EEN ÇÓ iS PAULISTA

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

RECLUSÃO COM MULTA.

QUEM ABANDONA UM ANIMAL 
ABANDONA SEU PRÓPRIO 

CARÁTER
SE VOCÊ TOMOU CONHECIMENTO 
DE MAU S TRATOS AOS ANIMAIS

DENUNCIE!

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

ASSOCIAÇÃO PROTETORA AMIGOS DOS ANIMAIS DE LENÇÓIS PAULISTA.
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Projetos e e xe cu ção  de com bate ao  incêndio

^Instalação e manutenção de hidrantes; 
v< Instalação e manutenção de alarmes de incêndio;
■/Instalação e manutenção de luzes de emergência;
^Instalação e manutenção de GLP (gás liquefeito de petróleo)
■/Instalação e manutenção de redes de ar comprimido

Manutenção Preventiva e Conretíva do sistema de combate 
ao Incêndio a Centrais de G.L.P. 

t  Emissão de A.R.T. e Laudo de Estanquiedade.

GasHidro
Manutenção GLP e Hidrantes

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

Lençóis Paulista - SP

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

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

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

KIT FESTA, 5kg bolo, 300 
salgados, 200 doces + 100 mini 
bengalinhas grátis. Panificadora 
e Confeitaria Trigo de Ouro. Tratar 
(14) 3264-4430.

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

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

GI BISCUIT, lembrancinhas para 
todas as ocasiões, topo de bolo e 
personagens, aceita encomendas. 
Tratar (14) 3263-5612 e 996
191-155.

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

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

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

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

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

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

A N y
FUNILARIA

PINTURA AUTOMOTIVA 
PARACHOQUE

CRÍVENC/AMENTO EM VARIAS ASSEGURAVORAS

U M P
Marcas e Patentes

ATENÇÃO
MARCA SEM REGISTRO E' MARCA SEM DONO! 

TENTE IMAGINAR SEU CRESCIMENTO SEM SUA 

PRÓPRIA MARCA ? VISITE O NOSSO NOVO SITE E 

SOLICITE UMA PESQUISA DA SUA MARCA GRATUITA:

www.uníaomarcas-ump.com.br
ou ENTRE EM CONTATO (14) 4105 0327

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

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

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

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

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

JD. MARIA Luiza II, 1 
dormitório, 02 banheiros, área 
de laser c/ churrasqueira, forno, 
piscina e entrada p/ carro. - R$ 
165.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

CENTRO, 1 imóvel composto 
de 01 sala comercial, 02 
residências, sendo 01 térrea e 01 
sobrado no mesmo terreno. R$ 
550.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722Centro, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. R$ 150.000,00 - Santan
gelo 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 garagem p/ 
02 carros -  R$ 260.000,00 - San
tangelo 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 garagem -  R$ 
170.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

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

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

JD. VILLAGE, sobrado c / 03 
dormitórios, sendo 01 suíte c/ 
banheira, closet, salas (Estar - TV 
- Jantar), WC, cozinha, lavabo, 
lavanderia, despensa, garagem p/ 
06 carros. R$ 525.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

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

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

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

VILA NOVA Irerê, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, fundos c / 01 dor
mitório, sala, cozinha, banheiro e 
garagem - R$ 130.000,00 - San
tangelo Imóveis (Creci -  46374), 
Fone 3263-7094 /  99795-0722.

JD. MARIA Luiza II, 2 
dormitórios, sala, copa/cozinha 
americana, banheiro social, 
lavanderia e entrada p/carros. R$ 
190.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

CENTRO, 3 dormitórios, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro so
cial, escritório e garagem. Fundos 
c / despensa, banheiro e lavande
ria. -  R$ 250.000,00 - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

f R. GUAÍANAZES, 333 -  JD. MONTE AZUL 
LENÇÓIS PAU U STA-SP  

FONE: 3 2 6 4 -7 S9 2

TUDO DO MELHOR PARA SUA 
CONSTRUÇÃO

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

DOMINGOS E FERIADOS 
8:00H ÁS 12:00

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

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

www.pedraoimoveislpta.conn
(1 4 )  9 9 7 -1 4 4 -3 5 2 . (14) 3 2 6 4 -6 4 1 8 .3 2 6 4 -9 7 6 9

http://www.pedraoimoveislpta.conn
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Emprego O

BOM RESULTADO
O saldo líquido de empregos formais gerados em setembro foi 
de 211.068, conforme o Caged, divulgado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. É o maior saldo para setembro desde 2010, 
quando somou 248.875.
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ebrae abre inscrições para o maior 
evento do varejo do mundo em Nova York

Empresas que se enquadrarem ao critério de seleção terão mais 
de 60% de desconto no pacote para a NRF Retail's BIG SHOW 2014

Da Redação

Entre os dias 11 e 15 de janeiro do 
próximo ano, acontece em Nova 
York a NRF Retail's Big Show 2014, 

o maior e mais tradicional evento de va
rejo do mundo. O Sebrae-SP, em parceria 
com a FACESP (Federação das Associa
ções Comerciais do Estado de São Pau
lo), Associação Comercial de São Paulo 
e Fundação Getúlio Vargas, promoverá 
uma missão de negócios para que em
preendedores paulistas visitem a feira e 
conheçam as novidades do mercado va
rejista, com preços diferenciados.

A programação da viagem vai de 9 a 
19 de janeiro e inclui um seminário de 
um dia na Babson College, em Boston, 
faculdade reconhecida mundialmente 
pelo ensino de excelência na área de 
Empreendedorismo. Tudo com tradu
ção simultânea para o português.

Durante a missão, os empresários 
terão total suporte das equipes do Se- 
brae-SP, FACESP, ACSP e FGV A dele

gação participará de seminários inten
sivos ministrados por especialistas do 
Centro de Excelência em Varejo da FGV 
e Sebrae-SP, sempre com o tema rela
cionado às tendências apresentadas na 
NRF. Além disso, as explicações teóri
cas serão complementadas com visitas 
técnicas a grandes empresas do varejo 
norte-americano.

Todos os detalhes sobre a missão 
para a NRF Retail's Big Show 2014 es
tão no www.facesp.com.br/nrf. Micro 
e pequenas empresas que atenderem o 
critério de seleção do Sebrae-SP terão 
seus pacotes subsidiados, o que garante 
um desconto de mais de 60%.

O prazo para inscrição encerra-se 
em 13 de dezembro de 2013 ou até en
quanto houver disponibilidade de paco
tes de viagem.

Em 2013, a delegação brasileira con
tou com o recorde de 1.736 brasileiros 
no evento. Só a missão organizada pela 
FACESP e Sebrae-SP levou 113 partici
pantes. (com assessoria de imprensa)

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
http://www.facesp.com.br/nrf
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FOTO: DIVULGAÇÃO LANÇAMENTO
O novo Tracker da General Motors ingressa no segmento 
de SUVs compactos e apesar do nome conhecido não 
traz absolutamente nada do antigo modelo. O objetivo da 
montadora é competir com o novo Ford EcoSport.
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Veja como levar seus pets com segurança no carro
Transportar mascotes 
soltas ou no colo não é 
permitido pelo Código de 
Trânsito Brasileiro

FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redacâo

Bichos de estimação fazem parte da 
família e não podem ficar de fora 
dos passeios. Mas é preciso tomar 

cuidados ao transportá-los no veículo. 
Muita gente leva as mascotes soltas ou 
no colo, algumas vezes até com o focinho 
para fora da janela.

Animais soltos podem se empolgar 
ou se assustar, atrapalhando o motoris
ta e até saltando para fora do carro. Em 
freadas bruscas, há o risco de eles serem 
arremessados, machucando-se e ferindo 
os passageiros.

O Código Nacional de Trânsito pro
íbe o motorista de levar animais à sua 
esquerda, no colo ou em partes externas 
do carro, como teto e caçamba. E viajar 
com a cabeça para fora pode causar pro
blemas de saúde já que o vento na cara 
predispõe o bicho a otites, conjuntivites 
e infecções respiratórias.

No mercado há acessórios apropria
dos para levar os animais com seguran
ça. Os mais conhecidos são as caixas de 
contenção, que devem ser acomodadas 
no banco traseiro.

Embora pareçam jaulas, os bichos se 
acostumam e não sentem desconforto - 
a maioria até dorme. Mas é importante 
escolher um modelo adequado. Deve ha
ver espaço para o 'pet' poder ficar de pé 
e girar 360 graus. Se for menor, limita 
os movimentos e se torna incômoda. Se

for muito grande, não protege o animal 
em freadas.

Conforme o porte do bicho e o tama
nho do veículo, existem opções mais ade
quadas (veja ao lado).

NA ESTRADA

Viagens exigem outras providências. 
Se os bichos estiverem com o estômago 
cheio, ficarão mais propensos a enjoos. Je
jum de duas a três horas antes da partida 
resolve em 80% dos casos, assim como o 
consumido de água que deve ser restrito. 
É importante fazer paradas a cada duas 
horas, para que o "pet” possa sair do carro 
e se recuperar do desgaste da viagem.

Confira as opções de t r a n s p o r t e i?
-  •  ®  

CAIXA DE CONTENÇÃO - Como ocupa muito
espaço, não é adequada para animais grandes. 
Deve ter trava de segurança, alça para transporte 
e grades internas para separar o bicho do 
assoalho, evitando que ele se molhe ao urinar. 
BOLSA DE TECIDO - Cabe em espaços 
menores. Tem dupla função: basta abrir o 
zíper e dobrar a aba para dentro que ela vira 
uma casinha. Por ser d ifícil de limpar, é pouco 
indicada para levar os que enjoam. Ideal para 
gatos.
CADEIRINHA - Espécie de cercadinho de lona, 
prende-se a um suporte parecido com os das

O

^  ,

cadeiras de bebês, instalado no banco traseiro. 
Boa para cães de pequeno e médio portes, que 
pesem até 12 quilos.
CINTA - Guia que prende o bicho pelo peito, com 
uma fivela acoplada ao cinto de segurança do 
carro. Além de ocupar pouco espaço, o pet não 
fica confinado. Barata, pode ser usada até por 
cães de grande porte.

