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Papai Noel chega hoje à Lençóis
Novidade marca a chegada do bom velhinho, que cairá de pára-quedas, às 21h na pista de atletismo

OivuigAÇão

Templo
Matriz São Pedro 
e São Paulo

Na sexta-feira, 18, a Matriz 
São Pedro e São Paulo rece
beu aproximadamente 150 
empresários da cidade em um 

itar que teve como proposta 
^rincipai apresentar o projeto 
"Nova Matriz São Pedro e São 
Paulo". A iniciativa faz parte 
de um programa que preten
de apresentar à comunidade 
lençoense a grandiosa obra ar
quitetônica que as comunida
des católicas do Núcleo Habi
tacional Luiz Zillo e adjacências 
estão construindo.

Comemoração

Fanfarra APAE
Na terça-feira (6), aconte

ce a festa de encerramento 
do ano letivo da APAE. Con
tamos um pouco da história 
da fanfarra da entidade que 
emociona o público em suas 
apresentações. Página 3

Saúde

Controle de 
pragas urbanas

Ontem, o SAAE retomou 
o serviço de controle de pra
gas urbanas na rede pública 
de esgotos. O trabalho segue 
até o dia 20 de dezembro. 
Nos dias 7 e 8 não haverá 
aplicação de inseticida. Já 
a aplicação de raticida está 
programada para os dias 21 
e 22 deste mês. Os ralos de
vem ser obstruídos para im
pedir que as baratas entrem 
nas casas. É recomendável 
que a população mantenha 
as portas e janelas abertas 
para facilitar a ventilação, 
e que os pais orientem as 

ianças a não se aproxima- 
»m dos locais de aplicação.
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f  tempo

Hoje

máxima 28*

mínima 18*
S o l e  a u m en to  de nuvens  
de m anhã. P a n ca d a s de  
ch u va  à tarde e  à noite.

No ano passado, Papai Noel desfilou distribuindo balas às crianças após entrada emocionante pelo céu da cidade

Hoje às 21h, acontece a 
tão esperada chegada do 
Papai Noel na Pista de Atle
tismo. Este ano, a terceira 
edição do evento terá uma 
novidade para quem com
parecer no local.

O projeto é uma par
ceria entre a Diretoria de 
Cultura e a Acilpa (Asso
ciação Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista), 
e pretende superar os 
cinco mil expectadores do 
ano passado.

A equipe Sky Radical é a 
responsável pelo emocio
nante espetáculo aéreo, 
com três pára-quedistas, 
sendo um deles o Papai 
Noel, que sobrevoam a pis
ta e saltam acompanwha- 
dos de fogos de artifícios.

A chegada do Papai 
Noel marca também a 
abertura do comércio no 
período noturno. Nos dias 
05, 06, 07, 08, 09, 12, 13. 
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 
e 23 do mês de dezembro.

Jom«i Nq h u a í d« lençou

Monsenhor Carlos celebra a missa aos voluntários do Lar Nossa Senhora dos Desamparados

Celebração

Missa no Asilo
Na quarta-feira (30) às 

19h30, foi realizada a missa 
de confraternização para os 
voluntários do Asilo.

A missa, que aconteceu 
na Capela do Lar Nossa Se
nhora dos Desamparados, 
contou com a presença de 
aproximadamente cento e 
cinquenta pessoas e um jan
tar foi servido no refeitório 
da entidade em homena
gem aos voluntários.

O Monsenhor Carlos 
José de Oliveira conduziu a 
celebração de fé e agrade
cimento aos presentes.

As irm ãs agradeceram  
a presença e o im portan
te trabalho realizado pe
los voluntários .

Agradecimento

O Lar das Crian
ças 0. Angelina Zillo 
vem por meio deste 
importante veícu
lo de comunicação, 
agradecer a todas 
as pessoas e volun
tários que colabo
raram com a sétima 
Festa do Lar que 
apesar do dia chu
voso o público es
teve presente. Mui
to obrigada e que 
Deus vos abençõe.

Irmã Eligia e Odír Buratto

Jom^i NotfciBs de lençóis

coMTUR juju, ex-panicat,
Cidade do Livro ganhava R$800
e do Turismo no Pânico na TV

Priscila Dalbem Dellamura, Prefeita Bel Lorenzetti e Altair Toniolo na Rocinha

O Conselho Municipal de 
Turismo COMTUR realizou na 
terça-feira (29), sua reunião 
merisal na Rocinha, com env 
presáríos da cidade e membros 
do conselho de turismo para a 
divulgação das potencialidades 
turísticas do munidpio.

O Diretor de Desenvolvi
mento, Geração de Empre
go e Renda, Altair Toniolo 
(Rocinha) e a presidente do 
COMTUR Priscila Dalbem. 
apresentarão os destinos que 
fazem parte do circuito cami
nhos do Centro Oeste Paulis
ta e enfatizaram a importân
cia da divulgação dos pontos 
turísticos de nossa cidade.
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OPINIÃO

COLUN
GNELLO

DESARMANDO OS INOCENTES

Desarmamento é um 
tema que sempre le
vanta discussões, por 

possuir seus prós e contras. 
Em 2003, 0 Estatuto do De
sarmamento virou a LEI No 
10.826, DE 22 DE DEZEM
BRO DE 2003, regulamenta
da pelo decreto 5123 de lo  
de julho de 2004, que "dis
põe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de 
fogo e munição Portan
to, é dever do Ministério da 
Justiça e Policia Federal, iden
tificar ecadastrartodas as ar
mas de fogo produzidas, im
portadas e vendidas no país, 
assim como ter a relação de 
todas as autorizações de por
te de armas, já que todas as 
armas de fogo existentes no 
país devem ser obrigatoria
mente registradas, pelo me
nos na prática. A lei autoriza 
que apenas algumas ativida
des de risco como militares, 
policiais, guardas municipais, 
agentes penitenciários, segu- 
ranças, entre outras, possam 
portar arma de fogo.

O único problema é de
sarmar as pessoas erradas, 
não que seja correto ter arma 
de fogo em casa, até porque 
muitos acidentes com crian
ças são causados porque

os país possuem arma em 
casa. Ainda há muita arma 
ilegal na mão de criminosos 
e ninguém faz nada. O ser 
humano, mesmo não saben
do utilizar uma arma, acaba 
comprando para tentar se 
defender, já que os órgãos 
que deveríam cuidar da se
gurança e bem estar da po
pulação não cumprem com 
o seu dever. E quem possui 
arma em casa tem medo de 
entregar e ficar desarmado. 
Mas até onde isso vai chegar 
ninguém sabe, porque quem 
tenta fazer a diferença acaba 
com uma bala na cabeça, 
sendo vítima da própria ig
norância. O correto não se
ria um desarmamento, mas 
sim leis mais justas e rigo
rosas. Que bandido perma
nece preso hoje? Quantos 
bandidos saem nos indultos 
e não voltam mais?

Quem está sendo puni
do não deveria ter regalias, 
se houvesse pena de mor
te com certeza as pessoas 
iriam pensar várias vezes 
antes de cometer um crime.

Edson Agnetio é arquite
to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV. 
agnelk)edson^>yahoacombr

Editorial
ESTAMOS VIVENDO A SÍNDROME DE CINDERELA?

Sim, observando o dia a 
dia da política loca) che
gamos à conclusão que 

nossa cidade padece disso, 
pois eleitores e cidadãos so
nham em viver como príndpes 
e princesas esperando que 
os políticos e homens públi
cos venham em seus "cavalos 
brancos" protegê-los e salvá- 
-los de todos os perigos e ma
les que rodeiam o nosso dia 
a dia. Isso é tão comum que 
existe um complexo que re

cebe esse nome e leva-nos 
a fantasiar o relacionamento 
perfeito, buscando a isenção 
de nossas responsabilidades 
e tendo pessoas que se dispo
nham a sustentá-las e prote
gê-las material e moralmente. 
As decepções e frustrações 
surgem quando esse políti
co ou homem público não 
atende suas expectativas e 
ansiedades. À medida que nos 
tomamos críticos e não corv 
seguimos suportar nenhum

defeito ou fragilidade desses, 
passamos para uma postura de 
critica destrutiva.

