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Grupo capoeira Kuma Taiê
realiza batismo e troca de cordéis

iornal NotícUs de lençóis

Aiunos em cerimônia de batizado e troca de cordéis, no domingo

No domingo (20) foi realizado 
no Recinto de Exposições "José 
Oliveira Prado" batismo e troca 
de cordéis do grupo de capoei
ra Kuma Taiê, dezenove alunos 
participaram da graduação. O 
evento acontece todo ano, 
sendo o 22» do Mestre Tatu.

A capoeira prepara o corpo e 
a mente, e pode ser considerado 
também, um elemento impor
tantíssimo para a formação inte
gra! do aluno, desenvolvendo o 
físico, o caráter, a personalidade 
e influenciando nas mudanças 
de comportamento. Proporcio

na ainda auto conhedmento e 
análise crítica das potencialida
des elimrtes. De acordo com Ivair 
Carlos, 0 esporte é um ótimo ele
mento educacional. "Alguns pais 
me procuram pedindo ajuda 
com os filhos, eu já cheguei ir 
às escolas para conversar com 
professores de alguns alunos 
para melhorar o comporta
mento deles. A capoeira tam
bém é disciplina", disse Tatu.

Ginga, ponteiro e martelo 
são alguns dos nomes utilizados

... nojogo.Osom 
do Berimbau é 
o que manda, 
cada ritmo 
tocado é um 
tipo de jogo e 
toda música 
tem uma his
tória. Capoei
ra é reflexo, é 
uma troca de 
conhecimen
to, é como um

irico  Agnello joga capoeira com o mestre jogo de per

guntas e respostas, de ataque 
e defesa. Igor Luan Carlos, de 
apenas doze anos é filho do 
Mestre Tatu e treina desde 
os quatro anos de idade. "Eu 
comecei a praticar porque via 
meu pai e achava bonito, sem
pre gostei e treino quase to
dos os dias. É um esporte que 
tem que estar sempre atento 
para não se machucar e isso é 
muito bom", alerta Igor.

As aulas se baseiam em 
aprendizagem de movimen
tos, resistência física e alon
gamentos. A idade perm iti
da é a partir dos sete anos 
de idade e para alunos es
peciais o treino ajuda mui
to com a coordenação mo
tora. Como qualquer outro 
esporte, ela também tem 
suas regras, não dar socos 
e chutes baixos são apenas 
algumas delas. Além de ser 
considerada um esporte, é 
uma cultura e não se ensina 
luta, mas sim proteção.

à

ivair Carlos, o Mestre Tatu, 
começou a praticar capoeira 
em 1982 com o grupo Águia 
Branca, da cidade de Santos. 
Em 1991 fundou seu próprio 
grupo, 0 Kuma Taiê. O nome é 
de origem indígena e pode sig
nificar guerra nas estrelas ou 
descanso nas estrelas e pode 
ser visto em Lençóis Paulista, 
Agudos, São Manoel, Botu- 
catu, Aparecidinha, Itaguaí, 
Tijupá, Taquarituba e Jacareí, 
onde há escolas de alunos for
mados pelo Mestre Tatu.

Crisma Studip A  fotos Política

Dom M aurício  
crismou 127 
adolescentes

No sábado (19) às 15h, 
foi realizada a cerim ônia de 
Sacramento de 127 jovens 
no Santuário Nossa Senho
ra da Piedade.

Segundo a catequista 
M aria Madalena da Silva 
Cortez, os crismandos es
tudam durante um ano fre
quentando aulas sem anais.

"É gratificante ver que a 
maioria dos crismandos são 
atingidos de forma diferen
te, realizando atividades que 
beneficiam a comunidade 
om projetos sociais, basea

dos nos ensinamentos bíbli-
.

:os" expressou a catequista.
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L tempo

Hoje

máxima 26

mínima 13“

S o l e  aum ento  de nuvens 
de m anhã. Pancadas de  
chuva à ta rd e  e  à n o ite

Amador

Goleada no mata-mata
No domingo (2 0 ), no 

Cam peonato Am ador Sé
rie  A , organizado pela 
Liga Lençoense de Fute
bol Am ador com apoio 
da D iretoria de Esportes, 
quem  brilhou foi o tim e

do Expressinho , que go
leou A lfredo G uedes por 
seis gois, sendo quatro 
deles m arcados por Jos- 
sone, 0 quinto gol feito 
por Fabiano e T ica , fina
lizando 0 p lacar. Página S

Solidariedade

Destaque para Evento vai arrecadar alimentos
para Casa Abrigo AMORADAo tim e do 

Expressinho

O jogador Jossone 
marcou 4 goIs no jogo 
contra Alfredo Guedes.

No dia 11 de dezembro 
os campeonatos amadores. 
Troféu Pardal/Divelpa (Sé
rie A) e Troféu José Lenci 
Neto (Série B) de Lençóis 
Paulista chegam à final no 
estádio Archangelo Brega.

Os torcedores que com
parecerem  ao "Bregão" a 
partir das 8h30 poderão 
colaborar e integrar a cam
panha "Torcida Solidária

-  venha fazer parte desta 
corrente" - doando um qui
lo de alim ento não perecí
vel ou um litro de leite. O 
evento é organizado pela 
Casa Abrigo AMORADA em 
parceria com a Liga Lenço
ense de Futebol Amador. O 
objetivo da "Torcida Soli
dária" é arrecadar alim en
tos para a m anutenção da 
Casa Abrigo AMORADA.

Câmara recebeu 
Jovem Deputado

Com a sessão lotada, a Câ
mara Municipal recebeu o Es
tudante Bruno Freitas Spunar, 
do Colégio São José, reeleito 
no Parlamento Jovem da As
sembléia Legislativa. O ado
lescente já participou por duas 
edições deste programa da 
Assembléia Legislativa de São 
Paulo, sendo eleito pela primei
ra vez em 2006, com apenas 11 
anos de idade. Página 3

Juliana Paes viverá 
Gabríeia em 
remake, na Globo

Página 7

http://www.notjciasdelencois.com.br


COLUN
GNELLO

O BRASIL ESTÁ COM A BOLA TODA?

A Copa do Mundo de 
2014 será realiza
da no Brasil, a área 

de construção civil é a que 
está lucrando mais com 
tudo isso e também ge
rando muitos empregos. 
As obras estão correndo 
contra o tempo para con
seguir cumprir as datas 
de entrega. São estádios e 
mais estádios para serem 
construídos e melhorados. 
O governo está animadís
simo com os preparativos, 
tanto é que já investiu mi
lhões para adequar o Brasil 
às exigências impostas pela 
FIFA e CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol). O 
que poderia ser destinado 
às obras que realmente são 
importantes está totalmen
te voltado às construções 
da Copa do Mundo. Quan
tas notícias vemos sobre 
aeroportos congestiona
dos, vôos cancelados e tra
balhadores insatisfeitos? É 
nítido que falta organização 
e estrutura nos aeropor
tos brasileiros. Imaginem 
o caos que será quando 
pessoas do mundo inteiro 
chegar para acompanhar 
os tão esperados jogos.

Sem contar a questão 
da pobreza que ainda pre
domina no Brasil. Gente 
passando fome, vivendo 
em condições precárias 
e sendo esquecidas pela 
humanidade. É brasilei
ro! O nosso Brasil, verde e 
amarelo, tem muito o que 
melhorar para sediar um 
evento grandioso como 
este. Infelizmente, há mui
tas coisas que deveríam 
ser prevalecidas antes de 
se investir tanto dinheiro 
público em algo assim . E 
outra, se o dinheiro é pú
blico nada mais justo do 
que realizar uma votação 
para ver quem é contra ou 
a favor, mas mesmo com 
votação é certeza absoluta 
que a maioria iria votar a 
favor. Então, o que se pode 
fazer? Quando o assunto é 
futebol parece que as pes
soas ficam hipnotizadas. O 
jeito é esperar e ver no que 
tudo isso vai dar, mas ainda 
veremos muitas manche
tes estampadas em todos 
os jornais até 2014.

Edson Agnello é arquite
to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV. 
agneiloedson(Síyahoo.com.br

OP N AO

Editorial
p o l ít ic a  j o v e m

Na edição de hoje do 
Notícias de Lençóis, 
noticiamos o estu

dante reeleito Deputado Jo
vem Bruno Freitas Spunar.

Contraditoriamente do 
que vemos na política local, 
temos como exemplo um 
cidadão comprometido, in
teressado e engajado com a 
política como de fato o é.

É importante avaliar e 
exaltar atitudes como essas 
que fazem do processo políti

co um exercício de prestação 
de serviço à comunidade, e 
nos mostram a preocupação 
de alguns jovens em benefi
ciar a população com infor
mações de interesse coletivo.

