
A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE

w w w .no t1ciasdelenco is.com .b r LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA , 16 DE DEZEM BRO  DE 2011 Edição 007 - Ano 01

Lar Nossa Senhora dos Desamparados 
realiza festa de Natal para os idosos

O clima de alegria marcou 
o domingo (11) na festa do 
Asilo. Aproximadamente 250 
pessoas, entre madrinhas, fa
miliares, idosos e convidados, 
estiveram presentes no even
to féstivo, que reuniu muita 
oança e música boa, comanda- 

pelos sanfoneiros. Na festa 
das madrinhas, a Associação 
aproveita para celebrar o na
tal. "É uma confraternização 
que eles gostam muito, alguns 
nunca receberam presentes 
ou não possuem família e aqui 
eles sentem todo o carinho do 
natal", explica a irmã respon
sável pela ala feminina do Asi
lo, Genoveva Edquén. As ma
drinhas, escolhem os idosos 
através de cartas, nas quais 
eles pedem itens de higiene 
pessoal, roupas, sapatos e 
fraldas. "Eu queria agradecer 
a grande equipe de voluntá
rios, familiares, sanfoneiros, 
em especial, o senhor Emilio 
Campanholi, que ajudam o 
Asilo em todos os eventos", 
concluiu a irmã Edquén.

U Í5 Sou2«/Jorn»l Notfcias de Lençófs

As irmãs Tereza, Aurora, Genoveva, Isabel, Nelida, Madre Carmen e Irmã Joana, que organizam todos os anos a linda festa  de Natal do Asilo

Mérito

Marcos, goleiro do 
Palmeiras, será 
homenageado 
hoje em Lençóis

0  goleiro Marcos, tetra 
campeão mundial e jogador 
do Palmeiras, estará hoje em 
Lençóis Paulista para receber 
o Título de Cidadão Lenço- 
ense e de Mérito Esportivo 
Lençoense na Câmara Mu
nicipal. Além de reencontrar 
os amigos da cidade, o joga
dor irá participar de um jogo 
festivo muito esperado às 
16h no Estádio do Bregão.

0  goleiro entra em cam
po com 0 tim e de Oriente e 

á enfrentar os antigos co- 
(e’gas que jogaram na equi 
pe juniores, entre os anos 
de 1990 e 1991.

Studio A

J“ ^

Turma de formandos do 9  ̂ano comemora a finalização de mais um ciclo no Colégio São José
Malara Barreto/Jornal Notíciaa de lençéís
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S o l com  a lg u m a s n u ven s, 
n ã o  ch o ve .

Amerada
Tordda Solidária

Educação

Fomriatura do 99 
ano do Colégio 
São José

Com a chegada do final do 
ano as escolas e os alunos tém 
mais um motivo para festejar. 
As formaturas de turmas são 
um motivo de grande emoção 
que se baseiam no final de um 
período do ano letivo e inicia
ção de uma nova jornada de 
aprendizado. Na quarta-feira 
(14) às 19h30, foi realizada 
uma missa para os forman
dos do 9® ano do Colégio São 
José. Logo após, às 21h, os 
alunos, familiares, amigos e 
professores participaram da 
celebração festiva em come
moração ao término de mais 
um ciclo educacional, no sa
lão de festas Humaita Hall.

Eliana já foi a 
grande paixão do

arrecada 275 quilos cantor Daniel 
de alimentos Página 7

A arrecadação fò l feita durante toda a manhã de Domingo na portaria do Estádio (Bregão)

No último domingo (11), 
aconteceu o evento "Torcida 
Solidária", organizado pelos 
voluntários da Casa Abrigo 
AMORADA. Os voluntários tra
balharam na arrecadação de 
alimentos na portaria do Está
dio Archangelo Brega. "Obti
vemos um resultado positivo, a 
população está mais conscien
te da importância de ajudarí' 
declarou o voluntário Rafael. 
No total foram arrecadados 
275 quilos de alimentos que 
serão destinados às famílias 
que passaram pela Casa e que 
continuam sendo assistidas 
pelos profissionais do Abrigo.

http://www.not1ciasdelencois.com.br


OPINIÃO

COLUN
GNELLO

CRIANÇAS HOJE, ROBÔS AMANHÃ

T* oda manhã, eu ligo o 
computador e leio as 
noticias na internet, 

mas vi algo que me chamou 
a atenção, deparei-me com 
a seguinte informação: 72% 
dos universitários brasileiros 
afirmaram que preferem na
vegar na internet a namorar, 
ouvir música e sair com os 
amigos. É assustador como 
em pouco tempo alguns va
lores mudaram. Antigamen
te, as crianças gostavam de 
brincar na rua e hoje os pais 
preferem deixá-las entre 
quatro paredes. Sim! A ques
tão do aumento da criminali
dade conta muito. Antes era 
seguro ficar até tarde brin
cando na rua, hoje nem os 
adultos se atrevem a colocar 
as cadeiras na calçada para 
papear com os vizinhos. Faça 
um teste, pergunte a uma 
criança se ela já brincou de 
tento, bolinha de gude, peão, 
passa anel, entre outras. Es
ses dias, eu disse na roda de 
amigos que tinha saudades 
de brincar de "sirumba". 
Todo mundo parou como se 
eu tivesse falado um pala
vrão, ninguém conhecia a tal 
brincadeira, que nada mais é 
que policia e ladrão.

Os pais estão privando 
as crianças de serem livres

e felizes, preferem que elas 
fiquem na segurança do lar 
ao invés de caírem e se ma
chucarem na rua. Os tombos 
fazem parte da formação de 
uma criança, assim, ela sabe
rá lidar melhor com as que
das que a vida possui. A nova 
geração passa tantas horas 
em frente a computadores e 
vídeo games que já crescem 
com problemas de vista e de
senvolvem, possivelmente, 
problemas psicológicos.

Outro ponto é a falta 
de respeito, não tem nada 
mais desagradável do que 
você estar conversando 
com uma pessoa e ela mal 
prestar atenção em você, 
porque, ou está com o celu
lar na mão, ou está ouvindo 
musica com fones de ouvi
do. Tudo tem que ter limite, 
geralmente o que é demais 
faz mal. Navegar na internet 
é muito legal, mas não faça 
esse habito ser essencial 
para sua vida. Saiba desfru
tar também das coisas real
mente boas e dos momen
tos bons com pessoas reais, 
não virtuais, e especiais.
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Editorial

As luzes do Natal acen
dem não só a cidade 
1 como também des

pertam no coração das pes
soas 0 espírito de fraternida
de. É comum perceber, nessa 
época do ano, as pessoas se 
mostrando mais solidárias e 
preocupadas com o próximo. 

O mês de dezembro é

das festividades, amigos se
cretos, confraternizações e 
festas de natal e ano novo.

O Lar Nossa Senhora dos
Desamparados realizou no 
domingo passado a festa das 
madrinhas e padrinhos que 
adotam nossas senhorinhas e

Edson Agnello é arquite
to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV. 
agnelhedson^^hoo.com .br

a epoca em que as pesso
as sentem mais disposição 
para ajudar. Dezembro de
veria ser considerado o mês

senhorzinhos para presenteá- 
-los com carinho e presentes.

A grande celebração de 
natal do Asilo reuniu, apro
ximadamente, duzentas e 
cinqüenta pessoas e muita

música boa, o Sr. Emilio Cam- 
panhoü, sanfoneiro conceitu
ado em nossa cidade agitou 
os presentes.