Mesmo com toda a mudan
ça que vem ocorrendo ao tongo 
dos ar»s, muitos continuam 
a desperdiçar seus talentos e 
potendais, mantendo-se de
pendentes de alguém. Romper 
com uma estrutura de anos, 
reavaliar crenças, nem sempre 
éfaol para alguns.

Talvez a mudança que se 
faz necessária comece pela ca-

paddade em pararmos de usar 
o "anonimato" e a "mão do 
gato" para programarmos as 
mudanças que só dependem 
de nós. Os políticos e homer\s 
públicos, sejam bons ou maus, 
são pessoas como rfos, que 
foram atendidas pelo mesmo 
pediatra, estudaram nas mes
mas escolas, dançaram na ado
lescência ao som da mesma 
música e andam nas mesmas 
ruas que nós desfrutando da
quilo que é direito de todos.

Colunista da Semana Politicando o Leitor
Priscila Dalbem

CRUZEIROS AGORA É A HORA!

O litoral brasileiro 
tem quilômetros 
e quilômetros de 

belezas naturais. Por isso, 
a cada ano são oferecidos 
mais opções de navios e 
roteiros para o seu sonho 
de viagem virar realidade.

Fazer um cruzeiro é, 
antes de tudo, realizar 
uma viagem diferente. 
E como se hospedar em 
um bom resort, com to
das as mordomias, mas 
com a vantagem de o ho
tel se mover. Ou melhor, 
navegar, o que permite 
aos passageiros visitar lu
gares diferentes sem pre
cisar se incomodar em 
fazer as malas antes de 
conhecer cada destino.

Para aproveitar me
lhor todo o glamour de 
uma viagem de navio, 
entretanto, é fundamen
tal escolher com cuidado 
o tipo de transatlântico 
em que você pretende 
embarcar, pois enquan

to determinadas embar
cações promovem baladas 
a bordo para animar sol
teiros, por exemplo, ou
tras são calmas e perfeitas 
para casais. Além de ou
tros navios que realizam 
atividades de lazer com o 
propósito de agradar ex
clusivamente as famílias.

Se você pretende fazer 
parte dessa turma, sai
ba que a hora de reservar 
seu tão sonhado passeio 
em auto-mar é agora, pois 
quase todas as operadoras 
de viagens estão em ótimas 
promoções para os passa
geiros, algumas saídas com 
22 ou 32 passageiro grátis, 
entre outras facilidades.

Além disso, quem dei
xar para comprar o paco
te na última hora corre o 
risco de ficar sem lugar, já 
que a lotação dos navios 
costuma ser 100%.

O importante hoje é 
a busca pelo diferencial 
como a qualidade no aten
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dimento e a assessoría 
técnica. O cliente precisa 
ser atendido em um am
biente tranquilo e des
contraído.

Essas são as vantagens 
de se comprar um pacote 
diretamente na agência, 
o cliente é orientado so
bre qual o melhor des
tino, quais os melhores 
passeios e os melhores 
hotéis para se hospedar.

Algumas pessoas acre
ditam que ao procurar 
uma agência, a viagem fi
cará mais cara e isso não 
é verdade. Os preços dos 
pacotes turísticos são ta
belados. A agência tem 
sempre algo a mais para 
oferecer, uma dica, uma 
reserva de hotel, sem co
brar a mais por isso.

Priscila Dalbem é bacha
rel em turismo pela USC e 
proprietária das Agêndas 
Viagem eGa eCVCLençóis 
prisdladalbem@cvccom.br

ETICA NA POLÍTICA

Para mostrar que se tem 
capacidade, conquis
tar espaço ou status... 

Na maioria das vezes é para 
isso que muitos querem 
ocupar cargo publico, não 
para colocar em pratica 
suas idéias de realizar polí
ticas de ações afirmativas.

Engraçado que para 
toda idéia ou posição exis
tem sempre os defensores 
e os detratores, e a postura 
de homens e mulheres pú
blicas não escapa a regra.

Não podemos esque
cer-nos dos ex-ministros, 
secretariados e primeiras 
damas, porem que em 
meio a tudo isso existe 
também alguns velhacos 
acima dos sessentões.

Relato isso ao leitor do 
"POLITICANDO" por tudo 
que já vimos e estamos 
vivenciando na atual con
juntura da política seja ela 
na esfera municipal, esta
dual ou nacional.

Indagamos que é preci

so ter respeito com o dinhei
ro publico as vezes come
temos equívocos quando 
elegemos pessoas que não 
estão preparadas para ocu
par os devidos cargos.

Trabalhar, produzir e ela
borar projetos que promo
vam a melhoria na qualida
de de vida das pessoas, isto 
é comprometimento com 
as transparências e no trato 
com o bem público.

No plano moral e ético, 
nada mais do que colocar
mos a competência e res
ponsabilidade a serviço da 
coletividade humana. Para 
se ter as qualidades neces
sárias e desejáveis, todo 
relacionamento deve co
meçar no exercício inter
no, num relacionamento 
intrapessoal.

"Que os vossos esforços 
desafiem as impossibilida- 
des, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem 
foram conquistadas do que 
parecia impossível".
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Iara Batístella, 
qual a importân
cia de um novo 
jornal para a ci
dade de Lençóis 
Paulista?

" Eu acho muito im- 
portante um novo\ 
veículo de informa-' 
çõo, isto mostra o 
desenvolvimento de

.

nossa cidade, assimj
também não fca-]
remos atreladot' a
uma só linha de
sarnento. Um jona-W

, Ss
lismo sério e sempre 
bem vindo''.

»

iara Batístella, mem
bro da diretoria da
APAE e voluntária do
grupo do Bondode

mailto:prisdladalbem@cvccom.br
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Fanfarra da APAE emociona o público
Com o fim do ano letivo, APAE realiza apresentação com o tema festa para comemorar os 40 anos da entidade

Oívulfiac^o

Alunos e ex-alunos da APAE que integram a fanfarra, em frente a BMOL - Municipal Orígenes Lessa

A fanfarra da APAE 
(Associação Pais e 
Amigos dos Excep

cionais) de Lençóis Paulista 
foi criada em 2003. Atual
mente, atende alunos e 
ex-alunos num total de 32 
componentes, entre instru
mentistas, porta-bandei
ras, balizas e porta-estan
darte, com instrumentos 
e uniformes recebidos via 
projeto para a administra
ção pública. Ao todo são 
treze toques diferentes, 
todos feitos em apresenta

ções como desfiles cívicos 
e eventos diversos, sob a 
regência da professora de 
música Adriana de Fátima 
Romero da Silva. Todos os 
alunos da entidade pos
suem aulas de canto, vio
lão, flauta, que procuram 
trabalhar a parte rítmica e 
a percepção auditiva. Com 
isso, vão se descobrindo os 
talentos e inserindo quem 
tem a musicalidade mais 
aflorada na fanfarra. Adria
na entrou para a APAE em 
abril deste ano, escreveu as

partituras, registrou os to
ques que já estavam pron
tos e colocou no papel o 
que cada aluno deve fazer. 
"No começo, eu passei por 
toda uma adaptação até 
eles se acostumarem co
migo. Eles precisam confiar 
para entender meus ges
tos, saber a hora de parar, 
ou quando começar um 
novo toque. É um traba
lho que está me realizando 
muito como profissional e 
eles se adaptaram muito 
rapido comigo", conta Silva.

