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Grupo KumaTaiê realiza C am peõcs dc Londrcs visitaraiTi

Lençóis Paulista no últinio domingo
batismo e troca de cordéis

neste dom ingo

No próximo do
mingo aconte
cerá o 23“ Batis

mo e Troca de Cordéis 
do Grupo de Capoeira 
Kuma Taiê, comandado 
pelo mestre Tatu.

0  evento contará com 
a presença de aproxima
damente 25 atletas e

dos mestres e professo
res de toda região. O ba
tismo será realizado no 
ginásio de esportes Toni- 
quinho, a partir das 9h30, 
com alunos do ginásio 
Tonicão e Clube Esporti
vo Marimbondo (CEM). 
A entrada é franca e sem 
restrição de idade.

Em  busca da superação
dson Santiago é um 
dos fundadores da 
Associação dos De

ficientes Físicos de Len
çóis Paulista (Adefilp). 
Dono de uma história de 
superação, ele enfren
tou preconceitos, criou 
sua família e assumiu a 
responsabilidade de se 
converter em exemplo

de vida para muitas pes
soas. Agora, pronto para 
se tornar o único repre
sentante da equipe de 
atletismo PCD da cidade 
na bocha, ele busca na 
nova experiência a opor
tunidade de, mais uma 
vez, superar desafios.
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Paulo A lm eida conquista seu 
lugar entre os novos destaques 

da arte contem porânea brasileira
om obras expos
tas no Museu 
M urillo La Greca, 

em Recife, e no Centro 
de Exposições da Torre 
Santander, na cidade de 
São Paulo, o artista cria
do em Lençóis Paulista

tem seu nome saudado 
pela crítica e situado 
entre os mais importan
tes representantes da 
nova geração das artes 
plásticas brasileiras.
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Os atletas paralimpicos Alan Ponteies e Yohansson Nascimento estiveram presentes na 
chácara Guardanapos Dadu no ultimo domingo e emocionaram convidados

Crédito: SiMa Campanholl

Os atletas paralimpicos Yohansson e Alan exibem as medalhas conquistadas nas Paralímpiadas de Londres 2012

erca de 100 pessoas 
participaram na ma
nhã do ultimo domin

go, na chácara guardanapos 
Dadu em Lençóis Paulista, 
de um encontro muito es
pecial com os medalhistas 
paralimpicos brasileiros em 
Londres: Alan Fonteles e Yo
hansson Nascimento.

O evento promovido pela 
empresa Lutepel e Guarda
napos Dadu, homenageou 
os atletas que representa
ram a Adefilp (Associação 
dos Deficientes Físicos de

Lençóis Paulista) nas para- 
limpíadas de Londres 2012.

Yohansson Nascimen
to que nasceu sem as duas 
mãos foi medalhista de ouro 
nas Paralímpiadas nos 200m 
rasos T46, com direito a re
corde mundial com o tempo 
de 22s05 e também foi pra
ta nos 400 m na categoria 
T46, e ficou mundialmente 
conhecido após superando 
uma disputa acirrada com o 
cubano Raciel Isidoria, apro
veitou para pedir em casa
mento a sua atual namora

da. "'Thalita, casa comigo?" 
mostrou Yohansson em um 
pedaço de papel.

Alan Fonteles, amputa
do das duas pernas abaixo 
do joelho, é especializado 
em velocidade, geralmen
te competindo em eventos 
da classe T44. Ele ganhou o 
ouro nos 200m T44, causan
do polêmica após superar, o 
favorito ao ouro, que criti
cou as próteses usadas por 
Alan Fonteles, alegando que 
elas eram muito altas e que 
deram uma vantagem injus

ta ao competidor.
Ambos chegaram á Len

çóis Paulista por volta das 
l l h  e receberam homena
gens das mãos da Prefeita 
Bel Lorenzetti e do diretor 
de esporte José Lenci.

Um casamento simbó
lico foi realizado entre Yo
hansson e Thalita, e emo
cionou todos os presentes 
no evento.

Os atletas fazem parte do 
Time São Paulo Paralímpico 
e representam a Adefilp em 
âmbito nacional.

Creches irão funcionar 
normalmente na sexta

serviço de coleta 
de lixo e as creches 
funcionarão nor

malmente na próxima sex
ta-feira, 16, após o feriado 
de 15 de novembro (Pro
clamação da República). 
Os demais setores internos 

externos da prefeitura 
suspendem o expediente 
e retomam o atendimento 
ao público na segunda-fei
ra, 19 de novembro.

A Diretoria de Saúde vai 
antecipar o agendamento 
de viagens para pacientes 
com consultas, exames 
e outros procedimentos 
médicos. O agendamen
to da viagem para os dias 
para 15 e 16 de novem
bro deverá ser feito hoje 
na Central da Regulação, 
ao lado do RAIS Mulher, 
na Rua Ignácio Anselmo, 
745 (Centro).

PSF no Júlio Ferrari passará por reforma
Administração vai investir R$ 124,1 mil nas obras

A empresa contra
tada pela Prefei
tura de Lençóis 

Paulista já trabalha 
nas obras de reforma 
e adequação do prédio 
da unidade do Progra
ma de Saúde da Família 
(PSF) W inter M alatrasi, 
localizado no Conjunto 
Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari.

Os investim entos 
para a execução da 
obra somam R$ 124,1 
mil e contemplam a re
visão das instalações 
e létricas, hidráulicas, 
pintura geral externa 
e interna e adequação 
das salas e sanitários 
para acessibilidade.

O espaço possui 
uma área construída
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.

om a proximidade 
do fim de seu man
dato de vereador na 

cidade de Lençóis Paulis
ta, Matheus Trecenti Ca- 
poani (Pirikito) revelou, 
em entrevista exclusiva 
ao jornal Notícias de Len

çóis, quais foram as difi
culdades e desafios en
frentados por ele ao longo 
de sua primeira e única 
passagem pela Câmara 
Municipal. Revelação que 
vem acompanhada da 
justificava a cerca de sua

decisão de não concorrer 
nas eleições deste ano e 
uma mensagem definitiva 
para aqueles que deposi
taram no então candidato 
seu voto de confiança.

de 279,24 metros qua
drados distribuídos em 
salas de enfermagem, 
exam es, copa, consul
tórios, sala dos agen
tes, procedim entos, 
pré-consultas, expur
go, esterilização, es
pera, farm ácia , vacina, 
inalação e depósito de 
m aterial de limpeza.

Além do Jú lio  Fe rra

ri, a D iretoria  de Saú
de m antém  equipes 
do PSF atuando nas 
regiões do Jard im  das 
Nações, Jard im  Nova 
Lençóis, Caju , V ila 
C ruze iro , São João, A l
fredo Guedes e M aria 
C ristina , que tam bém  
atendo os m oradores 
da V ila Repke e Jardim  
Prim avera .

AGENDA
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Peça -  "Cooperar é preciso" 
Dia 14 de Novembro às 9h

e às15h
Local: Cooperelp 
Entrada Franca

Foumeja com Dérík e Fabrfdo
Dia 14 de Novembro às 23h 

Local: Casa Four 
Convites: 1® Lote R$20,00 / 

25 Lote R$25,00

Tablado e Comunidade
Dia 16 de Novembro às

19h30
Local: Casa da Cultura 

Ingressos: R$ 5,00 
Venda na academia e 

com os alunos

Peça "Beijo sim... Flashes não"
Dia 17 de Novembro às

20h30
Local: Casa da Cultura 

Ingressos antecipados: R$ 5,00

Gusttavo Lima 
reclama dos 
sertanejos!
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COLUN J ii kc> ZÉ DIRCEU E GENOÍNO SAO CONDENADOS A 10 ANOS DE PRISAO. • «

/^GNELLO

C am inhos da R epública
esta quinta-feira, 
o Brasil comemo
ra 0 Dia da Procía-

fícou a queda do impera
dor D. Pedro II. Por isso, 
0 movimento comandado

mação da República. Para 
muitos, a data represen
ta a oportunidade de se 
reunir com a família e os

por intelectuais, políticos 
e profissionais liberais que 
defendiam a necessidade

amigos em mais um feria
do prolongado. A ocasião, 
no entanto, traz consigo 
histórias que por vezes 
nos esquecemos de lem
brar, mas nem por isso são 
menos importantes para 
entendermos o Brasil que 
conhecemos hoje.

O episódio que elevaria 
0 nome do Marechal Deo-

de se instaurar um gover
no presidencialista, repre
sentativo e descentraliza
do no Brasil deixou marcas 
fundamentais em nossa
história. A fragilidade do 
imperador diante dos 
fazendeiros insatisfeitos
com 0 fim da escravidão, 
instaurado pouco antes, 
e a ascensão dos milita-

doro da Fonseca ao posto 
de primeiro presidente do 
Brasil não mexeu com es
truturas. A transição que 
conduziu o país do regime 
monárquico ao republi
cano, sob seu comando, 
esteve longe de envol
ver a ação popular ou o 
fim dos privilégios que 
colocavam poucos, mas 
poderosos indivíduos no 
controle do país. Jamais 
se cogitou lutar pelo fim 
das desigualdades ou a 
inserção das massas na 
vida política brasileira. 
Apenas os papéis princi
pais foram alterados.

A Proclamação da Re
pública, no entanto, signi-

res que saiam como os 
grandes heróis da Guer
ra do Paraguai, criou o 
cenário necessário para 
que uma mudança de 
fato de concretizasse.

Foi-se embora o im 
perador e a famigerada 
fam ília real. Ficaram os 
homens que iniciaram  
o ciclo presidencia lis
ta , falho durante muito 
tempo, mas que hoje 
perm ite que tenhamos 
como símbolo máximo

yi

Editorial

Impotência. Essa é a sen
sação que temos quando 
vemos vidas se perderem 

mal tendo começado. No fi
nal da última semana, muitas 
pessoas em Lençóis Paulista 
devem ter se sentido dessa 
forma com o triste desfecho
da perseguição policial que 
culminou na morte de um

de nossa nação a figura 
de um presidente, ou 
melhor, uma presidenta.

adolescente lençoense. Dis
cussões à parte, o episódio 
nos convida a pensar, mais 
uma vez, no caminho que

Edson Agnelto é arquite
to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV.

nossos jovens seguem, assim 
como enxergar nossa respon
sabilidade diante dele.