Outro evento festivo que 
marcou o mês do Papai Noel 
foi a "Torcida Solidária", or
ganizada pelos voluntários 
da Casa Abrigo AMORADA 
na final do Campeonato de 
Futebol Amador. Quem as
sistiu a grande disputa entre 
santa Luzia e Grêmio Cecap 
pôde ajudar doando um qui

lo de alimento não perecível 
ou um litro de leite em prol 
das crianças do abrigo.

A solidariedade é o senti
mento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade 
humana. Dezembro nos visi
ta e nos convida para ajudar 
aqueles que esperam du
rante todo o ano seu papai 
Noel, madrinha Noel ou até 
mesmo padrinho Noel, não 
importa o adjetivo, mas sim, 
a grandeza da ação.

/  V

•i Colunista da Semana Políticando O Leitor
H Mendes Thame Alta ir, qual a

PARADOS NO TEM PO
OS TUCANOS E O JOGO DEMOCRÁTICO importância de]

um novo jornal

OS resultados do 
índice de Desen
volvim ento Hu

mano (IDH) para 2011, 
divulgados pela ONU, 
mostram que o Bra
sil está parado no item 
mais importante para a 
sua população: a quali
dade de vida. Os núme
ros escancaram que os 
oito anos do governo 
Lula foram perdidos na 
batalha contra a imensa 
desigualdade de renda, 
o baixo nível de educa
ção e o pífio desempe
nho na saúde.

A divulgação do índice 
das Nações Unidas con
firm a que 3 educação é 
a nossa maior vergonha.

O número médio 
de anos de estudos do 
brasileiro ficou estacio
nado em 7,2 anos, ou 
se ja , menos que o pe
ríodo de ensino funda
m ental com pleto. Esta
mos no mesmo nível do

Zim bábue, país que ocu
pou 0 últim o lugar em 
desenvolvim ento hum a
no no m undo, em 2010.

Neste item educação, 
entre os 187 países que 
compõem o ranking, su
peramos apenas 74. No 
atual ritm o de evolução, 
o Brasil precisará de 31 
anos, uma geração inteira, 
para alcançar as condições 
educacionais da Noruega, 
onde se estuda em média 
durante 12,6 anos.

Já em relação à desi
gualdade de renda, só 
nove países são mais desi
guais que o Brasil. É uma 
enorme contradição, para 
quem ostenta ser a 8? eco
nomia do mundo.

Poderiamos ter avan
çado mais neste indica
dor, caso não existissem  
ainda no país 24 m ilhões 
de dom icílios sem acesso 
à rede de esgoto.

Por outro lado, as des
pesas com pessoal no Go

verno Federal aum enta
ram R$ 52 bilhões acima 
da inflação, no segundo 
m andato de Lula. Pior 
é 0 dinheiro perdido 
na corrupção. Desse 
modo, com tantos des
vios e mau emprego do 
dinheiro público, o país 
não poderia te r desem 
penho diferente no IDH, 
o que significa quase 
uma década perdida na 
busca de m elhor quali
dade de vida para a po
pulação brasile ira .

final, se observado em

A
 sua essencia, por mais 
I ousado e trabalhoso 
que tenha sido o projeto do 

PSDB, agora em várias cida
des do Estado de São Paulo 
haverá prévias para a escolha 
dos candidatos a Prefeito.

O "Politicando" entende

Antonio Carlos M en 
des Tham e é p ro fesso r 
(licenciado) do D eparta
m ento de Econom ia da  
Escola  Superior de A g ri
cu ltura Luiz de  Queiroz 
e D eputado Federa l 
(PSDB/SP). Fo i P refeito  
de Piracicaba e  Secretá 
rio  Estadua l de Recursos 
H ídricos. É  p residen te  
do PSDB na cidade de 
Piracicaba.

que, enquanto houver gente 
disposta a manifestar seus 
ideais, teremos a esperança 
de que mudanças ainda po
dem ocorrer, em vários as
pectos em ano de eleições.

Tão longe, tão perto não 
me surpreenderá se houver 
um empate democrático em 
nossa cidade, pois os tucanos 
têm fortíssimos prefeitáveis 
em seus ninhos, a atual Pre
feita Bel Lorenzetti e o ex-pre- 
feito José Antonio Marise.

Toma iá da cá, a não ser 
que o atual vice-prefeito Sr. 
Luiz Carlos Trecenti, com 
seus anos de experiência na 
política mostre a eles qual o 
melhor caminho a continu
ar, pois em política, todos os

compromissos e determina
ções devem ser cumpridos, 
menos quando surgem o fato 
novo e o fato consumado.

O fato novo aconteceu 
no domingo (4) de dezem
bro, em confraternização do 
PCdoB onde esteve presente 
a ex-vereadora e coordenado
ra Majô Jandreice de Baum.

No cardápio é lógico elei
ções municipais, possíveis 
coligações com outros parti
dos, números de vereadores 
a serem lançados a câmara. 
Convidado de honra a convite 
do Sr. Marcos Piauí esteve pre
sente o presidente do f^DC Sr. 
Lazaro Lopes onde trocaram 
várias informações uma delas 
é inspirar os militantes e filia
dos dos dois partidos para a 
próxima campanha eleitoral.

A decisão, vem dessa mar
gem composta por uma série 
de profissionais, pessoas de 
outros grupos que como em 
qualquer situação conta com 
honestos e desonestos, gen
te do bem e do mal.
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CIDADE

Cartínhas de Natal
enchem as casas
Há quinze anos, lençoense solidária a juda crianças necessitadas

Maiara Barreto/Jornal Notícias de lençóis

E comum ver carti- 
nhas de crianças pe
dindo comida, rou

pas, sapatos e presentes 
todo ano na época de Na
ta l. No mês de dezembro 
as pessoas se sentem  mais 
sensibilizadas a ajudar 
quem não tem condições. 
Há quinze anos, a bancá
ria M .A.J. ajuda pessoas 
'^ rentes, principalm ente, 
quando chega o período 
das festividades nata li
nas. Quando questiona
da do porque em om itir 
a identidade, ela apenas 
respondeu que o objetivo 
não era ela aparecer, mas 
sim m ostrar o trabalho 
so lidário  que pratica.

"Eu com ecei a ajudar 
porque as crianças da 
creche estavam precisan
do de m adrinhas e uma 
amiga que já  ajudava per
guntou se eu queria par
ticipar. Eu decidi ajudar, 
mas esse trabalho não 
existe mais nas creches. 
Hoje eu adoto as cartas 
de Natal que chegam até 
a minha casa", relem bra. 
No ano passado, ela re

cebeu uma carta em sua 
residência e ajudou. Esse 
ano chegaram  duas, que 
ela tam bém  irá ajudar. 
"Eu fiz a entrega da caixa 
e acabei conhecendo a 
criança , eu gosto de saber 
que a doação vai para pes
soas que precisam . Gosto 
de tran sfo rm ar o natal 
para uma criança que não 
iria  ganhar nada e acaba 
recebendo uma ajuda. 
Eu penso que poderia ser 
m inha filh a  e a sensação 
de fazer uma criança fe liz 
é m uito boa", conta.

Nas cartas, geralm en
te , tem  inform ações do 
núm ero da roupa e do sa
pato, ela se prende m ais a 
esses dois itens por saber 
que é 0 que a criança mais 
precisa. Mas sem pre aca
ba dando uma increm en
tada com doce, bolacha, 
m acarrão e panetone, sem 
esquecer os brinquedos, 
que toda criança gosta.

