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Lençoenses, protestaram fortemente no ano de 2011, contra as irregularidades cometidas por alguns vereadores na Câmara Municipal

No próximo domin
go, 7 de outubro, 
Lençóis Paulista 

conhecerá o nome da
queles que, pelos próxi
mos quatro anos, serão 
os responsáveis pela ad
ministração do município. 
Munidos de seus votos e

cidadãos lençoenses te
rão a chance de optar pe
los melhores candidatos 
e propostas. Mas, acima 
de tudo, terão em suas 
mãos a responsabilidade 
de mudar ou não aquilo 
que tanto criticam .

Os recentes escânda-
do poder de escolha, os los na Câmara Municipal

geraram m anifestações, 
críticas e um uníssono de 
vozes clamando por mo
ralidade. Eles revelaram 
uma faceta oculta do le
gislativo municipal que, 
raram ente, pudemos pre
senciar ao longo de to
dos esses anos. E isso nos 
abalou. Abalou a nossa

crença de que vivemos na 
melhor cidade do mundo.

O ponto cen tra l, no 
entanto , não está na
quilo que o calor do 
m om ento nos im peliu a 
fazer ou sentir, e sim no 
que som os capazes de 
rea lizar daqui para fre n 
te . Até podemos v iver

em um país onde a des
crença po lítica é a regra, 
mas isso não nos im pe
de de buscar e acred itar 
nos que rompem com o 
padrão. Basta uma a titu 
de, um gesto, para que 
o m arasm o do confor
m ism o nos deixe respirar. 
Basta um voto para acre

ditar que podemos fazer 
a melhor escolha.

O caminho até a urna 
pode ter seus obstáculos. 
Talvez seja mais cômodo 
nos debruçar sobre o as
falto e selecionar ao aca
so o santinho que irá nos 
salvar. Só não esqueçam 
que a escolha é suai

Rafael Castro lança álbum “Lembra?”

O lençoense Rafael Cas- 
lançou recente- 

mente seu oitavo disco 
de musicas inéditas, porém, o 
prinr îro que terá lançamento 
físico, pois os outros foram lan
çados somente na Internet 

O álbum "Lembra?", já esta 
disponível no site oficial do can
tor, e pode ser baixado através 
de download no qual você pre
enche um cadastro e recebe 
automaticamente o arquivo.

Compositor e programa
dor nas horas vagas, Rafael é 
considerado o “cara" do som 
alternativo e independente.

Além de lançar seu disco 
no site que o próprio Rafael 
fez, todas as 14 faixas do ál
bum foram gravadas por ele 
mesmo, num pequeno es
túdio que mantém na casa 
dos pais, que ainda residem 
em Lençóis Paulista.

Para elaborar seu som,

Rafael Castro conta com a 
ajuda de alguns dos princi
pais artistas da nova cena 
paulista. O disco traz parti
cipações de Tulipa Ruiz, Leo 
Cavalcanti, Pélico, Christian 
Camilo e Maurício Pereira.

Rafael reúne em “Lembra" 
14 cartções de rock com letras 
um tanto quanto “melancó
licas'', Rafael Castro saiu de 
Lençóis Paulista, e hoje ganha 
o Brasil, com seu Rock and Roll.

Candidatos a prefeito falam sobre segurança pública

Na reta final da cam
panha eleitoral 2012, 
o jornal Noticias de 

Lençóis abriu espaço para 
os candidatos ao executivo

Rafael Castro disponibiliza o download de seu oitavo disco gratuitamente em seu site oficial municipal apresentarem ao

Casa Abrigo Amerada levará adolescentes 
ao Jardim  Botânico de São Paulo

eleitorado de Lençóis Paulis
ta suas idéias sobre algumas 
questões que se fazem pre
sente no dia-a-dia da popu
lação lençoense. Na edição 
desta sexta-feira, o tema

abordado foi a necessida
de de implantação de uma 
Guarda Municipal na cidade. 
Os quatro candidatos deram 
sua opinião sobre o assunto.
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Sot com algumas nuvens.

AGENDA

Chove rápido durante o 
dia e à noite.

m grupo de 24 ado
lescentes que já 
passaram, ou ainda 

fazem parte da Casa Abri
go Amorada, vivenciarão 
uma nova experiência no 
próximo sábado.

Através do projeto “ Es
paço Conviver", mantido 
pelo AFAM - Reestrutu- 
rando fam ílias e form an
do cidadãos -  os adoles
centes visitarão o Jardim 
Botânico de São Paulo, e 
aprenderão na prática a 
importância do meio am 
biente, e da preservação 
dos recursos naturais.

O Jardim Botânico de 
São Paulo possuí 360 mil 
metros quadrados desti

nados à visitação pública. 
Dentre as várias opções 
que o Jardim Botânico 
oferece, destacam-se: es
tufas, museu botânico, 
lagos, Jardim de Lineu, 
Jardim dos Sentidos, túnel 
de bambu, castelínho e a 
trilha da nascente do Ria
cho do Ipiranga. Na entra
da do jardim , na Alameda 
Fernando Costa, o córre
go Pirarungáua é uma das 
mais recentes atrações do 
Jardim Botânico.

Segundo a advogada 
e coordenadora da Casa 
Abrigo Amorada, Telma 
Gutierres de Souza, além 
de atividades práticas e 
teóricas sobre a biodiver

sidade local, a ação tem 
o intuito de mostrar aos 
adolescentes a importân
cia do meio ambiente, na 
vida humana.

“Os adolescentes que 
vão ao passeio, são ado
lescentes que já passaram 
pelo abrigo ou já foram 
atendidos com problemas 
de violência domestica, no 
passeio, queremos traba
lhar 0 meio ambiente na 
vida deles, e proporcionar 
o lazer e a educação".

Ao todo 15 pessoas 
entre funcionários e vo
luntários da Casa Abrigo 
Amorada, irão monitorar 
os adolescentes no passeio 
ao Jardim Botânico.

Venda de Sobremesas 
Dia 6 de outubro das l lh  às 15h 
Local; Auto Posto Cajuzinho 

Em prol da Associação Prote
tora Amigos dos Animais 

De Lençóis Paulista

2̂  EnoxTtro de dança de salão 
Dia 6 de outubro às 20h 
Local: Casa da Cultura 

Informações: (14) 3263-6525

Fantástko Dia das Crianças 
com palhaço Fafsca 

Dia 12 de outubro às 15h 
Haverá pipoca, sorvete, refri

gerante e algodão doce 
Exclusivo para sócios

The Soundtrackers “Os toca
dores de trilhas"

Dia 13 de outubro às 23h 
Local: Casa Four V 

Informações: www.casafour.
com.br

Débora Nashmerfto 
e José Loreto sõo

flagrados
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OPINIÃO

C O L U N
L k o

Cada um tem a sua prioridade

^ \ G N E L L O

D o outro lado da fronteira

NO próximo do
mingo, não serão 
apenas as e le i

ções m unicipais b rasile i
ras que m erecerão nossa 
atenção. Para além  das 
d isputas locais, o pleito 
venezuelano, para decidir 
quem será seu líder polí
tico pelos próximos anos, 
também nos interessa, e 
muito. Por mais que in
sistamos em nos desvin
cular de nossos vizinhos 
latinos, muito do que se 
discute do lado de lá da

toral entre Barack Oba-

fronteira pode e deve
ecoar por aqui.