Podemos evocar concep
ções sociológicas para expli-

Colunista da Semana

Raíza Quaresma Pedreira

Terapia ocupadonal e o envelhecimento
envelhecimento 
é um fenômeno
biológico, psico

lógico e social que atinge 
0 ser humano na plenitu
de de sua existência, mo-

ídade,enquanto no ano 
2000 esse número passou 
para 24.576, sendo 14.153 
mulheres e 10.423 homens

difica sua relação com o 
tempo, 0 seu relaciona
mento com 0 mundo e

(IBGE, 2009a, 2009b).
Consequentemente, o 

envelhecimento popula
cional brasileiro caracte

com sua própria história. 
O crescimento demo

riza-se pelo acúmulo de 
incapacidades progressi
vas nas suas atividades de

gráfico dos idosos fra
gilizados no Brasil tem 
conduzido à demanda
crescente de profissionais 
que utilizam abordagens 
diversas, para intervir na 
progressão das doenças 
e suas comorbidades que 
frequentemente acome
tem essa população.

A partir da análise dos 
dados dos censos de 1991

vida diária, na medida em 
que estamos longe de atin
girmos o envelhecimento 
bem-sucedido.

ou seja, idosos que apre
sentam doenças crônicas, 
mas que estão assinto- 
máticos; ou aqueles em 
situações pré e pós-in- 
tervenções cirúrgicas ou 
diagnosticas, ou mesmo 
em situações peri e pós- 
-situações agudas.

As intervenções de Te
rapia Ocupacional para as 
pessoas idosas, podem 
ser oferecidas em hospi
tais, clínicas, consultórios.

A Terapia Ocupacional 
é uma profissão que com
põem os programas de re
abilitação do idoso, onde 
identifica as habilidades

e de 2000 verificou-se o 
aumento no número de 
brasileiros centenários.

que possam ser restauradas 
ou adaptadas e promover 
intervenção maximizando 
a independência e autono
mia dos idosos dentro dos

instituições de longa per
manência, no próprio do
micilio da pessoa idosa; 
visando à qualidade de 
vida dos idosos, sempre 
considerando os proces
sos de perdas próprias do 
envelhecimento e as pos
sibilidades de manutenção 
de seu estado de saúde.

Desde o censo de 1991, o 
número de pessoas com 
mais de cem anos qua
se duplicou. Em 1991, 
haviam apenas 13.865 
indivíduos com essa

parâmetros custo- efetivo 
segundo as possibilidades 
individuais de cada caso e

Rafia Quaresma Pe
dreira é estudante do

os recursos disponíveis.
Todos os idosos podem 

se beneficiar do atendimen
to em Terapia Ocupacional,

7* semestre de Terapia 
Ocupacional na Univer
sidade do Sagrado Co
ração (U5C),
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car como a violência e o crime 
se embrenham na história de 
tantas pessoas. O problema 
é que ficamos em uma zona 
segura quando o fazemos, 
com a comodidade de expul
sar essa realidade do nosso
día-a-dia e acreditar que o 
papel que desempenhamos 
na vida de nossas crianças e 
jovens não tem relevância 
sobre como escreverão seu
destino. Isso, no entanto, nos 
enfraquece. Enfraquece o po
tencial transformador de nos
sas ações, tão importantes 
em uma sociedade onde os 
bons valores tornam-se cada
vez mais raros.

Certamente não somos 
os responsáveis por lhes 
proporcionar a primeira ex
periência com as drogas, os 
que colocaram uma arma 
em suas mãos ou os que 
lhes disseram que existia 
um modo mais fácil de 
conseguir as coisas. Mas 
somos nós os que se per
dem na correría do dia-a- 
-dia, consomem para ser 
notados e esquecem de 
levar para dentro de casa 
a certeza de que um gesto, 
uma palavra, um conselho 
ou mesmo uma discussão 
podem ser a tênue linha 
entre o certo e o errado

para alguém que dá seus 
primeiros passos na vida.

Não adianta apontarmos 
mocinhos e vilões, muito 
menos culpados. Cada um 
faz suas escolhas; cada um 
sabe aquilo que poderia ou; 
deveria fazer pelo outro. 
Mas cabe a cada indivíduo 
que se considera membro  ̂
de uma sociedade discutir 
e colocar essas questões em 
evidência, sempre acredi
tando que mesmo quando 
nossas atitudes não são su
ficientes para mudar a his
tória de alguém, a simples 
vontade de querer fazê-lo 
pode evitar novas tragédias."'

Brasil em foco
car investimentos para

conseguir crescer 4% ao ano
o Brasil precisa, no mí- ma sustentável a 4% ao ano. deveriam saltar para a fai- 

nimo, dobrar os investi- Hoje em torno de 2% do xa entre 4% e 6%, na visão 
mentos em infraestrutura e Produto Interno Bruto (PIB) do consultor e especialista 
logística para crescer de for- do País, esses investimentos Cláudio Frischtak.

STF cobra atitude do governo federal para
combater violência no País

0  ministro Gilmar Men
des, do STF, cobrou no dia 9, 
em São Paulo, enfaticamente 
do governo federal que aja o 
quanto antes para ajudar os 
Estados a conter a escalada

da violência. "Não tem mais 
como a União ficar de fora
dessa questão da seguran
ça pública", disse o ministro. 
"Ela tem que participar ativa
mente. Por exemplo, sobre a

construção de presídios. Al
guns Estados têm dificulda
des em manter os presídios. 
Não é a realidade de São
Paulo, mas é a realidade de 
alguns Estados".

Mercado financeiro projeta inflação maior em 2012
A projeção de inflação me

dida pelo IPCA para 2012 vol
tou a subir, de acordo com a

de 5,44% para 5,46%. Há

pesquisa Focus divulgada na 
segunda-feira (12) pelo Banco 
Central. A estimativa passou

quatro semanas, estava em 
5,43%. Para 2013, a projeção 
foi mantida em 5,40% pela 
segunda semana. Há quatro 
semanas, estava em 5,42%.A

projeção de alta da infaçãa 
para os próximos 12 meses 
caiu de 5,37% para 5,33%, 
conforme a projeção suavi
zada para o IPCA. Há quatro 
semanas, estava em 5,49%.

PF prende 50 policiais suspeitos de integrarem
grupos de extermínio

A Polícia Federal deflagrou 
na sexta, 9, a Operação Squa- 
dre, na região metropolitana 
de João Pessoa e em duas ou
tras cidades de Pernambuco,

para prender policiais milita
res e civis suspeitos de inte
grarem grupos de extermínio, 
segurança privada clandesti
na e extorsão de traficantes.

Um total de 400 policiais fe
derais estão envolvidos para 
cumprir 45 mandados de pri-
c3n Ac inxjpctiffacões

çaram há ano.

Venda de imóveis novos em SP cresce 13,5% em setembro
A comercialização de 

imóveis residenciais novos 
na capitai paulista mostrou 
recuperação, de acordo com

pesquisa divulgada na manhã 
desta segunda-feira pelo Sin
dicato da Habitação (Secovi- 
-SP). As vendas atingiram o

total de 3.237 unidades em 
setembro, crescimento de 
13,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

AVC matou 62 mil jovens em dez anos
Doença que mais mata 

no País e que costuma ser 
associada a pacientes idosos, 
0 acidente vascular cerebral

nistério da Saúde mostra que 
62.270 pessoas com menos 
de 45 anos morreram no

(AVC) também atinge jovens. 
Levantamento féito pelo Mi-

País, entre os anos 2000 e 
2010. Do início da década até

pacientes nessa faixa etáfá 
foram internados em hos* 
pitais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) - não entram 
na conta as internações na

setembro deste ano, 200 mil



CIDADE

Pirikito revela porque não tentou a reeleição
pós quatro anos como 
vereador da cidade de
ençóis Paulista, Ma-

NL -  Qual a avaliação que 
você faz dos seus quatro 
anos de mandato?
P -  Foram quatro anos em 
que eu tive as melhores e 
piores experiências pos
síveis. Aprendi como fun
ciona a política, 0 que um 
vereador é capaz ou não 
de realizar. Acredito que 
tudo foi válido, tanto os 
momentos bons como os
ruins, mas, sobretudo, des
cobri que na política a gente 
não faz tudo o que quer; na 
maioria das vezes, tudo o
que pretendemos fazer, não
conseguimos, uma vez que 
os meios burocráticos e as 
decisões não dependerem 
apenas da gente. Foi uma 
experiência a mais na minha 
vida e, queira ou não, entrei 
para a história da cidade e 
fiz o melhor que pude. Tudo 
que achava que era correto 
e bom para o povo e a cida
de tentei realizar.

NL -  Por que você tomou 
a decisão de não se candi
datar novamente?
P -  Primeiramente, porque 
a política não depende so
mente da gente. Eu tenho 
meus negócios, minhas 
empresas e neles tenho a 
autonomia de decidir aqui
lo que vou ou não fazer. 
Na política, se você falar 
vou fazer tal coisa, na hora 
em que vai atrás recebe 
promessas, se depara com 
outras prioridades, que se 
sobrepõem aos seus pedi
dos, e às vezes só conse
gue realizá-los meses ou 
anos depois. O vereador 
faz a lei, mas ela deve pas
sar pela aprovação dos de
mais vereadores, ir para a 
análise do executivo e aí
sim, se estiver dentro das 
exigências da legislação e 
não gerar custo para o mu
nicípio poderá ser apro
vada. É uma burocracia
muito grande. E se você 
não pode criar gastos para 
o governo, que projeto vai 
fazer? Nenhum. Só que 
para explicar tudo isso para 
o povo é difícil, as pessoas 
não entendem que você 
tentou fazer e pediu, mas 
existem outras prioridades

theus Trecenti Capoani (Piri- 
kito) revelou, em entrevista 
exclusiva ao jornal Notícias

de Lençóis, quais foram as di
ficuldades e desafios enfren
tados por ele ao longo de seu

primeiro e unico mandato na 
Câmara Municipal. Revela
ção que vem acompanhada

da justificava a cerca de sua 
decisão de não concorrer
nas eleições deste ano e uma

Edson Correra/Notlcias de lençóis

Pírikito explica que sua experiência na política passou petas dificuldades de lidar com entraves burocráticos

ou a decisão foge da nossa 
alçada. Então, é realmente 
complicado.