A bancária nunca teve 
contato com os respon
sáveis das crianças, mas 
tam bém  nunca procurou, 
ela ajuda porque gosta,

mas acred ita que é com 
plicado estabelecer la
ços. "Eu sem pre penso na 
criança quando faço as 
doações, gosto de ajudar 
quem precisa . Pode ser 
que a pessoa dê valo r ou 
não, mas se eu fo r pensar 
assim  acabo não ajudando 
ninguém ", exp lica.

Todo m ês ela doa ces
ta básica para uma igre
ja  da cidade, um dia foi 
convidada a a ss is tir as 
crianças jan tando  e ficou 
em ocionada com o que 
v iu . Ela conta que não era 
apenas a com ida serv id a , 
mas a oração antes da re 
fe ição  e o agradecim ento 
pela com ida que toca
ram m ais. "Eu acho que 
tem os que ser so lidário s 
sem pre, pois sabem os 
que tem  pessoas que p re
cisam . Eu acho que se a 
pessoa pede é porque ela 
realm ente p recisa . Então, 
independente da pessoa 
agir de má fé ou não, eu 
ajudo porque eu acred ito  
que precisam  e ajudo de 
acordo com as m inhas ne
cessidades", conclu i.

Que o Natal seja iluminado pelas bênçãos de Deus 

e com muitos presentes de Paz, Amor e Harmonia. 

E que o Ano Novo seja repleto de boas realizações.

FELIZ 2 0 1 2

- É O QUE DESEJA MARCOS VENDITTI 
AOS SEUS ALUNOS, CLIENTES E AMIGOS

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana
e especialização em Pânico e Depressão

*Psicoterapia individual 
*Terapla de casal 

*Orientação de Pais

www.saletecortez.com.br
Convênios: Grupo LWART/Funerária Panico/Funerária São Francisco

Associação dos Servidores Públicos Municipois

R: Cel. Virgílio Rocha, Ó14 - Centro - Lençóis Paulista - (14) 3263-6214

A bancária, M .A .J., adota todo ano as cartas com pedidos que chegam até sua casa

Informe

http://www.saletecortez.com.br


CLASSIFICADOS

RESIDÊN CIAS
VENDE-SE

ani S3o 1S5 m̂ , em ampb 
tenena Ótima pbnta t j  1 
hcb sufeEL *■ 1 darm̂  mc 
socei saias de TV e jarlar e 
um oorfcftá^ jd 
asWia + ĉ 2\â̂ cDber- 
&s e amplo espaço rancho 
taxe Óoma oportu)idad& ac 
finarviamenta Vtagtano / 
Oed8256B-1<V9724«8G8/ 
32&V€192 -  wiMvuvtagkano. 
ccm bf/frf0075

\tende-se a sa  </ 115 m ', 
parte alta do Ibpuã, ampla e 
bemctwid(fa.SaladeTVa> 
2iV e  esL americana ̂  oopa, 
2 dorms gds. WC sooai, bem 
lurrÉ^ada /  arejada e bom 
acabamenta Espaço F^ec^

çDsa p /2 \QCps. Vkagiano / 
Oed 82S68 -14^ 4-8803  
/  3264^192 -  vvvmvitagla- 
no oorn.br/re( 00102

Vende-se sobrado ̂  3S0m  ̂
esc \tX2b. \ârias saias, 
ó trra  cozinha. 3 dorms. (2 
siitesV WC sodai, ar. lazer e 
ac escTít ou cfn ia  inte
grada ao imdixi. 
nobre c/ vista panoràmio 
iV toda ddacie. Várias 
Ac fiermuta e estuda pro
posta! Vtagtano 14-9724- 
8803/3263-316Vref 00114

casa oom ékío  
acab. em ótima kxab. da 
Rondon. Sala de IV. 3 dor
ms. WC sodai grande, jd 
Ir̂ xmot coz. e aA coberta, 
além de ar. lazer esp. c j 
dujrrasq. no mezanino e 
inda vista panorámia para 
a cidade. 1 coberta. Ac 
Rnanc! Víta^bno 14-9724- 
8a03/3263-3163/ref OOllS

Wndese maravflhosa 
casa rto Jd. Nei. a 1 km do 
oertio possui ampla sala 
ç j varanda e inda veta. 
ótina coL, 2 dorms., mc 
sodai *  rancho t J ar serv 
e lazer 2 v a ^  Obs.. bem 
ensolarada e arcada e ria 
em aabamentDl Aceito

frarviamentD e estuda per- 
mutal Vitagliano -14-978&- 
59Sl/3263-3163/re( 00125

Vende-se casa ncwa no Gra- 
jaú. Sala de TV, cozinha, 2 
dorms, WC social cozinha 
estio americar>a. além de 
esp. r»  fundo ç j rancho 
*  quintaL Boa planta e 
bexn aabamento, tudo 
ncMTiho. 2 v a ^  descober
tas. VitagSano- 14-9724- 
8803/3263-3163/ref 00129

Wndese cae térrea ç/ 146 
m̂ . na av ubirarru (certro) 
prtk a Unimecl ótiTâ fV dhi-

tar, oceinJe, 3 dorms ̂  1 óti
ma slM  WC sociaL EcfcVb </ 
dbp, ̂  ac laxr c/chLfrasc^ 
4 00001 Bem ĉ ndet espa
çosa e arepda, ç j eteeiente

4 descob. Ac fharrdamento 
e estuda permulal Vka^arro 
/O eo82568-149786-5951 
/  3264^192 -  wwvMvita^ 
naocmbr /  rei 00112

Vbnde-se casa 125 m'em 
terreno de 200 nn2 rro M. 
A z ii (tesúi: saia de TV. cozi
nha, 3 dorms. v k  sooai além 
de rancho^área de serviço 
4 qiÉntaL Obs.: casa bem 
arejada 2 cobertas. 
R$ 148000,00! VÜagfeano / 
Oed 82568 -14-97248803 
/  32648192 -  w w w vta^  
ncxcom.br/reii 00133

Verxie-se casa óbma kxab. 
na Capoarri (oencro). Sendo 
3 dorms, wc sodai saia tv 
/  visit avarandada, ampta 
cozinha c/ sala atm/jantar 
o teg iada.ar serv coberta, 
bom acabamento. Além de. 
ar lazer c/churrasq, WC e 
desp. 2 vagas coberta. Ac 
financ e estuda proposta! 
Vitagliano /  Cred 82568 -  
1497248803 /  3263-3163 
-  wwwvitagliano com.br / 
reíXiaS

Wnde-se casa no J. Pacco- 
la ç j  boa planta Possui: 2 
dorms sendo 1 ótima sijte, 
WC social, sala de TV e visit,
coc c/o}pa integrada e aA

quifital c j  esp fV  ar la x r 1 
vaga coberta. Obs.: Acabanv 
de 1̂  - \^le a pena conhe
cer! A cfirrancl. Vitagléno / 
Cred 82568-1497248803 
/  3263-3163 -  wwwvitagka- 
nocom hr/let 00136

Verxie-se casa firxla no 
Monte Azul bem k xa b  
FXÓK. área verde e comér- 
dos. Sala de TV, saia cie jan
tar in t a coz. (est am eric), 
2 dorm esp. WC socia(4 esp.

ar lazer (fundos), além de 
boa prag . p/ 2 «̂igas. óti- 
nx) a c^ . c /  ütxla fachada 
ç /  jardim! Vitagiano /  Cred 
82568 -  1497248803 / 
32648192 -  wwwvitagÜa- 
rxj.oonrLbr/ ret 00137