De um lado, Hugo 
Chávez. Do outro , Hen
rique Capriles. Adversá
rios políticos e ideológi
cos, os dois candidatos 
seguem linhas opostas 
no que concerne aos 
seus planos para a Ve
nezuela. O d iscurso ne- 
o iiberal do candidato de

ma e M itt Romney, tão 
badalada pela im prensa 
b rasile ira . Isso, no en
tanto , não torna o cená
rio que 0 envolve menos 
com plexo ou re levante 
para nós. Pelo contrário , 
ele suscita questões que 
podem in te rfe rir d ire ta
m ente na realidade de 
nosso país.

Enquanto olham os 
para os norte-am erica
nos, deixam os passar 
despercebido como uma 
v itó ria  de Capriles pode
ría an im ar em solo b ra
s ile iro  a ide ia  de que 
o c ic lo  de governos de 
esquerda acabou , ou 
m esm o in flu ir  no co
m ércio b ilatera l entre

Editorial

OS dois países, no in te r
câm bio cu ltura l e p o líti
co entre seus governos e 
na derrota de m ovim en

Há um passo da deci
são para a disputa dos 
cargos à prefeitura e 

à câmara dos vereadores.

oposição, galã e um tan
to conservador, destoa 
do governo popular de 
Chávez, o revo lucionário  
do terce iro  m undo.

tos socia is brasile iros 
que defendem  o anti- 
-im peria lism o.

Pois é, parece que a 
h istória é mais séria do

O em bate entre es
sas figuras tão d ife ren
tes pode parecer menos 
in teressantes do que a 
fam igerada disputa elei-

que se poderia supori

Edson Agnetlo é ar
quiteto, urbanista e em
presário, pós-graduado 
peia FGV.

a cidade do livro, é quase 
que a cidade dos cavaletes, 
santinhos, jingles [comple
tamente desnecessários] e 
jornaizinhos. Por onde se 
passa, tem sempre algum 
"marqueteiro" fazendo 
campanha, ou "anti-cam- 
panha", a favor ou contra 
algum candidato.

No último ano. Lençóis 
foi exposta na mídia de for
ma imoral e escancarada, 
como jamais havia sido na

Colunista da Semana

Otávio Frabetti

Horário Eleitoral 111

Na coluna anterior 
tratamos dos for
matos engessados 

e pouco atrativos dos deba
tes eleitorais da televisão. 
Esperamos um embate de 
propostas e idéias para 
descobrir qual candidato 
está mais preparado, mas 
nos deparamos com um 
mar de regras que carrega 
discursos vazios e promes
sas. E sobre promessas que 
iremos falar hoje.

Todos os debates são 
pensados e produzidos pe
los departamentos de jor
nalismo de cada emissora. 
Por ser assim, o debate é 
pautado pela seriedade e 
imparcialidade, caracterís
ticas típicas do jornalismo. 
Há outras características, 
como 0 mediador do evento 
ser um jornalista de credibi
lidade da casa, e lançarem 
mão de recursos como répli
ca, tréplica (similar à máxima 
jornalística de ouvir os dois 
lados da situação).

O grande problema é 
que, muitas vezes, o jorna
lismo serve de instrumento 
para candidatos descar
regarem suas promessas.

Contudo, seria aquele uma 
vítima ou um cúmplice dos 
políticos? A resposta seria 
uma vítima, pois a televisão 
cumpre seu papel em dar 
mais um espaço de debate 
aos candidatos que levaria 
a uma conscientização dos 
eleitores. E seria cúmplice 
também, quando não cobra 
do candidato eleito a apli
cação daquelas promessas. 
Porém, junto com a impren
sa, há 0 eleitor. Sim, o eleitor 
pode e deve cobrar que o 
governante torne realidade 
aquele amontoado de tópi
cos despejados nas eleições. 
Como? Já que não há nenhu
ma sanção legal que coíba 
promessas, a memória é a 
melhor delas. Temos que 
guardar aqueles jornaizi
nhos que sujam nossa gara
gem e nossa cidade. Ali está 
0 plano de governo dos po
líticos e o que ele prometeu 
que faria à cidade. Também 
é interessante guardar grava
ções de debates e programas 
políticos no rádio ou na te
levisão. Quanto mais provas 
materiais, mais fácil cobrar 
dos governantes.

Nunca é demais lembrar

que 0 exercício do voto 
não é brincadeira. Se um 
político que só prometeu e 
nada fez foi eleito, significa 
que ele recebeu a confian
ça da maioria dos eleitores. 
Assim, vale sempre consul
tar em quem votar. Mes
mo que os debates e os 
horários políticos deixem a 
desejar, procure sempre a 
vida pregressa do político. 
A internet está aí e é uma 
Importante aliada. Além 
disso, esqueça a história 
de votar em quem está ga
nhando. É comum se ouvir 
que alguém votaria num 
candidato, mas como ele 
não ganhará, muda seu 
pensamento e dá o seu 
voto a quem supostamen
te tem mais chance. Não 
vote pelo resultado nem 
pela cabeça dos outros. 
Vote com a sua consciên
cia. Você tem a chance de 
eleger alguém competen
te. Vai deixar ela passar? 
Boa eleição a todosl

Otávio Frabetti cursa 
o J*  ano de Comunkaçõo 
Sodai, com habilítaçõo em 
Jomaiismo, na ÜNESP
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história do legislativo muni
cipal. Fatos, e processos no 
Ministério Público que pre
cisam ser "refrescados" na
memória do lençoense.

Seu candidato de agora 
é o mesmo que se corrom
peu, durante os quatros 
anos que se passaram?

Seu candidato é capaz de 
administrar a própria vida 
pessoal de forma honesta?

Será que seu candidato 
será mesmo capaz de cum
prir o que prometeu ou de
pois que estiver na câmara, 
vai preferir mudar apenas a 
própria vida?

Não deixe isso de lado, 
você pode cobrar, ques
tionar e reivindicar qual
quer decisão que não es
tiver de acordo. Guarde

válido para que não haja ar
rependimento, críticas e re
clamações após as eleições e 
no decorrer do mandato dos

as propostas, grave na 
memória as "ladainhas"
ditas no palanque.

Em time que está ganhan
do não se mexe, porém, em 
time que esta perdendo, tro- 
ca-se os jogadores.

Pense em tudo que você
• fja OUVIU esse ano na cam
panha eleitoral e avalie se 
é possível que alguma das 
propostas se torne real. 
Se conscientizar é preciso e

eleitos. Pode ser clichê, mas 
voto é secreto, por isso não 
o venda, seja transparente e 
vote em quem você deseja e 
acha que ajudará a cidade e 
não em candidatos que você 
tem afinidade e sabe que não 
farão nada para melhorar a 
vida da população lençoense. 
Cobre do seu candidato as
promessas que ele fez, para 
que Lençóis se torne uma 
cidade melhor e mais justa. 
Você tem esse direitol

Politicando
Conheça a candidata Irani Gorgonio

.  ^

K
N*

I
rani Gorgonio é mulher, 
mãe, esposa, trabalha
dora comprometida com 

0 bem-estar social do seu 
bairro e da sua cidade. É 
uma batalhadora.

Mais uma vez pede seu 
voto de confiança para a Câ
mara de Lençóis Paulista. 

Líder comunitária desem
penhou papel importante. 