pelos outros, o que é uma 
grande dificuldade. Você

de domingo, no happy hour

• »

NL -  Então essa foi a maior 
dificuldade pela qual você 
passou nesses anos?
P - Também tiveram as
denúncias contra alguns 
vereadores, mas acho que 
esse foi um período que 
passou e muita gente se 
aproveitou disso. Eu 
dito que tudo foi e está 
sendo averiguado. Mas 
essa não chegou a ser uma 
parte ruim, pois fez parte 
de um aprendizado. No 
entanto, passar por isso, 
pelas cobranças, com eu 
estando ou não envolvi
do, também foi um ponto 
negativo, porque quando 
você é um vereador não 
tem seu trabalho visto 
isoladamente e sim sem

se sente impotente, ja que 
tudo 0 que você quer fazer 
não consegue, de imedia
to ou mesmo daqui algum 
tempo, porque depende 
de verba, disponibilidade, 
prioridade e vários itens. 
Por isso, essa impotência, 
vontade de querer e não

com os amigos somos co
brados. Então, o vereador 
exerce um trabalho cons
tante. Não há lugar ou hora. 
Eu pelo menos, desde a 
hora em que me candidatei, 
sabia que ia passar por isso. 
Deixei de fazer muita coisa

do recorrente pedido para 
asfaltar o bairro, essa é uma 
ação que não depende da 
prefeitura ou da gente, e 
sim dos moradores. Colo

conseguir, sair na rua e 
as pessoas te criticarem.
mesmo não indo na Câ
mara para ver o que está 
acontecendo, são coisas 
que acabaram me desmo
tivando. Hoje, se eu puser 
no papel o que é bom ou 
ruim, não vale a pena.

por ser uma pessoa públi
ca. E hoje vejo que eu não 
tenho perfil político. Não 
consigo viver para. a política 
vinte e quatro horas por dia, 
como muitos colegas da Câ
mara fazem.

NL -  Você acredita que 
essa sensação de impo
tência atinge todos que 
passam pelo cargo de 
vereador?

NL -  O que você gostaria de 
ter feito, e não fez nesses 
quatro anos?
P -  Existem muitos projetos 
que posso falar que gosta
ria que tivessem sido feitos. 
Colocar asfalto no bairro

car as galerias pluviais no 
Jardim Itamaraty também 
foi outro projeto não rea
lizado, por ser muito caro 
e que exige que se vá atrás 
de verbas, sendo que a ci
dade por vezes atingiu o li-
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mite que podia receber. Aí 
cai naquele negócio de que 
tudo o que a gente quer 
fazer não depende de nós. 
Tudo tem uma prioridade, 
um custo; seja para varrer a 
rua toda semana ou para se 
criar uma guarda municipal 
que cuide do trânsito da ci
dade. Então, você fica muito 
amarrado a isso. O vereador

pre ligado ao dos demais. 
Quando sai uma notícia, 
independentemente se 
eu voto a favor ou contra

P -  Acredito que sim. É
preciso ter muita vonta
de de ser vereador para 
enfrentar tudo isso. Eu

São Judas Tadeu, por exem
plo, era uma cobrança que 
eu tinha. Esse caso, aliás, é 
um exemplo de como a bu
rocracia passa por cima de 
tudo. Quando os moradores

pode fiscalizar, porque criar 
lei implica em projetos que 
geram custos e acabam sen
do vetados.

NL -  Como foi estar na Câ

um projeto, não é coloca
do na manchete 'Pirikito
votou contra ou a favor'; 
Colocam 'vereadores 
aprovam' ou 'vereadores 
reprovam'. A gente reat- 
mente é visto como um
todo. Então, o que de
pende de mim eu faço, 
mas não posso responder

sempre falo que, antes de 
ocupar o cargo, acreditava 
que vereador ganhava bem. 
Hoje, sei que não é verdade. 
Isso porque você não somos 
vereadores só na Câmara, 
nas sessões, na hora em que 
alguém nos procura. No ho
rário de lazer, dentro da nos
sa família, durante o almoço

do São Judas compraram os 
terrenos, eles sabiam que 
a Prefeitura não ia fazer as

mara Municipal em meio 
àquele que é apontado 
como o maior escândalo

falto, e caso o quisessem 
teriam que entrar com o 
investimento. Mas quando 
se tentou um acordo para 
fazer isso, havia moradores

de sua história?
P -  Eu acho que a partir 
do momento em que você 
é vereador e a Câmara vi
vência um escândalo, não 
importa se está envolvido

que queriam e outros que 
não queriam. Então, apesar

ou nao, porque voce se en
contra no meio dele. Mas
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mensagem para aqueles que 
depositaram no então candi
dato um voto de confiança.

da minha parte não vou 
apontar o certo ou o erra
do. Muitas vezes pode ter 
parecido que fui omisso, 
mas penso que é melhor 
deixar que o promotor in
vestigue do que eu ir atrás
e querer provar uma coisa 
da qual posso não ter cer
teza. Por isso não posso 
criticar ou julgar nenhum 
dos vereadores.

NL ~ No seu ponto de 
vista, a parceria entre 
Legislativo e Executivo 
em Lençóis Paulista fun
ciona bem?
P -  Funciona. Eu sempre 
tive um bom acesso ao 
executivo e às diretorias, 
no entanto é como falei: 
às vezes o acesso é bom, 
mas não é prioridade pra 
eles fazerem o que o ve
reador quer naquele mo
mento. Então, nos resta 
simplesmente pedir. Algu
mas vezes fui atendido e
em outras não, mas nosso 
diálogo e convivência são 
muito bons. Sempre en
contrei as portas abertas.

NL -  Se você pudesse dei
xar uma mensagem para 
os leitores que te deram 
seus votos quatro anos 
atrás, o que diria?
P -  Primeiramente, gos
taria de agradecer muito 
as 722 pessoas que acre
ditaram em mim e me
elegeram. Quero que elas 
fiquem muito tranquilas, 
porque tudo que foi possí
vel eu fiz durante esses qua
tro anos. Essa foi uma expe
riência boa, porque aprendí 
o que é ser um vereador e 
entendi como funciona o
sistema político. Eu desani
mei dela por meu jeito de 
ser, pela responsabilidade

t  »

com meus negocios e por 
querer dar mais atenção 
a eles. Mas que ninguém 
desanime de seguir nesse 
meio. Acredito que a polí
tica precisa de muita gente 
boa, séria, inovadora, espe
cialmente os jovens. Então, 
0 que eu falo não é pra de
sanimar ninguém; é que 
pra mim não funcionou. Eu 
não gostei.
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CULTURA

A rtista  que m orou em  L en çó is 
P au lista  é destaque n acion al

Arquivo Pessoal

OBITUARIO

Paulo Alm eida mo
rou em Lençóis 
Paulista dos oito 

anos de idade até o mo
mento em que decidiu 
se fixar em São Pau
lo e ingressar em um 
dos mais respeitados e 
conceituados centros 
form adores de a rt is 
tas plásticos do Brasil, 
a Fundação A rm an
do Á lvares Penteado 
(FAAP). Desde en
tão, 0 nome do

o papel do circu ito  de 
arte e dos personagens 
envolvidos, co leciona
dores, curadores, a rt is 
tas, e sua relação com 
as obras", explica Paulo.

Munido dessa forte 
identidade conceituai, 
o trabalho do artista 
não demorou a cham ar 
a aten- ção. S itu 

jovem paulis
tano, lenço- 
ense por 
adoção, ga
nhou des
taque e se 
c o n s o 1 i - 
dou como 
uma das 
re fe rên c ias 
do novo ce
nário da arte 
c o n te m p o râ 
nea b rasile ira .

O início da 
lação de Paulo com o 
universo artístico  re
monta a uma época em 
que a habilidade de de
senhar era apenas uma 
coisa a mais na sua vida. 
Mas foi a decisão de in
gressar na FAAP e con
verte r seu ta lento emr

arte que trouxe novos 
contornos a essa h istó
ria . Até chegar ao ponto 
em que Paulo Alm eida 
se tornaria  um dos p rin
cipais nomes da nova 
geração das artes p lás
ticas do país. "Durante 
a faculdade a questão 
da representação e da 
imagem sempre foi de 
meu interesse , mas a 
minha poética de trab a
lho só se definiu quan
do fiz um estágio no 
Museu de Arte B ras ile i
ra -MAB-FAAP. Ao en
trar em contato com a 
maneira que uma in sti
tuição lida com o objeto 
artístico , você passa a 
ter noção que tem m ui
to mais coisa envolvida, 
que vai muito além da 
obra em si. A partir des
se momento, a minha 
obra passou a d iscutir

ação que, ao longo de 
oito anos de carre ira , 
lhe perm itiu  partic ipar 
dos mais im portantes 
c ircu itos de exposições, 
dentro e fora do Brasil. 
"Desde a facu ldade, tive 
boa recepção da critica 
especia lizada, participei 
praticam ente de todos 
os grandes programas 
de exposições para jo 
vens a rtistas do país, 
além de exposições in 
d ividuais e co letivas em 
várias partes do Brasil e 
exterio r, contando com 
residências na A rgenti
na e no M éxico, e agora 
parto para uma de um 
mês em Recife e outra 
de dois meses na ín 
dia.", conta Paulo.

Mesmo com todo re 
conhecim ento, 0 artista 
plástico não desvincula 
desse processo de c r ia 
ção, que parte de as
suntos relacionados ao 
mundo das artes e se 
desenvolve como uma 
ideia que vai ganhando 
potência conceituai e 
visual até todo projeto

estar definido e, poste
rio rm ente , ser produzi
do, as mesmas d ificu l
dades que podem ser 
encontradas em outras 
profissões. Para e le , o 
sucesso depende de fa 
tores comuns a outros 
campos de atuação: 
"Essa é uma profissão 
d ifíc il como qualquer 
outra ; salvo algumas 

particu laridades, eu
vejo muita 

d iferença. A ra
zão do suces

so nas artes 
é a mesma 
para todas 
as áreas, 
ou seja, 
d e d i c a -  
ção, com- 
p r o m e -  

t i m e n t o , 
m a n t e r - s e  

sem pre bem 
i n f o r m a d o ,  

qualidade e o ri
ginalidade".