Informe

A professora Flávia Rodri
gues, que está há dez anos 
na APAE e também ajuda 
na fanfarra, sente orgulho 
dos alunos e de como eles 
mesmo reconhecem os 
próprios erros. "Não preci
sa nem chamar a atenção, 
eu olho, o aluno para de 
tocar, aí com a cabeça eu 
mostro o toque certo, e as
sim, volta tudo no ritmo. 
Eles levam muito a sério 
0 que fazem, sabem reco
nhecer os erros e procuram 
melhorar sempre", diz.

"Eles tem uma coisa que 
é surpreendente, no dia 
das apresentações sempre 
dá certo, no final tudo dá 
certo aqui, é incrível. Eles já 
têm aquilo de eu não consi
go por ser deficiente e tudo 
isso mudou graças à músi
ca", acrescenta Rodrigues.

O fisioterapeuta Adria
no Athanazio, também 
está há dez anos na APAE, 
trabalha a parte de reabi
litação dos alunos e ajuda 
com a fanfarra. Segundo 
ele, a música ajuda com a 
autoconfiança, melhora a 
coordenação motora, vida 
social, auto-estima, aten
ção e concentração.

"Para eles conseguir to
car é muito bom, porque 
acabam levando essa auto- 
-estima de conseguir fazer 
algo para o dia a dia. Alguns 
instrumentos ajudam até 
nos exercícios de fisiotera
pia, mas o mais gratificante 
é ver a realização deles", 
explica Athanazio.

De acordo com a Direto
ra da APAE de Lençóis Pau
lista, Daniela Lourenço Go
mes Spadotto, o resultado 
desse trabalho é graças ao 
empenho dos alunos, ao 
trabalho de uma equipe de 
profissionais e da crença 
de que a deficiência nunca 
pode ser um limite. "A fan

farra é mais uma tentativa 
de trabalho realizado den
tro da APAE que deu certo. 
É muito importante as pes
soas saberem que existe 
esse trabalho e valorizar" 
ressalta. "Esse ano fomos 
convidados para participar 
de uma mostra de artes na 
cidade de Bauru. Eles não 
conheciam nosso trabalho 
e ficaram encantados. De 
agora em diante, deixaram 
agendados para nós fazer
mos a abertura do evento. 
Então, é uma realização 
muito grande", finaliza 
Spadotto.

É festa
Na terça-feira (6), a par
tir das 19h30, acontece 
a festa de encerramento 
do ano letivo da APAE, 
no próprio salão da es
cola. O evento é gratui
to e aberto para família, 
amigos, autoridades e à 
toda população lenço- 
ense. Apresentação de 
dança, grupo de flautas, 
coral dos alunos e coral 
dos funcionários, estão 
entre as atrações da 
noite. Este ano, o tema 
escolhido foi Festa, para 
comemorar os 40 anos que 
a entidade comemora.

Informe

"Quando o homem aprender a respeifar até o 
menor ser da criação, animal ou vegetal, ninguém 

precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante".

Animais
de Lençóis Paulista
(14) 3263-1379
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a fi â 3  ISS  m’, em ampio 
terrena Ótima ptanO c/ 1 
frxfa sute, *  2 domns, v k  
sodal salas de TV e jantar e 
Lxn oonibrtM Jd rKcma 
asinhĉ +̂ 2\ã̂ csfaer- 
&s e amplo e^sço p/randw 
bzer Ótírre apDtnndad^ ac 
frendamenta Vitagiarx:) / 
Cred82S68>149724«CQ/ 
3264€192 -  svwwvitagbno. 
ODíTLir/retOCrTS

N^nd&se casa ^  115 
parte alta do Itapuã, ampla e 
bemdM cÍdaSaladeTV,a> 
ziiha est amerí(ar>a c/copa. 
2 dorms gds, WC sodal bem 
àminada / arcada e bom 
acabamenta Espaço tV ec*-

çosa p/ 2 va ^  Vkaglano / 
Oed &2S€B-14^4-8803 
/ 3264^192 -  w w w vita^ 
noconrLbr /  re( 00102

\fende-se sobrado c/ 
3S0m  ̂ exc locallz. V&rias 
salas, ótima cozinha, 3 
dorms. (2 suítes), WC so
cia l ar. lazer e ar. p/ escrit. 
ou dínica integrada ao 
imóvel. Obs: acab. nobre 
c/ vista panorâmxa p/ 
toda cidade. Várias vagas. 
A c Permuta e estuda pro- 
postal Vitagbno 149724 
8803/3263-3163/ref 00114

Vende-se casa com indo 
acab. em ótima kxab. da 
Ror¥torL Sala de TV, 3 dor- 

WC social grande, jd. 
lrKerTX)k coe. e V s coberta, 
além de ar. lazer esp c/ 
diiffrasq. no mezanino e 
tnda vista panorâmica para 
a cidade. 1 va^  ooberta. Ac 
Rnanc! Vitviano 149724 
880V3263-3163/ret 00115

maravtusa 
casa no Jd Nei, a 1 km do 
oertro, possii ampla sab 
(/ varanda e bida vista, 
ótirta CDL, 2 donre.. wc 
social *  ranch> c/ ac serv. 
e lazer. 2 vagas. Obc: bem

erica

em acabamento! Aceito 
lirvantíamento e estuda per- 
mutal Vilaglano -149786- 
5951/3263-3163/ret 00125

Vervde-se casa nova no Gra- 
jaú Sala de TV, ccsinha. 2 
dorms, WC soúal ccmnha 
estío amencana. além de 
esp. rto fi5vdo p/ rancho
*  quintal. Ekta planta e 
bom acabamenta tudo 
nczvinho. 2 vagas descober
tas. VItagíarvo- 149724 
8803/3263-3163/rel 00129

Vende-se casa ténea c/146 
rrt*, na av. idiirama (centro) 
prúDL a Unímed, ótima p/ 
dínica. Ampla sala de visitas 
e jantar, cozinha, 3 dorms 
c/ 1 ótima suite, WC socáL 
Edícuia cjósp.. a/s, ar. lazer 
c/ dturrasq. *  quintaL Bem 
dtvidid. espaçosa e arejacia, 
c/ eoelente acabamento.
2 vagas coberta *  ciescob.. 
A c fmanciamento e estuda 
permuta! Vítagléno / Creó 
82568 -  14-9786-5951 / 
3264-8192 -  www.vrtagte- 
no.oom.br/feC00112

\iende-se casa 125 em 
terreno de 200 m2 no M. 
A zii Possu: sab cie TV. cozi
nha 3 dorms, vic socbl além 
de rancho^área de seniiiçD
*  c)urtal. Obs.; casa bem 
arejacb. 2 cobertas. 
RS 148000JXI Vft^ivvo / 
Qed 82568-1497248803 
/ 32648192 -  W W M VK^ 
naoDmbr/reC 00133

Vende-se casa ótima locaiz. 
na Capoani (certro) Sendo
3 dorms, mc sodal. sab tv 
/ visít avarandada, ampb 
cozinha V  sab aÉrr^aniar 
integrada,-F ar serv. coberta, 
bom acabamento. Além de 
a. bzer c/ churrasq, WC, e 
desp. 2 vagas coberta Ac. 
firw ic e estuda proposlal 
Vft^tfvo / Creo 82568- 
1497248803 / 3263-3163 
-  vvwwvRagfiarvo com.br / 
re( 00135

Vendese casa no 1 Ite o - 
b  ^  boa pbnb. Possu; 2 
ciorms sendo 1 ótima suRe,

wc sodal s ^  de TV e vísiL. 
C02. c/copa integrada e a/s 
cjuintal ^  esp p/ ar. lazer. 1 
v ^  coberta. Obs.; Acabam, 
de 1̂  - \bb a perra oonhe- 
ceriAclinancl VRagfiano/ 
Oed 82568-1497248803 
/ 3263-3163 -  wwwvitagfia- 
noxom.br / ret 00136