\Xrxie-se casa c/ lOSm' 
noA em boa k xa b  do Jd 
M. A zii. Sendo 2 dorTTS4 l  
ótima sUte, WC social saia tv/ 
estar, jd kivemc  ̂sala jantar ̂  
CDZ. (tipo americare} rtegra- 
da, tudo ç f  acab. de 1*. Esp. 
ar lazer no funcio e  4 
descobertas. Est proposta e 
permutal VItagbno /  Oed 
82568 -  149786-5951 / 
32648192 -  wwwvitagka- 
nocorabr /  ref 00140

lacio do Marimbonda Serxlo 
3 ciorms, WC social a la  tv/ 

^varanda, boa coz. ^  
copa 4 ar serv coberta além 
de ed </3 com Obs: espaço 
fV várias s a ^  Est proposta 
e permutal Vkagiarx) /  Oed 
82568 -  148786-5951 / 
32648192 -  wwwviagfana 
combr/n>( 00141

Wrxie-se casa ténee c j 
2 0 ^ , na Contente (900mts 
centrol terreno cie 300 n f. 
Saia de vGitas, saia N  sab 
alm /jartbr, oczinhai 3 dorms 
^  ampla siib^ WC soceMncb 
faihacia <J vararxla EcScub 
c/ efep aA  ar la xr e esp. 
fV pGdna Obs; e^açosa e 
arcada, ( / e c  acab. 3 vagas 
cobert ampta. Ac Financ 
estuda permuta! VHagbrxx/ 
Cred82568-149786-5951/ 
32648192 -  wwwviagtano. 
oombr/reC 00143

Vbrxiese casa simples no 
barro Maria Cristina, 600mts 
do certro. 2 dorrrs, sala. 
ccBinhae WC Obs. Idoi p/ 
irxestineniCL aper« R$ 75 
rrdi Pedro/82568-14 9635- 
212(V3263'3163 - wvwwita- 
gtarx>CDmbr/re( 00146

Verxle^ casa térra bem 
locab no Jd Mente Azul 
Saia TVAisit, 2 domns, wc 
social ampla cozinha ç/ 
copa kiteg4cobert (área de 
serv) nos hndos 4 garag. |V 
3 v a ^  cobert Obs. {xók 
a oomérciQS e área verde. 
Pedro/82568-14-963S- 
2120/3263-3163-www. 
vitagkarx).ocmbr/re( 00148

TERREN O S/
SÍTIO S

com

fV pó cs, mangueira, pastp 
casa e ampb saBo fV lestas 
A 12 lon de lençóis Pta. Ex- 
ceienx Propriedade! Vkagla- 
nc^Oed 82S6B -  149724 
88O0/3263-316V>B<OOQ5

Verxie-se terrerx) plano no 
centro (J- Patrodnio 100 
mts da rua Pieciade), ótimo 
p/const de comérdo, per
to de tudo. Obs.: já muracio 
e com calçada. Aperxas R$ 
95.000/Xl! Vit^no/Cre- 
d 8256&-1497248803/
3263-3163/ref. 00103

Vende-se galpão/Barracão 
(centro), moderno, novo, c j 
ISOm  ̂em terrerx) plarxx, 
pé dir. afto, F»redes alvena
ria, cobert esmrt metal, 
boa ilumin., f̂ o círa po
lido alta resist, 2 portões 
fád) acesso p/ cargas, wc 
serv. coz, 4 escrit frontal c/ 
lavabo e wc Oport investi
mento! Vítagliano/82568 
-14-9724-8803/3263- 
3163V ref. 00104

Verxie-se galpão /  Barracão, 
^400m^terr. ptano, possé). 
ampkação cie 4 400rrV, pé 
ciir. alto, paredes aKerwia 
cobert estrut metal, piso

50 p/ cargas, wc serv, 4 es* 
o it frontal. Locab estra
tég ia p/ Sufxermercadol 
VitagliarKJ/Cred 82568- 
14-9724-8803/3263-3163/ 
ref. 00113

Vende-se lote ̂  607m*, re- 
gSo tranqida e pdvlegiada 
do Arrtonieta II pnMrrio cio 
centraObsj escuna,
área (/  ótino aproverta- 
mento (dedKxj, frente 
2 n xs e vista p/ ar verde. 
Vit̂ tanQ/B256e/ 149724
8803/3263-316V ref. 00116

Verxie-se amixlo terreno 
(á r^  de 430m  ̂^  42 mts 
de furxio, em reg comerc 
da rua 28 de ótimo 
p/ construção de ^àção/ 
loja. Oportunidade! Vita- 
g6an(V82566 -  149724 
8803/3263-31631^. 00122

Wrxlese lote f j  área de 
246n ,̂ no resid Azoedo 
em Macatuba. ótima b- 
caização (prde ao teatro). 
Obs: Ptano, murado e com 
i^çâo de água, esgoto e 
energia. Oportunidade! Vi- 
t^iano / 82568 -149724  
8803 / 3263-3163 -  wwwvi- 
tagtano.com.br / ref 00134

Vende-se amF)lo terrerx) 
(área) c/4300 m* ^  29mts 
de furxio, em reg. SuF)er 
comerc da av. J. Pacoota, 
ótimo p/constr. de ̂ ^>ãQ/ 
loja Oport p f investídort 
Estuda F>rop05tal Vliagiarx) 
/  82568 -  1497248803 / 
3263-3163 -  wwwvitagla 
noxom.br/ref00138

Verxie-se lote c j amptla 
área de 4700n^, na São 
João (900mt) do centro. 
Obs; região previlegiada 
e üarx]uila, já murado e 
c j alçada. OF>ort. de gde. 
área prÓDC cio centro! Vita- 
gbno /  82568 -  149724 
aa03/3263-3163-wwwvi- 
tagiarx) com.br /  ref 00139

Wnde-se lote com área cie 
422m ,̂ bem kxafaacio rx) 
Itamarab. Obs. 14 mts cie 
frente.

Toninh(V!82568 - 14 9635- 
229G/3263-3163. www.vt- 
tagliano.com.br/ref 00144

Verxie-se 2 lotes juntos 
rx> Jd Europa («xnde ape
nas um) Opcxtunidacie 
de ter 400m  ̂ no Europa! 
Tonbho/82568 - 14 9635- 
2290/3263-3163. www.vv 
taglbno.combr/ref 00145

v e íc u l o s

Verxie-se Parati trecidield 16 
2005, Prata fiex compiet  ̂
rodas iga R$ 25S0CUXX Evi- 
dence Widias 32641000

Astra
18 GM 2004, brarxD aic 
OxnpletcAodas de iga R$
24900,00. Contato Evidence

I.M

Verxie-se Corsa Hatth 4 por
tas GM 98, ctua ̂  ar corv 
(icionadcVtmp desemb. R$ 
14900/XlEvidenoe Véiaios 
Lençóis-326411MJ

V^xle-se Parati a  18 VW 
1991 cinzA ik . 18 turtx), 
rocias 17, brarxD coum FlS 
14SOO/)0. Contato Evidence

Ml

i  a  16, v c
88, bege aic. trava e abrme 
R$ 8600óa Evidence Veiou- 
k s U r ^ 32641000

Verxie-se Honda FTT15, aih 
tomábeo honeb 2008, preto, 
gas oompletD R$ 37900/X). 
OyrlaKo Evidence Wicuk)S 
Lençóis-32641000

Verxie-se PaBo WeekerxJ 
ELX 2002, cânza, gas. oomF)l. 
R$ 18900,00. Evidence Ve
ículos Lençóis-3264-1000

Vende-se S-10 a b . duF>la 
executive GM 2010, prata 
FLEX comF>leto/rcxlas de 
liga R$ 56.900,00. Evkier>- 
ce Veiculos - 3264-1000

Wndese Hcntia LXS 
2010 prata R E I ccmplAodas 
de Iga RS 5290000 Eviieve 
WnJasler9áB-32B41000

Vencie-se Astra AOV 10, 
2007. ComF>leto, prata, 
flex. R$ 33.000,00. Vartão 
Véiculos-Fone; 3263-2128.