A rtista  da Galeria 
Leme, uma das m ais 
co nce ituad as do país, 
Paulo A lm eida tem e n 
tre  seus trab a lh o s m ais 
recen tes as sé rie s  Re- 
fle c tin g  the M useuns 
e B lack M arket, que 
ficBr.exposta no M useu

Amélia M . P. Portes
Idade: 80 Anos

t  08/11/2012
Local: Lençóis Paulista ;
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João Montanheiro
Idade: 67 anos 
t  09/11/2012 
Local: Lençóis Paulista

coooooooo

Paulo já teve suas obras expostas em locais como o 
World Bank Cultural Center, nos Estados Unidos

M urillo  La G reca , em 
R ecife , a té  o com eço 
do m ês que vem . A 
m ostra  "N ova P in tu 
ra", p a rte  do p ro g ra 
ma "C o n v iven d o  com 
A rte " , do Banco San- 
ta n d e r , tam bém  traz  a

mo dia 14 de d e ze m 
bro , ao lado de nom es 
com o Eduardo Berli- 
ner, M ariana  Palm a, 
Rafael C arne iro  e Ro
drigo B ivar, Paulo tem 
suas obras expostas no 
Centro  de Exposições 
da Torre  S a n tan d e r, na

Eneuda S. A. Pinheiro
Idade: 47 anos 

t  09/11/2012 

Local: Lençóis Paulista

DavidJ. 6. de Freitas
Idade: 15 anos 

t  09/11/2012 

Local: Lençóis Paulista

Manoel R. de Aguiar
Idade: 61 anos 

t  09/11/2012 

Local: Lençóis Paulista

M aria J. de f. Costa
Idade: 90 anos

t  11/11/2012

Local: Lençóis Paulista

Sheila G. Sih/a
Idade: 35 Anos

t  11/11/2012

Local: Jaú

p a rt ic ip a çã o  do jovem
•  r

a r t is ta , A té o próxjji^  ci4ajde de São Paulo .
Arautvo Pêssoal
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ESPORTE

Edson Santiagp busca no esporte mais
chance de superar desaiiosuma

Edson Correla/Notfdas de lençóis

Edson Santiago está na Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista (Adefilp) há quinze anos

dson Santiago San
tos é um dos funda
dores da Associação 

dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista (Adefilp). 
Dono de uma história de 
superação, ele enfrentou 
preconceitos, criou sua 
família e assumiu a res
ponsabilidade de tam 
bém transform ar vidas. 
Agora, pronto a se tor
nar 0 representante da 
equipe de atletism o PCD 
da cidade na bocha, ele 
se lança em uma nova 
experiência e espera en
contrar nela mais um de
safio a ser superado,

Com sete anos de ida
de, a vida de Edson mu
dou radicalmente. Depois 
de passar por um choque 
térmico, decorrente da 
mudança brusca na tem
peratura de seu corpo, 
após ter tomado chuva e 
entrado no banho quente, 
ele teve seus braços e per
nas atrofiados. Explicações 
médicas mostraram que o 
nddente acelerou o de- 
nvolvimento da artrite 
m a qual ele, certamen- 

acabaria convivendo 
luàado mais velho.

Desde então, Edson 
precisou aprender a en

frentar as limitações e 
preconceitos: "Com os 
tratamentos e medica
mentos, quando eu era 
mais novo não sofria tan
to com isso. Até meus 
doze anos de idade, como 
vivia mais no sítio e esta
va em um ambiente que 
não tinha aquilo das pes
soas olharem para você e

•

ficarem apontando, pot 
nos conhecermos da vida 
toda, eu não vivencíava 
isso. Mas com o faleci
mento do meu pai, nossa 
família foi morar na cida
de e aí comecei a conviver 
com as perguntas sobre o 
porquê de estar daquele 
jeito . Isso me incomodava 
muito, tanto que parei de 
estudar e fiquei meio iso
lado. O preconceito das 
pessoas acabou passando 
para mim; até então, eu 
aceitava minha deficiên
cia numa boa".

Foi somente com as ex
periências proporcionadas 
pela Adefilp que Edson 
Santiago encontrou uma 
nova perspectiva para sua 
vida. "Quando conhecí 
a associação, comecei a 
sair de casa e percebi o 
tempo que tinha perdi
do por causa desse ne

gócio do preconceito. Aí 
fui percebendo que as 
pessoas tinham que me 
aceitar do jeito que eu 
sou e vi que o maior pre
conceito é o que a gente 
tem com nós mesmos. 
Depois que ví pessoas em 
situações piores do que a 
minha levando uma vida 
tranqüila, cheguei à con
clusão de que também 
podia fazer isso", explica 
o membro da associação.

E foi justam ente a 
Adefilp que proporcio
nou a Edson algumas de 
suas maiores conquis
tas, como o casamento 
que resultou no nasci
mento de seus dois me
ninos, gêmeos. Hoje, 
depois de cinco anos na 
cadeira de rodas devido 
a um acidente domés
tico que lesíonou sua 
medula, o membro da 
Adefilp encontra nos f i
lhos 0 carinho que pre
cisa para continuar a 
seguir em fren te . "Para 
e les , eu sou um pai nor
m al. Eles não enxergam 
qualquer d iferença. De
pois de tudo que acon
teceu , parece que tem 
mom entos em que eles 
mesmos percebem  que

eu não posso abraçá- 
-los e acabam fazendo 
isso. Parece que nossa 
relação ficou até me
lhor, porque eles estão 
mais próximos de mim".

Superados todos esses 
obstáculos, Edson agora 
se prepara para começar 
a competir pela equipe 
de atletismo PCD de Len
çóis Paulista, jogando a 
bocha adaptada. À espera 
da nova experiência, ele 
aposta no esporte como 
mais uma possibilidade 
de fugir da mesmice e se 
superar. "Eu não gosto 
de ideia de me entregar 
às adversidades. Aqui na 
Adefilp já vi casos de su
peração que são uma ins
piração para todos nós. 
Acho que não tenho que 
reclamar, e sim agradecer 
por tudo que eu tenho e, 
simplesmente, me adap
tar. Tem horas em que a 
gente precisa perder cer
tas coisas para aprender a 
valorizá-las e, hoje, acho 
que sou uma pessoa me
lhor por isso. Você conse
gue enxergar as coisas de 
um modo diferente. Eu 
aprendi a conhecer o ser 
humano mais a fundo", 
afirma o novo atleta.

Espaço do A tleta
"Para mim o Edson é um 
espelho e um estímu
lo de vida. Quando eu 
acordo e estou com pre
guiça, levanto e me lem
bro de como ele, mesmo 
com sua deficiência, 
está sempre com um 
sorriso no rosto, ofere
cendo uma palavra ami
ga para nos ajudar. Falar 
sobre ele é uma emo
ção ímpar. Eu acho sua 
história muito bonita e 
0 enxergo como um ver
dadeiro guerreiro".

Lilian Augusta Nascimen
to, membro da Adefilp

Edson Correíd/Notfctâs de Lençóis

Edson Correia/Notfcias de Lençóis

"O Edson é um cara le
gal, brincalhão e dedi
cado. Faz oito meses 
que estou na Adefilp e 
ele sempre me ajudou 
desde que cheguei aqui, 
me ensinando como 
funcionavam as coisas, 
especialmente o tra
balho na reciclagem. A 
forma como ele nos tra
ta ajuda todo mundo no 
dia-a-dia e eu me sinto 
bem podendo trabalhar 
com ele."

Renan César, membro 
da Adefilp

"O Edson é uma pessoa 
batalhadora e trabalha
dora. Quando ele tem 
um objetivo, o persegue 
até 0 fim e consegue 
aquilo que quer Ele re
almente é muito deter
minado. Ele me ajudou 
muito quando cheguei 
na Adefilp e me ensinou 
que a vida sempre segue, 
independentemente do 
que te aconteça. Vou 
agradecê-lo pelo resto 
da minha vida por tudo 
que fez por mim. Antes 
de ser meu chefe, ele é 
meu amigo e adoro po
der conviver com ele."

Edson Correia/Notkias de Lençóis

Marcelo Gaivão, mem
bro da Adefilp
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RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Casa no Jardim Bela Vista 
- Boa localização com 2 
quartos, sala, cozinha, 2 
banheiros, rancho, gara
gem para vários veículos 
e jardim . R$170.000,00 
(acerta financiamento) 
Tr. na Imobiliária 21. Rua 
13 de Mak), 430. Tel; 
(14) 3263-0021-W W W . 
im obitiaria21lp .com .br 
w w w .im o b llla ria21Lp . 
com.br

Casa no Jardim Maria lu- 
íza 2 - ótimo acabamen
to c/ 3 quartos sendo 1 
suíte, doset jardim  de 
inverno, armários embu
tidos nos banheiros e co
zinha, blindex, sala, copa, 
rancho com churrasquei
ra, despensa, e gesso nos 
cânTOdos R$ 230.000,00 
R$ 230.000,00 (nSo acei
ta financiamento) ,Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Tel: (14) 3263- 
0021 -  WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br

Casa no Jardim Monte 
Azul - em boa localiza
ção com 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro com 
armário e blindex. ran
cho com churrasqueira e 
banheiro, garagem para 
dois carros c/ portão 
basculante, pintura nova 
e jardim de inverno. 
R$ ISS.000,00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de Mak), 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
im obitiaria21lp.com .br

Casa r>o Jardim Príndpe 
• (parte baixa), próximo 
à ponte, com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
rancho no fundo com 
churrasqueira e gara
gem para 02 carros. 
RS U 5.000,00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021 -  WWW. 
imobitiaria21lp.com .br

Casa no centro - (rua 
prindpal); p/ moradia 
ou comércio com 3 quar
tos, 2 banheiros, 1 sala 
e garagem p/ 8 carros, 
(aceita financiamento} 
.Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de Mak>,430.Tet:(14) 
3263-0021- WWW.imo- 
biliaria21lp.com.br

Casa no centro - com 3 
quartos, 2 banheiros e 
1 sala. R$ 200.000,00 
(aceita financiamento) 
.Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de Mato, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW.lmo- 
btliarla21lp.com.br

Casa no Jardim Europa
- com 3 quartos, sendo 
1 surte, sala, cozinha, 
banheiro, doset, gara
gem para 2 carros. R$ 
410.000,00 (aceita finan
ciamento) .Tr. na Imobill- 
áría 21, Rua 13 de Maio, 
430. Tel: (14) 3263-0021
-  WWW.imobiliaria21lp. 
oom.br