Vende-se casa finda no 
Monte Azul bem locafiz 
pròL ár^  verde e comér- 
dos.SabdeTVsabdejarv 
tar int a ooz. (est amenc), 
2 dorm esp. wc sodak esp. 
p/ ar. bzer (fundos), além de 
boa ^rag. p/ 2 vagas. Óti
mo acab ç/ Kncb fachada 
^  jardim t Vitagfiãno / Cred 
82568 -  1497248803 / 
32648192 -  wwwvrtagka- 
noxonvbr / 00137

c/ 106m» 
rw a  em boa locaiz do Jd 
M. A zii Sendo 2 dorms+1 
ótma sule. wc social sab tv/ 
estar, jd n «m a sab jantar c/ 
coz(tipoamericana)inKgra- 
da, bjcio c/acab de 1* Esp 
ac bzer no fundo e 4 wa^ 
descobertas. Est proposta e 
permuta! Vsagfiano /  Oed 
82568 -  149786-5951 / 
32648192 -  wwwvitagfia- 
noxom br/rrf 00140

ao
bdo do Marmbcjnda Sendo 
3 dcvm  ̂wc socbL sab tv/ 
vélt ^varanda boa o s. c/ 
copaac serv coberta abm 
de ed ̂  3 oom. Obs e^BÇD 
fV vánas v e ^  Est proposta 
e permuta! Vtegfiano / Oeo 
82568 -  149786-5951 / 
32648192- w w w vfia^^ 
com br/rri 00141

v^ndese casa térrea c/ 
207m ,̂ na Conterte (900rrts 
centro), terreno de 300 m'. 
Sab de vistas, sab ty sab 
atrv/janbc ocerha 3 dorrTG 
c^ampb siáte, MC sooaMvda 
bchacb c/ varanda Etfciia 
c/ c ^  a/s, ar bzer e eszx 

pBdrra Obs; e

32648192-wwwMta^ana 
avnbr/tel 00143

TERRENOS/
SÍTIOS

■es, poauc duas nascentes 
de ágie, b^B, doc bnques 
(V p ecs. mangLóa, pasta 
casa e ampb safio festas. 
A 12 bm de lerrçóis Pta Ex-

ncvOeo 82568 -  149724 
88(8/3263-3163/'̂  < n s

Vencie-se terrerro pbno no 
centro (J. Patrocínb 100 
mts da rua Piedade), ótínx) 
p/ corrst de ccxnércia per
to de tuda Obs.; já rrruracb 
e com calçacb. Aperus RS 
95.000/XJ! VitagfiarxVCre- 
d 82568-14-97248803/ 
3263-3163 Aef. 00103

Verrde-se galpâc/Barracão 
(centro), moderno, ncwa c/ 
ISOrrr̂  em terreno pbno, 
pé cfr. alto, paredes alvena- 
na. cobert estrxrt metal, 
boa ílumin., piso drrv po
lido alta resist, 2 portões 
fácfi acesso p/ cargas, wc 
serv,, coz, ♦  escrit frorrtal c/ 
lavabo e w c Oport. Investi
mento! VitagRano/82568 
-14-9724-8803/3263- 
316Vref.00104

Vencie-se galfâo / Barracão, 
C/400m^terT pbnapossb 
arrpfiação de -f 400m ,̂ pé 
dr. ata  paredes af^runa 
cobert estrut metaL p60

oobert ampb Ac Qrerc. 
estub penmuial NAagfiano / 
Oed82568-14978&59S1 /

so cargas, wc serv., 4-es- 
crrt frontal Locafiz estra
tégica iV SuFiermenado! 
Vltaghanc^Creò 82568- 
14-97248803/3263-3163/ 
ref. 00113

W nde-«lGte^ 607rrr*,ie- 
gBo tranciüto e píMcg ada 
(to Artoraeta I. prtMTto (b  
oertraObs.' escM ia 
área c/ ó tim  apraveita- 
merto (decãv*  ̂ frente |V 
2 r\as e vista ar verde. 
Vt^ancv82568^ 149724 
880V3263-3163/ref. 00116

Vende-se amplo terreno

(área) de 430rrr̂  ç/ 42 mts 
de funda em reg. comerc. 
da n a 28 de abril ótimo 
p/ construção de galpãtV 
loja. Oportunidadel Vta- 
^bncv82568 -  149724- 
8803/3263-3163/ref. 00122

Wrxie-se bte c/ área de 
246m ,̂ no tesid. Azpvedo 
em Macatuba. (̂ tima b- 
cafização (pióK. ao teatro). 
Obs; Ptana muado eoom 
fgsção de água, esgoto e 
erBigía. Oportunidade! VW 
t^ fan o /82568 >149724 
8803/3263'3163-wwwvi' 
tagfiartocom .br/00134

Vende-se ampb terreno 
(area) (J*300 nrt* c/ 29mts 
de funda em reg. Super 
comerc. cb 9/. J. Paccob, 
ótimo p/constr de galpão/ 
loja. OFxrrt p/ nestxtor! 
Estuda proposta! Vtagfiano 
/  82568 -  1497248803 / 
3263-3163 -  wwwviQgia- 
nacorrtbr / re( 00138

Vende-se bte c/ ampb 
área de -̂ TOOm̂ , na São 
João (900mt) do centro. 
Obs; região previlegiacb 
e tranquila, já murado e 
c/ calçacb. OFXxt cie gde. 
área pnte. do centrol Vta- 
gfiarto /  82568 -  149724- 
8803/3263-3163-wwwvi- 
tagfanoxorrtbr /  rei 00139

EMPREGOS

Empregos no MT. Achoga- 
do ((âraduação Com plei^ 
AcKo^dcVEstágb (Gradu
ação Cursando^Ajudante 
de Agxgu^Ajudarte cb 
Mecânico de Tratore^Almo- 
xarife/Anafista de Logistic^ 
Apficador de Mant^Asse- 
tente Adrrwétrativc/Audbr 
de AbrtCBQríbdcvAuAar 
de (xnorDle de Oaidade/ 
Auociar de Creche/Audbr 
de Esatoric^Aiodbr de 
Esottriq/Vendas blemas/ 
Audar de Lavander^Au- 
idbr de Wrdas/Atendente 
de balcão ^abi^IaseiniV 
Costueir^Desossador (10 
vaga^^Doméstica/Encana-

cbr hdustrial/Encarregado 
de Produção (Setor de (ãra- 
xarb)/Garçom/Garçonete/ 
Instrumentista (Projeto 
H^inha de produção (18 
vagas -  MasoAB^Lomba- 
dor/Magarefe (10 va^sl/ 
Mecânico de Martutençãc/ 
de Máquirtas Agrbob^ 
Montactor de Estruturas 
Metátcas (Projeto H)/Morv 
tador de M^«^Mecáníco 
EbtnosQ à Diese^Mecàrvoo 
de Motor á Oiese^Mctorisla 
Caminhão In^î /lotorísta 
de Careta (CNH 
de Serviços Gerais (Projeto 
HVOficbl de Serviços (ãeraî  
Professor (b  Inglé^Recupe- 
rador cb CrédRo (50 vagas 
&upo Nelson Paschoakxoy 
Representante Comercia  ̂
fteprg e ntantg Comeroâ

(ChM Q/Servtços Geras cb

cb (Recauchutagerr̂ necn»- 
co em Refî eraçãrVVbnde- 
dorVBabonisWVertdectora 
(bja rtbntl̂ Vendedora 
Externa/Vertdecior Externe/ 
Venebdor bja de tiitas. 
V a ^  váicbs de acordo 
como F̂ rszo determinacb 
peb empregacbr. P/ cadas- 
tramerRono sstema através 
do MT, basta comparecer 
portandttRG, CPf, carter 
cb trabalta compr(̂ rarbe 
de endereço e ri> do PIS 
(p/ quem possiál. Mais 
intormaçSes peb fone 14 

ranval 2 ou no 
M T na R: CeL Joaqcám Ga
briel U-oertoa

v e íc u l o s

Cab. dupb preta, Grmp, 99-
(M)