Vende-se C3. 14, 2004, 
Compl, preto, gas. R$
25.500,00. Vartão Veícu
los - Fone; 3263-2128.

Wndese 0 14,00 Comple- 
lOprelDno(RS3Q5000QVár-

Verxie-se Gol Speáal 10  
2002. AiarmA trava, branco, 
áoDol. RS 14 80090. Vartão 
Veiculos-Fone: 3263-2128

Verxie-se Corsa Oassic 
2000. ComF)leto, vxrde, ga
solina. RS 16500,00. Wilão 
Veicuke-Fone: 3263-2128

Verxle-se Corsa Wirxi 
1995. Básico, cinza, gaso
lina. R$ 10.800,00. Vartão 
vekulos - Fone 3263-2128.

V^xiese &cort 94. BáSDCt
prata ákDoi Ft$9I I III ILWr-
tão VaaJos-Fóre 3263-2128

Vende-se Fiesta Secbn Stre
et 2002. Básico, prata, gaso- 
ína. RS 18000,00. Vartão 

•Fone 3263-2128

Vende-se Fiesta LO, 1999, 
VE. DH, azul, gasolina. RS 
11.000,00. Vartão Veícu
los - Fone: 3263-2128

\xr-
de gas. RS 980000. Ibrtão
Vebios-Fone 3263-2128

Wndese Gd1094Bás, bran- 
oeç gas R$ 950000. Wrtão

Vbnde«GcllOS.Bás.br7v 
co,^R$95000Q Vartão 
Véicuks-Fone 3263-2128.

Wnde-se Gol 1.0, 1996. 
Básico, vermelho, gasolina. 
R$ 11000,00. Wrtão Ve- 
icukK-Fone: 3263-2128.

Vénde-se Gol 1 0 ,19%/99. 
Básico, branco, gasoirta. R$ 
13.80090 Vartão Veiculos 
-Fone 3263-2128

Vende-se Gol 1 8  9Z Bás., 
bco, álc.RS950090. Vartão 
Véiailos-Fone 3263-2128.

Wndese Kadett a  98 Bás, 
crzA á t R$ 105000Q Vtetão 
Wícübs-Fcre 3263-2128

Verxie-se Montana, 16, 
2007. Completo, jxata. flex. 
RS 28500,00. Vartão Ve
ículos - Fone: 3263-2128.

Verxie-se Palio Week, 
1998/99. VE. branco, gaso- 
Una. R$ 14.000,00. Vartão 
Veíoéos-Fone 3263-2128.

Verxle-se WeekAdxnt 
1802.CompletD, prata,gas 
RS 2450090. vartão Veicu
los • Fone 3263-2128

Vende-se Paio Weekerxl 30 
anes 14,2007. CornF)!. preto, 
Rex. RS 300009Q V^tão
Wiculos-Fone 3263-2128

Verxle-se Parati 93. Bás, pra
ta, áb RS U.00000 Vtetão 
Wfcuios-Fone 3263-2128

(na^R$1950G9Q vartão 
VtíaJos-ForK32&2128

Vbxiese Sliacb 2000 Bás, 
RS 1800090 Wr-

Wrxlese Uno 97. THl 
NedA ̂  RS85000Q Wrtão

Wndese \b,oge 8889 Bás, 
braxctáic RS 7íZ)090.V^tão 
VetoJos - Forre 3263-2128

ta, R$ 780Ct0Q. vartão 
Veiculas4one 3263-2128.

M OTOS

S^ndese BC 125 Ftex 2012. 
Pc«an Motos-3264-4345

Wnde^e CG FAN 125 
2012. Pagan M <^ Conta
to pelo FoneJ264-4345

Vende-se CG FAN 150

Flex /12. Pagan Motos • 
Fone; 3264-4345

Vende-se TTTAN150 EX Rex 
2012. Pagan Motos - Forre 
32644345

Wnde-se BROS ISO fW l2  
P^Mct[E-fone32644345

Verxie-se LEAD110. Pagan 
Motos • Fone: 3264-434$

Wrxiese 3300. Pagan Mo
tos - Fone 32644345

Vende-se XRE 300. Pagan 
Motos - Fone: 3264-4345

Compm Moto Honda isada 
serTHToa ou troco por moto 
Honda OfÔ . Fapn Motos - 
Contato pek) forre: 32644345

Rrarrdamerto de Moto 
Honda com erxtada com a 
merror paroeb do merodo 
Garére 2 capacetes g r^  ^  
^  Motos - Fone 3264 4345

Verrde-se rrxito Horrda 
Twtster CEK 250. 2008 
Básico, preto, gasohna. R$
7500,00. Vartão Veiculos 
• Fone; 3263-2128.

Verxie-se moto CBR 600, 
2000. Basco, preto, ̂ sofrra 
RS 2560090: Vartão Veícu- 
tos-Fone 3263-2128.

Verrde-se moto OG 125, 
2001 Básico, azul gasoli
na. R$ 2800,00. Vartão Ve
iculos - Fone: 3263-2128.

Verxle-se nroto CG 125, 
2006. Bás. prata, gas. R$ 
430090. Valão Váaics •

Wndesemoto HorxbFAN 
125,2005. Bás. azul ^  RS 
350090 V^tão Veioios -

DIVERSOS

Elshadday Projetos e Irrsta- 
lações Qétrrcas (CREA). As- 
sitramos projetos efétricos 
e ARTs Ugue97346484/ 
ebhadday34(g)hotrrraiLcom

EM PREGOS
AáiX)gQdo (gfüd compL) 

^d)fogQóo/ístóQ. (cunando, 
Ajud. mecàfúco (trxfíom i 

AJmoitonft 
Aĵ aUsto de íoQiíòaj 
Aphçodof de monto 
Asse^iOf Comefzká/ 
Pfomotof de ^tndos 

Assistente Admmistrxjtivo 
{p/Mocatüba, grod. 4DM.J 
Aw uiw  de Aímotarifodo 

Aoxibor de esartófio/ 
W odoi internos 

Auidhof de hvondeno 
Awobar de yendos 

Bobo
Chefe de ^odços (bmpen) 

Costvfeko
Desossodof (iO  voços) 

Oomestfco 
Eletnosta/Awóbof de 

ífeinersto industriai (Pn^m 
inconodof industriai 

ErKorregodo de Produçõo 
(^etor de groxono) 
Fojonetro/FwQn&rD 
Cor^om/gorçonete 
Unho de Produçõo 

( 1 8  vogas • MoscuUno} 
Lombodof

Mogorefe (10 voços) 
Mecónicü de monutençõo 

de maquinas oçrícoéos 
Montador de estruturas 

metúhcas (Profeto H) 
Montodor de móveis 

MecónKO EietTKssto O eseÊ 
Meeóntco de motor Dteso 

Motorísto (CNH D) 
Motonsto (Ensino mé<Ao 

com pkto ■ CNH O) 
Motonsto Correto (CNH C 
troboi em Mtnas Geruisf 

Motortsto Operador 
de õetpf)euo (CNH O) 

Ofidot serv gerais (PraIMi 
O fkxtisefv gerois 

(oposem . 4So  6$ anos) 
Operador de cabo/ 
^ndedor (CNH A/B) 
Professor de irsqiés 

PromOW de Vendas 
Pecepoorvtío 

PeeuperaçÕo de aeàoo 
(50 voges NP) 

Pepresentonte comerdoi 
Saigodeiro 

Serv geran (CNH C) 
Serv. gervà (poletes) 

Serv gervà de ioteomento 
Serv geraà de 
reeouchutogem 

Técnka em fíefrigeraçõo 
Vendedoro/Bokonista 

Vertdedora (h^o infontiV 
^ndedofü externo 

Vendedor de serviços 
\/endedor Lofo de üntas 

Vend Mat. Constr (masc)

MACÂOÂSf/tAMÍHlO 
$ro snrfmA AtPAvrs oo mt

VASTA ítVAU JVG. CH. 
CAMUmAOt rVA$A\HO,çúkteAcvA/tffoeinoiiitco tn*rís íQot̂ rossvw

MSO i4SHÍ2SeOAÂMAl2

Informe

Num domínio s  farde, uma moça estava em um locai público, quando notou que um 

oachoito adentrou ao local. Esse animal tinha um corte enorme nas costas, 

e todas as pessoas que ali se encontravam, incomodadas com o que viam.

tentavam se livrar dele a ponta pés.