Casa no Jardim Europa 
- com 2 quartos amplos 
ser>do 01 oom suite, ba
nheiro socia l, sala, cozi
nha americaiTa, qu intal. 
Em fese de acabamento. 
R$ 155.000,00 (aceita 
fir\andanTento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M alo,430.Tei:(14) 3263- 
0021 -  WWW.tmobilia- 
ria21lp.com.br

Sala Comercial no Jd. 
Maria Luiza IV- esquina, 
próprio para comérdo 
com 02 banheiros nos 
fundos e terreno r\a par
te de traz; R$ 165.000,00 
(aceita financiamento) 
Tr. na imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW.Imo- 
biliaria21lp.com.br

Casa no Jardim João 
Paccola - em bom es
tado de conservação c/ 
01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e lavanderia, 
garagem para 02 carros, 
boa localização e pintura 
nova; R$ 140.000,00 00 
(não acerta financiamen
to) Tr. na Inrtobiliária 21, 
Rua 13 de Maio, 430. Tel: 
(14) 3263-0021-W W W . 
imobilia ria21lp.com.br

Casa nova rto Jardim 
Santa Terezinha • com 
3 quartos, saia, cozinha, 
lavanderia, 2 banheiros, 
rancho com churras
queira, foTTK) p/ pizza e 
a lenha, armários embu
tidos, blír>dex, garagem 
p/ 2 carros, portão bas- 
CLilante, cerca, armário 
embutido no rancho, 
lindo jardim na frente. $

240.000,00(não aceita
finandamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M aio,430.Tel:(14)3263- 
0021 -  WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br

no Jardim Monte 
Azul - com cozinha, ba
nheiro, quarto, lavande
ria, garagem para 1 carro 
e 1 imóvel comercial na 
frente com banheiro; R$ 
107.000,00 (não aceita 
finandamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M ak),430.Tel;(14) 3263- 
0021 -  WWW.imobilia- 
ria21lp.com.br

Casa no Parque Resi
dencial Rondon - com 
3 quartos, 1 suite, 2 ba
nheiros, e 3 salas; (não 
aceita financiamento) 
.Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021-WWW.imo- 
biliaria21lp.com.br

Casa no Jardim Maria 
Luiza 2 • com 170,00 
m2 de área corutruída 
e terreno de 200,00 m2, 
c/ 2 surtes, 1 quarto c/ 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasquei
ra, garagem p/ 2 carros 
e imóvel na frente possui 
01 quarto, banheiro e 
cozinha que está aluga
do; R$ 150.000,00 (não 
aceita finandamento) 
.Tr. na Imobiliária 21. Rua 
13 de Mak), 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW.imo- 
biliaría2 llp .ram .b r

Excelente Sobrado no 
Jardim Itamaraty - ram  
fino acabamento, 3 
quartos sendo 1 suíte c/ 
banheira de hidro, 2 sa
las, 2 banheiros, blindex. 
assoalho, ventilador de 
teto, mármore italiano 
na saia, esquadrias e 
portas basculantes de 
madeira, pisdna, rancho 
c/ churrasqueira, amplo 
jardim , cerca, interfone 
e armários embutidos; 
(aceita finandamento) 
.Tr na Imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. imo- 
bilía ria21tp.com.br

Apartan>ento Avenida 
Padre Saiústto - com 2 
quartos; 1 banheiro; 1 
sala, pisos de Cerâmica; 

j  com Fitness; Sala de Lei
tura; Pisdna; Playground; 
Salão de Festas; Central 
de Gás; Blindex; Estado- 
namento; Sala de Jogos; 
Churrasqueira; Elevador; 
Sacada. Finandamento 
direto com a construto
ra. .Tr. rra inrtobiliária 21, 
Rua 13 de Maio. 430. Tel: 
(14) 3263-0021-W W W . 
imobilia ria21lp.ram .br

Casa no Jardim Principe 
- ram  2 Quartos; 2 ba
nheiros; 1 sala; Blindex; 
Imóvel novo, rico em 
esquadrias de madeira, 
banheiro grande, gara
gem para 3 carros, ram  
amplo espaço em frente; 
R$ 240.000,00 (aceita 
finarrdamento) .Tr. na 
imobiliária 21. Rua 13 de 
M ak),430.Tel:(14)3263- 
0021 -  WV/W.imobília- 
ria21lp.ram .br

Casa no Jardim Grajaú 
- ram  2 Quartos , sala 
, cozinha americana, 
terreno de fundo gran
de para área gourmet. 
R$ 135.000.00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de M aio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW, 
im obíliaria21lp.com .br

Casa no Jardim Grajaú 
• com 2 Quartos , sala 
, cozinha americana, 
terreno de fundo gran
de para área gourmet 
R$ 135.000,00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21. Rua 13 
de M aio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
im obiliaria21lp.com .br

Casa no Bairro Cecap • 
com 3 Quartos, 1 Suíte, 
1 sala, dep. emprega
da. Imóvel totairrrente 
refornrado. laje, telhas 
tipo americana, telhados 
novos, madeiramento 
de excelente qualidade. 
R$ 115.000,00 (aceita 
finandamento) Tr. na 
Inrobiilária 21. Rua 13 
de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021 -  WWW. 
im obiliaria21lp.com .br

Casa no Jardim Príndpe 
- ram  3 quartos, 1 suí
te, 2 banheiros, 1 sala 
Excelente imóvel com 
armário embutido da 
Todeschini na cozinha, 
cooktop, forno embu
tido, ar condioonado e 
banheira c/ hidro r>a suí
te. cerca elétrica, interfo- 
ne e armário embutido

nos banheiros, pintura 
semírtova, armário na 
garagem, churrasqueira 
e lavanderia. Perto da 
creche e quadra polies- 
portiva. RS 260,000,00 
(aceita fínarKíamento) 
.Tr. na Imobilíána 21, Rua 
13de Maio. 430. Tel; (14) 
3263-0021 -  WWW, Imo- 
biliaria21lp.com.br

Casa na Vila Cachoeri- 
nha - ram  pintura e piso 
nervos, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro ram  
box. lavanderia nos fun
dos e garagem para um 
carro. RS 100.000,00 
(aceita financiamento) 
.Tr. na Imobiliária 21. Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021-WWW.imo- 
biliaria21lp.ram .br

Casa no Jardim Prin- 
dpe - ram  1 quarto, 1 
banheiro, 1 sala, chur
rasqueira, lavanderia. R$ 
155.000,00 (aceita finan
damento) .Tr. na Imobili
ária 21. Rua 13 de Maio, 
430. Tel: (14) 3263-0021 
-  WWW.ímobiliaria21lp. 
com.br

Casa no Jardim Vila- 
ge • ram  3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. ó ti
ma localização; (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21. Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
im obillaria21ip.com .br

Casa no Jardim ttama- 
raty • ram  3 suítes, 1 
banheiro, 2 salas, dep. 
empregada, jardim de 
inverno, garagem para 
visitas, área gourmet em 
ótima localização. Exce
lente imóvel, recérrvaca- 
bado, rira  em blindex. 
R$ 550.000,00 (acerta 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M ak).430.Tel:(14)3263- 
0021 -  WWW.imoblIia- 
rfa21lp.com .br

Casa no Jardim \ l̂a- 
ge - com 3 Quartos, 1 
banheiro, 1 sala, Chur
rasqueira, Blindex. gara
gem. Imóvel em ótima 
localização, perto da 
fAClLPA, supermercado, 
portão automático, cer
ca elétrica e amplo espa
ço nos fundos para laK r. 
R$ 350.000,00 (aceita 
finandamento) .Tr. na 
liTX>biliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tet: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
imoblltaria2 llp .com .br

Casa no Jardim Vilage 
- ram  1 quarto, 1 ba
nheiro, 1 sala, estaciona
mento. Excelente imóvel 
ram  fino acabamento, 
pisdna, blindex, ventila
dor de teto, rancho ram  
churrasqueira e porce- 
lanato. R$ 250.000,00 
(aceita finandamento) 
.Tr na imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3 2 6 3 ^ 2 1  -  \WWW.imo- 
biliaria21lp.com.br

Casa no bairro Estoril 
III em Bauru - SP com 3 
quartos, 1 suite, 1 ba
nheiro, 2 salas, varan
da ram  churrasqueira, 
pisdna. R$ 490.000,00 
(aceita financiamento) 
.Tr. rra Imobilíána 21, Rua 
13 de M afo.430.Tei:(14) 
3263-0021-WWW.imo- 
biliaria2 llp.com .br

Casa no Jardim Príndpe 
- com 3 quartos , 2 ba
nheiros, 1 sala, piso de 
cerâmica, churrasquei
ra, armáno embutido 
na cozinha, garagem, 
bom espaço interno, 
blindex, proprietário se 
compromete a termi
nar a pintura da frente. 
R$ 250.000,00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Irrrobiliária 21, Rua 13 
de Mak), 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  W ViW  
im obiliarla21lp.com .br

Casa no Jardim Bela 
Vrsta - com 3 quartos, 2 
banheiros. 1 sala, lavan
deria. Esta casa possui 
uma sala comerdal na 
frente ram  banheiro e 
depósito. R$ 260.000,00 
(acerta finandamento) 
.Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de M aio,430.Tet;(14) 
3263-0021-W W W .ímo- 
biUaria21lp.com.br

Casa no jardim Monte 
Azul ■ com 2 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. e ga
ragem. RS 140.000,00 
(aceita financiamento) 
.Tr. na lrYx>bíliária 21. Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-WWW.imo- 
biliaria21lp.ram.br

Casa no jardim Maria 
Luiza 2 • ram  2 quartos, 1 
suite, 1 banheiro, 1 sala.

CLASSIFICADOS

ISAMIX
CONTRA TA

Auxiliar de limpeza 
ambos os sexos, 
acima de 40 anos.

Preferência para quem mora 
no Maria Luiza 1 e no Centro.