Existem vários motivos
visíveis que estão ocasionan
do a maior participação do 
jovem na política. Esses mo
tivos variam de acordo com 
a vivência do cidadão, assim 
como a posição política do 
mesmo. A falta de credibili

dade no sistema político ten
de a despertar o interesse do 
jovem pela mudança. Mas 
também serve de razão para 
o afastamento e descrença 
de tantos outros para com 
questões políticas.

A mídia tem um papel 
fundamental na veiculação 
dessas idéias e é ela quem 
rege o prumo dos interesses 
coletivos. E nós como mídia, 
gostaríamos de parabenizar 
o estudante pela iniciativa

e que possa servir como 
exemplo a ser seguido.

E sim Bruno, você esta 
correto em sua tese de que 
a política é bem maior do 
que pensamos!

Temos que tomar como 
nossa responsabilidade a 
possibilidade de algo melhor.

Vamos torcer somente 
para que, quando a fome 
bater na hora da colheita,; 
saibamos aproveitar somerv 
te os bons frutos.

Colunista da Semana Politicando o Leitor

Rafael dos Anjos

TRABALHO: SORRIA PARA O SUCESSO

Conhece o zigomá- 
tico? Ele é um dos 
28 músculos do seu 

rosto responsável por fa
zer você rir. Mas não um 
sorriso amarelo, aquele 
com vontade e verdadei
ro, demonstrando grande 
emoção. O médico Edu
ardo Lambert afirma em 
seu livro que um sorriso 
possui a força mágica de 
unir as pessoas através da 
empatia que ele ocasiona.

Isto pode ser percebi
do em um ambiente de 
trabalho onde as pesso
as convivem mais com o 
bom humor. As conexões 
entre elas aumentam, me
lhorando a sociabilidade 
e, quem sabe, trazendo 
mais retorno financeiro 
para a empresa. Vários 
estudos são feitos sobre o 
sorriso e vou citar algumas 
conclusões interessantes.

As mulheres, mesmo 
conhecidas pelo hábito 
de falar mais, são consi

deradas mais serias no am
biente organizacional. Elas 
afirmam que demonstrar 
alegria no trabalho pode
ria ser arriscado e, assim, 
pegando mal. Porém os 
homens afirmam que este 
raciocínio não teria sentido.

"Se o chefe rir, todos 
riem". Segundo o escritor 
americano Rober R. Provi- 
ne, por alguma razão des
conhecida, porém não me
nos óbvia, rimos mais do 
nosso superior ao invés do 
nosso colega de trabalho.

M ichael M iller, Cardio
logista am ericano, chegou 
à conclusão de que sorrir 
evita problemas cardíacos, 
tomando como ponto de 
partida a análise de pes
soas sadias e pessoas que 
sofreram infartos.

Por fim , quem ri por úl
timo ganha mais. Foi esta 
a conclusão do Pesquisa
dor Fábio Saia, da Univer
sidade de Boston. Estudos 
comportam entais com ad

NOTÍCIAS

m inistradores e executi
vos de sucesso provaram 
que os mesmos são m ui
to mais bem-humorados 
que os de desempenho 
inferior, refletindo dire
tam ente no salário .

Já deu para se ter uma 
noção da grande im
portância de mostrar os 
dentes para os seus am i
gos da repartição. Além 
dos sorrisos saudáveis e 
inocentes citados aqui, 
existem aqueles rechea
dos de ironia e sarcasmo, 
os quais, dependendo da 
situação, podem ser bem 
convenientes.

E então, já deu um sor
riso hoje? Tente. Se esta 
pesquisa curiosa tiver al
gum tipo de fundamento, 
você só tem a ganhar.

Rafael dos Anjos é Estu
dante de Publicidade e 
Propaganda pela USC e 
sócio do Portal GuiaBeta 

W W W . guia beta. com. br

"O GUARDIÃO LULA"

Um hom em  sim 
ples nascido no 
sertão  do Esta

do do Pernam buco, que 
vem  m ostrando ao nos
so país e ao m undo, que 
todo ser hum ano precisa 
te r fé em Deus.

Relato a você le ito r do 
"PO LITICAN DO " aquilo 
que presenciam os desde 
sua in ic ia tiva  na vida pú
b lica , como líd e r sind ical 
e como Presidente da 
Nação B rasile ira .

Seria im possível, apesar 
de tentador escrever sobre 
este homem que se tornou 
um símbolo mundial.

Seria porém , in justo 
deixar de lem brar das ba
ta lhas paralelas que com 
põe seu passado.

Seria de fato desneces
sário pontuar todos os des
lizes do "guardião", porém 
também não seria fácil enu
merar as vezes em que sur
presas agradáveis cruzaram 
e emocionaram os grandes

projetos deste Brasileiro. 
Hoje enfrentando mais 
um desafio em sua vida, 
ele dá mostra de sua cora
gem em enfrentar obstá
culos. O que é recorrente 
nesta reflexão é o fato de 
se estar narrando sobre 
um ser humano que sem 
pre lutou por políticas de 
ações afirm ativas, como 
as cotas que cum prem  pa
pel pontual e reparador, 
conscientizando que é ne
cessária uma transform a
ção radical na estrutura 
da sociedade, que ofereça 
igualdades reais e concre
tas para todos.

Luiz Inácio Lula da Silva 
enfrenta um tratamento 
lento, mas com muita força 
de vontade, passo a passo 
para superar a doença.

A nós, cidadãos Bra
sile iros, só resta dizer: 
"FORÇA GUARDIÃO LULA."

Muitas orações e fé em 
Deus, e que a esperança 
vença o medo mais uma vez!
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Senhor Odir Su-^ 
ratto, qual a im-~.
portância de um'i 
novo jornal para 
a cidade de Len~ 
çóis Paulista?

"Pra mim foi 
lente o chegada dez 
um novo jornal para 
a cidade, ainda mais 
se tratando de um̂ I

Jornal que divulga 
os projetos dos en 
dodes beneficen 
Por todos 05 luqarm : 
que posso as
me parabenizam 
cobertura na 
Lar das CrionçcL̂
Foi uma boa vin
Parabéns!"

Odir Buratto, empre-^

sário e  Presidente dO' 
Lar das Crianças ]

í



NOTICIAS DO LEGISLATIVO

Estudante é reeleito no Parlamento
Jovem da Assembléia Legislativa
3runo Freitas Spunar foi prestigiado pelos colegas e familiares na Câmara Municipal, em sessão lotada

I
drvutgaçâo

Bruno na apresentação do Pro jeto  na Assem bléia  Legislativa  do Estado de São Paulo

In form e

O aluno Bruno Freitas 
Spunar, do segundo 
ano do Colégio São 

José, foi reeleito deputado 
jovem. Ele já participou por 
duas edições deste progra
ma da Assembléia Legislativa 
de São Paulo, a primeira em 
2006, quando tinha ape
nas 11 anos de idade. Na
segunda-feira (21), o jovem 
fez pronunciamento sobre a 
importância da participação 
neste Programa Estadual aos 
vereadores e demais presen
tes, na Câmara Municipal. 
Anualmente, 94 projetos são 
apresentados e discutidos 
na Assembléia. O objetivo 
é fazer com que os jovens 
se interessem por política. 
A política é bem maior do 

que pensamos, cada vez que 
cumprimos nossos direitos e 
deveres é política. O envolvi
mento faz com que as pes
soas se tornem válidas", diz 
Bruno. Para ele "tudo come

valor dos impostos nas em 
balagens dos produtos.

Ainda na sessão de segun
da-feira, o líder do PSOL (Par
tido Socialista Liberal), Rodolfo 
Pelegrin, invadiu a Sessão Or
dinária por causa de uma su
posta montagem que estaria 
circulando nas redes sociais. 
O líder se exaltou, dirigiu ofen
sas aos vereadores e voltou a

O QUE E TRIBUNA LIVRE?
A Tribuna Livre é utilizada 

em várias cidades e é a opor
tunidade que a Câmara ofere
ce aos cidadãos de se manifes
tarem em Plenário. Qualquer 
cidadão pode utilizar-se da Tri
buna da Câmara para fazer a 
defesa ou manifestação, mas 
não sobre assuntos que ofen
dam a moral e os bons costu-

4i

mencionar as viagens irregula
res que envolvem os carros ofi
ciais do legislativo. Ao fim do 
discurso, ele se retirou da Casa 
de Leis, mas retornou minutos 
depois e iniciou novamente a 
agressão verbal. O Presidente 
da Câmara, AÜton Rodrigues 
de Oliveira, o Jurunâ, acionou 
a Polícia Militar e decretou voz 
de prisão ao militante. Os poli
ciais retiraram o líder do PSOL 
da Câmara e o encaminha

mes e nem atentem contra os 
poderes constituídos. O uso 
da Tribuna Livre obedece a 
uma série de regras fixadas, 
inclusive um tempo e tema 
pré-determinados junto à 
Mesa Diretora da Câmara.