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

PEDALANDO FELIZ
É cada vez maior o número de adeptos 
da bicicleta como meio de transporte. 
Principalmente nas grandes cidades, a bike virou 
solução para evitar os longos engarrafamentos.

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

Centro - L e n ^ is  Paulista - (14)3264-3949

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO , 19 DE OUTUBRO DE 2013 ANO 76 EDIÇÃO N° 7.197

Suportes tiram a bike do 
chão e organizam sua casa
Práticos, suportes 
organizam o local e 
conservam os pneus

Saulo Adriano_______________

Pedalar uma bike pela cidade é uma ativi
dade que dá prazer, alivia o estresse e faz 
bem à saúde física. Recomendadas por 

médicos e desportistas, muitas pessoas adota
ram a bike como membro da família e esse obje
to está presente na maioria dos lares. Há muitas 
residências onde o número de bicicletas supera 
o de moradores.

O problema é guardar esse objeto, já que 
nossas casas e apartamentos estão cada vez mais 
compactos e com espaços escassos. Geralmente,

as bikes "moram” em um quarto pequeno, no 
corredor apertado, num cantinho da garagem... 
"Dormem” em lavanderias e em banheiros de 
pouco uso. Quase sempre são um inconvenien
tes na hora da faxina. É um tal de empurra para 
lá e para cá para limpar seu minguado espaço.

Aparecido Góis da Silva, o Pelé da Bici- 
cletaria da Nova Lençóis (telefone 3263 4255), 
avisa que não é recomendável deixar a bicicle
ta esquecida num canto qualquer por muito 
tempo. "O pneu murcha e é preciso recalibrar 
a cada 15 dias. Se ficar vazia e parada por mui
to tempo, mesmo com pneu novo, a borracha 
racha na lateral e será preciso substituir o pneu 
que nem foi muito usado”, lembra. Para trocar 
um pneu de bicicleta, o dono vai gastar cerca 
de R$ 20 e algum tempo para levar a magrela 
para a oficina de sua confiança.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

INTELIGENTE - Pelé recomenda tirar a bike do chão, quando não for usada por muito tempo

A solução do problema, orienta Pelé, é 
instalar os suportes para pendurar a bicicleta. 
"Tem vários modelos que atendem às diversas 
necessidades. Tem suporte para uma ou duas 
bicicletas afixado na parede, tem suporte do 
tipo tripé, que pode ser colocado no meio da 
garagem... O ideal é o cliente consultar os mo
delos e ver qual a melhor solução para o caso

dele”, recomenda.
Para quem se interessar pelas orientações 

de Pelé, os preços dos suportes também variam 
conforme suas funções e acabamentos. O mais 
simples (suporte individual ou duplo de afixa- 
ção em parede) custam a partir de R$ 12 e até 
os R$ 40. Os mais sofisticados variam de R$ 250 
a R$ 350. O resultado, geralmente, é satisfatório.

RESIDENCIAL JARDIM PLANALTO
■  L o tes com ercia is d e  450m^.

■ L o tes re s id en c ia is  d e  200m^ e  220 m^. 
■  Piemos com  e n trad a , p a rce la s  e m  
a té  6x e  a té  120 m e se s  p a ra  p ag ar.

VENDAS: REAUZAÇAO:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CONTATOS:
(14) 3263-1118

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

99652-8202 ■  José Carlos

L A N Ç A M E N T O !
RESIDENCIAL ANTONIO LORENZETTI FILHO
■ Lotes comerciais a partir de 450m^.

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

até 150 meses para pagar.

VENDAS: REAUZAÇAO:
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.pontoi9.com.br
http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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.BACCILI, 02 dorms(1 suíte c/ 
armários), sala de tv, cozinha 
planejada, sala jantar, lazer c/ 
churrasqueira, sala, banheiro R$
298.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
Cm 5691)3264-5624/9695-8789.

J D  ITAM ARATY(PARTE alta), 
03 dorms(1 suíte c / banheira), 
cozinha americana, sala de tv, 
sala de jantar, sala estar, lazer c/ 
churrasqueira e piscina, lavan
deria, garagem R$550.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

J D  ITAM ARATY, 03 dorms(1 
suíte c / armários), escritório, sala 
estar, sala tv, cozinha planejada, 
despensa, lazer c / churrasqueira, 
banheiro, piscina, garagem 
vários carros R$ 680.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789/9771-0664.

J D . ITAM ARATY, vendo excelen
te edícula. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio.

JA R D IM  ITAM ARATY,
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.

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

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

M O N T E  A Z U L , casa geminada 
c / 02 dorm/sala/coz/banheiro/ 
lavanderia/garagem (cada), R$ 
220 mil, ótimo p / investimento. 
Tratar (14) 3263-0187 Toledo 
Imóveis

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

J D . A M E R IC A , 03 dorm/sala/ 
coz/02 banheiros/despensa/ga- 
ragem, R$ 160 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

V ILA  A N T O N IE T A : 03 dorm sen
do 1 suíte c / hidromassagem/sala 
estar/sala de TV/sala de jantar/ 
coz /banheiro/lavand/edícula c / 
churrasq/banheiro/despensa/ga- 
ragem, R$ 360 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

J D . V ILA G E: 02 dorm sendo 1 
suíte c / hidro/sala/sala jantar/ 
coz/banheiro/lavanderia/edícula 
c / churrasq e banheiro/garagem, 
R$ 350 mil. Tratar Toledo Imóveis 
32630187.

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

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

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

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

A P T O  e d i f í c i o  Orígenes Lessa, 
02 dorm sendo 1 suíte/sala 02 
ambientes/coz americana/ 
lavanderia/banheiro/varanda c / 
churrasq. Gourmet/garagem, R$ 
320 mil. Tratar Toledo Imóveis 
3263-0187.

PRÉDIO N A  Planta Residencial 
Portal de Lençóis: 02 dorm sendo 
1 suíte/sala 02 ambientes/coz/ 
banheiro/lavanderia/varanda 
c / churrasq. Gourmet/garagem 
valor sob consulta. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187

J D . PA C C O LA , casa com 3 quar
tos, 2 salas, 2 WC, cozinha + edí- 
cula nos fundos c / churrasqueira, 
aceito financiamento. Tratar (14) 
3263-0813/ 997-832-723.

e d i f í c i o  B E T H A , vendo apar
tamento. Tratar (14) 997-727-716 
com Cláudio.

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

PARQUE RES. Rondon , casa com 
3 dormitórios, sala, copa, cozinha, 
a/s coberta, 2 vagas coberta p/ 
autos, piso frio, com laje. R$ 180 
mil ac/ financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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

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

J D . N A Ç Õ E S , negócio de 
ocasião, casa com 1 dormitórios, 
sala, banheiro, cozinha, mais 2 
cômodos respaldado, excelente 
oportunidade p / o investidor. 
ref. n. 79. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

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

C EN T R O , C A S A  reformada 
com 3 quartos, sala, cozinha, wc 
social, 1 suíte, piso frio de boa 
qualidade, laje com acabamento 
em gesso, garagem descoberta 
p/ 2 carros. R$ 260, mil aceito 
financiamento. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

BOTU CATU , BAIRRO 24
de maio, 2 casas no mesmo 
terreno, sendo na frente com 2 
dormitórios, sala, cozinha toda 
revestida, w  c social, piso frio, 
com laje, a/s, garagem coberta 
p/ 2 carros com portão de correr 
aberto, salão comercial com 1 
banheiro externo, fundo temos 2 
dormitório, cozinha, w  c social, 
piso frio, forro de gesso, ponto 
de ônibus à 2 minutos, vários 
comércios, escola, faculdade, 
próximo a Neiva, R$ 185 mil, 
aceito terreno em lençóis paulista 
como parte do negócio. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

J D . p r í n c i p e ,  barracão 
com 1 escritório, 1 refeitório,
1 almoxarifado, 3 banheiros, 
terreno com área total de 800 m̂ . 
R$ 650 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

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

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

JA R D IM  M A R IA  Luiza lI, 
oportunidade, casa com 3 
quartos, sala de tv, sala de jantar, 
w  c social, com contra piso, laje, 
cobertura de telha romana, área 
construída de 102 m ,̂ R$ 130 mil 
(aceito terreno no negócio), falta 
acabamento final. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

N Ú C LE O , C A S A  com 8 cômodos, 
3 WC, ótima localização, (precisa 
de reparos), bom para investidor, 
não aceita financiamento, R$
70 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  V ILLA G E , casa com 
3 quartos, w  c social, suite, sala 
de tv bem ampla, sala de jantar, 
cozinha com armário embutido, 
garagem coberta com portão 
fechado automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, piso de ótima 
qualidade, sancas na sala, e 
acabamento em gesso em todos 
os quartos. R$ 400 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  EU R O P A , casa nova, 
com 3 quartos, w  c social, 
suíte, sala bem ampla, cozinha 
revestida com porcelanato, 
garagem coberta com portão 
fechado automatizado p / 2 carros, 
cerca elétrica, alarmes, portas e 
janelas de exelente qualidade, 
a/s coberta, piso porcelanato, laje 
com acabamento em gesso, parte 
alta, R$ 300 mil. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

N Ú C LE O , 2 casas no mesmo ter
reno, sendo uma com 4 cômodos 
e a outra com 3 cômodos, em 
frente o posto de saúde, bom p / o 
investidor. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