E n v ie  s e u  c u rr íc u lo  p a ra : 
R u a  R a u l G o n ç a lv e s , 124 - 
ce n tro  L e n ç ó is  P a u lis ta , ou 

ís a m ix .tra d in g (g y a h o o .c o m .b r

Casa V. Irerê (400 mts 
centro), ideal p/ escrit. 
ou dínica, c/ 4dorms, 
ampla s.tv, wc soc, coz. 
ínterlig. a copa, ar. serv. 
coberta, *  varanda, 3vgs 
cob., ac. financl Falar c/ 
Regina 14-9635-2290 / 
3263-3163. ref.0025S

c/ 75m* bem Io- 
caliz. no J. Paccola, em 
terr. de 220m2, 2 dorms 
(1 suíte), wc so c , sala 
tv /  estar, coz. c j  rapa 
ínteg., bom acab. *  esp. 
p/ ar. lazer fundos, 4 vgs 
desrab, a c  financl Creci 
J23626 -  Vitagliano 14- 
9724-8803 /  3263-3163 
-  www.vrtagliano.ram. 
b r/re f. 00259

Linda resid. centro próx 
a delegada, dube entre 
outros, c/ 3 dorms, 1 su
rte, 2 wes, escrit., coz, ar 
serv., churrasq. e piscina 
3 vgs rab . Oportunida
de inclusive para dínical 
Vitagliano C82S68/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.ram .br 
ref:00231

O PAT INFORMA
OPORTUNIDADES DE

EM PREGOS DISPONÍVEIS

Casa Jd Monte Azul c/ 
2 dorms, 1 suíte, 2 wc 
sodais, s.tv, s.jantar, coz, 
ar.lazer c/ churrasq., 2 
vgs. Oportunidadel Vi
tagliano C82S68/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vttagliano.ram.br 
reft00232

V EN D E- SE
C asa em construção com 246,40m^ 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
M unicipal. Todo murado e com pro> 
jeto de residência aprovado com 
92,50m ' e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia elé
trica. Aceitam os permuta com imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou cam inhão. Oportuni

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

ram  em L maravilhosa 
no M. Luiza Itl c/ 82 m^ 
Possuí; 2 dorms sendo 
1 ótima surte, w c social, 
sala de TV, sala de alm ./ 
jantar Ínterlig. a coz., + 
a/s cob. e disp., amplo 
quintal c/ esp. p/ lazer 
e paisagismo -i- 4 vagas. 
Obs.: FUca em acabam., 
tudo de 10 - W le a pena 
conhecer, ac.financl . 
Cred J23626 -  Vitagliano 
14-9724-8803 /  3265- 
3163 -  www.vitaglíano. 
com.br /  ref. 00250

Excel, área corrrerdal 
(industrial) 2.093m^ á 
200 mts da rod. Mar 
Rondon,localiz. ótima 
uma empresa de até 
médio porte. Acerta per
muta de 50% em veículo 
ou fôcílíta o pagamentol 
Vitagliano C82S68/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com.br 
ref:00236

ATENCAO

Unda resid. c/ 114m^ no 
Jd. Santana, Sala visrt, s. 
alm ./jantar ínterí. a coz., 
a.s cob. efech, + 3 dorms 
(1 surte), wc soc., esp. p/ 
ar. lazer rK> fundo e 2 va
gas cob. Exc. acabamen
to! Creci J23626-Regina 
14-9635-2290 /  3263- 
3163 -  www.srttagliano. 
com .br/ref.00246

Prédio ram erc. no Jd 
Itamarati 310 m^ ótima 
localização ideal para : 
padaria, salSo de festa, 
restaurante, academia 
e outros, ótim a opor
tunidadel Vitagliano 
C32S68/ -14 3263-3163 
«  9724-8803 /  vitagliano. 
ram .br ref;00225

O Jornal vai mudar!

Estamos procurando 
fornecedores de:

Móveis/Balcões; 
Forro; 

Divisórias; 
Pisos laminados; 

Grafiato ou Textura.

Quem tiver interesse 
em fornecer, enviar 

proposta para o e-mail:

Unda reskJ. c/ 114m^ no 
Jd. Santana, Sala v ís it s. 
alm ./jantar interl. a coz., 
a.s rab . e fech. -f 3 dorms 
(1 suíte), wc soc., esp. p/ 
ar. lazer no fundo e 2 va
gas rab . Exc. acabamen
to! Cred J23626 -  Regina 
14-9635-2290 /  3263- 
3163 -  wNvw.vitagliano. 
com .br/ref.00246

Prédio ram erc. Jd Ubi- 
rama, próx. av. P. Saiús- 
tio. exc. localiz. Ideal p/: 
padaria, lojas, entre ou
tros. Oportunidade, v e  
nha confériri Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano. 
ram .br ref:00227

jo rn a l(S n o t ic ía s d e le n c o is .c o m .b r

Casa ram  154 m2, ga
ragem coberta para 2 
carros, portão automáti
co, sistema de alarme, 2 
salas ram  boa pintura e 
revesbmertto em gesso 
com lustre , 2 quartos, 
1 cozinha ampla toda 
revestida. Edícula com 
churrasqueira, 1 des- 
pença e w c  Otima loca
lização. Falar ram  Regina 
14-9635-2290 /  3263- 
3163. re i 00247

Casa nova c/ 4 dorms 
sendo 1 suíte + 2 wc 
ampla sala c/ jd. Inver
no, ampla coz, ar serv., 
2 vgs grandes cobertas, 
ótima localização (fódl 
acesso ao centro) exc. 
acab. Vitagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724- 
8803 /  vitagttano.ram.br 
re f« )2 2 0

Açougueiro
Ajudanlo de Motonsle (2 Vepes) 

Agente de Ctedito 
Armador de Concreto 

Aseoniadorfínsielador de Vidro 
Atendente de BateSo (15 vagas) 

Atendente Gera! (5 Vagas) 
AutiUarde Confeitena 

AumUar de Cozinha (4 Vages) 
AutlUor de Churrasqueiro 

Auxiter de Bsentórn}
Auxüar de Manutençào Elétnca 

Auxiliar Mecámco/Ariador 
Barmen • Caldeireifo 

Carpinteiro - Caseiro (2 Vages) 
Conteitairo 

Consultor de Vendas 
Corretor Imóveis (Curso TTI -  Téc

nico do Trenseçóes Imoòihénas) 
Cortador de Vidro 

Costureira
CosAMerafMàqiMtíRetaeOieibifx) 

Cozinheiro (4 Vagas) 
Desossador (Trabalhar em S Ío  

Carlos)
Desossador (Trabalhar em Senta 

Cruz dó R io Pando) 
Domósifce/Faxineira (3 Vagas) 

Efelnastà da Autos 
Bleindsta de Manutençío Industrial
(7\egas-QjaoeiBlha»600heNRl(̂  

Bncamegado de Desossa 
Engenheiro Agrônomo 

Entregador de Agua/Gés 
Esloquista/Vendedor 

Farmacêutico • Freniista 
Garçom (B Vages)
Lavador de Autos 

Unhe de Produção Frigorífico 
Ugedor de Unhas telefônicas 

Lombador (Para LançOIs Paulista) 
Lombador (Trabalhar em Santa 

Cruz do R n  Pardo) 
Lubnficador/Frentista 
Manicure/Pednura 

Mecânico de Manutenção de Autos
(2 Vagas)

Mecánno de Manutenção de ônibus 
Mecânico de Máquinas Pesadas 

MecAnno de Motor ó Oesel (2 Vages) 
Mecânico de Refrigeração (Ar 

condiaonado / Geladeira e Ma
quina de Lavar)

Mecânico de Tratores 
Mestre/Coordenadof de obras 

(Construção Civtl) 
Montedor de OivisónaslForros 

(Sem9fxrmxCCNrmTAÇA0f>e>4TA)

Montador de Estruturas MetMcas 
Montedor de MOvels 
Montador de Sotã 

Motonsta Carretetro (CNH E) 
Motonsta Truck (CNH D) 

Motorista Entregador (OtsponibiMedrr
para Noite)

Motonsta Guindalto (CNH 0  e  curso 
de guindalto)

Nutrictonista (Graduação Completa 
com ou sem expanencla área) 

Operador de Ceixe (3 vages • Dis
ponibilidade de Horano) 

Operador de Caixa para o Pedágio 
(Exclus/vo para resxJentas em Areíopolls) 

Operador de Credito 
Operador de Empilhadeira 

Operador de Imgação 
Operador de Pà-Cerregadeira 

Operador de Mini Pa-Carregedeira 
Operador de MOTosserra 

Operador de Ratro-Escavadelra 
Operador de TelemarketJng 
Operador de Tomo (CNC) 

Padeiro - Pedreiro (3 Vages) 
Pintor de Autos 
Pmtor Induslnal

Pizzenlo / Auxiliar de (orno (Com ou 
Sem expenencia)

Pizzanlo
Pofieiro

Prolessor de Inglês (Letras 
CursandiVCompíeto e  conversação*'

avançado)
Professor de Inglês (Graduação em 

Letras ou Tradução) (2 Ve^osJ 
/ ŝcapoonatt -  Vage exoLaw pars eattgo 
Recuperador de Crédito (Sem experi- 
encia - Empresa Nelson PaschoaioUo) 

Represantanie Comerdal 
Servente de Obras (2 Vagas) 

Serviços Gerais para hotel (Masculina
e Feminina)

Supervisor Comerdal 
Supervisor/Coordanador de Fatura

mento
SupervisorfCoordenador de Vendas 

Supervisor de Carga e  Descarga 
Supervisor de Compras - Tepecelfo 
Técnico de Enfermagem do Trabalho

(2 Vagas)
TécnicoTrtsfruror Agrícola 

Técnico Mecânico 
Tratonsta AgricolB 

Vendedor (6 vagas) 
Vendedor Externo (De sorvete) 
Vendedor Externos (Bebidas) 
Vigrfanre (Curso Atualizado)

.