Vende<e ParatUreckfieid 16 
200S, Prata flec compielV 
rod s RS 2S9000Q Evi- 
denoeWfcubs 326410)0

Vende^e (kil 97 prata gas. 
bâs. RS 1190000 Evberre 
VeKutos lençóB - 32641000

Vendeee Uno M fe S ( 4

portas RAT 1998 azü gas. 
trava e abrme R$ 9900100. 
Evidence VeiaJos lertçóis- 
32641000

Vendese Rortoo 15 RAT9S, 
t^rm elia ̂  DH/VEAapo- 
ta RS llSOOOa Evidence 
Wicubs lertçób-326411

VnbseC314,08Com ple- Básico, brartea gasolina R$ 
tapretofbRSaOLSOClOQVár- 13.800,00. Vartão Veiaios 
tãoVeiatos-Rre3263212& -Fone; 3263-2128

• n

Astra
18 GM 2004, txvKO á c  
CompietE^txbs de Iga R$ 
24900,08 Cortato Evidence 
W iajbs lençóis-32641000

Vbrvb-seG3rsaFbtch4F>or- 
tas GM 98 dnza gas. ar oorv 
cficionadc/fima cbsemb. R$ 
145O8OO.Evld0we Wfciics

• I I

Wndese P»ati GL 18 VW 
1991 enza ab 18 tuba  
rodas 17, branco couo R$ 
14900X18CortatoEw bm  
\biaA3s Lençóis-32641000

Wnde-se P ^  a  18  
88 bege aki, trava e abrme 
RS8500X10. EvfibnceVacu- 
!o5 lençóis-326411• I I

Vende^e Honda FTTIS, au
tomático honeb 2008 preta 
e s . completo R$ 37900X)0. 
Coréato Evidence Vekxáos 
Lençóis-32641000

Veneb-se Paio Weelcervi 
ELX 2002, cmza gas. comF>l. 
RSl8900,00Evtdence\b- 
loios Lençób-3264-lí• I I

vende-se $-10 cab. dupb 
executive GM 2010. F>rata 
Fl£X completo/rodas de 
! ^  R$ 56900,00. Eviden- 
ce Veículos-3264-11I I I

Vbvbse Honeb Ovb LXS 
2010pra^ R C l corrpl/odK
(b RS5290808 EvClerve
V a o ic B le r^ 32641000

Veneb-se Astra ADV 2A  
20(77 Completa prata 
flex RS 33900X18 W tão  
W icubs - Fone 3263-2128

WncbeeQ U2004Cantol. 
preia g& RS 2550808 Vtir-
tâDWaios-Fone32E3-Z128

V^ndese Chefiib 88 bóóa 
c m  áfaool RS 450808 
tão Vbaios-fene 32682128

2000 Completo, verde, ga
solina RS 18500X)8\ârtão 
WioiDs - Fone: 3263-2128

Veneb-se Cor» Wind 
1995 Básico, dnza gaso- 
fina. RS 10900,00. Vartão 
Vebubs - Fone: 3263-2128.

Vfende«CDuiierQ5DKR> --------------------------
ta g^ofra RS 2100808 \6r̂  Vbriese KxbO a  95

cánoL áb R$ 18500XX1\brtão

Vbnde-$e Gd 16, 1998 
Básica branca álcool RS 
9500XX) Vártão Wío íq s - 
Fone: 3263-2128

\bnde-se Gol Specel 10. 
2002. Abrme, trava branca 
ácooL RS 14900XXX V^lão 
Veicutos-Fone 3263-2128.

Vtinde« Gd 18  07/08 VE 
TV,Al,De5R17^MOl,preIa 
ftoi RS 2450008 WtãoVer-

Vtendese Esort 91 Báacg 
jv a a á b xl RS 900808

2002. Básica prata pso- 
ãna RS 1600000 Vartão 
VeíaJbs-Fone; 3263-2128

Vende-se Ftesta 10.1999, 
VE, OH, azul, gasolina. R$ 
U.000,00. Vartão Veícu
los-Fone: 3263-2128.

Wnctose Rorrx» 96 Bas, ver
de; ga& RS 980800. Vtirtão

Wneb-se Gd 1 8  93 Básca 
azU ̂ R S 9000X18 i^rtão 
VefoAx-Fone 3263-2128

\«rvb«GolL891Bá^bran- 
ca ^  RS 950808 Vtirião

oâ R$95080Q\̂ î Vfî
oÍQ6-Fore32&2128

Vende-se Gd 10. 1996. 
BásioD. vermelho, gasolma. 
RS IlOOOOO. Vártão Nb- 
kulos-Fone 3263-2128

Vende-se Gd 1 8  2000 
Básica verde, gasobu. R$ 
13000XJ8 Vartão VenicK

Verxb-se Montana, 16, 
2(X)7. Completa prata fb x  
RS 28500,00 Vartão Ve
ículos • Fone: 3263-2128

Vende-se Pafio Weefi, 
1 996^. VE. branco, gaso- 
bta RS 14 000,00.

Wneb-se Pafio WeekAchert 
1 8  02. Completa prata gas. 
RS 24500X)0 Vartão Veiar- 
bs-Fone 3263-2128

Veneb-se M o Wicác nd 30 
anos lA  2007 Compl p r ^  
Ftec RS 3800808 \^tão 
VdaJas-fone 3263-2128

taáb  RSUÚ0808Vbtão

cin̂ RSl950ai08Wrtb> 
Vbaáas-Fore 32632128

V r̂toese Stiacb 2008 B s. 
bTTia ps. RS 1800808 
tãoVeiatos-fdie 32E32128

MOTOS

Vende-se G d 1 8 1 9 9 8 ^

\bndese8IZ12SRex2D12. 
P ^  M otos-32644345

Vende-se CG FAN 125 
2012 Pagan Motos Corla- 
topeto Fone3264-434S

W tb se 03 MN ISO Rec/12 
^ p n  MotoB-Fone326443C

Vendese TTTAN150 EX Rex 
2012 P a ^  Motos - Fona» 
32644345

V bibse BRCS 150 
^poMotoB-FcTE326443

Verxfe-se L£AD 110. Pagan 
Motos

Vende-se CB 308 l^ p n  Mft 
tos-Fot« 32644345

Vende-se XRE 300. Pagaq 
Motos - Fone; 32644345

Compro Moto Honda usaib 
senvncxe ou troco por mofb 
Honda 0 1 ^  Papn Motes- 
Contato pebfare: 32644345

Fnandamento <b Moto 
Honda com ertoada cem a 
menor parceb do mexada 
(3anhe2 caFBcetEspai&M- 

p n  Motos • Fone 32644345

Vende-se ou trocase moto 
CG ^  125 ano 2006, 
preta únio» dona vdor 
2700,00 Trabr Fone: (l4f 
3263-1317/(14)8182-8249.

Veneb-se moto Honeb 
Twister CBX 250, 2008 
Básica preto, pso ina. FtS 
7500X10. Vartão Veículos 
- Fone: 3263-2128.

V%nde-se moto CBR 608
2000 Basba preta ̂ sobia 
R$2560800 V^tãoVeicu- 
IcB-Fone 3263-2128

Wnde-se moto CG 125,
2001 Básica azul ^ so i- 
na R$2 800,00. Vartão Nb- 
ículos-Fone: 3263-2128

meto Honda OG 
158 2005 Part freo a ebea 
FrdaBa&R$48IITII

DIVERSOS

F^t0DB e InsL 0ÉB

n 49SeAR8l0Je97B46i»V

«I.

ISA M IX
Comércio

Locações
V

Construção

Prestação de Serviços
.* í

Trabalhe com quem faz história
isamlx.tradlng@yahoo.com.br

Informê

^ASSOCIAÇÃO 
^ICOMERCIAL 

ACILPA

t

• '.

i r

noi lolB,

" • « I c l M ,

adÉL'.X'

V I .  C

ATENÇÃO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
COMPRE SEU IMÓVEL COM SEGURANÇA, FAÇA-NOS UMA VISITA!