J D . N A Ç Õ ES  ,  casa com 3 quar
tos, sala, cozinha, w  c social, piso 
frio, laje, mais salão p / comércio, 
garagem coberta p / 1 carro, de 
frente a escola do sesi. R$ 170 mil 
n/aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  PRíNCIPE, casa feita 
em L, com 2 quartos, cozinha 
revestida, sala grande, wc social, 
suíte, piso frio, com laje, 1 bela 
varanda, em volta da casa, 
churrasqueira, lavanderia coberta, 
garagem descoberta p / vários 
carros, portão fechado de correr, 
cerca elétrica, alarme, terreno 
com área total de 200 m ,̂ com 
124,77 m  ̂de área construída, boa 
localização, parte alta. R$ 160 
mil, aceito financiamento Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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

V ILA  CAC H O EIR IN H A , terreno 
com 11 m de frente por 26 m de 
fundo, totalizando 286 m ,̂ com 
duas casas no mesmo terreno.
R$ 110 mil, bom p/ o investidor. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

JA R D IM  PRíNCIPE, casa com 
3 quartos, sala ampla,, cozinha, 
wc social ,1 suíte, piso frio de boa 
qualidade, garagem coberta p/
1 carro com portão de elevação 
automatizado, fundo temos 1 
quarto, banheiro, lavanderia 
coberta, churrasqueira, ótima 
localização. R$ 200 mil aceito 
financiamento e permuta. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

CECAP, C A S A  com 3 quartos, 
sala, cozinha toda revestida, wc 
social, 1 suíte, piso frio de boa 
qualidade, laje com acabamento 
em gesso, garagem coberta p / 2 
carros, bom acabamento, fundo 
com 1 quarto, churrasqueira, 
banheiro. R$ 175 mil, aceita 
permuta e financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

J D . A L V O R A D A , vendo 2 casas 
no mesmo terreno, sendo a casa 
da frente com 2 dormitórios, 
sala, cozinha grande, w  c social, 
varanda, 2 vagas coberta p/autos, 
fundo temos 2 dormitórios, sala, 
cozinha, w  c social, piso frio, forro 
de madeira, com portão fechado 
de correr, terreno com área total 
de 250 m^, com 145,88 m^ de 
construção, aceito financiamento 
e permuta. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

J D . M A R IA  Luiza II , asa com 
2 dormitórios, sala bem ampla, 
cozinha revestida, w  c social, 
piso frio, com laje, mais salão 
comercial, a/s coberta, varanda, 
vaga coberta p / 2 auto. Não 
aceito financiamento e aceito 
terreno como parte do negócio.
R$ 180 mil. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

V ILA  CR U ZEIRO , casa com 3 
dormitórios, sala, cozinha ampla, 
w  c social, 4 vagas para autos, 
sendo 2 cobertas, piso frio, forro 
de madeira, lavanderia coberta, 
fundo temos 1 quarto grande, 
terreno com 275 m ,̂ com 162,46 
m^ de construção, R$ 175 mil 
aceito financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

J D . M A R IA  Luiza IV, casa em 
L, com 2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha revestida, WC social, 
lavanderia coberta, piso frio, 
com laje,vaga coberta p / 1 auto 
e 3 descoberta, piscina, portão 
basculante fechado, com 87,55 
m^ de construção, terreno com 
área total de 249,60 m ,̂ parte 
alta, aceito terreno como parte do 
negócio, R$ 120 mil + 99 parcelas 
de R$ 430,00. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

O P O R T U N ID A D E, C A S A  no
Jardim Bela Vista, mais edícula 
no ponto de laje, R$ 115 mil. 
Pedrão imóveis (creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352, (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

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

C A JU , C ASA com 4 cômodos +
2 em construção, R$ 90 mil não 
aceita financiamento. Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

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

Jd. Europa -  Terreno com 200m^, R$ 90 mil (não aceita financiamento).

Jd. Itam araty- Ten'eno plano com 396m^ na parte baixa, R$ 145 mil.

Jd. Maria Luiza II -  Terreno plano com 2 00m ^ R$ 78 mil (não aceita 
financiam ento).

Jd. Morumbi -  Terreno plano com 275m ^ R$ 120 m il (não aceita 
financiam ento).

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

Jd. Ubirama -  Casa nova com 3 donnitóríos, sendo 1 surte, sala com 2 am
bientes, WC social, cozinha, lavanderia e garagem fechada para 2 can‘os.

Jd. Nações -  Sobrado comercial e residencial, com 384m^ de construção 
e 250m^ de terreno. Comércio com salão com 150m^ e 2 banheiros e resi
dência com 3 domiitóríos, 2 salas, cozinha grande, 3 wcs, lavanderia, só
tão e garagem fechada para 1 can‘o, R$ 270 mil ( aceita financiamento).

Jd. Morumbi -  Maravilhosa casa com 4 dormitórios, sendo 1 suíte, escri
tório, lavabo, sala de estar, sala de jantar, 2 salas de TV, cozinha planeja
da com coifa, lavanderia, sauna, área gourmet com churrasqueira, pe
quena quadra de basquete, 3 vagas de garagem coberta e 2 descoberta 
e salão para academia, excelente acabamento, R$ 630 mil.

(14 ) 326 3-4110.9 9 79 0-6 9 30 • 99794-4894 (Vivo) 
98155-4887 (TIM ) 98822-6747 (Oi) 99106-0393 (Claro) 

w w w .cordeiroim oveis.net.br 
cordeiroimoveislp@hotmail.com.br

J D . V ILLA G E , sobrado com 3 
quartos, wc social 1 suíte c / 
closet, banheira,lavabo, sala 
de jantar, sala de tv, garagem 
coberta p / 3 carros e 2 vagas 
descoberta com portão fechado 
basculante automatizado, cerca 
elétrica, lavanderia revestida 
com armário, fundos temos 1 
dispensa, canil, piso laminado e 
piso frio. Terreno com área total 
de 292,82 m  ̂com 270,55 m^ de 
construção. Aceito propostas e 
financiamento, R$550 mil. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  U B IR A M A , casa 
localizada à Rua Felipe Camarão, 
R$150 mil. Não aceita financia
mento. Tratar (14) 981-315-705.

e d i f í c i o  v i t ó r i a  Régia, exce
lente localização. 3 dorm. sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, garagem, 
acabamento de primeira. Tratar 
(14) 981-357-177.

N Ú C LE O , 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, lavan
deria e entrada p / carros - R$
105.000,00 - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

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

CONTATO (14) 9844-8164 
8117-8164

APTO BETHA: 03 dorm sendo 1 

suíte todos Cl armários/sala 02 

ambientes/lavabo/banheiro/sala/ 

coz planejada/lavanderia/garagem 

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

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

32630187.

JD. MARIA LUIZA II: 02 dorm/ 

sala/coz/banhelro/lavanderla/ 

área cl churrasqueira e banheiro/ 

garagem valor r$ 200.000,00 

Toledo imóveis 32630187 (aceita 

troca va lor menor)

JD. UBIRAMA: 02 dorm/sala/coz/ 

banhelro/lavanderla/entrada p/ 

carro. Valor r$ 160.000,00 Toledo 

Imóveis 32630187.

JD. CRUZEIRO: 03 dorm/sala/ 

copa/coz/02banhelros/lavanderla/ 

área cl churrasq./Garagem valor 
r$ 225.000,00 Toledo Imóveis

___________ 32630187___________

JD. ALVORADA: 03 dorm sendo 
1 suíte/copa/coz/sala/banhelro/ 

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

Toledo Imóveis 32630187.

APTO PRAIA GRANDE: 
apto totalm ente m obiliado a 

120metros da praia c l 02 dorm  
sendo 1 suite c l armários/ 

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

270.000,00 Toledo Imóveis 
32630187.

w ww.toledoim oveis.com .br
Tel (1 4 ) 3 2 6 3 -0 1 8 7  ^
Av. 25 de Janeiro, 354 
Centro
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JARDIM  p r ín c ip e , 1 quarto 
+ 1 suíte, WC, sala, cozinha, 
área de serviço, R$130 mil 
(aceita financiamento). Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

JARDIM  JOÃO Paccola, Casa 
feita em L, 2 quartos, sala, cozi
nha, 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)

e d if íc io  v it o r ia  Régia,
3 quartos, sala, cozinha, 2 
banheiros e área de serviço. 
(Desocupado), R$320 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 
(tim) 997-562-647 (vivo). Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

ORIGENES LESSA, 2 quartos, 
sala, cozinha, 2 banheiros e área 
de serviço, garagem no sub-solo. 
(Desocupado), R$300 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

a p a r t a m e n t o  n o v o , Resi
dencial Origenes Lessa (centro),
2 dorms (1 suite), 2 WC, sala e 
copa intregadas, cozinha ameri
cana, varanda c / churrasqueira, 
ármarios embutidos, área de lazer 
c/ piscina e academia e garagem 
coberta. Tratar (14) 997-127-206.

JD. MAR IA Luiza III, vendo edí- 
cula com terreno de 11x20. Tratar 
(14) 3264-8661/ 998-152-628.

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

r e s id ê n c ia / v e n d e - s e ,
R$120 mil, entrada + parcelas, 
use FGTS. Tratar (14) 997-663-028

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

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

c e n t r o , c a s a  na Rua 28 de
Abril c / 3 dorms, sala 2 ambien
tes, cozinha, 2 WCs, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros com 196,92 
m  ̂ - ac e um terreno de 509,30m^ 
(11x46.30). Tratar na Cordeiro 
Imóveis (14) 3263-4110/ 997-906- 
930/ 997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

ip ê , a p a r t a m e n t o  c / 02
quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área privativa de 70m^, e 1 vaga 
de garagem, R$160 mil. Tratar na 
Cordeiro Imóveis (14) 3263-4110/ 
997-906-930/ 997-944-894 (vivo) 
ou www.cordeiroimoveis.net.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c r u z e ir o , c a s a  nova com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, 
lavanderia, banheiro e garagem 
coberta (terreno 11x25) e constru
ção de 140m2. Tratar (14) 997-011
896 com João Barbosa.

n o v a  LENÇOIS, casa com 
3 quartos, sala, copa, cozinha 
e WC, acabamento em gesso, 
azulejo ate o teto na cozinha, WC 
e copa, garagem coberta, R$160 
mil, não aceito financiamento. 
Tratar (14) 997-011-896.