Irani vai defender os

interesses dos lenço- 
enses no Legislativo, t  
hora de mudar e apostar 
na força, competência e 
honestidade desta mu
lher na Câmara.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS BANDEIRAS DE IRANI
Em defesa da mulher Assistência

Irani vai defender políticas 
que assegurem os direitos 
das mulheres. "Temos que 
garantir prt)teção, saúde e ca
pacitação para as lençoenses".

promoção sodat
"Já liderei uma associação 

de bairro e sei da importân
cia da união da comunidade

Pela saúde
"Vou trabalhar para 

que a saúde em Lençóis 
Paulista continue privi
legiando a prevenção, 
apoiando os projetos e 
programas já existentes e 
sugerindo m elhorias".

para o bem comum. Por isso, 
entendo o valor dos cen
tros com unitários. Já tra-

Fiscalização 
A Câmara de Lençóis 

cisa de renovação. Irani tiaz 
valores da coligação üençóts in  
vada a Sério e vai legislar catr\ 
base em valores éticos, com
respeito ao dinheiro públi

balheí para a valorização 
estrutural e ampliação de 
projetos nestes espaços. 
Com seu voto, na Câmara 
de Vereadores, serei capaz 
de fazer muito mais por 
nossa cidade".

Recursos
Irani tem força no PSDB 

e conta com o apoio do 
deputado federal Mendes 
Thame, onde usará seu
prestígio para buscar re-,' 
cursos para o município.



ESPECIAL

a última semana,
NotíciasNo jorna

de Lençóis abriu 
■spaço para que os 

candidatos ao exe cu ti
vo m unicipal pudessem  
responder a perguntas 
tem áticas elaboradas

por nossos p ro fis s io 
na is , a fim  de o fe re c e r  
aos e le ito re s  lenço- 
en ses  um a nova o p o r
tu n id a d e  de a v a lia r  o 
grau de c o n h e c im e n 
to dos co n co rre n te s  a

cond ições e s tru tu ra is  
do m un ic íp io .

Dando continuidade

tim os de um preceito 
estabelecido na Lei Or-

à in ic ia tiva , às véspe
ras das e le ições deste 
domingo, o assunto es
colhido foi

cerca dos p rob lem as e
segurança 

pública. Para tanto , par-

gânica da cidade, data
da de 1990, que prevê a 
criação de uma Guarda 
M unicipal em Lençóis 
Paulista . Com isso, le
vantam os 0 questiona

mento se a Ronda Pa
trim onia l existente na 
cidade, ho je , cum pre o 
papel que se esperaria 
da guarda; além de dis
cutir de quem é a res
ponsabilidade sobre a 
segurança dos cidadãos.

Dessa form a, os candi
datos Cleuza Spirandellí 
(PTB), Edson Fernandes 
(PSOL), Izabel Cristina 
Lorenzetti (PSDB) e M ar
cos Rodrigues de Lima 
(PC do B) responderam  a 
seguinte pergunta:

Considerando que a Lei Orgânica do Município de Lençóis Paulista, datada de 1990, prevê que seja criada na cidade uma Guarda Municipal, 
você acredita que o trabalho que ela poderia desempenhar, em termos de segurança pública, é totalmente abarcado pelo serviço 

da Ronda Patrimonial existente hoje no município? E na sua opinião, quem é responsável pela segurança do cidadão?

Cleuza de Fátim a Ribeiro Spiradelli (Cleuza Spirandelli)
A Ronda Patrim onial 

realiza um bom trab a
lho. Porém , o efetivo  é 
pequeno e, em alguns 
casos, despreparado. 
Aum entarem os e prepa
rarem os m elhor o se rv i
ço. Colocarem os a Ron

da Patrim onial em mais 
prédios públicos, p rinci
palm ente nas escolas. A 
criação da Guarda M uni
cipal será d iscutida ju n 
to a policia civil e m ilitar. 
Se for v iáve l para a cida
de, criarem os o serviço .

Segurança pública é 
dever das três esferas:

trafico

fed era l, estad ua l e m u
n ic ip a l. Por isso , nos 
reun irem o s com a po
lic ia  c iv il e m ilita r para 
d iscu tir  ações para p re 
ven ir fu rto s , roubos e.

p rincipalm ente , 
de drogas. Lutarem os 
junto  ao governo e s ta 
dua l, para que sejam  
in sta lad as bases com u
n itá ria s  da po licia m ili
ta r em pontos e s tra té 
gicas da cidade.

Edson Fernandes (Prof. Edson)
Entendemos que a 

questão da segurança está 
vinculada com a questão 
dos direitos sociais. Re
pressão pura e simples 
não resolve a crim inalida-

tão, a prioridade é inves
tir em educação, saúde, 
cultura, lazer, emprego, 
moradias. Um exemplo: 
o centro da cidade fica

deserto
de que é, em parte, fruto 
das desigualdades pre
sentes na sociedade. En-

praticamente 
durante as noites, o que 
aumenta a sensação de

deinsegurança quem

precisa se d irig ir até lá 
neste período. Por outro 
lado, há terrenos vazios 
que poderíam  ser desti
nados a m oradias, e não 
à especulação im ob iliá
ria , aum entando a segu
rança da região. Quanto 
à criação de uma guar

da, entendem os que se
ria uma medida inócua, 
não a lteraria  o quadro 
de vio lência atualm ente
verificado , portanto, so
mos contra. Preferim os 
o uso de recursos na d i
m inuição das desigual
dades sociais.

Izabel Cristina Cam panari Lorenzetti (Bel)

A administração cum
pre fielm ente a lei orgâ
nica, que limita a atuação 
da guarda municipal (ou 
vigilância) à proteção do 
patrimônio do Município. 
Nossa lei maior, a Cons

tituição Federal, define 
que Segurança Pública é 
dever do Estado. Lençóis, 
dentro do alcance legal, 
promove a segurança da 
população em parceria 
com as forças policiais.

Nosso Plano de Governo 
prevê 0 fortalecim ento da 
Ronda Patrim onial, am
pliação do m onitoram en
to por câmeras e melho
ria da iluminação pública, 
o que já ocorre. Politica

mente, continuaremos 
atuando para aumentar 
o efetivo de policiais ci
vis e m ilitares e ampliar o 
convênio de colaboração 
técnica e material entre
Estado e Município.

M arcos Rodrigues de Lim a (M arcão Piauí)

Na minha opinião, 
essa ronda patrim onial 
não é com patível com as 
necessidades da popula

ção. No meu m andato, 
a guarda m unicipal, que 
possivelm ente será im 
plantada, atenderá pron-

/ •tam ente os m unicipes e 
trabalhará  juntam ente 
com as polícias civil e 
m ilitar. Quem deve zelar

pela segurança do cida
dão é o governo federal
e estadual, juntam ente

f •
com 0 municipto.

PARAXVEREMDjORi

f José Santana
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CULTURA

OBITUARIO

Escritora lençoense eterniza lembranças do avô em livro sobre a família Charly
Edson Corre la/Notícias de Ler>çóls

No livro, Conceição relata as histórias que ouvia de seu avô quando ainda era criança

Á ustria. Esse é o 
ponto de partida 
da história que a 

lençoense Conceição Car- 
lis Arruda transformou 
em livro há cerca de seis 
anos. Repleta de roman
ces, decepções e supera
ção, a obra é a concretiza
ção de um sonho nascido 
quando a escritora era 

^jpenas a menina que ou
via de seu querido avô as

comoventes histórias da 
fam ília Charly.

Conceição cresceu ro
deada pelo carinho de 
Miguel. Descendente 
dos primeiros Charly que 
vieram  para a região de 
Lençóis Paulista, ainda no 
século XIX, ele fazia ques
tão de com partilhar com 
a neta todas as lembran-- A -*. * «
ças guardadas consigo ao 
longo da vida. Lembran

ças que despertaram  em 
Conceição o desejo de 
eternizá-las em um livro.