R.DR.ANT0NI0TEDESCO.8
[14] 3263-3163 
[14)9724-8803

VITAGLIANO
N e g ó a o s ii

VITAGLIANO
1̂ *

Negóoos ImotNiiános

T

20 anos de tradição BOSCH
Service

TaiiIlATtl

VI^AUCO
T EC N O LO G IA  E  Q U A LID A D E

3269-6900
Peças Originais 'A tâ N E r

Profissionais treinados na fábrica -n A R E U l-

Centro Automotivo: Alinhamento, 
Lavagem, Higienização, Polimento fateO

http://www.vrtagte-no.oom.br/feC00112
http://www.vrtagte-no.oom.br/feC00112
mailto:isamlx.tradlng@yahoo.com.br


ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fonte: site O faxlco

Caivão perde a cabeça e dá barraco com a esposa
r  •• O narrador esportivo 

Gaivão Bueno teria perdido 
a cabeça na última quinta- 
-feira (1), quando esteve no 
Show de Luan Santana, em 
São Paulo. Ele se desenten
deu com a mulher, Desirée 
Soares e promoveu o maior 
barraco. Ficou tão irritado

que até jogou champagne no 
rosto de Desirée que estava 
em pé e caiu sentada no sofá 
do camarote, extremamente 
envergonhada. Embora nin
guém saiba, o motivo da bri
ga teria sido por ela dar en
trevista para a Rede Record, 
que desagradou o locutor.

Juju revela que ganhava só R$ 800,00 no Pânico
Juju Salimeni, ex-pani- 

cat, deu uma entrevista 
onde revelou que ganhava 
apenas R$ 800 mensais no 
Pânico na TV, da RedeTV!. 
A bela agora dá expediente 
no programa Legendários, 
comandado por Marcos 
Mion, na Record. Ela disse 
que se emocionou e sentiu

acolhida pelo Mion, e toda 
a equipe da emissora, "t 
uma vida nova pra mim." 
Juju disse também que 
gostava muito de trabalhar 
como panicat e vestia a ca
misa da empresa, mas que 
agora tem uma nova estra
da para trilhar, nova vida, 
com novos desafios.

'rocesso de Thiago Lacerda contra Gugu ainda corre

V
V

Thiago Lacerda declarou 
estar insatisfeito por, após 
11 anos, não ter recebido a 
indenização referente a um 
processo que move contra o

. SBT e 0 apresentador Gugu
- Liberato, pelo episódio do 

Leilão de uma cueca."Ganhei
-  0 processo, mas nunca rece

bí o dinheiro. Esse problema 
judicial já está rolando há 11 
anos e até hoje não chegou 
ao fim." Advogados do apre
sentador Gugu, disseram que 
ele ainda não recebeu pois 
estava descontente com o 
valor estipulado pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro.

5- Passo para uma vida feliz
"Resista aos doces, chocolates, carnes vermelhas, cigarros e as bebi

das alcoólicas. E tenha, no mínimo, mais 20 anos de vida."
foote  Refina trett. Jom al 1>ie Pla^n Dealer - CtoveUnd. Ohio IB A

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

Alerta para a terxiènda a reações 
agressivas e impaderites, que derrvarn 
de um d e s ^  de provar que você está 
certo. Para buscar a expansão que 
vooê airneja deverá apnrnorar £  suas 
atitudes no crXXfiano, espedalmente 
em relação ao trabalho e à saúde.

^  Touro
*  de 21/04 a 20/05

Questões emocionais, relaciona
das à intimidade, à sexualidade 
e aos negócios estão enfatizadas 
neste momento. Esta semana 
ocorre uma conjunção entre Vê- 
nus e Plutão, simbolizando as 
transformações nos valores e afei
ções iBurinas, com o poder liber
tador e renovador de um sonho 
que transcende barreiras culturais 
ou geográficas, taurino.

I I  Gêmeos 
j t í í  de 21/05 a 20/06

Tendénda a conflitos nos relaciona
mentos, devido a íntolerânda a dfé- 
rentes pontos de vista e a tendénda a 
se achar o dono da verdade. Ouça o 
C{ue as pessoas têm 3 doer, seus cfife- 
nentes conceitos e verdades. Podem 
cxxxrer conflitos femiliares. É impor
tante repensar conx) tem agido 
nos reiadorwnerrtos e em questões 
ligadas à negócios e a seoiafidade.

Câncer
J Í i|  de 21/06 a 21/07

As questões reladonadas ao trabalho 
e 3 saúde estão evidenciadas neste 
momento É importante aptimofar 
oorihedniertos relador^ados à ativida
de profissional, buscando a me^YXia e 
0 aperfeiçoamento Esta é tanrtém a 
semarta em que ocorre uma cor^urv 
ção entre \ênus e Plutão no signo de 
Qipriaãmio, erifatizarxJo 0 poder trarrs- 
forrradordos reiadonameritos.

de 28/11 a 03/12

_  Leão
&  de 22/07 a 22/08

Alerta para a terxíênda a agjr de forma 
impulsiva, ou se achando 0 detenfor da 
verdade. Muito cuidado com as ques
tões afetivas e financeiras. Evite ecessos, 
leonirx). É um momerrto muito impor
tante para aprimorar as suas h^lídades 
e reconsiderar o que é vaRoso.

^  Virgem
^  de 23/08 a 22/09

Momento de ressaltar as motivações 
e ações virginianas. Alerta para a terv 
dência a agir de forma agressiva, de
fensiva, e isso pode se manifestar es
pecialmente em situações familiares, 
onde há um risco potencial de con
flitos. Para amenizar esta tendénda, 
ouça 0 que os seus familiares têm a 
dizer, buscardo o entendimento. Este 
é também um momento multo im
portante de transformações afetivas.

Libra
^  de 23/09 a 22/10

Tendência a de fixm a incor\sdente
e segundo velhos padrões. Esta sema
na ocorre um aspecto no setor fami- 
Tiar dos librianos, indicando profundas 
transfbmiações rw seu reladonarnento 
oom a femilia e também em questões 
privadas e emocionais. Reconheça o 
seu poder cie renovar e transformar as 
situações, pricxizancio o anx)r-próprio, 
base de todo relacíonamentD maduro.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

Atenção com a tendénda a ecessos 
que podem se manifestar em questões 
financeiras, escorpiano. É muito impor
tante investir em aprimoramerto de 
conhedmentDS, pois eles são a base de 
Uxio o c ^  você possa empreender. 
Nesfe senrtarâ pocfe haver conflitos com 
arragos ou ̂ lipos, com cada pessoa ten
tando pttvar que está certa. M e ^  agir 
no sentido de cooperação e da união.

Sagitário
W  de 22/11 a 21/12

Momento que assir^la uma rtova fase. 
R e v ^  05 seus concerfos e filosofia de 
vida. As questões profissionais estão 
em evidência. Mas podem ocorrer 
oonffitDs com chefias ou autorkiades, 
que talvez o estimule a buscar um ca
minho mais libertário e inovador.

-  Capricórnio
^  de 22/11 a 20/01

Até o seu aniversário você passa 
por um momento m ais intros- 
pectivo, de reflexões e de rea
valiações dos ensinam entos que 
vêm ocorrendo desde o ano pas
sado, caprícorniano. Esta semana 
ocorre uma conjunção de Vênus 
e Plutão em seu signo, sim boli
zando um potencial para a trans
form ação em ocional, de valores 
e nos relacionam entos.