BARRA b o n it a , casa c / 191m2 
sendo 43m^ área construída, 1 
dorm, sala, garagem. Cód. ref. no 
site 0116. Tratar www.imobilia- 
ria21lp.com.br Tel. 32630021 Cel. 
997281313

v il a  e d e n , casa 250m^ sendo 
165,79m^ área construída, 6 dorm, 
6 wc, 2 salas, área de serviço, 
garagem. Cód. ref. no site 0109. 
Tratar www.imobiliaria21lp.com. 
br Tel. 32630021 Cel. 997281313

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

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

b e l a  v is t a - casa geminada 
c / aproveitamento p / até 3 
alugueis, sendo: 5 dorms, 2 salas, 
2 cozinhas, 3 bho,2 landerias, 2 
garagens. R$ 140mil- Habitare 
Imóveis (CRECI76074) 3264- 
4151/9860-1407.

j u l io  Fe r r a r i- 3dorms (1
suite), cozinha, bho social, sala 
2 ambientes, área serviço, 
churrasq., garagem p / 2 carros co
bertos e 1 descoberto. R$140mil- 
-Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

V. CAPOANI- Garagem p/ 2 
carros, 3 dorms ( 1 suite), sala tv, 
sala jantar, cozinha, bho social, 
lavanderia. Edícula c / 1 dorms, 
bho, churrasq - R$300 mil - 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/9860-1407.

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

c e n t r o - 2 dormt., 2 salas, 
bho social, cozinha, lavanderia. 
R$120mil- Habitare Imoveis (CRE- 
CI76074) 3264-4151/9860-1407.

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

e d if íc io  b e t a , 1 suíte, 02
dormitórios, sala ampla, banheiro 
social, cozinha, área de serviço, 
dependência de empregada 
transformada em sala de TV e 02 
vaga de garagem, R$500 mil, obs: 
laje, piso de madeira e granito. 
Armário embutido em todos 
os dormitórios, cozinha, área 
de serviço e sala de TV. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

c e n t r o , 1 suíte, 03 dormitórios, 
banheiro social, 03 salas, escritó
rio, copa, cozinha, lavabo, área de 
ser^iço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com 02 banheiros 
e piscina, R$600 mil, obs: forro, 
carpete de madeira. Armário 
embutido nos dormitórios, cozinha 
e escritório. Ótima localização. 
Terreno com 690,00 m2 Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

c e n t r o , s o b r a d o  com 01
suíte, 02 dormitórios, sala de 
TV, sala de jantar, 02 banheiros 
sociais, cozinha, área de 
serviço, despensa e garagem. Um 
salão Comercial com banheiro 
(alugado), R$ 680 mil, obs: laje, 
piso laminado de madeira. ótima 
localização. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

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

JARD IM  it a m a r a t y , 1 suíte 
(c/ closet), 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem. área de lazer 
com churrasqueira, forno, ba
nheiro e piscina, R$ 450 mil, obs: 
laje, porcelanato, acabamento 
em gesso, armário embutido na 
cozinha, e externo. Aquecedor 
solar. 3 anos de construção. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

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

s a n t a  CECILIA, sobrado com 
03 suítes, 02 salas, copa, cozinha, 
lavabo, área de serviço, despensa 
e garagem para 3 carros. Área de 
lazer com churrasqueira, R$ 380 
mil, obs: laje, piso laminado de 
madeira. armários embutidos nos 
dormitórios, cozinha e área de 
serviço. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

p a r q u e  s ã o  José, 1 suíte, 02 
dormitórios, 02 salas, banheiro 
social, copa, cozinha, área de 
serviço, despensa e garagem para 
vários carros, R$ 420 mil, obs: 
laje, porcelanato e taco. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

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

JARD IM  M AR IA  Luiza I, 1 
suíte, 02 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 carros. 
Área de lazer com churrasqueira, 
R$ 340 mil, obs: laje, porcelanato, 
acabamento em gesso. Cons
trução nova. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

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

OPORTUNIDADES.
INCRÍVEIS!

VISITE NOSSO NOVO SITE 
www.habitarelp.com.br

SOBRADO JD ITAMARATY - 3 dorms(1 suíte), sala 
grande tv, escritório, cozinha planejada, piscina casa 

c/320m2 RS 600.000,00. Ref. Site 14.

CASA ITAMARATY - 2 casas com 3 dorms(1 suite), 
bho social, cozinha, sala estar, sala estar, lavanderia, 

garagem 4 carros. RS460mil CADA UMA

VENDE-SE CASA Jd. Village, c/ 3dorms( sendo 2 sui
tes), 2 salas, cozinha, sala de jantar, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros cobertos e 2 descobertos, área 

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

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

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

RS 550mil

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

164,44m^ RS 330mil.

CHÁCARA NO CORVO BRANCO- 3 dorms(sendo 1 
suite), bho social, cozinha, lavanderia, escritório, 
despensa, sala c/ 2 ambientes e lareira, lavabo, 

escritório, piscina, sauna, área de lazer, quadra de 
tênis, armários embutidos, casa p/ caseiro. 400m^ de 

construção. SOOOm̂  de terreno. RSSOOmil.
Aceita imóvel menor valor.

CASA MARIA LUIZA II - 3 dorms (sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, escritório, bho social, lavanderia, 

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

CASA MARIA LUIZA II - Casa nova, parte alta, 3 dorms 
(sendo 1 suite), bho social, sala, sala jantar, cozinha, 

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

VENHA CONFERIR TERRENOS EM DIVERSOS 
BAIRROS. ACEITAMOS FINANCIAMENTO.

CRECI 76074 M O V E I S

habitarelp.com .br
Rua Geraldo Pereira de Barros, 1209 

(14) 3264 4151 | (14)99860 1407

JD. STA Terezinha, 1 suíte, 02 
dormitório, sala, cozinha, banheiro 
social, área de serviço e garagem 
para 02 carros, R$ 220 mil, obs: 
laje, piso frio, acabamento em 
gesso. Construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

JARD IM  it a m a r a t y , 1 suíte 
(c/ closet), 02 dormitórios, sala 
de estar, sala de TV, lavabo, copa, 
cozinha, banheiro social, área de 
serviço e garagem para 02 carros. 
área de lazer com churrasqueira, 
banheiro e piscina, R$590.000,00, 
obs: laje, piso frio e acabamento 
em gesso. armário embutido na 
cozinha e área de serviço. Aque
cedor solar. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

JD. it a m a r a t y , 1 suíte c/ 
banheira, 02 dormitórios, sala 3 
ambientes, cozinha planejada, 
área de serviço coberta, garagem 
coberta. área de lazer com des
pensa, banheiro,churrasqueira e 
piscina, R$700 mil, obs: laje, piso 
frio e de madeira, acabamento 
em gesso. Tratar (creci 80086) 
Líder Imobiliária (14) 3264-3343

m o n t e  a z u l , 1 suíte, 02
dormitórios, sala, copa/cozinha, 
banheiro social, área de serviço 
coberta e garagem para 03 
carros, R$ 300 mil, obs: laje, 
porcelanato, acabamento em 
gesso. Construção nova. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

c a s a  PROXIMO ao SESI, 
na Av. Jácomo Nicolau 
Paccola, R$ 130.000,00 -  Aceita 
Financiamento -  02 dorms, 02 
banheiro, sala, cozinha SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/99771-0664.

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

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

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

MAR IA l u iz a  I, 3 quartos,
2 WC, sala, cozinha, acaba
mento em gesso + edícula com 
churrasqueira, garagem para 2 
carros. Tratar (14) 3263-2129/ 
997-950-722

JD v il l a g e , 02 dorms, sala, 
cozinha, edícula c/01 dormitório, 
banheiro, churrasqueira R$
270.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)3264-5624/9695-8789

http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.cordeiroimoveis.net.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobilia-ria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.habitarelp.com.br
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IM Ó V EL LOC A LIZA D O  à R:
Minas Gerais, 415 - 5,50m de 
frente por 25m fundos, valor 
mínimo de R$ 29.250,00. Tratar 
www.lancetotal.com.br

CO M ER CIAL M A C A T U B A  275
m^, R: Jose Cruzerá, 1-22, valor 
mínimo de R$ 148.500,00. Tratar 
www.lancetotal.com.br

D ESTILARIA S A N T A
Maria, completa (imóvel + 
equipamentos), valor mínimo de 
R$ 3.320.000,00. Tratar www. 
lancetotal.com.br

C AS A N O V A  frt a prç no Itapuã, 
ideal p/ lazer/festas. C/ 1 dorm 
st., sala ampla, lav., varanda gde, 
coz., ar. serv., + quintal c / gde esp. 
p/ pisc. e comérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, apenas 
R$ 150.000,00! Creci J-23626 -  
Beto Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00167

M A G N ÍFIC A  RESID Jd
Itamarati com 4 dorms , 1 sendo 
suíte ,s.tv c / 2 ambientes ,2 wc 
sociais,coz,ampla área de lazer c/ 
churrasqueira c/ espaço p/ sala 
de jogos, pequena piscina , jardim 
de inverno, play groud , ótimo 
paisagismo rico em acabamento 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref:00222

C AS A C/ 75m^ bem localiz. no 
J. Paccola, em terr. de 220m2,
2 dorms (1 suíte), wc soc., sala 
tv /  estar, coz. c / copa integ., 
bom acab. + esp. p/ ar. lazer 
fundos, 4 vgs descob, ac. financ.! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 00259