ça na escola com os grêmios 
estudantis. É preciso estar 
sempre antenado com o que 
está acontecendo", finaliza o 
jovem deputado. A proposta 
do adolescente é constar o

ram até a Delegacia de Polícia 
para prestar esclarecimentos. 
Diante do ocorrido, levantou- 
-se o questionamento sobre 
a importância da Tribuna Livre 
na Casa de Leis. Porém, quan
do um cidadão tiver qualquer 
tipo de denúncia, deve proto
colar formalmente a irregulari
dade nos órgãos competentes.

A discriminação dos 
impostos pagos sobre os 
produtos deve constar nas 
embalagens. As taxas po
dem chegar a 30% sobre 
0 valor do produto. Como 
não são discriminados indi
vidualmente, os impostos 
tendem a passar desper
cebidos. Embora IPI, PIS, 
COFINS e ICMS fiquem 
de fora desta relação, eles 
não deixam de afetar no
preço dos produtos.

P ó s-g ra d u a çã o  p e la  FMUSP em  S ex u a lid ad e  H um ana e
e sp e c ia liz a ç ã o  em  P ân ico  e  D epressão

Psícoterapía individual
Terapia de casal

Orientação de

Convênios: Grupo LWART/Funerória Panico/Funerórla São Fra
Associação dos Servidores Públicos Municipais >

Marcos Venòitti
Técnico em Reabilitação, Bacharel em Psicologia,

Acupunturista, Especializado em Medicina Tradicional Chinesa

www.marcosvenditti.com.br

Acupuntura Sistêmica e Auricular (c/ou s/agulhas]

Shiatsu (massagem terapêutica japonesa)

Massagem relaxante

Lian Gong em 18 terapias

(ginástica terapêutica chinesa)

9

Atendimentos' 8. €ei, loâqinm Sabfíeir-447- CfciUo 
 ̂ ík  R. Cet. V iiiilio  Rocha, 614 •

k /
r. 'J

j r

http://www.marcosvenditti.com.br


NOTÍCIAS DO JUDICIÁRIO

Três menores furtam  Caso Miguel
motocicleta Honda Biz

Jornal Notícias de lençóis

M otocicleta Honda Biz fu rtada  em fren te  à Creche da Vila Cruzeiro na última quarta-feira

Na quarta-feira (23), 
por volta das 14h, a 
Polícia M ilitar rece

beu via denúncia, a infor
mação de que três adoles
centes estavam  em Honda 
Biz preta, todos sem capa
cete, nas proxim idades da 
Creche Augusta P. Z illo , no 
Jardim  Cruzeiro.

Em patrulham ento, os 
policiais se deparam  com 
um adolescente que mu
dou 0 com portam ento 
ao avistar a viatura. Em 
abordagem, ele confessou 
que havia furtado a moto 
e ainda levou os PMs até 
a residência dos outros 
dois que participaram  do

roubo e tam bém  ao locai 
onde haviam escondido a 
Biz. A proprietária da moto 
é funcionária da creche e 
não havia percebido o fur
to. Os três m enores foram 
levados até a Delegacia de 
Polícia para prestar depoi
m ento, e em seguida, libe
rados aos responsáveis.

Na última quinta- 
-feira (17), por vol
ta das 18h, Miguel 

Henrique Honoratto Silva, 
de apenas 2 anos, foi atro
pelado na avenida Adriano 
Anderson Foganholli, no 
Jardim das Nações. Cíce
ro Sidnei de Lima, de 48 
anos, estava com o veículo 
Ômega e atropelou o me
nino, que soltou das mãos 
da mãe e atravessou cor
rendo a rua. O condutor 
fugiu após o acidente, e a 
criança veio a óbito alguns 
instantes depois.

O delegado Marcos Je- 
fferson da Silva ouviu cinco 
testemunhas e decidiu indi
ciar Cícero Lima por homirí- 
dio culposo, quando não há 
intenção de matar. Segundo 
relatos, Lima estava acima do 
limite de velocidade permiti
da no local e não parou para 
prestar socorro à vítima.

Na terça-feira (22), qua
se uma semana depois, ele 
compareceu à Delegacia 
para depor e disse que fu
giu por medo de ser lincha
do pelas pessoas que esta
vam próximas na hora do 
acidente, e que pelo mes
mo motivo havia demora
do a prestar depoimento.

Além das testemunhas, 
o delegado já possui algu
mas das imagens de câ

meras de segurança que 
podem ajudar a perícia a 
descobrir qual era a velo
cidade do veículo antes e 
depois do atropelamento.

"Não há elementos le
gais para a prisão preven
tiva e tem porária, que são 
medidas cautelares antes 
da sentença. Ainda não é 
possível saber se ele pode
rá ser preso, isso cabe ao 
juiz decidir posteriormen
te. O que dá para dizer é 
que ele pode ser punido 
desde com a suspensão 
da carteira de habilitação 
até a redução da liberda
de", esclareceu Jefferson.

Segundo dados da Polícia 
Militar, desde o mês de janei
ro até julho deste ano, foram 
registrados 13 casos de atro
pelamentos na cidade, sen
do quatro deles com morte.

De acordo com infor
mações do Departamento 
Municipal de Trânsito de 
Lençóis Paulista (DEMU- 
TRAN), os radares móveis 
serão intensificados na 
cidade, inclusive na Ave
nida Adriano Anderson 
Foganholli, local do atro
pelamento. O lim ite de 
velocidade também deve 
ser respeitado, pois o prin
cipal motivo de acidentes 
no trânsito é a falta de 
educação dos motoristas.

OBITUARIO

M iguel H, Honorartto Silva
Id ad e : 2 anos 
t 17/11/2011  
Local: Lençóis Paulista

•  * a  «  a  * r  v  •  •  •  •  •  ' a  * v  V  v  ^  •

Lourenço R . Gatlego
Idade : 77 anos 
t 17/11/2011  
Local: Lençóis Paulista

Ju liano da Silva
Idade : 37 anos 
t 19/11/2011  
Local: Bauru

Luzia J c  Cardoso
Idade : 61 Anos 
t 21/11/2011 
Lo ca i: Bauru

M a rio  P in to  F ilho
Id ad e : 68  Anos 
t 21/11/2011 
Local: Bauru
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Mensagem do Presidente do Lions Clube
Edson Corrêa de Lima - Presidente

í

A S S EM B LÉ IA  G ER A L • ED ITA L D E CO N VO CAÇÃO

Convocomo5 todos os os50- 
ciados da AAPILPR - Associação 
dos 4posenfodos Pensionistas 
e Idosos de Lençóis Paulista e 
Região para participarem da 
Assembléia Geral que ocorrerá 
no dia 30 de novembro, quarta- 
-feiro, òs 19h, na Rua Anita Gari- 
boldi, 960, na cidade de Lençóis 
Paulista, em frente à escola Es

perança de Oliveira, em primeira 
Convocação e, nõo havendo quo
rum suficiente, uma hora após com 
qualquer número de presentes; a 
fim de deliberarem sobre a seguin
tes ordem do dia: 1) Tomar conhe
cimento de todas as ações da Di
retoria desde a sua instituição; 2} 
deliberar sobre confrofo de loca
ção da sede, contratação de ser

viços de contabilidade; 3) deli-. 
berar sobre a programação de 
atividades e ações para o ana 
de 2.012; e 4) outros assuntosz 
do interesse do entidade. ^
Lençóis Paulista, 09 de novembrá^
de 2011 C

Getulino Araújo 
Presidente

Infijrmações: (14) 3264-1393

I

\

Nesta caminhada profícua de trinta e oito anos, pontilhada de Inúmeras 
e valiosas obras meritórias a favor de entidades assistenciais 

de nosso município e de pessoas carentes, sem jamais se deixar desviar 
do lema "Nós Servim os" do Lions Internacional e sem prejuízo para as 

altas finalidades do Clube, e do Lions Clube Internacional.

Ao longo desta caminhada assumimos a direção da Legião Feminina, da creche 
Morfina Grandi Paccola, e temos nossas esposas e Companheiros Leões

como diretores da APAE.