-  Aquário
®  de 21/01 a 19/02

Para que o potenoal de um fütiJTO pro
missor se rrranifestB é importante que 
\xxê feça urrra espécie de fimpeza do 
teneno, eliminando \«lhos padrões e 
atitucfes que ftão tem corrtiixjído a sua 
9otuçâa Isso pode se rrânifestar, em 
situações OTTOcionais, fin a rxe ^  e pro
fissionais. É tarribém ir r x x x t ^  ciiíciar 
da saúde, percebendo o quanto eia é 
íTTfluenddda pelas ernoções, aquariana

A  Peixes
^  de 20/02 a 20/03

Semana delicacte, com conflitos nos 
relacionamentos e na vkJa profissio
nal. Para atenuar esta terKfênda, r>ào 
se sinta o dono da razão. É um mo- 
mento importante para rever os seus 
rumos, aperfeiçoar oonhedmentos re- 
taóor^ados ao trabalho e buscar a co
operação, evitarxío s conflitos deriva
dos cfe forxiêrKja à oímpetítíviclade.
WWW hcro$cop<wiftualMOt com br/hofoscopo
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ABAFADOR
ABATER

ABDOMINOPATIA
BACALHAU

BACHARELESCO
BAILECO
BALAIO
BALIR
BALSA

BANDAGEM
BARBADO
CABOCLO

CADASTRAMENTO
CADEADO

CATETE

Solução
Palavras Cruzadas
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Palavras Cruzadas
As M twM âprwiUim m  quMMhos riNnnlM àt AtAruçòtt.

Câbe w  Wtof dese*Mw pelo» e n e w w e  ov ppr éiÉiiçlo. leSTADlOS BRASAMOS)

informação entretenimento cultura guia comercial

A V O N
Aproveite esta prom oção

Revendedoro autorizado 
Avon em  Lerjçcíxs Paulista

(14) 3263-3773

R: 7 d e  Setembro, 1051 Centro 
(próxim o a Igreja Motriz)

soluçoes
í

com br
PRÓ XIM O  SORTEIO

Curta nossa FanPage e concorra a prêmios!
www.facebook.com/GuiaBeta

02 .12.2011
CONVITES FOUR GIRLS

N ã o  f l q u o  f o r a  d e « s a l

http://www.facebook.com/GuiaBeta


NOTICIAS DO EXECUTIVO

doce
iomal Notki^s de

puro
mel das abelhas
Apiário Dalpubel atende a cidade de Lençóis 
Paulista com sessenta anos de tradição

O mel é um adoçante 
natural que melhora 
o rendimento físico e 

aumenta a resistência do sis
tema imunotógico. É consti
tuído por vitaminas B, B l, B2, 
B5 e B6, e sais minerais como 
fósforo, potássio, magnésio 
e ferro. O mel 
pode apresentar 
diferenças na vis
cosidade e sabor, 
variando de acor
do com a flor que 
as abelhas bus
caram o néctar, 
esse processo é 
conhecido como 
florada. Essas 
floradas diferem 
em cor, podendo 
apresentar colo
ração mais clara 
que são o mel de 
laranjeira e cipó- 
-uva, ou escura com o mel de 
eucalipto e silvestre.

Na região de São Paulo há 
duas floradas, a primeira de 
fevereiro até abril, que é a do 
eucalipto, e a segunda, a de 
laranjeira, que varia de acor

do com o período de chuvas. 
Se a florada estiver boa, entre 
quinze e vinte dias o mel está 
pronto. Da formação de uma 
coiméia até o produto pron
to para consumo, o tempo é 
de, aproximadamente, um 
ano. O mel também precisa

Danilo Dalpubel é respon
sável por abastecer a cidade 
de Lençóis Paulista e região 
com 0 meu de Laranjeira e 
Eucalipto. Em 1898, os pais 
vieram da Itália para o Bra
sil, o pai era agricultor e Já 
trabalhava com apicultura.

Danilo começou a 
trabalhar com api
cultura nos anos 
de 1950, formou-se 
em Administração 
de Empresas, mas 
sempre trabalhou 
com abelhas, mes
mo durante o perí
odo de faculdade. 
Também fez cursos 
de Ápis em Ribei
rão Preto, Minas 
Gerais e Piracicaba.

Danilo Dalpubel, proprietário do apiário

estar maduro, deve conter 
dezessete por cento de água 
para não azedar e pode ser 
guardado por até vinte anos.
A validade é uma exigência, o 
que pode acontecer é a cris
talização, mas não estraga.

Hoje possui qui
nhentas colméias, 
cada caixa possui 

cerca de cinco a dez mil abe
lhas, da raça ápis brasilíense, 
como é conhecida internacio
nalmente. A produção pode 
variar entre oito e dez tone
ladas de mel por ano, mas 
já chegou a produzir vinte e

Desde 1950, o apiário produz mel para Lençóis e região

cinco toneladas antes da cri
se. "'Há três anos começou 
uma crise na apicultura, as 
abelhas saem das colméias e 
não conseguem mais voltar. 
Não tem explicação para o 
fato, mas parece que a crise 
está acabando. Há dois anos 
eu trabalhava com oitocen- 
tas colméias" explica.

A coiméia é dividida em 
duas partes, na parte de baixo 
com o ninho e a rainha e em 
dma as abelhas depositam o 
r̂ éctar. Cada caba tem uma rai
nha, que exala feromônio, odor 
produzido pela rainha que faz 
com que as abelhas se orierv 
tem e nunca errem a direção.

"A abelha dá muito traba
lho, todo mundo pensa que 
é só tirar o mel, mas existe 
todo um processo. Que deve 
ser feito quando o sol está 
mais quente porque agressi
vidade das abelhas diminui. 
Já tomei muita picada de 
abelha na vida, mas a pica

da da abelha é o pão nosso 
de cada dia. Mas tem que se 
cuidar, usar sempre luvas, 
macacão, véu, tem que se 
proteger sempre", alerta.

Quando uma pessoa é 
atacada, nunca deve correr 
em linha reta, porque a abe
lha pode seguir um indivíduo 
por até 10 km em uma mes
ma direção. Por isso, o corre
to é correr, mas ir mudando a 
direção. "Em Lençóis Paulista 
existe muita abelha, que se 
você provocar é como um 
verdadeiro exército. A abelha
so e agressiva porque mexem 
com ela, como qualquer ou
tro animal", finaliza. O Api
ário Dalpubel é conhecido 
em toda a cidade de Lençóis 
Paulista e região. Possui fre
gueses fiéis, que vão buscar 
mel frequentemente na resi
dência do próprio apicultor, e 
segundo ele ninguém nunca 
reclamou do produto, pelo 
contrário, só recebeu elogios.

OBITUÁRIO
Ermetinda G. dos Santos 
Idade: 90 anos 
t 23/11/2011 
Local: Lençóis Paulista ^

Josefa M. da Canceiçát. 
Idade: 69 anos 
t 23/11/2011 
Local: Macatuba

Rosa Sarto de Uma 
Idade: 86 anos 
t 24/11/2011 
Local: Lençóis Paulista

Eva Pacheco  
Idade: 45 Anos 
t 26/11/2011 
Local: M acatuba

M aria  C. Cândido  
Idade: 84 Anos 
t 27/11/2011
Local: Lençóis Paulista

. . . .