EX C E LE N T E  C AS A no Jd.
Village terreno 535m2: 3 dorms 
(1 suíte) tds c/ árm. emb., 1 wc 
soc., sala TV, ampla s. estar, s. 
alm./jantar, coz. gd c/ arm. plan.
+ rancho c/ coz., churrasq., wc, 
disp., e ár. serv. e ót. piscina. 6 
vgs (3 cob.). Obs: Acab. alto pa
drão - lindo imóvel! Creci J-23626 
-  Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00305

C AS A N O V IN H A  c/ 70m^ bem 
localiz. no J. Sta Terezinha: sala 
tv /  estar, escritório, 2 dorms, wc 
soc., coz. ampla, exc. acab. + esp. 
p/ ar. lazer fundos, 2 vgs descob, 
ac. financ.! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00308

C AS A N O V IN H A  bem localiz. 
no M. Luiza IV: 2 dorms sendo(1 
suíte), wc soc., coz. ampla c/ sala 
alm.jantar interligada, sala tv /  
estar, ót. acab. + esp. p/ ar. lazer 
fundos, 3 vgs descob, Confira! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref- 00331

C AS A C/ 58m^ na V. Contente: 
dorm., sala, banheiro e cozinha.
-  Obs: Const. Antiga e simples, 
mas terreno de 250m^ á 600 mts 
do centro, oport. p/ investimento 
apenas R$ 52.000,00 - Creci 
J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref -  00336

Ó TIM A  C AS A no Núcleo c/ 
171m^, excel. localiz. próx. a 
comércios: avarandada, sala, 2 
dorms, wc social, coz. c / s. alm/ 
jantar interlig. e a/s cob + edíc. 
c / ampla coz, dorm e wc. - 2 vgs 
cob. grandes e quintal c / piso 
cerâm. Obs.: bom. acab., confira! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref.- 00339

PRÉDIO COM ERC. Jd Ubirama, 
próx. av. P. Salústio, exc. localiz. 
ideal p/: padaria, pizzaria, lancho
nete, entre outros. Oportunidade, 
venha conferir! Creci J-23626 
-  Beto Vitagliano 14-99724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref:00227

O RÍG EN ES  LES S A , apto novo 
c/ 2 dorms (1 suite), 2 WC, sala e 
copa integrados, cozinha ameri
cana, varanda com churrasqueira, 
armarios embutidos, area de lazer 
com piscina e academia, garagem 
coberta. Tratar (14) 997-127-206.

CECAP, 2 quartos + 1 Suíte, 
sala, cozinha, WC, (com Lage), 
garagem para dois carros, fundo 
c/ edícula, churrasqueira, WC e 
quarto de despensa, R$ 150 mil. 
Aceita Financiamento. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

C A JU , 2 quartos (1 suíte), sala, 
cozinha, WC, área de serviço 
coberta, garagem para 2 carros, 
edícula com churrasqueira e 
piscina, R$140 mil. Aceita Finan
ciamento. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 981
506-252 (tim) 997-562-647 (vivo)

Os melhores imóveis

www,vitagiiano,com,br
OPORTUNIDADE
Casa novinha no Jd . K .  Luiza IV : 2  dorms ( I  suíte), m  social., cozinha ampla cj sala 
a lm op/janta r interlig, sala de tviestar, ótimo acabamento. +  espaço para área de 
lazer, 3 vagas desc, Confiral R e f - 00331 Beto Vitagliano (14) 99724-8803.

RES ID EN C IA L A Ç A I, 3 quartos, 
sala, WC, edícula no fundo com 
cozinha, churrasqueira, forno a le
nha, WC. (aceita financiamento), 
R$165 mil. Tratar Douglas Imoveis 
creci 116637 (14)3264-3571/ 981
506-252 (tim) 997-562-647 (vivo)

P LA N O  C AS A própria, parcelas 
a partir de R$ 547,00. Tratar (14) 
996-535-926.

COM PRO s í t i o s  e chácaras 
na região até 100 Km de Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 99701-1896.

COM PRO C ASA de até R$ 85
mil que aceite financiamento. 
Tratar (14) 996-670-989 ou 
996-270-989.

M A R IA  LU IZA  I, salão comercial 
amplo, 2 WC, todo revestido e 
forro PVC, R$1.100,00 (fiador). Tra
tar (14) 3263-7139/ 997-001-428.

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

G U A R U JÁ , PR AIA da Pitanguei- 
ras, Kit p/ 4 pessoas e apart p/ 8 
pessoas. Tratar (14) 997-727-315.

A LU G O  C ASA na V. Irere com 6 
cômodos, com caução. Tratar (14) 
997-727-315.

A LU G O  PAR A final de ano e fim 
de semana, chácara. Tratar (14) 
997-727-315.

Á G U A S  DE Santa Barbara, casa 
com piscina para temporada. 
Tratar (14) 997-727-315.

J D . U B IR A M A , kitinete próximo 
ao Sup. Tupã, ótimo preço, 
direto com proprietário. Tratar (14) 
997-149-995.

R O N D O N , C AS A com 4
cômodos, exige fiador. Tratar (14) 
997-934-537.

M A R IA  LU IZA  IV, casa com 3 
dorms (1 suite), WC social, sala, 
copa, cozinha, lavanderia, entrada 
p/ 4 carros, R$900,00 + fiador. 
Tratar (14) 996-055-195.

M A R IA  LU IZA  IV, casa nova, 1° 
inquilino, 2 quartos, sala, cozinha, 
copa, WC social, lavanderia, 
espaço gourmet, garagem para 2 
carros e varanda, exijo fiador. Tra
tar (14) 3263-6641/ 996-987-007

M A M E D IN A , A P A R T A M EN T O
com 1 quarto, sala, cozinha, WC, 
sacada, lavanderia e garagem. 
Tratar (14) 3263-2182/ 991
716-635.

A LU G O  S O B R AD O  com 2 dor- 
ms, sala, cozinha, e garagem, R$ 
600,00, localizado a R: Amadeu 
Amaral, 332- Cecap. Tratar (14) 
997-987-001.

A L U G A -S E  S A LÃ O  para 
moradia. Tratar (14) 3263-6919/ 
997-146-342.

A L U G A -S E  BAR RAC ÃO  com
200 m^, na Av. Jacomo Augusto 
Paccola, futuro anel viário da 
cidade, ótimo para deposito, 
escola, igreja, oficina e escritório 
em geral. Tratar (14) 996-836-437 
com Andrade.

M A M E D IN A , C AS A 2 dorm, 
edícula, 1 dorm e 1wc externos, 
garagem. Cód. ref. no site 0165. 
Tratar www.imobiliaria21lp.com. 
br Tel. 32630021 Cel. 997281313

M A R IA  LU IZA  IV, casa 2 d o ^ ,
1 suíte, 2 wc, garagem, ótima 
localização. Cód. ref. no site 0137. 
Tratar www.imobiliaria21lp.com. 
br Tel. 32630021 Cel. 997281313

C EN T R O , S O B R AD O  3 dorm, 1 
suíte, 2 wc, dorm com armários 
embutido, garagem. Cód. de ref. 
no site 0130. Tratar www.imobi- 
liaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313

VIRGILIO C A P O A N I, sala 
comercial ampla, 1 wc, ótima 
localização, próximo ao centro. 
Cód. ref. no site 0168. Tratar (14) 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313

C EN T R O , L O J A  c/ sala ampla, 
aceita reformas, ótimo ponto na 
xv de novembro. Tratar www.imo- 
biliaria21lp.com.br Tel. 32630021 
Cel. 997281313

M A R IA  LU IZA  I, barracão com 
400m^ vão livre (sem pilares), 
com escritório, WC. Tratar (14) 
3263-2758/ 997-023-921.

M A R IA  LU IZA  IV, barracão c/ 
portão alto e grande, área total 
160m2, localizado perto do SENAI, 
em lugar alto do bairro, ideal 
p/ supermercado e deposito de 
material de construção (não tem 
no bairro), transportadora e outras 
atividades. Tratar (14) 981-541- 
999/ 3263-1617/ 998-166-963.

J D . PRÍNCIPE (entre a Comai 
e Cores Vivas), aluga-se salão 
comercial com 70 m^, esquina 
da R: Henrique Lozinka Alves 
c/ R: Luiz Vaz Pinto (local de 
bastante fluxo de veículos). Tratar 
(14) 981-541-999/ 3263-1617/ 
998-166-963.

A LU G O  C H ÁCAR A para festas 
em Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3264-5381/ 997-043-307.

J D . ITA P U Ã , barraca para festas 
em geral, com piscina grande, 
casa com 1 quarto, churrasqueira 
+ quiosque, R: Olga Biral, 311. 
Tratar (14) 997-574-898 e 
3264-2505.

A LU G O  K ITIN ETE localizado na 
Av. Brasil, 1302 -  perto do clube 
Marimbondo. Tratar (14) 3263- 
4844/ 997-106-121.

A LU G O  ED ÍCU LA  para festas 
com piscina. Tratar (14) 3263
4467 e 997-025-659.

PR AIA G R A N D E , apartamento 
no ''boqueirão'' a 50 metros da 
praia. Tratar (14) 3264 4345 /  
3263 1961.

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

ED ÍCU LA  PAR A festas em 
geral. Tratar (14) 3264-7174 e 
997-680-518.

A P A R T A M EN T O  N A  Praia 
Grande, frente ao mar, com 3 
dormitórios (novo). Tratar (14) 
997-355-505.

CH Á CA R A  DO Engenho com 
salão para casamentos, bodas, 
aniversários, formaturas, confra
ternizações em geral. Tratar (14) 
997-355-505.