V agas vá lid a s d e  a co rd o  com  o  p ra zo  d e te rm in a d o  p e lo  em pregado r

Para cadastramento no sistema através tfo PAT, basta comparecer portando: RG, CPf, 

Carteira de Trabalho, Comprovante dc Endereço e Número do PIS (Para quem possuir) 

lnformações:(14) 326^2300 - Ramal 2 ou no PAT: Rua Cel. Joaquim Gabriel, U  • Centro.

varanda oom churras
queira. estadonamento; 
R$ 200.000,00 (aceita 
finanaamento) Tr. na 
Imobiliária 21. Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
imobiIlaria21lp.com.br

Casa no Jard im  Ita- 
m aratv - com  3 q uar
to s , 1 su ite , 3 ba-

Sobrado no centro - 
otima localização, com 
2 quartos, 3 banhei
ros. 2 salas, dep, em 
pregada, lavanderia, 
piscina, churrasqueira; 
e comércio na frente 
R$ 280.000,00 (aceita 
financiam ento) .Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 
de M aio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW, 
im obiliaria21lp.com .br

Ótima resid. c/ 220m2 
(exc local, à 100 mts 
do Fórum) -  em terr. de 
3S0m* - sala v'is. c/ esc , 
s. TV, ampla coz c/ copa 
e dtsp., a.s cob e fech., 
*  3 dorms (1 suite), wc 
soc., além de rancho no 
fundo e quintal. Obs.; 
e xc  acab., c/ ót. divisões. 
2 vgs rab . Vitagliano 14- 
9724-8803 /  3263-3163 
-  www.vitagliano.com. 
br /  ref. 00248

Magnífica 0;4-
marab c/ 4 dÕrfits. 1  
suíte, sala c/ 2 ambts , 
raz. ampla, ótima ar. de 
lazer c/ churrasq. sala 
de jogos, pisdna, play 
groud, ótimo paisagismo 
e acabaojento Vitagliano 
C82S68/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref;00222

Ias, exc acabam., pise, 
churrasq. C82568 14- 
9724-8803 - 3263-3163 
-  www.vttagliano.com. 
br /re f:0 0 l9 5

Casa em L Jd M. Luiza 
IV; 2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavand., 3 vgs 
desrab. Aceita permu- 
tal Vrtaglíano- C82568/ 
9724-8803 -  3263-3163 
-  vitagliano.com.br /  ref 
« )2 0 3

Casa c/ 179m* nova em 
terr. de 425m* no ttama- 
rati. C/ 3 dorms. sendo 1 
sufte c/ doset, wc so c , 
ampla sala estar-vísitas, 
sala TV, lavabo, coz. gde 
interi. â ar. serv. 2 vgs 
rab . Obs: bom acabam. 
- exc. planta, ranftral 
V itag liano/C82568-14- 
9724-8803 /  3263-3163 
-vitagliano.com .br

9724-8803 /  3263-3163 
-  vftagliano.com.br /  ref. 
00112

TERRENOS/
SÍTIOS

Casa c/ 170 m* no jd 
príncipe, 3 dorms. 1 so
rte, wc so c , s.tv, ra c  cJ 
arm ., + ar. lazer c/ chur
rasq. 4 vgs cob. exec 
localizaçSol Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-9724-8803/vitagliano. 
ram .br refí)0223

Casa cecap, 2dorms, s.tv, 
w c so c . coz. c/ copa, * 
edícula c/ 2 comôdos e 
wc sodal 2 vgs cobertas 
Obs: forro de madeira Vi
tagliano C82568/ 9724- 
8803-3263-3163-v ita- 
giiano.com.br/ ref:00205

c/ 140m^, no Pq 
resid Rondon 2dorm$, 
sendo 1 suíte, wc soc, 
coz, s. tv/estar, + edíc. 
fundos c/ 1 dorm e wc 
. ar. serv. 2vgs desc., 
bem localic C82S68 / 
9635-2290 -  3263-3163 
-  vitagllano.ram.br / 
ref:00192

Terreno no Jardim Euro
pa - com 200 m2 (20x10), 
plano - R$ 73.000,00 
(aceita financiamento). 
Tr. na imobiliária 21. Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-WWW.imo- 
bília r1a21lp.com.br

ótim a reskJ. c/ 220m2 
(exc. local, à 100 mts

Casa Jd M. Azul ótima 
localização; c/ 2dorms,

AvaUaçâo Mercadológica

Documentação Registrai

lano Assessorta para Rnanclamento

Assessoria Jurídica
NíêÓaOS IMOBIUAKIOS

-O<N-O
CO
CNI www.vitagljano.com.br

Casa c/ 166m* bem lo
caliz. na Cecap, 3 dorms, 
wc sodal, sala tv /  estar, 
coz., bom acab. *  ar. la
zer c/ churrasq e wc. 2 
vgs cob. Estuda prop. e 
a c  financ I /  Vitagliano / 
C82568 -  14-9724-8803 
/3263-3163-vitagliano. 
com.br /  ref. 00179

Terreno no Jardim 
Grajaú • oom 250 m2 
(25x10), plano, mura
do, parte alta do bairro, 
excelente localização 
- R$ 60.000,00 (aceita 
financiamento) .Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
imoblliaria21lp.com.br

Linda casa no Caju, próx. 
á coméres, C/ 3 dorrrtt, 
s. TV, s. jantar, wc soc, 
coz. gde., a .s., *  ar. lazer 
e quintal. 1 vaga cob *  
3 desc Exc. acbmto. Ó t 
oport., ac. perm - ideal 
p/ investirl Vitagliano / 
C82568 -  14-9724-8803 
/  /  3263-3163 -  vftagTia-

Chácara r>o Bairro Corvo 
Branco • com 6000,00 
m2 pisdna, pomar, 
estu^ e rancho ram  
churrasqueira (perto da 
cidade) • R$ 280.000,00 
(aceita finandamento) 
.Tr. na Imobiliária 21, Rua 
U deM aio ,430 .Te l;{14) 
32630021 -W W W /"^  
bUíaría21lp.com.br.

Terreno no Jd. Ubirama - 
com 275,00 m2 murado 
nos 3 lados em bom lo
cal; RS 120.000,00 (não 
aceita finandamento)

no.com.br /  ref. 00160

nova frt a prç no Ita- 
puã, kJeal p/iazer/festas. 
C /1 dorm st., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., ar. 
serv., + quintal c/ gde 
esp. p/ pise. e comérc, 
agregado. 1 vg. rab ., exc 
p/ investidor, apenas R$ 
120.000,001 C82568 / 
14-9635-2290 - 3263- 
3163 -  vitagliano.com.br 
/  ref. 00167

.Tr. na Imobilíána 21. Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3 26 3 00 21 -WWW.Imo- 
biliaria2llp.ram .br

nhelro s, 2 sa la s , dep . 
em pregada, varanda 
com  chu rrasq u e ira . 
Jard im  de inverno , e 
garagem . Excelente 
im óvel novo, rico em 
blindex e arm ários, 
área gourm et. cozinha 
am ericana, forno a le 
nha, p iso  O urafloor, 
gesso , d o se t na su ite , 
ja rd im  e aquecim ento 
so lar. R$ 4 5 0 .0 0 0 .0 0  
(ace ita  fin an ciam en 
to ) .Tr na Im o b iliá ria  
21 , Rua 13 de M aio , 
430 . Te l: (14 ) 3263- 
0021 -  W W W .im obl- 
Iia ria2 1 lp .co m .br

C asa  no ce n tro  - 
com  3 q u a rto s , 1 
S u ite . 2 b a n h e iro s , 
2 sa ia s , d ep . em 
pregada, la van d e 
r ia , ch u rra sq u e ira  
Im óvel rico  em  a ca 
bam ento , p iso  Du- 
ra flo r, gesso , sanea, 
b an h e iro s g ran d es, 
garagem  c o b e rta s  
p a ra  2 c a r ro s . R$ 
2 7 0 .0 0 0 ,0 0  (a c e ita  
f in a n c ia m e n to ) .T r, 
na im o b iliá r ia  2 1 , 
R ua 13 de M a io , 
4 3 0 . T e l; (1 4 ) 3 2 6 3 - 
0 0 2 1  -  W W W .im o - 
b llia r ia 2 1 lp .c o m .b r

Casa cecap  c/ 2 dor
m s, s .tv , l  w c ., coz, +1 
ed ícu la , Iv g  co b erta . 
O p o rtun id ad e l V ita- 
g líano  C 82S68/ -14 
3263-3163 -  9724- 
8803  /  v itag lian o .
co m .b r re f:0 02 4 1

Casa em  ü  te rren o  
próx. sup erm . pq re 
sid . Rondon; c/ 2 dor
m s., s . tv , Iw c , coz, 
Iv g  cob. O portun ida
d e l Ac fin a n c l V ita 
g liano  C82S68/ -14 
3263-3163 -  9724- 
8803 /  v itag lian o .
com .br re f;00242

do Fórum) -  em terr. de 
350m* - sala vts, c/ esc., 
s. TV, ampla coz c/ rapa 
e dísp., a.s cob e fech., 
+ 3 dorms ( l  suite), wc 
soc, além de rancho no 
fundo e quintal. Obs.: 
exc. acab., c/ ót divisões. 
2 vgs cob. Vitagliano 14- 
9724-8803 /  3263-3163 
-  www.vttagliano.com. 
b r/re f. 00248

Iw c  soc., s.tv, Ivg  cober
ta, a c  hnarK. Vitagliano
C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com.br ref;00211

c/
no

Unda reskJ. no 
Jd.ltamarati c/ 445m* 
em terr .1.042,00 m* 
ambientes amplos, 4 
dorms, 1 suke, 2 sa-

Casa bem  localiz 
ótim o acabam .
M . Azul. São 106m> 
em boa p lanta, 3 dor
ms. wc social, s.estar, 
coz. c/ ligação p/ s. 
jan tar *  rancho de la 
zer c/ churraqueira. 
1 vg. cob. C82568 /  
14-9635-2290 - 3263- 
3163 -  vitagliano.
com .br /  ref. 00188

Sobrado c/ 3S0m* exc 
localiz. \^rias salas, óti
ma cozinha, 3 dorms. 
(2 suítes), WC social, ar. 
lazer e  ar. p/ escrit ou 
clínica integrada ao imó
vel. Obs: acabamento 
nobre c/ vista panorâ
mica p/ toda tídade. Vá
rias vagas. A c  Permuta 
e proposta! Vitagliano / 
C82S68 -  14-9724-8803 
/  3263-3163- vitagliano 
com .br/ref00114

Chácara no Centro - área 
verde, jardim de inverno 
com lagoa e peixes or
namentais, rancho para 
lazer fora do ambiente 
da casa, casa do casei
ro ram  2 quartos, sala, 
rapa, banheiro, salão 
de festas grande, casa 
com 3 quartos ram  suí
tes, parte superior oom 
varanda, m ezanino,* 
em acabamento, cio 
lareira, amplo espaço. 
Pisdna ram  bar molha
do, alto padrão, ótim a 
oportunidadel (aceita 
financiamentoTr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Tel: (14) 3263- 
0021 -  WWW.imoWia- 
ría2 llp.com .br