Com sete anos de ida
de, a escritora começou a 
esboçar as prim eiras pá
ginas daquilo que, anos 
depois, se transform aria 
na obra Ternura. Narran
do a trajetória dos austrí
acos Eurico e Agne e seus 
dois filhos, Henrique e 
Demétrio, desde que dei

xaram seu país de origem 
e viajarem  para o Brasil, 
em busca das riquezas 
do café, o livro se cons
trói sobre a separação de 
Demétrio e a namorada, 
além da nova vida da fa 
mília em solo brasileiro.

Sobrinho do protago
nista de Ternura, o avô 
de Conceição presenciou 
muitos momentos már- 
cantes dessa história. In

clusive 0 triste retorno do 
tio para sua terra natal, 
em busca de sua amada 
e do filho , cuja ex istên
cia só descobriría muito 
tempo depois de sua che
gada no Brasil.

Ao lado de seu avô por 
m ais de v in te  anos. Con
ceição m anteve aguçada 
a curiosidade sobre seus 
antepassados, tom ando 
para si a incum bência de 
cum prir a m aior vontade 
de M iguel: "E le  sem pre 
dizia que queria so ltar 
essa h istória  aos quatro 
cantos", conta a escrito 
ra. Convertendo isso na 
m issão de sua vida , ela 
enfrentou tud o  e todos 
com  a m esm a p e rse v e 
rança  e d e d ica çã o  que 
lhe p e rm it ira m  co m 
p le ta r  os e stu d o s  e 
c r ia r  so z in h a  os do is f i
lhos, quando ficou viúva 
e trabalhava dia e noite 
para sustentá-los.

Mas se engana quem 
pensa que essa história 
de conquistas term ina 
por aí. Conceição Carlis 
Arruda ainda tem muitos 
planos. Seja na coleção 
de poemas que preten
de publicar ou no livro 
de ficção que já começa 
a esboçar, sua história na 
literatura, nascida com. t '

Te rn u ra , ainda reserva 
muitos capítulos.

Maria V. 5. Batista
Idade: 80 Anos 

t  29/09/2012 

Local: Agudos

Luiz Carlos Cardozo
Idade: 43 anos

t  01/10/2012
Local: Lençóis Paulista
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Luiz Nicolau
Idade: 82 anos

t  01/10/2012
Local: Lençóis Paulista
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Ana Rosa de Paiva
Idade: 65 anos

t  02/10/2012
Local: Lençóis Paulista
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Fabio A. F. Meireles
Idade: 30 anos

t  02/10/2012
Local: Lençóis Paulista
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Edson Carlos
Idade: 91 anos 

t  03/10/2012 

Local: Lençóis Paulista

Urbano Lopes
Idade: 87 Anos 

t  03/10/2012 

Local: Lençó is Paulista

Show de Prêmios
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^  Fu n erária
BOM PAStOR

C A S A  A 8 R IG O

AMORADA

T  nova opção em funerária, 
oferecemos a meCfior solução e tamSém o serviço 

mais eficaz para a realização do fu n era l

jU e n c f im c n to  2 4  fu 

’i€ í in o s  S e  J Â s s is t ê n c ia  'F a m ííia ii .

C e r im o t íú m  € 'ú n e 6 r c s  e
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//Eu leio o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

A N U
(14) 3263 1062
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jornal noticiasdeiencois.com.br
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C o r v o  HraoLt»
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Eliane Alves Pereira, 
ajudante geral



ESPORTE

Talentos do jiu  jitsu lençoense serão 
selecionados para treinar nos EUA

o  projeto dos lutadores Diego Ramos e Matheus André levará atletas para a sua
academia no país, onde treinam nomes como NIck e Nate Diaz

UIVO Pessoal

Nathan Diaz, na foto com Matheus André e Diego Ramos, irá disputar no mês de dezembro o cinturão dos leves no UFC

Há se te  m eses,
Diego Ram os m u
dou rad ica lm en te  

sua v id a . Ele fo i para 
New Je rsey , assum iu  a 
fren te  de uma acad e 
mia de a rte s  m arc ia is  e 
agora p la n e ja , ao lado 
de M atheus A nd ré , seu 
grande am igo e dono do
espaço , leva r a jo ven s 
lençoenses a o p o rtu 
nidade €Íe-^Q.ttornarem 
lu tad o res p ro fiss io n a is .

A intenção dos dois 
m estres de jiu  jitsu , 
únicos fa ixa-preta da 
modalidade form ados 
em Lençóis Pau lista , é 
promover um in tercâm 
bio que traga à cidade 
atletas de experiência 
internacional para t re i

narem  na academ ia de 
Diego, hoje sob o co
mando de Décio do San
tos. Ao mesmo tem po, 
jovens prom essas do 
esporte local seriam  le 
vadas para os Estados 
U n idos com p a tro c ín io , 
m o rad ia , bolsa au x ílio  
e curso  de ing lês a sse 
gurados pela academ ia 
G rac ie  F ig h te r Tam pa, 
d irig ida  por M atheu? ,

-* t
há cinco  anos.

Segundo Diego Ra
mos, a in ic ia tiva  é a con
cretização de um sonho 
nutrido por ele e o amigo 
desde o com eço de suas 
tra je tó rias  no jiu  jitsu . 
Sonho que foi além  da 
vontade de tornarem -se 
grandes com petidores.

"Os m elhores lutadores 
saem  do B rasil, seja de 
Lençóis ou qualquer ou
tro lugar do país. Mas 
eles têm  vá ria s  b a rre i
ras a serem  u ltra p a ssa 
das. Por isso , querem os 
ab rir  essa o p o rtu n i
dade para  quem  tem  
ta le n to  e q u e r se r  um 
lu ta d o r. Vou e s ta r  aqu i 
para se rv ir  de apo io  à 
rea lização  do sonho de- 
irs-*, assegura Diego.

Atendendo cerca de 
cinquenta a tle tas , en
tre  com petidores de 
e lite  e in ic ian tes, inc lu
sive crianças, a acade
mia é o local de tre ino 
de nomes como Nick e 
Nate Diaz, lutadores do 
UFC (U ltim ate Fighting

urvD Pessoal

Diego Ramos, em um dos seus treinos na academia Grace Fighter Tampa, em New Jersey

Cham pionship), a m aior 
organização de artes 
m arcia is do mundo.

Previsto  para entrar 
em prática em 2013, o 
programa de in tercâm 
bio já  com eça a dar seus 
prim eiros passos. Duran
te o mês de dezem bro, 
Diego e M atheus esta
rão no Brasil ana lisan 
do os prim eiros nomes 
selecionados por Décio 
para integrarem  a lísta 
de lutadores que terão 
a chance de, no período 
de um ano, m ostrar que 
têm condições de per
m anecer entre os atletas 
da academ ia, sediada na 
F iladé lfia .

Para Diego, da mes
ma form a que o jiu  jitsu 
mudou sua vida , ele po
derá e deverá transfor
m ar a h istória  de m uitas 
pessoas. "O pessoal tem 
m uito preconceito com 
todo praticante da mo
dalidade, mas é quando 
a gente está dentro do 
tatam e que vê o porquê 
dela ser tão apaixonan- 
te . O jiu jitsu  é muito 
mais do que uma arte 
m arcia l. É um estilo  de 
vida que muda até m es
mo nossa form a de pen
sar e enxergar o mundo", 
ressalta o lutador.