C H ÁCAR A S ÃO  Judas Tadeu, 
casa com 2 cômodos, banheiro, 
varanda com churrasqueira, fogão 
a lenha, piso frio , com laje, com 
66 ,24 m^ de construção, terreno 
com área total de 1.477,73 m^ , 
aceito permuta. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

TER R A S  D E Santa Cristina, 
gleba 7 quadra QX, lote 33, aceito 
carro no negocio. Tratar (14) 991- 
716-513/ (11) 957-705-155.

CH Á CA R A  CO ND . Virgílio 
Rocha c / 2.540m2, 03 dorms(2 
suítes), 02 piscinas, forno 
pizza, construção c/120,00m2, 
aceita casa de menor valor 
na cidade. R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

CH Á CA R A  A  800 metros do 
asfalto e da cidade de Macatuba 
referência bairro tanquinho com 5 
mil metros (imperdível). Tratar (14) 
996-321-264 com proprietário.

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

I www.imobHiaria21Lp.Gom.br

C H ÁCAR A SÃO  Judas Tadeu 
(2.500m2): 03 dorm sendo 1 
suíte/02salas/coz/banheiro/área 
de serv/despensa/garagem/ran- 
cho c/ churrasq/ 02 banheiros e 
piscina, R$ 250 mil. Tratar Toledo 
Imóveis 3263-0187.

V E N D O  CH ÁCARA em Alfredo 
Guedes. Tratar (14) 3264-5381/ 
997-043-307.

3263-0021
VENDA casa RONDON, 131,75m^ sendo 87,50m^ área cons

truída, 2 dorm, sala, lavanderia, 2 wc. Cód. ref. no site 0107

VENDA casa BARRA BONITA, 191m^ sendo 43m^ área 

construída, 1 dorm, sala, garagem. Cód. re f no site 0116 

VENDA casa VILA ÉDEN, 250m^ sendo 165,79m^ área 

construída, 6 dorm , 6 wc, 2 salas, área de serviço, gara

gem. Cód. re f no site 0109

VENDA terreno SANTA BARBARA, 250m^ ótima localiza

ção em lindo condomínio fechado. Cód. re f no site 0174 

VENDA te rreno  CAJU, 250m^ ótim a localização, todo 

cercado, desconto á vista. Cód. ref no site 0111

VENDA te rreno  GRAJAU, 250m^ ótim a localização, par

te  alta, todo  murado. Cód. re f no site 0072

VENDA chácara CORVO BRANCO, S.OOOm^ sendo 90m ' 

área construída, 2 dorm , sala, copa, coz, piscina, chur

rasqueira, toda murada. Aceita perm uta com imóvel. 

Cód. re f no site 0189

LOCAÇÃO casa IRERÊ, 2 dorm , sala, coz, garagem, ó ti

ma localização. Cód. re f no site 0148 

LOCAÇÃO casa M AMEDINA, 2 dorm , edícula, 1 dorm  e 

Iw c  externos, garagem. Cód. re f no site 0165 

LOCAÇÃO casa MARIA LUIZA IV, 2 dorm , 1 suíte, 2 wc, 

garagem, ótim a localização. Cód. re f no site 0137 

LOCAÇÃO sobrado CENTRO, 3 dorm, 1 suíte, 2 wc, dorm com 

armários embutido, garagem. Cód. de ref no site 0130

LOCAÇÃO sala comercial VIRGÍLIO CAPOANI, sala am

pla, 1 wc, ótim a localização, próxim o ao centro. Cód. 

re f no site 0168

LOCAÇÃO loja CENTRO, sala ampla, aceita reformas, 

ó tim o  pon to na xv de novembro.

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

www.imobiliaria21Lp.com.br

http://www.lancetotal.com.br
http://www.lancetotal.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.imobiliaria21lp.com
http://www.imobi-liaria21lp.com.br
http://www.imobi-liaria21lp.com.br
http://www.imobiliaria21lp.com.br
http://www.imo-biliaria21lp.com.br
http://www.imo-biliaria21lp.com.br
http://www.imobHiaria21Lp.Gom.br
http://www.imobiliaria21Lp.com.br
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IM Ó V EL R UR AL área de 30.250 
valor mínimo de R$ 36.250,00. 

Tratar WWW.LANCETOTAL. 
COM.BR

R O N D O N IA , V E N D O  terras 
com 52 alqueires, três águas,
4 tanques de peixe e pasto, R$ 
900 mil. Tratar (14) 3263-1796/ 
998-152-628

R O N D Ô N IA , TER RA S  com 150
alqueires, 1.900.000,00. Tratar 
(14) 3263-1796/ 998-152-628.

C H Á C A R A  N O  Boqueirão, com 
casa, piscina, quiosque, energia 
elétrica, mais perto da cachoeira, 
águas nos fundos, toda cercada. 
Tratar (14) 996-012-515.

SITIO E M  Macatuba, c/01 
Alqueire de terra, c / casa c/ 3 dor- 
ms, cozinha, sala jantar, sala TV, 
02 banheiros e varanda, outra 
casa c / 2 dorms, cozinha, sala 
Tv, galpão c/300m2 banheiro, 
despensa e churrasqueira, tanque 
c/peixes, pomar formado, pasto, 
chiqueiro p/criação caprinos e 
suínos, viveiro p/passarinhos, 
área p/ secagem de grãos, 
horta formada, R$ 330.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECm 5691) 
8129-1832.

CH Á C A R A  S Ã O  Judas Tadeu, 
parcialmente murada c/ 2.000m2 
c/ pomar R$ 150.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

SÍTIO N O  bairro Pirapitinga, c/ 
1,70 alqueires, casa de tijolos 
c/02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, piso frio e laje, 
churrasqueira e forno de pizza e 
lenha, poço artesiano , energia e 
rio pirapitinga R$ 250.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

M A R A V ILH O S A  CH Á C A R A
São Judas Tadeu, 02 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, piso frio 
e laje, ar condicionado, lazer 
c / rancho fechado de blindex 
c/ churrasqueira, forno pizza,
02 banheiros, piscina, pomar 
área c/ 2.500m2 R$ 370.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
9695-8789.

O P O R TU N ID A D E CH Á C A R A
Jacon, terreno c / 250m^, Avenida 
dos Imigrantes, R$ 70 mil. Tratar 
(14) 3263-5496.

CORVO B R A N C O , chácara 
c/ 5.000m^ sendo 90m^ área 
construída, 2 dorm, sala, copa, 
coz, piscina, churrasqueira, toda 
murada. Aceita permuta com imó
vel. Cód. ref. no site 0189. Tratar 
www.imobiliaria21lp.com.br Tel. 
32630021 Cel. 997281313.

SÍTIO 7K M  de Lençóis Pta, com 
4 alqueire ,com casa sede, casa 
para colaboradores, 500 pé de 
manga palmer, 500 pé de lichia 
em início de produção, vários tipos 
de plantações, piscina ,represa 
de médio porte tem sistema de 
irrigação área de produção e lazer 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref:00229

SÍTIO CO M  2,7 alqu., possui:
2 nascentes de água, lagoa, 2 
tanques peixes, mangueira, pasto, 
casa e amplo salão festas. A 12 
km da cidade. Exc. Propriedade! 
Creci J-23626 -  Beto Vitagliano 
14-99724-8803 /  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 0005

T IA  E M ÍLIA , chácara c/ 2.500,00 
m^ - Res. c/ 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro social, varanda, 
quiosque, churrasqueira, banheiro 
c / vestiário, piscina, garagem e 
pomar. - R$ 230.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

SITIO E M  Macatuba, c/01 
Alqueire de terra, c/ casa c/ 3 dor- 
ms, cozinha, sala jantar, sala TV, 
02 banheiros e varanda, outra 
casa c / 2 dorms, cozinha, sala 
Tv, galpão c/300m^, banheiro, 
despensa e churrasqueira, tanque 
c/peixes, pomar formado, pasto, 
chiqueiro p/criação caprinos e 
suínos, viveiro p/passarinhos, 
área p/ secagem de grãos, 
horta formada, R$ 330.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
981-291-832.

C H Á C A R A  SÃO Judas Tadeu, 
parcialmente murada c/ 2.000m^ 
c / pomar R$ 150.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

C H Á C A R A  C O N D . Virgílio 
Rocha c / 2.540m^, 03 dorms 
(2 suítes), 02 piscinas, forno 
pizza, construção c/120,00m2, 
aceita casa de menor valor 
na cidade, R$ 280.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/996-958-789.

SÍTIO N O  bairro Pirapitinga, c/ 
1,70 alqueires, casa de tijolos 
c/02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, piso frio e laje, 
churrasqueira e forno de pizza e 
lenha, poço artesiano , energia e 
rio pirapitinga R$ 250.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECm 5691) 3264- 
5624/996-958-789.

M A R A V ILH O S A  CH ÁCAR A
São Judas Tadeu, 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro, piso frio e laje, 
ar condicionado, lazer c / rancho 
fechado de blindex c/ churras
queira, forno pizza, 02 banheiros, 
piscina, pomar área c/ 2.500m2 
R$ 370.000,00 SIG IMÓVEIS(CRE 
CI115691)996-958-789.

O P O R T U N ID A D E CH ÁCAR A
Corvo Branco, 3 dorms, sala, 
copa, cozinha, WC, piso frio 
e cimentado, aceita permuta, 
a'rea total 1.500m2. Obs. Falta 
acab. final. Pedrão imóveis (creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

COM PRO TER R EN O  para 
finalidade comercial com área 
mínima de 400 m .̂ Tratar (14) 
997-029-704.

COM PRO TER R EN O  no Maria 
Luiza IV com entrada de até R$20 
mil para assumir parcelas, pago 
a vista. Tratar (14) 997-106-601/ 
991-794-462.