Jo ã o  Borges da Silva  
Idade: 68 Anos 
t 27/11/2011 
Local: Lençóis Paulista

A n to n io  W. G erm ino  
Idade: 60 Anos 
t 27/11/2011 
Local: Lençóis Paulista

I

Jo a q u im  de S. O liveira  
Idade: 57 Anos 
t 2 8 / l l/ 2 0 1 1  
Local: Botucatu

Informe

V

/ /i

o

domingo NoBregão
Traga a família para o Bregão e participe 

da "Torcida Solidária", doando um quilo de 
alimento não perecível ou um litro de leite.
Rnal do campeonato amador, séries A e B  de Lençóis no estádio Archangeto Brega

pela
parceria com a Liga Lençoense de Futebol Amador

SMOl '

LOMS SILVA
O ECO

1̂  Um Mnhor jomall

Centro de Reabilitação Oral de Implantes

CROI

Dr. Alexandre Raycs 
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior 
CROSP: 56806

R: Cel. Joaquim A. Martins, 344 - E-maiÍ: croi ip>^hotmail.com - (14| 32(4-4695

Fisioterapeuta

Carolíne Paccola
Creffto: Vu>92t4 -f

Pós-graduada em Ortopedia e traumatologia, pílates (solo e boia) e drenagem linfática

( 14)  9148-0359
R: Cel, Joaquim Anselmo Martins, 1241 - Centro

3

Marcos Venòitti Técnico etn Reabáitaçáo. Bachdfel em Pscolofta. 
Acupuntunsta. Espeòaüzado em Mediana Traàaonal Chnesa

WWW marcosvenditti.cofnbr

•  Acupuntw* Sftt<inK41 Auricular (c/ou &/«(uUus|

•  Slwtfu teripèutxa MPanCM)

rvUiwtc 

üen Gonf IS  

(fntstK4 t«f«pCutK« chnM )

Atendimentos
R: Cel. Joaquim Gabriel. 447- Centro (14) 3263-5233 ou 9134-7329 

Aulas de Lian Gonf R: Cel. Virgílio Rocha. 614 • Centro (1419134-7 '‘v

Salete Cortez
ártica

Pós-groduaçõo pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especializ

em Pânico e Depressão

www.saletecoi1ez.com.br
Psicoterapia individual 

Terapia de casal 
Orientação dê FõTs’

Ffoncitco/Associação

O Rocha. 614 - Centro - Lençóis Poutisto - (14) 3263-6214

http://www.saletecoi1ez.com.br
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Santa Luzia e Expressinho
^ísputam vaga pela final

Hênnquc Muco

A formaçõo completa dos times Santa Luzia e Expressinho que se enfrentarão no domingo (4), no Bregão

Série  A  - lu d o  decidido 
no Cam peonato de Fute
bol Am ador Série A (Tro
féu Grupo Pardal / Divel- 
pa), organizado peta Liga 
Lençoense de Futebol 
Amador com apoio da Di
retoria de Esportes e Re
creação e parceria Prefei
tura M unicipal de Lençóis 
Paulista. Neste dom ingo 
(27), a bola rolou no Está
dio M unicipal Archange- 
lo Brega (Bregão), onde 
a equipe do Paulistano 
enfrentou a o Grêm io da 
Vila. Quem  levou a m e
lhor e se classificou para 
semifinal foi o Paulistano,

goleando por S a l a  equi
pe adversária, com gois 
m arcados por Arm ando 
(2), M atheus (1), W alla- 
ce (1), M ailon (1). Já no 
jogo de fundo, o confron
to ficou entre as equipes 
do Santa Luzia e do Pa
lestra, com um jogo m ui
to equilibrado. Porém, a 
equipe do Santa Luzia se 
classificou para as sem i
finais com um único gol, 
m arcado pelo jogador Er- 
nandes. Confira os pró
xim os jogos: no dom in
go (4) às 8h30, o Grêm io 
Cecap enfrenta a equipe 
do Paulistano, e às lO h, o

Expressinho e Santa Luzia 
tam bém  disputam  a vaga 
para a sem ifinal, no Está
dio M unicipal Archangelo 
Brega (Bregão).
S é r ie  B - Neste sábado 
(26), no Cam peonato de 
Futebol Am ador Série B 
(Troféu José Lenci Neto), 
os jo go s tam bém  foram  
equ ilibrados. M as a e q u i
pe do Sport Prim avera 
levou a m elhor e venceu 
por 3 a 2 a equipe do 
Cecap B, com goIs m ar
cados por G ieciano, que 
balançou a rede por duas 
vezes, e A ndrius.
No dom ingo  dia (27), o

jo go  entre Cajuense e 
São Cristovão  tam bém  
foi bem tran q u ilo , no p ri
m eiro tem po da partida. 
M as no segundo tem po, 
a equ ipe do C aju en se  foi 
su p erio r e m arcou 3 gois 
com  o jo gad o r O dilon , se 
c la ss ifica n d o  para a pró
xim a fase. No sábado dia 
(3), Jú lio  Ferrari e n fre n 
ta a equipe do Cajuense 
às 16h no Bregão. No d o 
m ingo dia (4) às IS h , o 
confronto  fica  por conta 
do Ju ve n tu s e Sport P ri
m avera, tam bém  no Es
tád io  M unicipal A rch a n 
gelo  Brega (o Bregão).

Espaço do torcedor
Eu acho que o jogo 

entre Expressinho e San
ta Luzia será bem nive
lado, mas acredito que a 
vitória fica por conta da 
equipe do Santa Luzia. O 
Campeonato movimenta 
bastante o esporte em 
Lençóis Paulista, por isso, 
é muito importante^'.

Gabriel Morales, co
merciante.

"O Expressinho é o time 
favorito para mim, eu torço 
há dez anos pelo time, meus 
tios Luiz e Paulo Sérgio jo 
gavam no time, então, eu 
sempre acompanhei os jo
gos. Além de abrir as portas 
para o esporte na cidade, o 
futebol amador também é 
um entretenimento para os 
Lençoenses".

Lucas Bonifácio, músico.

"Sou torcedor do 
Santa Luzia e acredito 
na vitória da equipe. 
Admiro a união do time, 
dentro e fora do campo. 
O Santo Luzia é um time 
que demonstra respei
to pelo adversário, e na 
m inha opinião, esse fa 
tor é 0 essencial no fu 
tebol".

Rafael Alves de Linta, 
assistente comercial.
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Grupo Lençóis Paulista

Está incluído neste programa:

Passagem aérea ida e volta 
Hospedagem no Disney's All Star Resort, 
localizado dentro do complexo Disney 
Parques: Magic Kingdom, Epcot, Disney 
Hollywood Studios, Disney Animal Kingdom,
Busch Gardens, Islands of Adventure, e mais.
Café da manhã todos os dias no hotel através de 
Disney Dolar
Acompanhamento de monitores da Forma Turismo

E MUITO MAIS!
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Equipe de em barque: t  ^ ^ T  T

I ^
é

Pagam ento em  até

15x

Av. Padre Saiústio R. Machado, 1151 
Jd. Ubirama - Lençóis Pta,

Tel:(14)3263-3267

Atesw: www.vlagemecla.tur.br

Informe

com
Marcos Ricíeri
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http://www.vlagemecla.tur.br


SOCIAL

o  Jantar dos empresários que aconteceu 
na Matriz São Pedro e São Paulo reuniu 

aproximadamente 150 pessoas entre 
empresários e personalidades políticas. 

Confira quem esteve presente no evento.
fotocraf)4&

*  ̂ ■
Cintia Fotof rafUs

Neno e Rita M arísee Joana Vera e João Henrique
CJnt)« Fotof rafias Ontia

9 -f

:= ía

João Carlos e Bel Daníeia e Dênis Ana Maria e Hélvío
Cintia Fotografias Ont>» Fctofr»h«> fotografas.

Priscila e Ana Cristina Narezí e Bene Padre M arcelinho e Prado
Cmfli FotocrsAes

Cíntia e Fabrício

CViQ« FotofrvfUs

Breno e Cam ila Fernanda e José Orli

Maríana Pasqualínotto aniversaríou no dia 29 de novem 
bro.Os antigos e familiares desejam felicidades e sucesso

Renata aniversaríou no dia 29 de novembro) 
A equipe Lutepel deseja felicídadesí

Solange aniversaríou ontem, dia O esposo Douglas
e a filha Eduarda desejam felicidadesi

ANUNCIE
(14) 3263-1062

NOTÍCIAS

jornal(5^noticiasdelencois.

DE LENÇÓIS
A SERVIÇO OA PO PUUÇAO LEAÇOEMSE