Com a finalidade de prestar um serviço mais eficaz, temos transformado 
alguns eventos em campanhas permanentes em parceria com as entidades 

de nosso município; tais como: Shows de prêmios para o AsUo, Hospital,
Rede de Combate ao Câncer, Ação da Cidadania Contra a Fome e a 

Miséria pela Vida, Campanha de Diabetes na FacUpa, Campanha de óculos 
para crianças carentes (parceria com o Óticas Carol/Óticas Guarani), Festa 
para as crianças da creche; Dia Internacional da Mulher em Prol da APAE;

Bacalhoada pra Rede do Câncer, entre outras.

Somos hoje em 48 companheiros e 46 domadoras, verdadeiros Leões que 
dispendemos uma parte preciosa de nosso tempo e lazer para tentar amenizar 

os problemas dos menos favorecidos, focando mais no apoio às entidades 
que prestam um serviço coletivo, pois, seria complicado o fen d er às necessidades

individuais das famílias ou das pessoas.

Em poucas palavras, o Lions Clube de Lençóis Paulista é  um serviço voluntário,
que busca acalentar o sofrimento dos menos favorecidos.

Em nome de todos os Companheiros Leões de Lençóis Paulista, agradeço o todos os
vereadores pela grande honraria.
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Centro cie Reabilitação Oral de Implantes

C R O I

Dr. Alexandre Rayes 
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior 
CROSP: 56806

Cl

R: Col. Joaquim A. Martins, M 4- E-mail: croi Ipif^hotmail.com - (14) 3264-4695

Traga a família para o Bregão e participe da "Torcida Solidária", 
doando um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.
Final do cam peonato am ador, séries A e B  de Lençóis no estád io  A rchangelo

Evento organizado pela C a sa  Abrigo Am orada em  
parceria com  a Liga Lençoense de Futebol Am ador

O ECO
Um senhor |o m e ll

mailto:Jornal@noticlasd6lencolsxorn.br


ESPORTE

Classificados 
do Amador
Série A  - Neste domingo 
(20), o Campeonato Ama
dor Serie A (Troféu Gnjpo 
Parda(/Divelpa), teve mais 
uma rodada da segunda 
fase do mata -  mata. A equi
pe do Expressinho goleou 
AHredo Guedes por 6 gois, 
se classificando para próxi
ma fase. Já no jogo de fun
do, o Grêmio Cecap ganhou 
do Crac por 3 a 1 e também 
conseguiu se classificar. 
Série B - No sábado (19) o 
Mensagem e o iulio Ferrari 
se enfrentaram no Campe
onato Amador Serie B (Tro
féu Jose Lenci). Com empa
te de 1 a 0 o jogo foi para 
as penalidades máximas e 
tudo niudou, a equipe do 
Mensagem errou dois dos 
cinco pênaltis cobrados e a 
cMui)^ adversaria aprovei
tou as falhas e marcou três 
goIs, ficando assim classifi
cada para a terceira fase. Já 
no domingo (20), o confron
to ficou entre o Juventus e 
0 Baptisteila no Bregão. A 
equipe do Juventus goleou 
o Baptisteila por 5 a 2, mas 
numa virada inesperada, a 
equipe do Baptisteila em
patou e o jogo foi para os 
pênaltis, mas mais uma vez 
a superioridade falou mais 
alto e a equipe do Juventus 
levou a melhor, revertendo 
3 dos 5 pênaltis cobrados.

Passeio Natal Família
CoUboraòor Maroos WndtTti

Integrantes do Projeto Bike Saúde no passeio de domingo (20) pela região de Botucatu

O projeto Bike Saúde 
realizará no dia 04 de 

dezembro o passeio 
Natal Família. Para participar 
é só levar dois litros de óleo de 
soja, que serão doados para a 
Campanha Natal Sem Fome, 
na inscrição que será feita no 
Tonicão. Todos os projetos con
tam com a ajuda de Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista e 
apoio da Diretoria de Esporte 
e Recreação e dos parceiros. 
Os ciclistas se er>contrarão no 
anfiteatro do Parque do Povo 
às 8h, farão um tour pelos prin
cipais pontos da cidade, com 
chegada prevista para às l lh  
na Casa da Cultura, onde na

Praça Paulo Freire, a tradiaonal 
Orquestra de Sopros os recep- 
cior»ará. Não existe uma idade 
permitida, pois cada um sabe 
do próprio limite, quando há 
crianças, os responsáveis ge
ralmente acompanham. Atu
almente, famílias inteiras estão 
pedalando e fazendo os pas
seios, como alternativa dife
rente e saudável para os finais 
de semana. 'Além de comba
ter vários problemas de saúde, 
a intenção é fortalecer mais a 
ideia da sustentabilidade e di
minuir o uso do carro, que não 
é um meio de transporte ne
gativo, mas gera acomodação 
nas pessoas", disse Fernando

José Lazari, vice-presidente da 
ALCA (Associação Lençoense 
de CicloAtivismo) e professor 
do curso de mecânica de bici
cleta, no Centro Municipal de 
Formação Profissional. "A bici
cleta não é só um brinquedo, 
ela incentiva a prática de es
porte e isso tem um impacto 
muito grande, é mais do que 
útil, é uma utilidade pública", 
acrescenta Lazari. Há 10 anos. 
Maurício Diniz, Matheus Ra
mos, Leonardo Henrique Oli
veira, (o Dudu do basquete), 
João Paulo Pasquarelli e Mar
cei Radicchi, fundaram o clu
be, que a cada passeio ganha 
adeptos do ciclismo.

Espaço do atleta
"A bicideta é o instru

mento mais efidente para 
condliar nosso bem estar f í
sico, sodal e mental. Porque 
antes de todos os benefidos 
que ela nos proporciono, ela 
sempre foi e será o rrre/fior 
brinquedo de nossas vidas".

Maurkio Diniz, monitor 
desportivo, presidente da 
ALCA (Associação Lençoen
se de CicloAtivismo).

Precisamos de mais 
uma ciclovia na cidade, 
pois o maior obstáculo é 
a educação no trânsito. 
Se os motoristas tives
sem consciência de que 
as ruas foram  feitas para 
todos seria bem melhor".

Fernando José Lazari, 
vice-presidente da ALCA 
(Associação Lençoense 
de CicloAtivismo).

"Os passeios sao 
m uito bons. Os benefí
cios que o pro jeto  traz 
é da integração social 
e benefícios de esporte, 
saúde lazer e turism o 
para a cidade de Len
çóis Paulista".

Sandra Verissimo (Jack), 
proprietário do The Bike 
e parceiro do projeto  
Bike Saúde.

Jomal Nohcias d» itrtçòts
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RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

V^nd&«icsilêrdanaCapc>- 
a r i São 155 rrP, em an^to 
teneno ótima pbnta c/ 1 
Irda slAc , ♦ 2 dofms, v c  
socBi salas de TV e jantar e 
iiT) cor̂ brtáwd jd  irvicmo 
03tî «̂ 2̂\â̂ csi3er- 
Qs e arrfjlo espaço f/ rancho

financiamenta Vitsgiano / 
Qeo82568-1497248803 / 
32648192-wvMivta0ano 
anUr/f̂ OOTS

Veode-se casa c/ I I S  m*, 
paite afta do Kapuã, ampla 
e  bem dMdida. Sala de TV, 
oodnha est amerkana c/ 
copa, 2 dorms gds, WC so- 
dal, bem ihiminada /  are
jada e bom acabamento. 
Espaço p/ edicula. Gara
gem coberta espaçosa p/ 
2 Vitagliano /  Cred 
82568 -  1 4 -9 7 2 4 ^ 3  / 
3264-8192 -  www.vítagha- 
no.oom.br /  re( 00102

VerKÍe~$e sobrado c/ 
3S0m* exc. localiz. Várias 
salas, ótima corinha, 3 
dom ». (2 suites), WC so
da I, ar. lazer e  a r p/ escrit 
ou diníca integrada ao 
imóvel. Obs; acab. nobre 
c/ vista panorâmica p/ 
toda ddade. Várias vagas. 
Ac. Permuta e estuda pn> 
postal Vfeagiano 149724- 
8S[Q/3263-3163/re(00U4

Vende-se casa oom lindo 
a c ^  em ótima kxaliz. da 
Rondon. Sala de TV, 3 dor
ms, WC sodal grande, jd. 
Inverno, coz. e  a/s cober
ta, além de ar. lazer esp 
c/ churrasq. no mezanino 
e M è  vista panorâmica 
para a odade. 1 vaga co
berta. A c Fnanct Vitagka- 
no 14-97248803/3263- 
S l^ r e t  00115

casa no Jd. N ei, a 1 iim do 
centrcç possU ampla sala 
c/ v«anda e bida vista, 
ótima coe, 2 dom»., wc 
sodal *  rancho c/ ac serv

e lazer. 2 vagas. Obs.: bem 
ensolarada e arcada e rica 
em acabamentol AceAo 
ânandamertto e estuda per
muta! Vtagiano -149786- 
S95V3263-3163/re( 00125