JA R D IM  IPÊ: 360 m ,̂ todo mura
do e aceita financiamento, R$230 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JA R D IM  EUROPA: 200 m ,̂
não aceita financiamento, R$78 
mil. Tratar Douglas Imoveis creci 
116637 (14)3264-3571/ 981-506
252 (tim) 997-562-647 (vivo)

JA R D IM  IPÊ: 752 m ,̂ não aceita 
financiamento, R$320 mil. Tratar 
Douglas Imoveis creci 116637 
(14)3264-3571/ 981-506-252 (tim) 
997-562-647 (vivo)

JD  ITA M A RA T Y c/
515,00m2 R$ 145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/98118-1234/99771-0664.

JD  ITA M A RA T Y c/420,00m2 
R$145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) (14)3264- 
5624/98118-1234/99771-0664.

JD  ITAM ARATY,
c/396,00m2 parcialmente 
murado R$ 145.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI1156691) 3264- 
5624/99695-8789.

JD  M A R IA  Luiza I, c/200,00m2 
murado R$ 72.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

JD  PRÍNCIPE 02 lotes 
juntos murados c/ alicerce de 
construção R$ 160.000,00 SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

M A C A T U B A  NO  Centro na Ave
nida c/ 820,00m2 R$ 248.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789

CENTRO DE Macatuba na Ave
nida c/ 2.300m2 R$ 690.000,00 
SIG IMÓVEIS(CRECI115691) 
3264-5624/9695-8789.

Á R E A  DE 2.000m2 em 
Macatuba na frente da Rodovia 
R$ 450.000,00 aceita troca por 
imóvel em Lençóis Pta. SIG 
IMÓVEIS(CRECI115691) 3264- 
5624/9695-8789.

J D . M A R IA  Luiza II c / 259m^, 
parcialmente murado. R$90mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

J D . EUR O PA c/ 205m^, todo mu
rado, com poste de luz. R$80mil. 
Habitare Imóveis (CRECI76074) 
3264-4151/99860-1407.

J D . EUR O PA - Terreno com 205 
m ,̂ de esquina e murado, R$ 80 
mil, não aceita financiamento. 
Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

M A R IA  L U IZA  I, terrenos com 
200 m2, R$ 78.000,00 (cada 
um). Tratar na Cordeiro Imóveis 
(14) 3263-4110/ 997-906-930/ 
997-944-894 (vivo) ou www. 
cordeiroimoveis.net.br.

J D . EU R O P A , terreno c/ 
200,00m2 - R$ 78.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

J D . G R A JA Ú , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 37.000,00 de En
trada + Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

J D . M A R IA  Luiza I, terreno c/ 
200,00m2 - R$ 70.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

J D . G R A JA Ú , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 50.000,00 - Santan- 
gelo Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

J D . G R A JA Ú , terreno c/ 
250,00m2 - R$ 35.000,00 + 
Prestações - Santangelo Imóveis 
(Creci -  46374), Fone 3263-7094 /  
99795-0722.

T E R R EN O  (ÁREA) c/ 275m^ 
(11x25) no Centro- An. Garibaldi, 
ideal p/ galpão ou escritório. 
Possuí casa simples. Oport. p/ 
investidor! Creci J-23626 -  Beto 
Vitagliano 14-99724-8803 /  
3263-3163 -  vitagliano.com.br /  
ref. 00158

S A N T A  T E R E ZIN H A , lote 
com 200,00 m2, R$ 35.000,00 + 
parcelas, obs. Lado de cima da 
rua. Tratar (creci 80086) Líder 
Imobiliária (14) 3264-3343

M A R IA  L U IZA  III, lote com
220,00 m^, $ 65 mil, obs. Lote 
quitado e parcialmente murado. 
Tratar (creci 80086) Líder Imobiliá
ria (14) 3264-3343

JA R D IM  ITAM ARATI, lote 
com 521,25 m2 (15,00X 34,75),
R$ 190 mjl, obs. Parte alta, todo 
murado. Ótima localização. Tratar 
(creci 80086) Líder Imobiliária (14) 
3264-3343

LO T EA M E N T O  R ESERVA
Sant'anna em Agudos - Centro 
- últimas unidades, área nobre, 
m^+ valorizado, ruas largas e 
arborizadas, excelente topografia. 
O melhor investimento e moradia, 
financiamento próprio em até 150 
meses. Tratar (14) 997-937-010/ 
(14) 991-896-803/ (14) 981-197
204 c/ Oliveira (creci -  115196).

J D . JO Ã O  Paccola, ótima 
localização, R$ 72 mil, não 
aceito financiamento. Tratar (14) 
997-813-357.

LO T ES  N O  Grajaú , ótima opor
tunidade, aceita financiamento. 
Tratar (14) 997-109-001.

JA R D IM  ITA PU Ã , terreno com 
200 m^, 3 lados com muros, R$
70 mil ac/ financiamento. Pedrão 
imóveis (creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

C EN T R O , T ER R EN O  com 162,50 
m ,̂ com 2 casa no mesmo, 
terreno alugada, R$ 110 mil, bom 
p/ o investidor. Pedrão imóveis 
(creci 115143). Fone (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

J D . M A R IA  Luiza IV, terreno c/
240,00 m  ̂- R$ 28 mil de Entrada 
+ Prestações - Santangelo 
Imóveis (Creci -  46374), Fone 
3263-7094 /  99795-0722.

J D . M A R IA  Luiza IV, parte baixa, 
com 295, 40 m ,̂ entrada de R$
13.500,00 + parcelas. Tratar (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  M A R IA  Luiza IV, 
terreno de esquina com 238,82 
m ,̂ parte alta, R$ 21 mil mais 
parcelas. Tratar (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  M A R IA  Luiza IV, 
terreno com 249,60 m ,̂ R$ 21 mil 
mais parcelas. Tratar (14) 3264
6418 e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

J D . M A R IA  Luiza IV, parte alta, 
com 246 m ,̂ fundo com o Sesi, 
entrada de R$ 30 mil mais 98 
parcelas de R$ 516,25. Tratar (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  M A R IA  Luiza IV, 
vendo 2 terrenos juntos ou 
separados, plano, parte alta, 
ótima localização, sendo 1 com 
292,59 m ,̂ entrada de R$ 42 mil 
mais 40 parcelas de R$ 1009,10 
e outro com 292,94 m ,̂ entrada 
de 42 mil mais 42 parcelas de R$ 
1010,15. Tratar (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352, (www. 
pedraoimoveislpta.com).

M A R IA  L U IZA  II, terreno com 
259.55m^, plano, aceito finan
ciamento, R$90 mil. Tratar (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

JA R D IM  C A JU , terreno com 
área total de 200 m .̂ R$ 50 mil n/ 
aceito financiamento. Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352, 
(www.pedraoimoveislpta.com).

C EN T R O , T ER R EN O  com área 
total de 628 m^, ótima localização, 
aceitamos propostas, R$ 500 mil.
. Pedrão Imóveis (Creci 115143). 
Fone (14) 3264-6418 e (14) 997
144-352. (www.pedraoimoveislp- 
ta.com).

P AR QU E E LIZ A B E T H , terreno 
c/ 250m^, venda somente a vista, 
n/aceita financiamento, R$ 70 
mil. Tratar Pedrão Imóveis (Creci 
115143). Fone (14) 3264-6418 
e (14) 997-144-352. (www. 
pedraoimoveislpta.com).

J D  A N T Á R T IC A , terreno c/
331 m^, frente c/14,50m2, fundo 
22,85m^. R$ 130 mil, não aceito 
financiamento. Tratar Pedrão 
Imóveis (Creci 115143). Fone (14) 
3264-6418 e (14) 997-144-352. 
(www.pedraoimoveislpta.com).

S A N T A  B A R B A R A , terreno 
c/ 250m^ ótima localização em 
lindo condomínio fechado. Cód. 
ref. no site 0174. Tratar WWW. 
imobiliaria21lp.com.br Tel. (14) 
3263-0021 Cel. 997-281-313.

G R A JA U , TER R EN O  c / 250m^ 
ótima localização, parte alta, todo 
murado. Cód. ref. no site 0072. 
Tratar WWW.imobiliaria21lp. 
com.br Tel. (14) 3263-0021 Cel. 
997-281-313.

O P O R TU N ID A D E JA R D IM  Gra- 
jaú, terreno medindo 275,00 m ,̂ 
por apenas R$ 8 mil de entrada 
+ 180 parcelas mensais. Tratar 
(14) 997-727-716 com Claudio 
(Abobrinha).

JA R D IM  G R A JA Ú , apenas uma 
unidade, terreno por R$ 5.000,00 
de entrada + 180 parcelas, 
medindo 275 m ,̂ parte baixa do 
bairro. Tratar com Abobrinha (14) 
997-727-716.

JA R D IM  G R A JA Ú , terreno 
medindo 275m^ na parte baixa. 
Aceito parte de pagamento com 
financiamento da Caixa. Tratar 
(14) 997-727-716 com Claudio.

JD . G R A JA U , terreno medindo 
432m^, de esquina na parte baixa 
do loteamento, quitado. Tratar 
(14) 997-727-716 com Abobrinha.

JA R D IM  G R A JA U  - parcelado 
, medindo 275,00 m ,̂ sendo 
R$ 32.000,00 de entrada + 58 
parcelas mensais de R$ 404,00 
cada, vencendo-se a próxima 
parcela em 25/09/2013, obs. 
valor total ao final de 58 meses 
R$ 55.432,00. Tratar - 9772-7716 
com Claudio.

JA R D IM  G R A JA Ú , a 50 metros 
da avenida, medindo 250,00 m ,̂ 
quitado, murado, com calçadas 
e com energia elétrica já ligada. 
Tratar (14) 997-727-716 com 
Claudio

JA R D IM  G R A JA Ú , a 80 metros 
da avenida, medindo 265,90 m ,̂ 
quitado. Tratar (14) 997-727-716 
com Claudio

M A R IA  L U IZA  IV, terreno c/ 
240,00m2, R$ 55 mil. Tratar (14) 
Toledo Imóveis 3263-0187

J D . Y P Ê , excelente terreno com 
752m^, R$ 320 mil. Tratar (14) 
997-562-647.