Espaço do Atleta
Estou aqui nos Estados 

Unidos já tem quase cinco 
anos, e hoje vejo o cresci
mento do Diego com pro
fessor. Eu trouxe o Diego 
comigo, e hoje tenho 
orgulho do trabalho que 
ele faz. Eu treinava com 
ele em Lençóis Paulista, 
quando ainda éramos 
adolescentes. No nosso 
time tem vários lutadores 
famosos de MMA, meu 
amigo, por exemplo, vai 
lutar pelo cinturão dos 
leves no UFC no mês de 
dezembro, o nome dele e 
Nathan Diaz.

Nosso time é conside
rado um dos cinco melho
res times para se treinar 
MMA no mundo; e o Die
go é do nosso time.

Estamos nos dando 
bem aqui e ninguém, em 
Lençóis, sabe disso.

O UFC no Brasil, agora 
é moda, porem aqui, já é 
bem maior, quero divul-

Arqulvo Pessoal

9

gar nosso nome no Bra
sil, porque aqui, somos 
lençoenses que fazemos 
sucesso, e ainda vamos 
muito mais longe!

M atheus André, 
professor de Jiu Jtsu

Este name c&mMm, cam irahalkol

•Cd

COMÉRCIO:
• Estac(oi>amento em 45 graus 
em algumas ruas do centro.

CULTURA:
• Criação da Academia 
Lençoense de Letras ‘Arléia 
Aparecida Avelino Garcta"

PODER LEGISLATIVO:
• Comissão permanente 
de transparência.

SAÚDE:
• Farmácia para o Pronto- 
Socorro aos finais de semana.

SEGURANÇA PÚBLICA:
• Guarda-Municlpal armada 
com armas nSo letais.
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CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SE

ótima casa no bairro 
Açal (perto do azulão) 
c/ 2 quartos, sala, 2 
banheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, jar
dim de inverno, cerca 
elétrica e alarme, R$ 
• 175.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430>tel: (14) 
3263-0021- wwwimo- 
billá ria21Lp.com.br

Casa no bairro cacho- 
erinha c/ 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem p/ 01 carro 
e lavanderia, pisos ex
ternos novos e pintura 
nova. (Oportunidade) 
-  RS - 100.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
lmobillária2 lLp.com.br

Casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 - 
R$ - 135.0(X),00, aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- wvw.imo- 
biliária21Lp.com.br

Casa c/ comércio na 
frente (próprio para bar, 
lanchor>ete e outros) no 
Jardim Monte azul -  R$ 
• 107 000,00 (nSo acei
ta financiamento) . Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
imobiliária21Lp.com.br

Casa no Parque Rondon 
c/ 01 suíte e 02 quartos, 
banheiro, sala. cozinha, 
rancho c/ lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, 
R$ • 210.000,00, Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.lmo- 
biliária2 lLp.com.br

Excelente sobrado no 
jardim ttamaraty c/ 
445,00 m2 de constru
ção, 1050,00 m2 de 
terreno, c/ piscina, ran
cho c/ churrasqueira, 3 
quartos sendo 01 suite 
c/ banheira, jardim 
arborizado, 2 salas. 2 
banheiros, rica em ma- 
deiramento e biindex, 
armários embutidos, 
mármore italiano na 
sala, lareira, sacada nos 
quartos, venha conferir. 
Tr. na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www 
imobiliária2 lLp.com.br

Casa na cecap em fase 
de obras , c/ 3 quartos 
sendo 1 suite, 3 ba
nheiros, dep. empre
gada, garagem para 
2 carros, sala, lindo 
madelramento -  RS -
115.000,00. não aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- VAVw.imo- 
biliária2 lLp.com.br

Casa no jd. Village c/ 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha e banheiro, 
armário embutido na 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Tr. na Imobiliá
ria 21. Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
rla21Lp.com.br

Excelente edicula 
no jd. village, ótimo 
acabamento, piscina.

churrasqueira, gara
gem p/ dois carros, 1 
quarto, banheiro, sala, 
copa e cozinha, cerca 
elétrica e ventilador 
de teto. Tr. na Imobi
liária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- www-imo- 
blliária2 llp.com.br

Casa no Jardim João 
Paccola c/ 60,00 m2 
de construção. 01 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem p/ 02 carros, 
armário embutido 
na cozinha, terreno 
com 222,00 m2 -  R$ 
- 140.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio,430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliária21Lp.com.br

Ótima casa no Jardim 
Maria Luiza II com 
muito porcelanato, ar
mários embutidos na 
cozinha e banheiros, 
pias dos banheiros c/ 
cubas sobrepostas, 
saneas, 03 quartos 
sendo 01 suite c/ guar
da roupa embutido, 
banheiro, lavanderia, 
jardim de inverno, 
sala, garagem p/ 02 
carros. Tr. na imobiliá
ria 21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
ria21Lp.com.br

casa nova no jd. Eu
ropa c/ 2 quartos, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, aceita finan
ciamento. Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
billária21Lp.com.br

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
.suíte, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, 
sala. NOVA. Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- wv/w.lmo- 
biliária21Lp.com.br

Casa no centro da 
cidade c/ ótima loca
lização (av. LJbirama) 
prox. cemitério • piso 
durafloor, 3 quartos 
, suíte, sala, cozinha 
planejada, churras
queira, garagem cober
ta. RS - 240.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de mak), 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
imobiliária21Lp.com.br

Sobrado centro da cida
de -  próximo escola Or. 
Paulo Zlllo, excelente 
para clinica/ comér
cio. Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
ria21Lp.com.br

Casa nova no jd. prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro 
grande, garagem p/ 3 
carros, r$ 240 000,00. 
Tr. na Im o b iliá r ia  
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel; (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
ria21Lp.com.br

Excelente casa (semi- 
•nova) no jd. Santa Te- 
rezínha c/ 03 quartos, 
02 banheiros, cozinha 
c/ armário embutido, 
biindex, jardim, ran
cho c/ churrasqueira 
c/ forno de pizza e 
lenha, lavanderia, san
ea e boa localização, 
rS • 240 000,00 Tr. na

imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliária21Lp.com.br

Casa cecap c/ 2 dor- 
ms, s.tv, 1 wc., coz, +1 
edicula. Ivg coberta. 
Oportunidade! Vita- 
gliano C82S68/ Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref:00241

Casa em H terreno 
próx. superm. pq re- 
sid. Rondon; c/ 2 dor- 
ms., s. tv, Iwc, coz, Ivg 
cob. Oportunidade! 
Ac flnancl Vitagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br/ref:00242

Linda resid. centro 
próx a delegacia, clu
be entre outros, c/ 3 
dorms, 1 suite, 2 wes, 
escrit., coz, ar. serv., 
churrasq. e piscina 
3 vgs cob. Oportuni
dade inclusive para 
clinicai Vitagliano 
C82568/ Tr. nos telefo
nes: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163-W W W . 

vitagliano.com.br / 
ref;00231

Casa Jd Monte Azul c/ 
2 dorms, 1 suíte, 2 wc 
sociais, s.tv, s.jantar, 
coz, ar.lazer c/ chur
rasq., 2 vgs Oportu
nidade! Vitagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br / ref:00232

Excel, área comercial 
(industrial) 2.093m* á 
200 mts da rod. Mar. 
Rondon.localiz. ótima 
uma empresa de até 
médio porte Aceita 
permuta de 50% em 
veiculo ou facilita o 
pagamentol Vitagliano 
C82568/ Tr. nos telefo
nes; (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com. 
br/ref;00236

Prédio comercial no 
Jd Itamarati 310 m  ̂
ótima localização ideal 
para : padaria, salão 
de festa, restaurante, 
academia e outros. 
Ótima oportunidadel 
Vitagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www 
vitagliano.com.br / 
ref:00225

Excelente resid. jd. 
Itamarati de alto pa
drão, rica em acaba
mento, amplo terreno,
4 dorms. 1 suíte c/ 
arm., * wes soc., sala 
2 ambientes, ar serv., 
ampla coz. c/ arm., ar. 
lazer c/churrasq. 2 vgs 
cob. Aceita Propostal 
Vitagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano com.br / 
ref:00226

Prédio comerc. Jd 
Ubirama, próx. av. 
P- Saiústio, exc. to- 
cailz Ideal p/: pa
daria, lojas, entre 
outros. Oportuni
dade, venha conferir! 
Vitagliano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vttagliano.com.br / 
ref:00227

ISAMIX
CONTRA TA
A ssistente de RH 

com  conhecim ento pleno 
de todas a s  fases  
de contratação e 

adm inistração de pessoal.