Vende-se casa nosQ no Gra- 
jaiL Sab de TV, oozMu, 2 
dom» . WC scxial ooznha 
estio americana, além de 
esp. no fuido p/ rancho 

quintal. Boa ptania e 
bom acabamentd tudo 
nowinha 2 descober
tas VItagiarK)- 149724 
8803/3263-3163/ref 00129

Vende-se casa térrea c /146 
m*, rta av ubírarr» (centro) 
próx. a Unkned ótima p/ 
cânica. Ampla sala de vsitas 
e  jantar, cozirVvç 3 dom» 
c/ 1 ótima suite, WC sodal. 
Ecficula c/ (fsp., a/s, ar. lazer 
ç/ (hunasq. *  (quintal Bem 
dividid, espaçosa e arejada, 
c/ ecetente acabamentcx
2 vagas coberta 4-descob.. 
A c financiamento e estuda 
permutat Vitagfiano /  Cred 
82568 -  149786-5951 / 
32648192 -  www.vitagfia- 
no.com br/te( 00112

Vende-se casa c / 125 m* 
em terreno de 200 m 2 
no M. Azul. Possúl: sala 
de TV, cozinha, 3 dorms, 
wc sodal, além de ran
cho c/ área de serviço -«■ 
quintal. Obs.; casa bem 
arejada. 2 vagas cober
tas. R$ 148.000,00! Vi- 
tagliano /  Cred 82568
-  14-9724-8803 /  3264- 
8192 -  www.vitagliano. 
com.br/ref. 00133

Vende-se casa ótima localiz. 
na Capoani (certro). Sendo
3 dom», wc sodaL sala tv 
/  visH 9 /arandada, ampla 
CQzinIe c/ sala akn/jantar

ntegrada, ar. serv coberta
bom acabamento. Além de. 
ac bzer ̂  churrasq, W C e 
desp. 2 coberta Ac 
fnanc e estuda propostal 
Vitagiiano /  Cred 82568
-  14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com .br/ref.00135

Vendese casa no 1 Pacco- 
la c/ boa planta. I^ssui: 2 
dorms sendo 1 ótvT̂ a sLéte, 
wc social sab de TV e v isu  
coa ( / copa integrad) e  V s+
quintal ^  espi p/ar bzer. 1 
vaga coberta Obs: Acabam, 
de 1< - \ble a peru c o r^  
cerlAcAnartcl .V tagbno/ 
Creo82568 -  14972488(B 
/3263-3163-wwwvnagJb- 
ncxoombr /  re( 00136

Vervle^e casa in<u no 
M orte A z ii bem Vxafiz. 
prtK. área verde e lomér- 
do» Sab de TV, sab de jan
tar in t a coe. (est arneríc)^ 
2 dorm esp M  soo-vK esp. 
p/ar lazer (fundos), ..>ém de 
boa^ iag. p/ 2 vagas, óti
mo acab. c/ inda fachada 
c/ jardvni Vltagfiano /  Cred 
82568 -  149724 S803 / 
32648192 -  wwv. -itagNa- 
noxom.br /  r^  OOL'7

TERREN0&/
SÍTIOSv

Vende-se sitio com 2,7 
alqueires, possu- duas 
rvascentes cJe águi lagoa, 
dois tanques p/ peões, 
manguera, pasto, casa e 
amplo saião p /fest» . A 12 
km de Lençóis P ta .!; ceten- 
te Propriedade! Vhrigfiano/ 
Cred 82568 -  149724- 
8803/3263-3163/r.f 0005

Vende-se terreno piano no 
centro (J. Patroono 100 
mts da rua Piedack i  ótimo 
f/ eonst de comer cio, per
to de tuda Obs.’ já I nurado 
e com c^çacb. Ar»-nas R$ 
95 000,00! V rt^  xj/Cre- 
d  82568-1497. -8803/ 
3263-3163Aef.00-<3

Obno.

po-

Vende-se galpãcv'' 'rracâo 
(centro), modemc lOtfdc/ 
180m’  em terrer 
pédir.alto,parec! 
ria, cobert estr - 
boa ilum ln, pE- 
ádo alta resist 
f i d  acesso p/ 
iov̂ aa,*escr’' 
lavabo e MC. Ot* ' 
mentol Vitag'; 
-14 -9724-8803/3263- 
3163/ref. 00104

vc
MÍC/

Vende-se galpão /  Barra
cão, c/400m * terr. plano, 
possib. ampliação de * 
400m '. pé dir. alto. pare
des alvervarla, cobert. es- 
trut. m etal., p so  dm ent. 
alta resist., fàd l acesso p/ 
cargas, wc se rv , + escrit. 
frontal, localiz. estraté- 
gKa p/ Supemvercadol 
Vrtagllano/Creo 82568- 
1 4 -9 7 2 4 -8 8 0 3 /3 2 6 3 - 
3163/ref 00113

Vende-se lote e/ 607m*. 
região tranqutb e privi
legiada do Antonieta II, 
próximo do centra Obs.; 
esquina, área c/ ótimo 
aproveitamento (dedíve), 
frente f/ 2 ruas e vista p/ar 
verde. Vitagfiarvo/82568/ 
1 4 -9 7 2 4 -8 8 0 3 /3 2 6 3 - 
3163/re f 00116

Vervde-se amplo terreno 
(área) de 430m’  </ 42 mts 
de funda en> reg. Gomerc. 
da nja 28 de ab ri ótimo 

cor»truçâo de galpãc/ 
loja. Oportuidade! Vita- 
^vxV82568 -  149724 
8803/3263-3163/ief 00122

Wnde-se lote ( J  área de 
246m ,̂ no resid Azevedo 
em Macatuba. ótirru Io- 
cafização (prúc ao teatro). 
Obs: Pbra, murado e oom 

de agua, esgdo  e 
energia. Oportunidadel \4  
t^ fivro /  82568 -149724- 
8803/3263-310-wwwvi- 
tagfianoxonibr /  ref 00134

EMPREGOS

«2568

Vagas de emprego no 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) 
Almoxarife/Área téc
nica; mecânico de ma- 
nutenção/Armador de 
estruturas de concreto/ 
Assistente Admlnístrati- 
vo/Auxiliar de Escritório/ 
Borracheiro/Caldeireiro/ 
Camareira em hotel/Car- 
pinteiro/Cobrador exter- 
no/Co$tureira Industrial/ 
Cozinhelra/Dessossador/ 
D o m é stica /E le tric ista /

Eletricista automotivo/ 
Eletricista de caminhão/ 
Encanador Industrial/En- 
carregado de abate/En- 
genheiro de Produção/ 
Engenheiro Mecânico/ 
Mecânico Diesel/Mecâ- 
nko de Autos/Mecâni- 
CO de Colheitadeira de 
cana/Montador de Mó- 
vels/Operador de cabo/ 
Operador de Máquinas 
pesadas/Operador de 
Te lem arketing /Ped re i- 
ro /P izzaio lo^ rte iro  de 
Edíficios^rofessor de 
Inglés/Professor de Espa- 
nhol/Repositor de Mer- 
cadorias/Serviços Gerais/ 
Técnico Agricola/Técníco 
m ecânico/Vendedor/Vi- 
gílante Condutor/Empa- 
cotador/Advogado/Ad- 
vogado - estágio/Auxiliar 
de escritório.
Vagas válidas de acordo 
o)m  o prazo determ ina
do pelo empregador. A 
consulta de vagas, assim 
como o cadastramento, 
podem ser feitos pelo 
site VAvw.empregasa- 
opaulo.sp.gov.br. Para 
cadastramento no siste
ma através do PAT, basta 
comparecer portando; 
RG. CPf, Carteira de Tra
balho e comprovante de 
endereço. Mais informa
ções pelo fone 32632300 
ou no PAT na Rua Cel. Joa
quim Gabriel, 11 • Centro.

Contrata-se vendedor 
externo . Tratar com 
Bruno Justo petos fo
nes; (14) 3264-1393 ou 
pelo ce lu la r: 9185-5505

VEÍCULOS

Vende-se Gol I VW  1997 
prata, gas. básico R$
11.900,00. Evidence Veí
culos Lençóis - 3264-1000

Vende-se Cam inhone
te  SIO , Cabine dupla, 
Cor p re ta . Com pleta, 
Ano 99 . A ce ita-se  tro 
ca . T ra ta r; (14) 9741- 
7835 Com  Tiago.