J D . V ILLA G E , terreno murado 
c/ 250,00m^, R$ 125 mil. Tratar 
Toledo Imóveis 3263-0187.

Q o u ç i i a s
imoveis

CENTRO - 2 quartos, sala, cozinha, wc, terreno 
de 240 mt^ R$ 160 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY - Parte alta Casa com 3 quar
tos, sendo 1 suíte, sala, copa/cozinha, wc, área 
de serviço , quintal amplo e garagem coberta p/ 2 
carros, terreno de 525 m^ e rancho no fundo, R$ 
470 mil, aceita financiamento.

JD. JOÃO PACCOLA - Terreno de esquina, mu
rado com 200 m ,̂ R$ 75 mil, não aceita finan
ciamento.

JD. MARIA LUIZA II -  Terreno com 200 m^, mu
rado R$ 75 mil, não aceita financiamento.

JD. ITAMARATY - 2 terrenos com 396 m ,̂ ótima 
localização.

VILA ANTONIETA II - Excelente casa com 3 
quartos, sendo uma suíte, 2 salas, wc, copa/ 
cozinha, garagem coberta p/ 4 carros, área de 
serviço, churrasqueira fechada com blindex, R$ 
400 mil, aceita financiamento.

JD. VILLAGE - Casa com 3 quartos, sendo 1 su
íte, 2 salas, copa/cozinha, wc e área de serviço 
fechada, R$ 330 mil, aceita financiamento.

PARQUE SÃO JOSÉ - Excelente casa com 4 
quartos, sendo 1 suíte, 2 salas, copa/cozinha, 
wc, área de serviço, edícula com churrasqueira 
e quarto, wc e garagem coberta p/ 2 carros, R$ 
500 mil, aceita financiamento.

JD. EUROPA -  Casa com 1 quarto + 1 suíte, 
sala, cozinha, wc e área de serviço, R$ 200 mil 
(aceita financiamento).

MARIA LU ÍZA- Casa com 3 quartos, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem coberta para 2 carros 
e churrasqueira com wc (aceita financiamento).

RUA JOSE DO pa tr o c ín io , 847 CENTRO 
LENÇÓIS PAULISTA* (14) 3264-3571 

• 997-562-647 • 997-721-740 • 981-506-252 
www.douglasimoveislp.com.br
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O ECO Construção
FOTO: DIVULGAÇÃO

CUSTOS X OBRA
O custo da construção civil no Estado foi R$ 1.096,04 o metro 
quadrado, uma alta de 0,12% em setembro na comparação com 
mês anterior. Já a mão de obra subiu 0,06% em relação a agosto 
e os materiais aumentaram 0,21%, segundo sindicato do setor.

GESSO
Soluções construtivas

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

(14)3263-2588 | 997-027-621 
www.adgesso.com.br

• www.jornaloeco.com.br • mail: oeco@jornaloeco.com.br • comercial@jornaloeco.com.br • telefone central (14) 3269.3311 •
LENÇÓIS PAULISTA, SABADO, 19 DE OUTUBRO DE 2013 ANO 76 EDIÇÃO N° 7.197

Fundação: a base da construção
Do total da obra, cerca de 
10% deve ser investido nessa 
fase; utilizar o tipo certo de 
fundação evita gastos

Priscila Pegatin______________

A fundação na obra, o nome diz, é a base 
da construção. Apesar de ficar 'escon
dida', ela representa de 10% a 12% do 
custo total do imóvel. O engenheiro civil Eder 
Furlan explica que, antes de escolher o tipo de 

fundação, o recomendado é fazer uma sonda
gem do solo. "É um teste, tipo uma radiografia 
do solo. Existe empresa específica para analisar 
a resistência do terreno". Após a avaliação, sem
pre com acompanhamento de engenheiro civil 
e arquiteto, o profissional orientar o proprietá
rio quanto ao tipo de fundação - que é composta 
por broca, viga baldrame e camada imperme
ável. "Existem fundações rasas e profundas. As 
rasas são tipo sapata corrida, sapata isolada. As 
profundas são utilizadas em prédios", explica 
Furlan (veja quadro Tipos de fundações). "Para 
construções simples, como residência térrea, a 
mais usada é a estaca broca".

N I V K L U O P I S Ü NIVUL LKJ FIÜU
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

Camada impermeável Manta asfáltica policond. Políetüeno Espessura 3,00mm

fundo da vala

Broca

ApUoado

Entenda como é a 

fundação no terreno:

SUPERVISIONANDO -  Engenheiro é o responsável por orientar o tipo de fundação correta

Sobre o tipo de material, Furlan ressalta os 
benefícios do concreto usinado, mais indica
do. "Hoje é muito difícil quem faz concreto na 
obra. O concreto usinado tem mais qualidade 
e é mais seguro. Como a mão de obra está es
cassa, o metro cúbico do concreto usinado está 
ficando quase o mesmo custo".

Para quem não utiliza a quantidade certa

FABRICA DE TELHAS IS O L E N

AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO

•Telhas Trapézio 
Cobertura e fechamento de 

galpões e barracões.

( 1 4 ) 9 9 7 2 5 - 9 9 0 7

ou material de qualidade, Furlan ressalta que o 
prejuízo vem no futuro. "Dependendo do caso, 
o problema aparece logo. Vai trincar a obra e 
ter que contratar empresa para fazer o reforço 
na fundação", diz. "Vai ser um reparo e isso não 
é bom ter. Se fizer a obra de acordo com orien
tação técnica de um profissional, não tem esse 
problema", conclui.

Jl
EVERTON
PEREIRA
A R Q U I T E T O

(14) 996-178-886everton@ evertonpereira.com.br

Tipos defundaçõesdiretas
- SAPATA ISOLADA -  recomendada para 
casas com qualquer número de pavimentes
- SAPATA CORRIDA -  acompanha as 
paredes da casa e é indicada para solos 
resistentes e construções com paredes 
"portantes", que dispensam pilares e vigas
- LAJE RADIER -  utilizada em grandes obras, 
mas pode ser usada abaixo da superfície de 
solos firmes, ou uma fundação usada em solos 
pouco resistentes, como argilas orgânicas ou 
areias fofas
- PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO -  solução 
para terrenos com lençol freático e para argila 
orgânica, muito mole
- METÁLICA -  comum na construção de 
prédios, cumprem também a função de 
contenção de terreno
- STRAUSS -  recomendada para casos em 
que a fundação deve ser profunda, até 20 
metros, e os terrenos secos
- ESTACA BROCA -  um trado escava um furo 
a ser preenchido com concreto na terra até 
encontrar solo firme. Não é indicada quando 
há lençol de água;
- TUBULÃO -  utilizada para construções 
grandes
- ESTACA HÉLICE CONTÍNUA -  utilizada 
para grandes obras com grandes profundidades 
para terrenos alagadiços ou arenosos

Anuncie Aqui!
Nova página de construção em O ECO. 
Preços especiais, excelente oportunidade.
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GIGA FEIRAO
WebMotors

INTERIOR DE SP

w w w . g i g a f e i r a o w e b m o t o r s .c o m . b r

O MAIOR FEIRÃO  
DE VEÍCULOS 

NA INTERNET E NAS 
LO JA S PARTICIPAN TES

17a 31
DE OUT.

MAIS DE
10.000
CARROS

A  PARTIR DE W f

PARCELAS
DECRESCENTES

Respeite a sinalização de trânsito.

REDUZA

COMPENSE (S^WebMotors Santander
FINANCIAMENTOS

Condições sujeitas a aprovação do crédito e demais condições dos produtos vigentes no ato da contratação. Ofertas válidas para financiamentos de carros usados/0 km comercializados por intermédio de lojistas correspondentes não-bancários da Aymoré Crédito, Financiamento e 
Investimento S.A. e participantes do Giga Feirão WebMotors São Paulo e Minas Gerais. O prazo de vigência da promoção é de 17/10/2013 a 31/10/2013. A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e a WebMotors não se responsabilizam por quaisquer defeitos, vícios ou 
problemas existentes nos veículos ou decorrentes dos negócios realizados no Giga Feirão WebMotors São Paulo e Minas Gerais, os quais são de exclusiva responsabilidade dos lojistas participantes do evento. O Custo Efetivo Total, as taxas de juros e os demais encargos podem 
variar de acordo com ano do veículo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente. Para mais informações, consulte as lojas participantes correspondentes não-bancárias e o site www.gigafeiraowebmotors.com.br. Imagens meramente ilustrativas. (1) Taxas 
a partir de 0,99% ao mês para financiamentos com entrada de 60% do valor do bem (tabela Fipe), prazo de financiamento de até 12 meses e desde que a data de fabricação do veículo financiado seja de 2012 a 0 km. Simulação: para veículo Palio Fire Flex 1.0, de ano/modelo 
2012/2012, no valor de R$ 29.000,00, com entrada de 60% e valor financiado de R$ 11.600,00 em 12 meses. Inclusão das despesas de tarifa de cadastro de R$ 496,00 e tarifa de avaliação do bem de R$ 235,00; Custo Efetivo Total de 2,27% a.m. e 30,93% a.a. e parcelas mensais 
de 12x de R$ 1.114,91. (2) Parcelas decrescentes: oferta válida para veículos usados/0 km, com ano/modelo superior a 2009 e percentual mínimo de entrada de 20%. (3) Opção da primeira parcela para 60 dias: oferta válida para veículos usados/0 km, com ano/modelo superior a 
2009, percentual mínimo de entrada de 50%, em créditos efetivados a partir 01 de outubro de 2013.

http://www.gigafeiraowebmotors.com.br
http://www.gigafeiraowebmotors.com.br