A moça. entáo, saiu correndo daquele local e acionou a Associação

INFORME IMOBILIÁRIO

ATENÇAO

â

COMPRE SEU IMÓVEL COM SEGURANÇA
FAÇA-NOS UMA VISITA!

R.DR.ANT0NI0 TEDESC0.872

[14] 3263-3163 [14] 9724-8803

VITAGLIANO

V IT A G L IA N O
4 •rrof

V

N eg ó cio s Im o b ilián o s w ww. v í t aq l i an

Trabalhe com  quem  faz história
Isa m ix . tra d ln g @ ya h o o . co m , b r

Protetora Amigos dos Animais.

Diri^mo-nos ao local, onde o animal se encontrava e r>os deparamos com um cào 

muito assustado e amedrontado. Tentando se proteger.' ele correu até uma funilaría

e entrou debaixo dos carros, que estavam naquele local.

O resgate do cáo foi bastante drfíoil, mas, felizmente, nós conseguimos capturá-lo

e levá-lo eo veterinário que o medicou.

Hoje ele está se recuperando o aguardando que alguém o adote, pois.

sa^mdo informaçóes, esse animal náo tinha dor»: o que nos parece inve

pois todo animal, a priori, tem um dono.

O ferimento pode ter sido causado tanto por

por machadadas nas co8fa&

pior,

20 a n o s d e  tra d içã o  | “ ch

^ E V I ^ A U r O
TECNOLOGIA E QUALIDADE

H i ©  fateO ^I 3C 1 I «I

Peças Originais

Profissionais treinados na fábrica 

Centro Automotivo: Alinhamento

3269-6900 Lavagem, Higienização, Polimento

DISK ESSETINHOS
Amigos tenham em m ^ile que todo animal e x ^  tm fêm hlo  sdaqiBdD*

»*

ter um iocal propiío e . sdbtetodo, requerwn«iençâo d o jb n o  «todo
1

Associação Protetora dos Animais
de Lençóis Paulista
(14)3263-1379  -

9gl7kl38
>

Rua Cel. Joaquim A. M artins, 1483 - Centro - Lençóis Paulista SP

ESPETINHOS

http://www.vt-tagliano.com.br/ref
http://www.vt-tagliano.com.br/ref
http://www.vv


ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fo n te : stte O fyn ico

Latino deve receber R$ 1 m ilhão de indenização
"A Rede TV! descumpriu 

o contrato que tinha firmado 
com Latino" alega advogado 
do cantor. A emissora foi con
denada a indenizar o cantor 
por quebra contratual, de
pois de dez anos de uma luta 
judicial. Latino alega que seu 
programa, "Funk Total" teria

saído do ar antes do prazo. A 
indenização chegaria a R$ 1 
milhão, mas a assessoria não 
afirma o valor, já que "o pro
cesso corre em segredo de 
justiça". Segundo a assesso
ria de imprensa da Rede TVI, 
a decisão cabe recurso e a 
emissora irá recorrer.

Cantor Daniel revela que já foi apaixonado por Eliana
Durante uma entrevista 

ao programa de Hebe Ca
margo, que foi ao ar nesta 
terça-feira (13), na Rede- 
TV !, Daniel confessou que 
já foi com pletam ente apai
xonado pela apresentado
ra Eliana. O cantor revelou 
ainda que chegou a paque- 
rá-la. "Era uma pessoa com

a qual eu me identificava e 
assumo isso. Eu cheguei a 
paquerá-la", disse o cantor. 
Daniel está casado há pou
co mais de 1 ano e meio 
com a ex-dançarina Aline 
de Pádua, com quem já é 
pai de Lara, de 2 anos e de 
Luiza, que deve nascer em 
janeiro de 2012.

Joana M achado arm a barraco em  hospital no Rio
De acordo com o colunista 

Leo Dias do jornal "O Dia" Jo
ana Machado armou o maior 
barraco no hospital São Lucas, 
no Rio de Janeiro. Segundo a 
publicação, Joana foi ao local 
sentindo fortes dores no estô
mago mas não teria esperado 
0 fim da consulta. Ela teria se

recusado a tomar a medica
ção indicada pelo médico. Ain
da segundo o colunista, Joana 
gritou, esperneou e fez um 
verdadeiro barraco no local. 
Pessoas ouvidas por ele afir
mam que o motivo do escân
dalo seria o resultado positivo 
de um exame de gravidez.

//

75 p asso  para um a vida feliz
Faça as pazes e fique sempre de bem com seu passado, 

assim ele não vai atrapalhar o presente."
Fonte Reginü 6 rett, Jornal The P liin  Oealer • OeveUnd, Oh»o USA

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

Maior fluídez para as questões que 
envolvem comunicação, contatos, 
viagens e estudos. É importante que 
assimile os aprendizados das últimas 
semanas, com reflexão e uma reava
liação dos seus sonhos, ideais e do 
rumo que sua vida está tomando.

^  Touro
4 t i  de 21/04 a 20/05

Negócios e m udanças que trarão 
m ais liberdade recebem  nesta 
sem ana um fluxo energético 
positivo . A partir de agora você 
tende a se sen tir m ais seguro 
para im plem entar as m udanças 
a respeito do que esteve reava
liando recentem ente, desta ne
cessidade de se transform ar e de 
se libertar, abrindo espaço a um 
novo rum o em  sua vida.

I I  Gêmeos 
jU t  de 21/05 a 20/06

O seu planeta regente Mercúrio re
toma nesta semana o movimento 
direto e as questões que estavam 
truncadas, dificultadas, tendem a 
partir de agora a estabelecer um 
ritmo mais fluido, natural, E isso se 
revelará espedalmente sobre os 
relacionamentos geminianos, mas 
é importante que leve consigo os 
ensifLamentos das últimas semanas.