Vendeee Parati treckfleU L 6 
20C5, Prata flex compiet^ 
rodas figa RS 259000a Evi-

III

Vende-se Uno Milte SX 
4 portas FtAT 1998 azul 
gas. trava e alarm e R$
9.900,00. Evidence Veí
culos lençóis- 3264-11III

Vende-se Fiorino 1.5 FIAT 
1995, verm elha, gas. dir. 
hidraulica/vidro elétrico/ 
capota R$ 11.900,00. 
Contato Evidence Veícu
los Lençóis- 3264-1000

Astra
18 6M  2004, branco alc. 
Complete^txbs de ^  R$
24900,00. contato EvkJence 
Veioias l e r ^  32641000

Vende-se Corsa Hatch 
4portas G M 1998, cmza, 
gas. ar condicionado/ 
lim pador desem baçado 
R$ 14 .500 .00 . Contato 
Evidence Veículos Len
çóis- 3264-1000

Vende-se Parati GL 1.8 
VW  1991, Cinza, alc. 1.8 
turbo, rodas 17. bran
co couro R$ 14.900,00. 
Contato Evidence Veícu
los Lençóis- 3264-1000

Vende-se Parati CL 1.6, 
VC 1988, bege a lc ., tra
va e alarm e R$ 8 .500 ,00 . 
Contato Evidence Veícu
los Lençóis- 3264-1000

Vende-se Honda FIT 
1 .5 , autom ático hondá 
2008, preto , gas. com 
pleto R$ 37.900,00 
Contato Evidence Veícu
los Lençóis- 3264-1000

Vende-se Palio W eekend 
ELX FIAT 2002, cinza, gas 
com pleto R$ 18.900,00. 
Contato Evidence Veícu
los Lençóis- 3264-1000

Vende-se S-10 cab. dupla 
executrve GM 2010, prata 
FLEX completo/rodas de 
liga R$ 56900,00. Eviden
ce Veículos - 3264-1000

VerxJe-se HorxJa CMc LXS 
2010 prata, FLEX, complete/ 
rodas de figa R$ 52900,00. 
Contato Evidence Velaios 
lençÓG-326411Ml

Vende-se C3, 1.4, 2004, 
Completo, preto, gasolina. 
R$ 25900,00. Vartão Veí
culos - Fone; 3263-2128.

Veode-se C3 1.4 2008, 
Completo, preto Flex R$
30.500.00. Vartão Veícu
los - Fone; 3263-2128.

Vende-se Chevette 83, 
básico , cinza, álcool. R$
4 .5 0 0 .0 0 . Vartão Veícu
los - Fone; 3263-2128.

Vendese Corsa Qassk 
2000. Completa verde, ga
solina. R$ 16500/10. \«rtão 
Veíaios - Fone. 3263-2120

Vende-se Corsa W índ 
1995. B ásico , c inza , ga
so lin a . R$ 11 .000 ,00 . 
V artão  V eícu los - Fone: 
3263-2128.

Vende-se Courrier 2005. 
Prata, gasolina. RS
21.000. 00 . Vartão Veí
culos - Fone: 3263-2128.

Vende-se Escort 1994, 
Básico, pratá, álcool. R$
9 .000 . 00. Vartão Veícu
lo s-Fo n e : 3263-2128.

Vende-se Fiesta Se- 
dan Street 2002. Bási
co, p rata, gasolina. R$
16.000. 0 0 . Vartão Veí
cu lo s-Fo ne : 3263-2128.

Vende-se F iesta  S tre
e t M azza 2003 . Com 
p leto , c inza , gas. R$
2 1 .0 0 0 . V artão  V eícu
los - F o n e ;3263-2128.

Vende-se Fiorino 96, 
Básico, verde, gasolina. 
R S9 .8 0 0 .0 0 . Vartão Veí
cu lo s-Fo n e : 3263-2128.

Vende-se Gol 1.0, 1993. 
Básico, azul, gasolina. R$
9 .000 . 0 0 . Vartão Veícu
los • Fone; 3263-2128

Vende-se Gol 1.0. 1994 
Básico, branco, gasolina. 
RS 9 .500 ,00 . Vartão Veí
cu los-Fone: 3263-2128.

Vende-se Gol 1.0, 1993. 
Básico, branco, gasolina. 
RS 9 .500 ,00 . Vartão Veí
culos - Fone: 3263-2128

Vende-se Gol LO, 1996 
Básico, verm elha gasolina. 
R$ 11.000,00. Vârtão \te- 
iculos-Fone: 3263-2128.

Vénde-se Gol LO  2000 
Bàsca verde, gasofina RS 
13/XX),00. Vartão Veiados 
-Fone: 3263-2128.

\tende-se Gol LO, 1998/99. 
Básica branco, gasoGna. R$ 
13.80000. Vartão Vteiados 
■Fone; 3263-2128.

Vende-se Gcd L 6  1992 
Básica branco, álcool R$ 
9500,00 vartão Veículos - 
Fone 3263-2128.

Vendese Gol Speoal LO  

2002 Aiarme trava, branca 
ácDol RS ISGOO/XL Vartão 
Veíaios-Fone 3263-2128.

Vende-se Kadett GL 1995 
Básico, ònza, álcool R$
10.500.00. vartão W cu ks 
-Fone; 3263-2128.

Vende-se Monza SL/E L 8. 
1987. Básica amarelo, ga- 
sofina. R$ 7.000,00 Vartão 
Veículos - Fone 3263-2128.

Vende-se Palio W eek 
Advent 1.6, 2002. Com
pleto, p rata, gasolina. 
R$24 .500 ,00 . Vartão Ve
ícu los-Fone: 3263-2128.

Vende-se Paio Vitecficnd 30 
anos L 4 ,2007CompL p r ^  
Rex. R$ 300000Q V vião  
Stíadbs-Fone 3263212a

Vende-se Parati, 89. 
Básico , cinza, gas R$
9 .0 0 0 . 00 . V artão  Veícu
lo s-Fo n e ; 3263-2128

Vende-se Parati 1993. 
BásKO, prata, álcool. R$

11.000,00 Vartão Veícu
lo s-Fo ne : 3263-2128

Vende-se Scenic 20 ,1999. 
Completo, dnza, gasolina. 
R$ 19 500,00. Vartão Ve
ículos - Fone; 32632128.

Vende-se Strada 2000 
Básico, branco, gasohna. 
R$ 18.000,00. Vartão Ve- 
icutos-Fone; 32632128.

MOTOS

Vende^e BIZ125 Ftex 2012. 
P ^  M otos-32644345

Vende-se CG FAN 125 
2012. Pagan Motos Conta
to peto Fone3264434 5

Vende-se CG FAN 150 
F lex 2012. Pagan M o
tos • Fone; 3264-4345

Vende-se TITAN 150 EX 
Flex 2012 . Pagan M o
tos • Fone: 3264-4345

Vende-se BROS 150 
Flex 2012 Pagan M o
tos - F o n e :3264-4345

Vende-se L£AD 110 Pagan 
Motos • Fone’ 3264-4345

Vende-se CB 300 . Pa
gan M otos Contato 
pelo  fo ne : 3264-4345

Vende-se XRE 300. 
Pagan M otos Contato 
pelo  fo ne : 3264-4345

Compro Moto Honda L»ada 
senr»no^ ou troco por moto 
Honda Oldvl Pagan Motos- 
axtetDpetoibne 32644345

Rnarxiamerto de Moto 
Honda com entrarb oom a 
menor paraeia do mercada 
Ganhe 2 capacetes 9 àte. 
gan Motos • Fone; 3264 4345

Vende-se ou troca-se 
moto CG ten 125, ano 
2006, cor preta, único 
dono, valor R$ 2.700,00. 
Tratar Fone: (14) 3263  
1317/(14) 8182-8249

Wnde-se moto Honda 
Twíster CBX 250, 2006 
BásicD, preto, gasobna. R$ 
7500/X) Vartão Veículos 
-Fone: 3263-2126

l
Wnde-se moto CG 125̂  
200L  Básica azul ^ so i- 
na.R$2500X)0. Vartão ve- 
íQitos - Fone 32632128 ^

Vende-se moto Honda 
CG ISO, 2005. P ari fieto a 
disca ptete, gasolina. 1̂
4.800,00. Vartão V e icu te ,^  
- Fone: 32632126

DIVERSOS

Alugo Apta na Praa Grande  ̂

*Boqueírão” ASOmetrosda  ̂
praia. Fone 3264-4345 *  ‘

Maquiagem ou perfumes 
para presentear uma pes
soa especiaP Venha até a 
revenda autorizada AVON 
BELEZA & OA. Você en
contra produtos da Avon 
e Natura à pronta entrega 
e  ̂  q uem vocé a ma ma ts 
felá. Rua 7 de Setensbro 
IC^l-centro. (próodmo 
a igreja matriz).Fone; 14 
32633773

' r
Beleza D elivery - Corte,  ̂
escova, tin tu ra, lim peza ■ 
de pele Agende seu ho
rário  para atendim ento 
dom iciliar. Aos sábados 
das 7h ás 22h. Contato: » 
Caroline Borin • Fone: 
(14) 3264-6884 ou pelo 
ce lu lar: (14 ) 9647-3101.