C h ác«  no Certro de 
M acabi» ram 3 r^iartos

c/ 146 m*. no cen
tro próx. a Unimed, kJeal 
p/ clínica. Arrtpla sala 
de visitas e jantar, coz., 
3 dorms c/ 1 suite, WC 
sodal é ar. iazer, chur
rasq e quintal. 2 vagas. 
Ac. Financ e permuta! 
Vftagllarw /  C82568 -14-

slAba bWeç 
memo: píst*». Ótrna

localBçãcv Indo em acaba-
(TwntD. \fenha Gonféríc RS
620.00000 (aceita finanda- 
mento) .Tr na Imobiárta 21.
R iâ  13 de M an 430. T d  
(14) 32630CB1 -  WWW 
kmobivia21kL0ombr

http://www.imoblllaria21Lp
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.lmo-btliarla21lp.com.br
http://WWW.lmo-btliarla21lp.com.br
http://WWW.imobiliaria21lp
http://WWW.tmobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.tmobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.Imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.Imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.ram.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.ram.br
http://WWW.imoblIia-rfa21lp.com.br
http://WWW.imoblIia-rfa21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2
http://WWW.imo-biliaria2
http://WWW.imo-biliaria21lp.ram.br
http://WWW.imo-biliaria21lp.ram.br
http://www.vrtagliano.ram
http://www.srttagliano
http://www.vitagliano.com
http://www.vttagliano.com
http://www.vitagljano.com.br
http://WWW.Imo-biliaria2llp.ram.br
http://WWW.Imo-biliaria2llp.ram.br
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http://WWW.imo-blliaria21lp.com.br
http://WWW.imo-blliaria21lp.com.br
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Nicole Bahls pensa em processar 
Luana Piovani e Viviane Araújo

 ̂ A participa- 
^  çâo de Nicole

^  Bahls em A Fa
zenda 5, da Re- 

cord, contínua dan
do no que falar, mesmo 

meses após o término 
do reallty show. O comentá

rio de Viviane aconteceu 
dentro do confiramento, 
quando a Rainha de Ba

tería do Salgueiro afirmou

que a rival "vende o corpo". Já 
Luana usou o Twltter para falar 
sobre a suposta atividade. "Ouvi 
dizer que ela sempre aceita as 
contribuições de R$ 6 mil quan
do faz amor. Singeto, né?", escre
veu Luana. Ela vem guardando 
todas as provas das calúnias e que 
pensou em processar Viviane as
sim que deixou o reallty show, 
mas foi convencida pela mãe a 
não seguir adiante.

Justin Bieber e Selena Gomes terminam namoro
Justin Bieber e Selena Go- 

mez termiram o namoro, se
gundo o site "El Online", há 
cerca de uma semana por 
imcompatibilidade de agen
das. "Devido à loucura de suas 
respectivas agendas, era cada 
vez mais difícil manter um re
lacionamento", contou uma 
fonte á publicação. De acordo 
com o site, Bieber foi visto ao

lado da modelo da Victoria's 
Secret Barbara Palvin, de 19 
anos,o que aumentou os ru
mores de que ele e Selena 
teriam colocado um ponto fi
nal na relação que se tornou 
público em fevereiro de 2011, 
quando eles foram juntos à 
festa organizada pela revista 
"Vanity Fair" após a cerimônia 
de entrega do Oscar.

Gusttavo Lima reclama dos sertanejos: 
“Mundo de puxa-sacos bajuladores”

Gusttavo Lima, que sem
pre é animado em suas en
trevistas e quando está no 
palco, resolveu desabafar no 
último domingo (11), atra
vés do Twitter. "Polidez em 
excesso é terreno fértil para 
a mágoa e para a intolerân
cia. Fale menos. Palavras, o 
vento leva; a mágoa, no en

tanto, fica. Nenhuma alma é 
mais suja que a do bajulador 
e nenhum ser humano é mais 
tolo que 0 bajuladoIM Músi
ca Sertaneja... Mundo de 
puxa-sacos bajuladores são 
como anjinhos com alma de 
cãesM! Fale menos... Escute 
maissssll! Até um dia...", es
creveu Gusttavo.

Reflexão da semana
"Amo a liberdade, por isso deixo livre tudo que tenho.

possui

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

Esta é a semana da lua nova e que 
ocorrerá também um eclipse no 
signo de escorpião simbolizando 
aos arianos um Intenso processo 
de transformações emocionais 
e também na intimidade e nas 
questões financeiras. Os efeitos 
do eclipse se estendem ao longo 
dos próximos seis meses.

Touro
de 21/04 a 20/05

Os relacionamentos taurinos 
recebem agora uma nova ener
gia simbolizada na fase lunar 
nova que ocorre nesta semana 
e que é também um eclipse. 
Simboliza um importante mo
mento de conscientização so
bre como você tem agido em 
suas relações e parcerias.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Trabalho e saúde são temas que 
airxla ganham uma maior rete- 
vânda a partir de agora, nesta se- 
mar>a em que ocorre a lua nova, 
indicando o início de uma r̂ ova 
etapa em que você deve buscar 
0 aprimoramento, o profissiona
lismo, a excelência e a reconstru
ção de sua trajetória profissional.

^ i^ C â n c e r
21/06 a 21/07

Uma nova energia emoctor>al se 
toma ainda rr\ais importante na 
vida dos car>cerianos E está re
presentada astiotogicaroente pela 
lua neva que é também um edipse 
e que ocorre no signo de Escor
pião. A vida afetiva, a opressão 
dos sentimentos e a serualidade 
ficarão airtda mais forte.

de 16/11 a 22/11
^ Leão

^^mftde 22/07 a 22/08

Uma nova etapa em termos do
mésticos e familiares começa a se 
intensificar a partir desta semana, 
pois teremos a fase lunar nova. É 
um momento importante para os 
leoninos refletirem sobre as ques
tões que envolvem a vida em fa
mília e sobre os comportamentos 
emocionais que se fazem presente.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Virginianos devem focar agora a 
sua energia no aprim oram ento 
da m aneira como se com uni
cam , se expressam  e se relacio
nam . Deve haver m ais profundi
dade e a superação do medo de 
com partilhar o que você pensa e 
sente. Isso tem  um efeito trans
form ador poderoso.

A Libra
de 23/09 a 22/10

Este é um momento muito im
portante para você desenvolver 
os seus talentos, potenciais e 
habilidades. Pode haver o ressur
gimento de um antigo potencial 
que ainda não foi devidamente 
utilizado, libríano. É também um 
momento importante de mudan
ça de valores e de prioridades.

^  Escorpião 
i^ í^ d e  23/10 a 21/11

Nesta semana teremos a conjun
ção entre o sol e a lua em seu signo 
que caracteriza a fase lunar neva, que 
neste momento será também um 
edipse, mostrando o poder desse pe
ríodo, de um novo deio de vida que 
envolve a conscientização sobre suas 
emoções, sobre as questões ligadas 
à intimidade e à sexualidade.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Nesta semana fica ainda mais 
enfatizada a necessidade de 
IntrospecçSo dos sagitarianos, 
de fazer um balanço de sua 
vida nesses últim os m eses, 
de repensar vários aspectos e 
tam bém  de observar as nuan- 
ces psicológicas e em ocionais 
do seu com portam ento.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Nesta semana teremos a lua 
nova que indica uma nova 
etapa de desenvolvimento e 
que para os capricornianos diz 
respeito ao relacionamento 
com amigos, com grupos e a 
percepção do seu papel com a 
sociedade. E um momento im
portante de conscientização.

/ f íí
Aquário
de 21/01 a 19/02

Nesta semana teremos um eclip
se ocorrendo no setor astrológico 
relacionado à carreira, às ambi
ções e às realizações dos aqua- 
rianos. É o momento de repensar 
seus propósitos mais relevantes, 
se neles há a paixão necessária e 
a motivação para realizar as mu
danças necessárias.

Peixes
20/02 a 20/03

Um eclipse que ocorre no 
signo de escorp ião é o acon
tecim ento astro lógico m ais 
im portante desta sem ana 
e que para os p iscianos se 
revela com o busca pelo o 
que é sagrado e uma tran s
form ação de ideais, crenças, 
conceitos e paradigm as.

WWW horoscopcvtftuaLuol conUr/boroscopo

Caça-Palavras
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SOCIAL
O baile do Havaí do Clube Esportivo Marimbondo, 

mais uma vez fo i sucesso de público. Aproximadamente 
mil pessoas dançaram e curtiram ao som 

das bandas Mel e Metrópole.
A Lutepel e guardanapos Dadu, promoveram um 

grande evento no último domingo na chácara Dadu 
para receber os campeões paralímpicos Yohansson 
Nascimento e Alan Ponteies. Confira quem esteve 

presente nos eventos do final de semanal
Jornal Notioas dc Cencôts Jornal Notícias de Lençóis

Bruna, Yohansson Nascimento, Fernanda e Míchele 
no evento dos campeões paralímpicos na chácara Dadu

Cagarete, Edson e Mané

Jornal Notícias de Len^ois Jornal Noticias de Lencòis

Homéro, Dago, Dori Jr., Thiago, Gustavo,
Otávio e Fernando

Luiz Carlos e José Lenci

Jornal Noncias de lencois Jornal Noticias de Lencòis

X  X S«ia o snhrefssriawite 
da próxima sam anal

Envie-nos sua foto

NQTlCIÁS €  LENÇÓIS

Jornal Notícias de Lençóis

Chico Naves, Lilian e Cagarete

Jornal Noticias de Lençóis

Marise e Dodo Sanatana

Jornal Notícias de Lençóis

Prefeita Bel e Isa Simone e José Lenci Marcus, Rafael, Ana e Karina

Jornal NoDcias de Jornal Noticias de leriLOis lornal Notioos de Lcnçóis

Leandro e Renata no Baile do Havaí do 
Clube Esportivo Marimbondo

Jornal NotíciBs de lençóis

Luiz Gustavo, Luiz Henrique, Felipe e Raísa

Jornal Noticias de lencois

Mariana, Mariele e Camila

Jornal Notícias de Lençóis

Müller e Thaiani Nádiae Junior Rafael, Natacha, Mariana e Oeyvisson