Câncer
M  de 21/06 a 21/07

Um a m odificação no ritm o co
tid iano  dos cancerianos pode
rá ser percebida a p artir desta 
sem ana e tem  com o referência 
astro lógica a retom ada do trân 
sito  d ireto  do planeta M ercúrio . 
Você perceberá um a m aior flu i- 
dez em  assuntos relacionados 
ao trabalho , à saúde, a viagens 
e a estudos, canceriano .

d e  12/12  a 17/12

Leão
W  de 22/07 a 22/08

Utilize as recentes r^lexões sobre a sua 
vida afetiva para rr>elhor^ a qualidade 
de etpressão dos seus sentimentos e 
criatividade. \fecê esteve em contato 
com uma mudança em suas verdades 
íntemaseapartirdeagoraissosernarit- 
testará intensarrterte r>a vida enrKcionaL

*  Virgem
9  de 23/08 a 22/09

M uitas foram  as questões que você 
teve que reavaliar, retom ar e recon
siderar e que estavam  expressas 
astrologicam ente no movimento 
retrógrado do seu regente M ercú
rio. Nesta sem ana as coisas tendem 
a flu ir com m ais naturalidade. En
tretanto, lem bre-se bem e utilize 
os ensinam entos recentes para 
m elhorar a vida em fam ília e  para 
perceber o que ainda falta libertar.

g Libra
^  de 23/09 a 22/10

O acontecimento mais importante 
desta semana é a retomada do mo
vimento direto de Mercúrio. Sentirá 
isso como tendência a uma maior 
naturalidade e fluidez na comunica
ção, nos contatos, na movimentação. 
Favorecimento para as atitudes que 
resultam dessas re fleô es e reconsi
deração das últim as semanas. Você 
está redescobrindo a sua verdade.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

Ao decorrer desta sem ana, os 
escorpianos perceberão uma 
m udança energética, sim boliza
da pela m udança no trânsito  do 
Planeta M ercúrio . Isso se re fle tirá  
sobre as finanças e sobre a per
cepção dos seus talentos e poten
cia is . É hora de acred itar em seus 
dons e habilidades e de se va lo ri
zar m ais, escorpiano.

Sagitário
W  de 22/11 a 21/12

O planeta Mercúrio retoma nesta 
semana o trânãto direto e você sen
tirá uma maior fluidez em assuntos 
que estavam dificultados. É um bom 
momento para assimilar as lições 
das últimas semanas e para dar an
damento ao que esteve refletindo.

_  Capricórnio 
^  de 22/11 a 20/01

Até a próxima Lua nova que ocor
rerá em seu signo, você ainda está 
muito envolvido com o processo de 
reflexões e de interiorizaçâo, capri- 
comiano, t  um excelente momento 
para assim ilar os aprendizados que 
vêm tendo ao longo dos últimos 
meses e que mostram o sentido es
piritual dos acontecimentos e essa 
busca interna de novos rumos, mais 
afinados oom a alma capricomiana.

-  Aquário 
®  de 21/01 a 19/02

que rege a oomunicaçao  ̂os 
contatos e a etpressão da inteligência, 
retorna o nxMmento direto e os aqua- 
ríanos sentirão que os seus oxitatos, 
amizades e relaòorw Ttentos passarão 
a fluir oom mais rtaturalidade. Mas é 
importante ter em mente os aprerxí- 
zados recentes, pois eles corrduzem a 
um carrinho mais afinado com os seus 
verdadeiros propósitos, aquariano.

A  Peixes
^  de 20/02 a 20/03

Uma boa r»ova, que pode ter refleros 
sobre a carreira profissional e tanv 
bém sobre questões relacionadas a 
viagens e estudos. É o planeta Mer
cúrio, que retoma nesta semana o 
movimento direto. A partir de agora 
você deverá utilizar as rettentes re
flexões e reavaliações para seguir os 
novos njm os com mais confiança.
www.horoscopovirtuofMOi com br/horoscopo
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NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Paróquia da Cruzeiro arrecada 
presentes para crianças carentes

O B ITU A R IO

D aisy  G om es B re ça
Id ad e : 89  anos 
t0 7 /1 2 /2 0 1 1  
Lo ca l: Lençó is Pau lista

U l$ Sou2a/ioma< Noticias de Lençóis

A
 Paróquia Nossa Senho
ra Aparecida realiza 
há quatro anos o 

trabalho de doação de brin
quedos e cestas básicas na 
época de Natal. A ídeía surgiu 
com a chegada misteriosa de 
quatro caixas de brinquedos 
doados por Maria Neuza Pas- 
qualinotto, de São Paulo.

Ela nasceu na cidade de 
Lençóis Paulista, onde viveu 
até 05 dezessete anos com a 
família, que ainda reside na 
cidade, mas foi para a cidade 
de São Paulo para trabalhar e 
volta à terra nata! apenas para 
visitar os parentes. "Todo ano 
passo as festas de Natal e Ano 
Novo com minha família em 
Lençóis Paulista. Há algum 
tempo, comecei a doar brin
quedos para as crianças que 
pediam nas casas e vendo a 
alegria estampada no sorriso 
delas me senti estimulada a 
continuar as doações. Len
çóis é a cidade onde nasci e 
tenho as lembranças mais 
alegres da minha vida", conta 
Pasqualinotto.

A diarista Rosana Apareci
da Alves, da Pastoral da Litur
gia e da Acolhida na Paróquia, 
conversou com o Padre e 
teve a idéia de arrecadar mais

• *  ' '  .V

A Paróquia Nossa Senhora da Aparecida conseguiu arrecadar um total de 149 presentes

brinquedos e distribuir para 
crianças carentes. "Eu não 
tenho condições de comprar 
e doar, mas faço esse traba
lho para ajudar quem precisa. 
Deus já dá saúde para nós, o 
resto temos que correr atrás. 
A maior parte dos presentes 
vem da nossa doadora de 
São Paulo, mas o pessoal da 
comunidade também está 
ajudando bastante", diz Alves. 
Esse ano foi necessário orga
nizar uma campanha de arre
cadação de brinquedos usa

dos por causa da quantidade 
de pedidos que chegaram 
para a voluntária da Paróquia.

A Paróquia Nossa Senho
ra Aparecida atende o bairro 
Cruzeiro, Primavera, São João 
e Contente, mas recebem 
pedidos de pessoas da cida
de inteira. Rosana conseguiu 
arrecadar cento e quarenta e 
nove brinquedos, entre no
vos e usados, sendo setenta e 
seis para meninas e setenta e 
três para meninos. "Todos os 
brinquedos usados estão em

perfeito estado de conserva
ção, eu mesmo lavei, limpei 
e embalei tudo", conta Alves.

Rosana fez uma triagem 
de um a dez anos de idade 
para o cadastramento das 
crianças. Hoje possuem qua
renta e cinco meninas e qua
renta meninos cadastrados 
que irão receber presentes 
mas todo ano a voluntária 
ajuda em situações de crian
ças que não são cadastradas 
e choram porque também 
querem receber presentes.

"Eu acho que não é a 
questão de ir até a casa das 
pessoas, investigar a vida de
las e ver se precisam. A gente 
sabe que essas pessoas que 
pedem aqui realmente ne
cessitam, mas acredito que 
vai da consciência de cada 
um", explica Alves.

De acordo com a doadora 
Maria Neuza, a sensação de aju
dar é saber que essa ação resul
ta em inspiração para que ou
tras pessoas multipliquem esse 
hábito. O objetivo principal é 
trar^sformar o mundo da crian
ça oportunizando o contato 
com a ̂ ntasia necessária para a 
formação de um indivíduo.

A entrega, tanto dos pre
sentes quanto de cestas bá
sicas, será feita no dia 18 de 
dezembro, após a missa da 
manhã. A própria Rosana e 
amigos vão até as casas cadas
tradas para fazer as entregas. 
Quem quiser ajudar é só levar 
um quilo de alimento não pe
recível até a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na Cruzei
ro. Os voluntários da Paróquia 
e o Padre José Aparecido Her- 
gesse agradecem a todos que 
colaboraram com as doações e 
proporcionaram um Natal me
lhor para os necessitados.