Envie seu currículo para: 
Rua Raul Gonçalves, 124 - 
centro Lençóis Paulista, ou 

isamix.trading@yahooxom.br

Casa Jd M. Azul ótima 
localização; c/ 2dor- 
ms, Iwc soc., s.tv, Ivg 
coberta, ac. fínanc. 
Vitagiiano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www 
vitag liano .com .br / 
ref;00211

Linda resid Jd Euro
pa SS.OOm^ 2dor- 
ms, Iw c social, sala 
TV integrada c/ coz 
, estilo americ., ar. 
serv., bom acaba
mento, tudo novi- 
nho, 1 vg desc Vi- 
tagiiano C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / 
ref;0021S

Casa Jd M. Luiza 
III -  3 dorms. 1 su
íte + 1 wc soc., s. 
tv , ar. serv. Cob., 
2 vgs desc. V ita
gliano C82S68/ Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www 
vitagliano.com .br / 
ref:00219

Casa nova c/ 4 dor
ms. sendo 1 suíte * 
2 wc,, ampla sala c/ 
jd. inverno, ampla 
coz, ar. serv., 2 vgs 
grandes cobertas, 
ótima localização 
(fácil acesso ao cen
tro) exc. acab. V ita
gliano C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com .br / 
ref;00220

Magnífica resid. Jd 
Itamarati c/ 4 dor
ms. 1 suíte, sala c/ 
2 ambts , coz, am
pla, ótima ar. de 
lazer c/ churrasq. 
sala de jogos, pis
cina, play groud, 
ótimo paisagismo 
e acabamento V ita
gliano C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 > www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00222

Casa c/ 170 m̂  no 
jd. príncipe, 3 dor
ms. 1 suite, wc soc., 
s.tv. coz. c/ arm ., 
+ ar. lazer c/ chur
rasq. 4 vgs cob. 
exec locallzaçãol Vi
tagliano C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14)

3263-3163 -  www 
vitagliano.com.br / 
ref:00223

Linda resid. no 
Jd.Itam arati c/ 
445m* em terr 
.1 .042,00 m* am
bientes amplos. 
4 dorms, 1 suíte, 
2 salas, exc. aca
bam., pise., chur
rasq. C82S68 - Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www 
vitagliano.com .br / 
ref:00195

Casa em L Jd M. 
Luiza IV; 2dorms 
,wc social, saia 
tv, coz, lavand., 3 
vgs descob. Aceita 
permutal Vltaglla- 
no- C82568/ Tr. 
nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vltagliano.com .br / 
ref;00203

Casa cecap , 2dor- 
m$, s .tv , wc so c ., 
coz. c/ copa, * 
ed icu la  c/ 2 co- 
módos e wc so 
c ia l 2 vgs co b er
tas O bs: fo rro  de 
m ade ira  V ltag lia- 
no C82568/ Tr. 
nos te lefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitag liano .com .br / 
ref;0020S

Casa c/ 179m* nova 
em terr. de 42Sm* 
no Itamarati. C/ 
3 dorms. sendo 1 
suite c/ closet, wc 
soc.. ampla sala es- 
tar-visitas, sala TV, 
lavabo, coz. gde in- 
terl. a ar serv. 2 vgs 
cob. Obs: bom aca
bam. - exc. plan
ta. confiral V ita
gliano / C82S68 Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagllano.com .br /

Casa c/ 140m’ , no 
Pq resid Rondon 
2dorms, sendo 1 
suíte, wc soc., coz, 
s. tv/estar, ♦ edíc. 
fundos c/ 1 dorm e 
wc , ar. serv. 2vgs 
desc., bem ioca- 
liz. C82568 / Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www. 
vitagliano.com .br / 
ref:00192

Casa c/ 166m^ bem 
iocaliz. na Cecap, 
3 dorms, wc so
cial, sala tv / estar, 
coz., bom acab. * 
ar. lazer c/ chur
rasq e wc. 2 vgs 
cob. Estuda prop. e 
ac. financ.t / V ita
gliano /C82S68 - Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 > www. 
vitagliano.com .br / 
ref. 00179

Sobrado lindo, c/ 
200 m* reg privil. 
do Jd. América. Bai
xo; linda s. visitas, 
coz. c/ sala jantar 
integ., wc social e
1 dorm. Cima: s. TV 
intima c/ sacada, 
3 dorms, wc sociai 
♦ edíc. c/ 1 dorm , 
sala, coz. e wc. e 
quintal. 5 vagas,
2 cob. Ac. financ.l
Vitagliano C82568 
/ Tr. nos telefones: 
(14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -
W W W . v i t a g l ia n o . 
com.br / ref. 00154

Linda casa no Caju, 
próx. à coméres. C/
3 dorms, $. TV, s. 
jantar, wc soc., coz. 
gde , a .s ., + ar lazer 
e quintal. 1 vaga 
cob * 3 desc. Exc

VENDE - SE
Casa em construção com 246,40m^ 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de residência aprovado com: 
92,50m* e fundação pronta; com liga-1 
çâo de água, esgoto e energia elé-i 
trtea. Aceitamos permuta com Imóver 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

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

Casa bem loca- 
liz . c/ ótimo aca
bam. no M. Azul. 
São 106m* em boa 
planta, 3 dorms, 
wc socia l, s .estar, 
coz. c/ ligação p/ 
s . ja n ta r  * rancho 
de laze r c/ churra- 
que ira . 1 vg. cob. 
C82S66 / Tr. nos 
te le fo n es ; (14) 
9724-8803 O U  (14) 
3263-3163 -  www. 
v ita g lia n o .c o m .b r 
/ ref 00188

acbmto ó t. oport., 
ac. perm - ideal p/ 
investiri V itaglia
no / C82568 -  Tr 
nos telefones: (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163 -  vitagliano. 
com.br / ref. 00160

Casa nova frt a prç 
no Itapuã, ideal p/ 
lazer/festas. C/ 1 
dorm st., sala am
pla, lav-, varanda 
gde, C O Z - ,  ar. serv..