A d riano  -  P in tu ra  e 
se rv iço . T ra ta r fo ne ; 
(1 4 ) 9650-9895

EIshad d av P ro je to s e 
In sta laçõ es E lé trica s  
- P ro fissio n a l com  re
g istro  ju n to  ao Conse
lho  Reg ional de Enge
n h aria  e A rq u ite tu ra  
(CREA ) O bs: A ssina
m os p ro je to s e lé trico s 
e  ARTs - Ligue já ; (14 ) 
9734-6484 ou 8139- 
6844 - e m a il: e lsha- 
d d av3 4 ^ h o tm a il.co m
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COMERCIAL
ACILPA

*  " « « C r

Jo fl«»07/0 l«n2ó i

R*Os<om*n»o dfcoefMí noilcjai portlctoon»**.
CA CAIXA FT«-1124/3011

Fisioterapeuta

Caroline Paccola
C re fito : 3/109214 -F

Pós-graduada em Ortopedia e traumatología, pílates (solo e boia) e drenagem línfática

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

20 anos de tradição Peças Originais BOSCH
Service

Profissionais 
treinados na fábrica

= t c V i ^ A u r o
TECNOLOGIA E OUALIDADE

Centro Automotivo:
O C l it

liA G N E»
Alinhamento, Lavagem Marel>>

3269-6900 Hígíenízação, Polimento fateO
j

%

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

INFORME IMOBILIÁRIO

ATENÇÃO

cv

• •£.

COMPRE SEU IMÓVEL COM SEGURANÇA
FAÇA-NOS UMA VISITA!

R.0R.ANTON1OTE0ESCO.872
[14] 3263-3163 [14] 9724-8803

VITAGLIAN O
Negóoos imobiliários

VTTAGLlANqS^^:

ik

http://www.vitagfia-no.combr/te(
http://www.vitagfia-no.combr/te(
http://www.vitagliano
http://www.vitagliano


DE LENÇÓIS LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2011

ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
foMe: site O fuxko

Johnny Depp poderá viver Michaei Jackson no cinema
A casa de apostas de Lon

dres, acredita que Johnny 
Depp poderá conseguir o pa
pel. Ele pode interpretar o rei 
do pop Michaei Jackson em 
um novo filme sobre a vida 
do cantor. A casa de apostas 
londinense Paddy Power tem 
a estrela de Piratas do Caribe

como o favorito, apesar do 
ator ser branco.

Depp é o favorito , ac i
ma de Zac Efron , Usher, 
W ilI Sm ith e Justin  Tim- 
berlake, que tam bém  fo
ram m encionados para 
dar vida ao astro  da m úsi
ca pop, m orto em 2009.

Juliana Paes é escolhida como a nova Gabriela
Velha? Nada disso! Ft- 

nalm ente a alta cúpula da 
Globo decidiu que é mes
mo Juliana Paes a respon
sável por protagonizar o re- 
make de "Gabriela". A atriz
chegou a ser considerada 
inapropriada para o papel 
por conta da idade -  Ju lia
na está com 32 anos, mas

o desejo de Roberto Talma, 
diretor de núcleo da produ
ção, foi atendido. As infor
mações são do blog de Pa- 
tricia Kogut, do "O Globo".

Assim como "O Astro" 
"Gabriela" deve ocupar a faixa 
das 23 horas em 2012. Agora 
só nos resta aguardar para vê- 
-la novamente na telinha.

Valéria e Janete do Zorra podem ganhar programa
Há dois meses no ar com 

o quadro do metrô, no Zor
ra Total, Valéria (Rodrigo 
Sant^Anna) e Janete (Thalita 
Carauta) são um sucesso. 
O quadro é o carro-chefe 
do programa e o transfor
mou na menina dos olhos
da Globo, que estuda criar

um programa só para eles. 
O curioso é que, por pouco, 
0 quadro não foi ignorado. 
Rodrigo e Thalita não sabem 
mais o que é pegar um me
trô na vida real. Depois que 
criou o bordão "Ai, como eu 
tô bandida!" a dupla ainda 
não pôs os pés nos vagões.

4  ̂Passo para uma vida feliz
“ Se tiver que chorar, não chore sozinho. A cura é mais rápida!''

Fonte M fira  Brett, )om aÍ The Pletn O taler ■ CleveUnd, Ohio USA

Caça Palavras
w R F < F T X G I P I I B y B

Q I U Q R R J E L E F A N T E
w V D z W B X A G C T L R V
0 A C A R O c D ü Z S H A M D
0 R 0 I D U N C G y w O A H A

- R N ü H 5 W W K B j R N N E D
•
AN A I A T N 0 F B T W U I U O
♦• H C L M 5 F W E E A N I T S S

Z M U G O S M M V W y H R W Z
M F z G G D 0 y H D L C 0 K F

T Z K p X 0 N I N B V K M C y Z
C• Y & I E 0 D P p I U I W y G s
s

A J u R 0 C E M U D B N s B y
• C S c U H K M D H C A H G M G
1 L 6 w Z M U M E Q T D Z Z P V

CORTINA

CORUJA

CRONÔMETRO

CUPIDO

CORAÇÃO

DADOS

DEDO

DINOSSAURO

DOMINÓ

ELEFANTE

ISAMIX Solução
Palavras Cruzadas

Comercio

Locações

Construção

^  Prestação de Serviços

Fone: (14) 3263-4214

Horóscopo da semana
de 21/11 a 26/11

Áries
de 21/03 a 20/04

É% Leão
W  de 22/07 a 22/08

Sagitário
W  de 22/11 a 21/12

Com 0 ingresso do Sol em Sagitário, a 
Lua no/a e o rrx]vímento retrógrado 
do planeta Mercúrio, o momento é 
importante para repensar 06 seus ide
ais, oenças e oonceítDS. Fase para via
gens, estudos e tudo o que você sente 
que ampfiará os seus horizontes.

^  Touro
M  de 21/04 a 20/05

Ingresso do Sol em Sagitário, kxüca 
um nTornenio irnpoftante para refle
tir sobre este processo de libertação e 
de transfbrrnação CHJe está ocorrendo 
emsuavidaequepodeserestimiHa- 
do por meio de viagens e estudos. O 
planeta Mercúrio irw a o rnovirnento 
retrógrado, onde permanecerá até o 
dia 13 de dezembro, irxkando que 
\rooè irá re^ r questões relativas às 
emoções e aos negódos, taurírx).

Consdentizese sobre suas emoções, 
criatividade e aut!>©(pressão mais es
pontânea. Sintonize-se csm a energia da 
oonfiar̂ ça, da 1é e alegria, atraindo boas 
oporturúdades Ter^  paóênda e não se 
considere o dono da verdade, pois isso 
poderá gerar conflitos na vida afetiva.

^  Virgem
de 23/08 a 22/09

Nesta s e rra i vario6 posdonarnentDS 
astrológicos erM )K^  0 seu sigxx Bes 
falarn de um ncM) ddo que está inidarv 
do. Mas murto há ainda a reconsiderar, 
refletir e reavaiar, para que \ocê siga o 
seu carrinho com mais fcerdade e anv 
piando 06 seus horizontes, sagitariano.

Capricórnio 
^  de 22/11 a 20/01

• •  Gêmeos 
J K  de 21/05 a 20/06

Q uestões relacionadas ao la r, à 
fam iiia , a im óveis, às em oções e 
à vida privada estão enfatizadas 
com a Lua nova e o ingresso do 
Sof no signo de Sag itário . O seu 
p laneta regente M ercúrio  estará 
retrógrado até 13 de dezem bro 
indicando um período em que 
deverá reava lia r as suas atitudes 
e conceitos relacionados à fam í
lia  e às em oções, vlrg ín iano .