Jo sé  do s San tos
Idade: 77 anos 
t0 8 /1 2 /2 0 1 1  
Local: Botucatu

O ndina D om ingues
Id ad e : 83 anos 
t0 9 /1 2 /2 0 1 1  

Local: Lençóis Paulista

W ilson N arciso da Costa 
id ad e : 55 anos 
t 10/12/2011 
Local: Lençó is Pau lista

M a ria  S . P. Toledo
Id ad e : 80 Anos
t 10/12/2011
Lo ca i: Lençó is Pau lista
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A n to n io  S b a ra g lin i

Id ad e : 86 Anos
t 11/12/2011
Lo ca l: M acatuba

Tereza  M . d e  O live ira  
Idade : 72 Anos 
t 13/12/2011  
Local: Agudos

La é rc io  C am argo  
Idade : 75 Anos 
t 13/12/2011  

Local: Agudos

Intorme

ASSOCIAÇÃO 
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AC ILPA

Fisioterapeuta
Carolíne Paccola

Crefito; 3/109214 -F

P ó s -g ra d u a d a  e m  O r t o p e d ia  e  t r a u m a to lo g ia ,  

p ila te s  ( s o lo  e  b o la )  e  d r e n a g e m  lín fá t ic a

( 14)  9148-0359
R: Cel. Joaquim  Anselm o M artins, 1241 - Centro

CRO I
Centro de Reabilitação Oral de Implantes

Ctl0b23

Dr. Alexandre Rayes
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior
CROSP: 56806

r j

%

R: Cel. loaquim A. Martins, 344 - E-mail: croi lp'^hotmaii.com - (14) 3264-4695

EXCURSÃO:
PARQUE AQUATICO

TH ER M A S D O S  L A R A N J A I S
OLIM PIA/SP

15/01/2012
SAÍDA DE LENÇÓIS PTA, SP

INCLUSO NO PACOTE:
• Transporte rodoviário ida e volta, com saída e retorno em Lençóis Paulista:
• Ingresso para entrada no Parque Aquático Thermas dos 

Laranjais, Olímpia, SP
• Guia acompanhando o grupo.

C R IA N Ç A S  DE 00 A  06 A N O S: GRÁTIS!
ESTUDANTES (PORTANDO CARTEIRiNHA VÁLIDA), 
CRIANÇAS DE 07 À 12 ANOS. MELHOR IDADE: PAGAM 
MEIA ENTRADA!

FORMA DE PAGAMENTO

2X cheque
(d ezem b ro  e  janeiro)

Av. Padre Solústio R. M achado, 1151 
Jd. Ubirama • Lençóis Pta.

T«i.: (14) 3263-3267

Acesse: www.vlagemecla.tur.br

http://www.vlagemecla.tur.br
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ESPORTE

Santa Luzia vence a 
iinal do Amador 2011

Mdi»ra Barreto/Jom^l Notfcias de lençóis

Equipe do Santa

A
final da Série B (Troféu 
Jose Lend Neto) foi de 
grandes emoções, as 

equipes do Sport Primave
ra e Cajuense fizeram uma 
grande partida que term i
nou no 0 a 0 e foi para os 
pênaltis. Porém, o Sport Pri
mavera se mostrou superior 
e venceu por 4 a 1 a equipe 
adversária. As duas equipes 
ganharam acesso para dis
putar na Série A em 2012.

com as camisetas do evento "Torcida que foram  jogadas ao público presente

O espetáculo maior ficou 
por conta do jogo de fundo 
no confronto entre Grêmio 
Cecap e Santa Luzia. Aproxi
madamente, 2 mil pessoas 
lotaram as arquibancadas do 
Estádio Municipal Archangelo 
Brega para prestigiar a final 
mais esperada do Campeona
to Amador. As duas equipes 
entraram em campo com es
pírito de decisão ao iniciar a 
partida e deram um verdadei

ro Show de futebol. O jogo foi 
acirrado, com várias chances 
de gois para as duas equipes, 
mas quem abriu o placar foi o 
Grêmio Cecap, com o gol do 
jogador João, aos 37 minutos 
do primeiro tempo. Mas a fe
licidade da equipe não durou 
muito tempo, pois aos 42 mi
nutos 0 Santa Luzia empatou 
o placar com Edson Gotardi. 
No segundo tempo, o Santa 
Luzia marcou mais um com

Rafinha e para finalizar Wa
shington também balançou a 
rede, colocando assim, a equi
pe do Santa Luzia por seis ve
zes Campeã do Campeonato 
Amador Série A (Troféu Grupo 
Pardal/Divelpa).

O Campeonato de Futebol 
Amador é organizado pela üga 
Lençoense de Futebol Amador 
em parceria com a Diretoria de 
Esportes e Recreação e apoio 
da Prefeitura Municipal.

Espaço do torcedor
"Ambas as equipes man

tiveram o espirito de luta e 
determinação. Em minha 
opinião 0 que definiu o pla
car foram lances isolados. 
Deveria existir mais campa
nhas como a da arrecadação 
de alimentos, fo i uma inicia
tiva louvável, os voluntários 
estão de parabéns.

Fausto M orales, empre
sário e Presidente do CEM

"O jogo fo i equilibrado, 
em minha opinião o Santa 
Luzia fo i mais feliz nas f i
nalizações. O compeonafo 
acabou muito bem, com 
um clima bastante harmô
nico. O mais importante fo i 
à junção do esporte com a 
ajuda que fo i dada a Casa 
Abrigo AMORADA."

José Antonio M arise, 
Diretor do SAAE

"Foi um jogo de duas 
equipes muita competitivas e 
com atitudes de equipe gran
de. O Grêm io Cecap soube 
reconhecer com dignidade a 
superioridade do Santa Luzia 
dentro de campo. A atitude 
de ambos, fez da Final do 
Campeonato Amador um es- 
petácub a parte."'

José Lenci Neto, Diretor 
de Esportes e Recreação
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Aconteceu no último Domingo, dia 11, 
a grande festa de Natal no Lar Nossa 

Senhora dos Desamparados. 
Confira as fotos dos idosos com seus

padrinhos e madrinhas!
Jornal Notlcfas de lençóis Jornal Noticias de lençóis
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As irmãs Teresa, Aurora, Genoveva e Isabel
Jornal Noticias de lençóis

ElianaeJosé Leoníldo
Jornal Noticias de lençóis

Isaltína e Edvany
Jornal Noticias de lençóis

Elza e Cinthia
Jornal Noticias de lençóis
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Madre Carmem, irmã Nelida e irmã Joana
lom jiN qtiçias de ler^çói %

k

Telma e Carlos Sottano
Jornal Noticias de lençóis

Benedito e Lourdes Gabriela e João Ribeiro Luiz e Carmem
Jornal Noticias de Uncóis * Jomal Noticias de lençóis

Luiza e Magda Maria e Antonio Nair, Angela e Willían

Aniversariantes da Semana
Arqujvo pessoal

"Agradeço a Deus por tê-la comigo em tantos anos de 
am izade. Feliz Aniversário ! De sua am iga Th a ís."

Arquivo pessoal

A bela Beatriz aniversariou na últim a segunda-feira, dia 12. 
A irmã Jaqueline e toda a fam ilia deseja félicidadesi

A r q i^  pessoal

Leonardo T ic ian e llí an íversaria  ho je , o paízão Jun ior 
T ic ian e lli deseja fe licidades! Parabéns Fílhâo l
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Que neite Natal e Ano Novo voté e sua família possam viver bons momentos e fazer de 2012 o melhor ano de suas vidas.

R ís i .t r a r  sua ma«:íDs inesquecíveis e o que fazemos de melhor!
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Rua Anita Garibaldl, 1.127 - Centro • Lençóis Paulista 
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