+ quintal c/ gde 
esp. p/ pise. e co- 
mérc., agregado. 1 
vg. cob., exc. p/ in
vestidor, apenas R$
120.000,001 C82568 
/ Tr. nos telefones: 
(14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -
vitagliano.com.br / 
ref. 00167

Casa no J. Paccola 
c/ boa planta. Pos
sui: 2 dorms sendo 
1 ótima suíte, wc 
social, sala de TV e 
v is it ., coz. c/ copa 
integrada e a/s * 
quintal, c/ esp. p/ 
ar. lazer. 1 vaga. 
Obs.; Acabam, de 
1* - Vale a pena co- 
nhecerl A c .financ.l 

V itagliano / 
C82568 - Tr. nos 
te lefones: (14)
9724-8803 / 3263- 
3163 -  vitagliano. 
com br / ref. 00136

Sobrado c/ 350m* 
exc. Iocaliz. Várias 
salas, ótima cozi
nha, 3 dorms. (2 su
ítes), WC social, ar. 
lazer e ar. p/ escrit. 
ou clínica integrada 
ao imóvel. Obs: aca
bamento nobre c/ 
vista panorâmica p/ 
toda cidade Várias 
vagas. Ac. Permuta 
e propostal Vitaglia
no / C82568 -  Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163- vitagliano. 
com.br / ref 00114

Casa em X terreno 
c/ lindo acabmto 
na Rondon. Sala de 
TV, 3 dorms, WC 
social, jd. Inverno, 
coz e a/s coberta, 
além de ar. lazer c/ 
churrasq. e linda 
vista panorâmica. 
1 vaga coberta. Ac. 
Financ.t Vitaglia
no / C82568 -  Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163- vitagliano. 
com.br / ref. 00115

Casa c/ 146 m^ 
no centro próx. a 
Unimed, Ideal p/ 
clínica. Ampla sala 
de visitas e jantar, 
coz., 3 dorms c/ 1 
suíte, WC social *■ 
ar. lazer, churrasq. e 
quintal. 2 vagas. Ac. 
Financ. e permutal 
Vitagliano / C82S68 
-  Tr nos telefones; 
(14) 9724-8803 / 
3263-3163 -  v ita
gliano.com.br / ref. 
00112

TERRENOS/
SÍTIOS

Excelente chácara 
na cidade Macatu
ba c/ 20.000 m2 de 
área, lindo acaba
mento c/ 3 quartos, 
2 suites, piscina, jd. 
de inverno, lavan
deria e churrasquei
ra - venha conferir, 
preço sob consulta. 
Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel; (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
ria21Lp com.br

Excelente chácara 
de alto padrão na 
região c/ 3 suites, 5 
quartos, 7 banhei
ros, 3 salas, dep. 
Empregada, pisci
na, churrasqueira, 
sauna, bar molha
do, madelramento.

porcelanato, jardim 
de inverno, lagoa 
c/ peixes ornamen
tais, closet c/ larei
ra e canil c/ 580,00 
m2 de construção 
e 5000,00 m2 de 
terreno, venha con
ferir . Tr. na imobi
liária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  te l: (14) 
3263-0021- W W W  

im o b ll iá r ia 2  IL p -  
com.br

Terreno no jd. Prin- 
cipe na parte alta, 
R$ - 60.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430
-  te l: (14) 3263- 
0021- www.imobili- 
ária21Lp.com.br

Chácara perto de 
cachoeira c/ pisci
na, pomar, amplo 
rancho c/ churras
queira, 2 quartos, 2
banheiros, 6.000,00 
m2 de área e 100,00 
m2 de construção, 
R$ - 180.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio, 430
-  tel; (14) 3263- 
0021' www.imobili- 
ária21Lp.com.br

Terreno no Jardim 
Nelii, na primeira 
rua, ótima localiza
ção, 258m*. Valor 
de R$65.000,00. 
Tr. com Thiago, tel: 
(14) 3264-1746.

Sitio com 2,7 alqu., 
possui; 2 nascen
tes de água, lagoa, 
2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, 
casa e amplo saião 
festas A 12 km da 
cidade. Exc. Pro- 
priedadel Vitaglia
no / C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163 -  vitagliano. 
com.br / ref. 0005

Barracão (centro), 
novo, c/ 180m* ter
reno plano, pé dir. 
alto, cobert estrut. 
m etal., piso cim. 
polido, fácil acesso 
p/ cargas, wc serv , 
coz., ♦ escrit. c/ wc. 
Invest. c/ aluguel 
garantido I V itaglia
no / C82568 -  Tr. 
nos telefones: (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163 -  vitagliano. 
com.br / ref. 00104

Galpão / Barracão , 
c/ 400m’ terr. pla
no, possib amplia
ção de * 400m*. pé 
dlr. alto, paredes 
alvenaria, cobert. 
estrut. m etal., piso 
ciment. alta resist., 
wc serv-, ♦ escrit. 
frontal. Localiz. es
tratégica p/ Super- 
mercadol V itaglia
no / C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 
9724-8803 / 3263- 
3163 -  vitagliano. 
com br / ref. 00113

Amplo terreno 
(área) de 430m^ c/ 
42 mts de fundo, 
em reg com erc. 
da rua 28 de ab ril, 
ótim o p/ co n stru 
ção de galpão/ 
lo ja . O port. E stu 
da p roposta l V i
tag liano  /  C82568 
-  Tr. nos telefones: 
(14) 9724-8803 / 
3263-3163 -  v ita
gliano.com.br / ref. 
00122

Amplo terreno 
(área) c/ + 300m* 
c/ 29 mts de fundo, 
em reg comerc. da 
av. J. Paccola, ótimo 
p/ constr. de gal- 
pão/ioja. Oport. p/ 
investidor! Estuda 
propostal C82S68 
/ Tr. nos telefones; 
(14) 9635-2290 -
3263-3163 -  v ita 
gliano.com.br / ref. 
00138

Lote c/ área de de 
700m*, a 900 mts 
do centro Obs: re
gião privilegiada e 
tranqúila, já mu
rado e c/ calçada! 
Oport de gde área 
próx. do centrol 
C82568 / Tr. nos te
lefones: (14) 9635- 
2290 - 3263-3163
-  vitagliano.com.br 
/ ref. 00139

Terreno (área) de 
628m* no centro 
(c/ edifc. antiga), 
lo ca liz . a ltam ente 
comercial, perto de 
tudo 150 mts da XV 
Novembro Opor
tunidade Investi- 
mentol Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos te
lefones: (14) 9724- 
8803 / 3263-3163
-  vitagliano.com.br 
/ ref. 00176

Chácara c/ 16.880 
m2 de área á 6km 
de Alf. Guedes, fácil 
acesso. Possuí: po
mar, transformador 
(energia) indepen
dente. mina d água 
e um rio (córrego) 
na divisa. C82568 
/ Tr. nos telefones; 
(14) 9635-2290 -
3263-3163 - v ita
gliano.com.br / ref. 
00183

Sítio a 10 km de 
Lençóis Pta, área 
de 1.59 alq , possui 
casa, 2 minas, re
presa, e pomar. Vi
tagliano C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 
3263-3163 -  9724- 
8803 /  vitagliano. 
com.br / ref :00240

Sítio de 21 alquei
res em Vanglória, 
a 6km da Usina S. 
José, cana de açú
car e pasto. Possui 
2 minas D água, rio 
na divisa, casa am
pla, pomar e outras 
benfeitorias C82S68 
/ Tr. nos telefones; 
(14) 9724-8803
'  3263-3163 > v i
t a g l ia n o . co m b r/  
ref;00193

Sitio 2.4 alq. 7 km 
de Lençóis, pomar, 
horta, piquete, pas
to, plantação de 
café, lrrigação,mina 
d"água. terreiro 
café, 02 casas boas, 
fogão a lenha e 
churrasq. Vitagliano 
C82S68/ Tr. nos te
lefones: (14) 3263- 
3163 -  9724-8803 
/ vitagliano.com .br 
ref:00224