Libra
^  de 23/09 a 22/10

Importante momento de interiori- 
zação, de reflexão e contemplação, 
pois você ao longo das próximas 
semanas estará encerrando um ci
clo de vida, caprícomiano. t  o mo
mento de confiar, de compreender 
que os acontecimentos atuais têm 
um significado espiritual. Esta con
fiança e entrega lhe perm itirão 
abrir o caminho para importantes 
ensinamentos, capiicom iano.

^  Aquário
^  de 21/01 a 19/02

Nesta semana o seu planeta regerv 
te Mercúrio inídará o movimento 
retrógrado e nele permanecerá até 
0 dia 13 de dezembro. Durante este 
período você deve ter paoênda, 
pois as coisas tendem a estar num 
ritmo mais lento e há a necessidade 
de reflexões e reavaliações, sobre
tudo rx»  reiador>amentos, o tema 
principal deste período, geminiano.

Câncer
U  de 21/06 a 21/07

A lua neva e 0 ingresso no signo de 
Sagitário representam um nrxxnento 
hteressante para irxestír no trabalx) 
e cuidar mais da saúde. Mas corrv> 0 
planete Mercúrio hioatá o rrxMnierv 
to retrógrado nesta semar» será tam
bém um momento importante para

Tem inkx) agora uma importante ^  
reladonada a estudos, corthedmerttos, 
contato, aprirrKxamento de habilida
des. É a lua nova que ocorre no signo 
de Sagitário. Mas o fato do planeta 
Mercúrio transitar retrógrado indica 
que você deverá reavaliar per̂ samen- 
tos e mentalidade e itão agir de forma 
infl0(rvel e intolerante. Muitos são os 
aprendizados deste momento, libriano.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

IJma nc>/a oonsdêixia relativa aos seus 
talentos, potenciais se iaz necessária e 
está sírr4x3ÍQada ría Lua ncxra que ocorre 
nesta seniana O planeta Mercúrio nicia 
0 rrxMTrerto retrógrado que se estefxie 
até o da 13 de dezembro e durante este

É terrtpo de dhar para o futuro aqua- 
riano, para peroeber as nevas oportu
nidades e posabSdades que começam 
agora a se desenvolver com a Lua no/a. 
É um importante momento para as 
arnizades, 0 ooritato com grupos, equi
pes e instituições, visarxlo o prepósito 
de ampliação de horizontes e conheci
mentos. É hora de refletir sobre 06 seus

retomar um projeto de trabaho ou es
tudo que está nacabadocanceriano.

como udizar 06 seus recursos e finanças 
etambémreconsideraroqueérealmerv 
te prioritário e vafioso em sua vida.

A . Peixes
^  de 20/02 a 20/03

Nova etapa no desenvolvimento 
profíssionai, que dependerá do 
seu empenho em conhecimentos, 
viagens e tudo o que traga pro
gresso e am pliação de horizontes. 
Entretanto, você deve reavaliar o 
sentido que a sua vida está toman
do e quais são os seus verdadeiros 
propósitos e objetivos, pisciano.
WWW horoscopov irtuo l uof com  tir/bprXffCOpo

Palavras Cruzadas
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A V O N
Aproveite esta promoção

Revendedao autorizado 
Avon em Lençóis Paulista

( 14) 3263-3773

R: 7 de Setembro. 1051 Cenfro 
(próximo a  Igreja Motriz)

informação entretenim ento cu Itu ra guia com ercial soluções

WWW com br
PROXIMOS SORTEIOS

Curta nossa FanPage e concorra a prêmios! 30/11 - KIT NUTRIÇÃO HERBALIFE

www.facebook.com/GuiaBeta 02/12 • CONVITES FOUR GIRLS

http://www.facebook.com/GuiaBeta
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O Show de prêmios no Rotary Club 
e o Baile do Hawaii no Clube 

Marimbondo, agitaram a cidade
no final de semana!

Jornal Noticiai de Lençúis

Carlos Augusto e Zé Luiz, no Rotary Club
Jornal Noncias de Lenc0(&

Leonice e Luís Leda
Jornal Not>cias de Lençois

íÇ I

A  j f  
H erbert e M oníque, no Baile do Hawaü

Jornal NoTfclas de Lencí̂ |̂

Luiz Fernando e Taísa

Jornal Notícias de lençdis

Cassia e Simeri
Jornal Noticias de

M arco A urélio  e Salvatore
Icr^ai Noticias de Lenio^ •

V aléria , M atheus e Jo

G abriel e Pirikito

R único dinloo de
Hidroteropio
de lençdts

ilnl Boso

(14) 3264-2412
R lxt C e l VW9II0 flodxi SSl • LençM  taioDo

Jornal Noticias de Lenc

Nelson, Carlos Augusto, M arco Aurélio e Salvatore
Jo rnal N oti^ as d e  Itn e o ii

Elis, E liane e Rosa Jornal Notícias de Unçdts

Juninho e  Isabela

V an essa  e Leticia

Aniversariantes da Semana
Afouivo pessoal Foto Carlos

Ruan completou 3 anos na terça-feira, dia 22 e recebe os 
parabéns dos pais Edgar e Bel e de todos os familiares!

Arquivo pessoal

“Pe, este é o 75 aniversário que passo ao seu lado, e espero passar 
muitos outros que estão por vir. Parabéns! Beijos Amaelaele."

Ana Laura completa seu aninho, domingo, 27 e recebe 
os parabéns da família, príncipalmente da bisavó D. Ilidia.

Infofmt

FÉRIAS PELO

BRASIL
COM A CVC
PromoçiiD em 10» s«m juros
e »em enir»da Aproveite. V

I\

V iagens aé reas  com  sa id as  d iárias o  an o  todo .

Porto Seguro s dias
À vista R$ 72S. ou lO t  RS 7 2  .80IrKlui pasugem  tatea, uarvsporte aeroporto/hoteVaeroporto 7 diárias de hospedagem com  cà ft  da manhã peiseio pela cidade t  transporie gratuito para 0 centro da cktade e barraca de praia TôaTòa rta Praia de Táperapu Preço p/ salda 26/novembro no Hotel Martim
Itacaré a dias 
A Msta R$ U 9 a  ou lOx R $ 1 1 9 .a 0Inclui passagem aerea iranspofte aeroporta/hotei/aeroporto. 7 dianas da hospedagem com  café da rnanhá e pasacro pela cKlade Preço p/salda UMezembro no Hc^el Portal do Sol

Maceió 8 dias 
A vbU  RS 1396. ou lOx RS 1 3 9 .8 0inciui passagem aérea, transporte aaropofto/hotel/aeroporto 7 diánasde hospedagem com café da mar^hâ e passeio peU cidade. Praia do Francês e Praia de Panpueira Preço p/ satda V  deeembro r>o Hotel Sele Coqueiros
Costa Brasüis Resort
8 dias
A vuta R$ 998, ou lO x RS 9 9 .8 0Inclui passagem aerea transporte aeroporto/hotel/aeropofto. 7 dianas de hospedagem com caie da rnanhá Preço p/ saida 26/novembro

Salvador s dias
Avista R$1028 ou lOxRS lO Z a O  Inclui p*ssa9ema*reA.tr«rnpo(t« •eroporto/hotel/«rroporto. 7  du ru f d« hosped»9em com caf* d« manhA e passeio pelo odode e pelas praias de Salvador Preço p/ saida Vdezembro r>o Sol Plaza Sleep
Porto de Galinhas
8 dias

A vma R$ 1.696. ou lOx R$ 1 6 9 .8 0Indui passagem a*re« transporte aeropoflo/botei/aeroporto 7 diAriasde hospedagem com caJ« da manhã Pre«o p/ salda 10/dezembro na Pousada Agua VWa

João Pessoa s
A VSU RS 104a ou 10» RS 1 0 4 ,8 0Indui passagem aerea. transporte atroporto/hotel/aeroporto 7  diárias de hospedagem com cale da manhft passeio pela cidade ft>nta do Setas e o 
7arol de Cabo Branco Preço p f  saldas S e 
4/dez«mbro no Hoiel Nord & «en Suriset
n h é u s  8 dias
A vista RS L 19a ou lOx R$ 1 1 9 8 0Inclui passagem aerea. transporte aeroportohiotel^eroporto. 7  dtânas de hospedagem com caf* da manhft e passeie peU cidade Preço U  ^"da 
17/dezembro i>o Kotel La Dolce Vita

Por que vo cê pode co n q u ista r o m undo com  a C V C ?
A C V C  tem  os m e lh o res p reço s do m ercad o  em  ate 10 ve ze s sem  ju ro s  e sem  en trad a

Lo ja  e xclu siva  C V C  L e n ç ó is  P au lista
R. Treze de Maio. 420 * Centro

(14) 3263-5181 • lP|ftCVCoiio CVC