3263-3163 -  9724- 
8803 / vitagliano. 
com.br ref;00229

Sítio 7km de Len
çóis Pta, c/ 4 alq ., 
casa sede, casa p/ 
colaboradores, 500 
pés de manga, 500 
pés de lichia em 
início de produção, 
plantações, piscina, 
represa, sistema 
de Irrigação Vita
gliano C82568/ Tr 
nos telefones: (14)

VEÍÇULOS

Meriva Maxx, ano 
2006, completa, 
preta. Valor de R$
24.500,00. Tr. nos
telefones: (14)
3263-3307 ou (14 
9795-9557

V

Courier Mod 2001, 
1.6L, protetor de 
caçamba, lona ma
rítima, som mp3. 
Vendo ou troco por 
moto Honda. Tr 
nos telefones; (14) 
3264-4345 ou (14) 
9791-3285

Voyage branco, ano 
83, 1.6, álcool, óti
mo estado de con
servação, reforma
do, documentação 
em ordem. Pelo va
lor de R$5.500,00. 
Tr. no te l: (14) 
8182-8249

Prisma Max 1.4, af^ 
2009, prata, flex, 
condicionado e di
reção hidráulica. 
Pelo valor de R$
26.000. 00. Tr. nos 
telefone: (14) 3264- 
1000

206 SW 1.6, Feline, 
Peugeot, ano 2008, 
preta, flex. com
pleta. Pelo valor de 
R$ 24.500.00. Tr. 
nos telefones: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191

Vectra GL5, GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Pelo valor de 
R$ 16.900,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191

Meriva 1.8, GM, ano 
2004, prata, flex, com
pleta Pelo valor de R$
25.900.00. Tr. nos tele
fones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Parati CL tS , VW, ano 
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Pelo va
lor de R$ 9.900,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

VENDE-SE SAVEIRO, 
ano 2001, Geraçâo3, 
1.8, prata, gasolina, 
vidrD.trava eietrica, alar
me, capota marítima, 
sem direção hidráulica, 
en^lente estado: quita
da. R$18.S00,00 - tratar 
Neto 14-9604-5S91 ou 
depois das 16:30 • 14- 
3263-3709

MOTOS

Biz 125 flex, ano 
212. Tr. no Pagan 
Motos, te l; (14) 
3264-4345

Fan 125, ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, 
te l: (14) 3264-4345

Fan ISO, flex, ano 
2012 Tr. no Pagan 
Motos, tel: (14) 
3264-4345

CB 300R, ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, 
tel: (14) 3264-4345

XRE 300, ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, 
le l; (14) 3264-4345
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ENTRETENIMENTO
Notícias dos Famosos

Fcntt: i/f» O fuxlco

Tufão enfim expulsa Carminha

l
Depois que Max entrega 

para Ivana as fotos dele tran
sando com Carminha, ela 
implora para que Tufão acre
dite que aquelas fotos são 
montagens feitas no com
putador "Que adulterada, 
Canninha?! Isso aqui não tem 

nada de ̂ Iso, não é nrK>ntagem 
porcaria nenhuma. Para de ne^rl 

e 0 Max transando naquela 
chácara. Você e o Max", detona 

ele. Achando um bilhete na cai-

>3 de fotos, ele diz: "E esse bilhe
te do Max que tava junto com as 
fotos, hein?' I\ana e Muricy ficam 
chocadas com Carminha. Tufão 
volta a gritar com Carminha, que 
tenta se fezer de inocente: "Para 
de teatro, Carminha! De se fazer 
de boazinha, assume que me fez 
de otário esses anos todos! Tu 
me traiu de tudo quanto é manei
ra, sua vadia ordinária, mentiu pra 
mim, me roubou, enganou..." A 
cena vai ao ar no dia 8 de Outubro.

Gustavo Salyer, namorado de Bahls 
se esbalda com morena em boate

Gustavo Salyer namora Nico- 
le Bahls, o casal tem muita segu
rança da relação. Caso contrário, 
0 bonitão não estaria sozinho, 
soltinho na noite carioca, no do
mingo (30). Ele foi a uma festa 
na boate 021, na Barra da Tiju- 
ca. Zona Oeste do Rio e passou 
boa parte da noite dançando 
com uma morena, mas não foi

só ela que curtiu o "chega mais" 
do modelo. Teve loura também 
sentindo o perfume do bonitão. 
Acompanhado por um amigo, 
o ex-partícipante de A Fazenda 
estava bem à vontade. E ago
ra, será que Nícoie Bahls terá a 
mesma segurança na relação 
ou já pode ficar com uma 'pulga 
atrás da orelha'?

Débora Nascimento e José Loreto são flagrados aos beijos
Apesar de negarem que este
jam namorando, os atores de 
Avenida Brasil, que interpretam 
o casal Darkson e Tessália foram 
flagrados aos beijos quando saf
am do prédio onde ele mora na 
Barra da Tijuca e foram fotogra
fados. A atriz foge das perguntas 
sobre sua vida pessoal. "Não 
vou dizer se estou solteira", diz a 
atriz. "Não vi foto, nem to saben

do de nada. E não falo da minha 
vida pessoal. Meu trabalho está 
legal, não sou uma pessoa pú
blica, nem políticos e nem can
didato a nada. Sou só um ator", 
diz Loreto. Débora Nascimento 
foi pelo mesmo caminho e dis
se, encerrando o assunto: "Não 
tenho o que falar, espero que as 
pessoas entendam que quero 
me manter preservada".

Reflexão da semana
Com pram os o que não precisam os, com o dinheiro que não 

temos, para m ostrarm os para quem nem conhecemos^’ .

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

Nesta semana, o planeta Satur
no encerra seu movimento pelo 
signo de Libra, promovendo uma 
lição de maturidade nos relacio
namentos e parcerias. E Satur
no passa a transitar no signo 
de Escorpião, estimulando po
derosas e intensas transform a
ções emocionais e financeiras.

Touro
de 21/04 a 20/05

O planeta Saturno deixa Libra e 
passa a atuar em Escorpião, e 
isso se refletirá na mudança de 
foco, que esteve em questões 
de trabalho e de saúde para os 
relacionamentos, as associa
ções, onde ocorrerão ao longo 
dos próximos dois anos impor
tantíssimas transformações.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

O planeta Saturno deixa Libra e 
passa a atuar em Escorpião, es
timulando uma mudança pro
funda de hábitos, em relação 
aos cuidados com a saúde, a 
qualidade de vida e o trabalho. 
É um tempo de reciclagem pro
fissional e também de aprimo
ramento emocional.

C â n ce r
de 21/06 a 21/07

Ao longo dos dois últim os 
anos, você foi testado em 
questões fam iliares, nas bases 
e nos alicerces em ocionais. 
A partir destas lições o foco 
passa a ser a vida afetiva o 
am adurecim ento que perm ite 
relações m ais intensas, cura- 
doras e transform adoras.

de 01/10 a 08/10

^ Leão
22/07 a 22/08

O planeta Saturno passará a atuar 
no ponto mais baixo da mandala, 
simbolizando importante cons
cientização e transformações in
teriores, que se refletirão também 
na fam ília e no lar. É um momento 
de am adurecer emocionalmente 
e de compreender a importância 
de se transform ar e se curar.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Uma mudança de Interesses e de 
foco mental será percebida a partir 
de agora nos virginianos. É o ingres
so do planeta Saturno no signo de 
Escorpião que promove o poder 
transformador da inteligência, dos 
interesses mentais que visarão o 
autoconhecimento e a transforma
ção das situações existentes.

A Libra
de 23/09 a 22/10

Esta semana o planeta Saturno deixa 
o seu signo, e isso representará, sem 
dúvida, uma espécie de alívio. Mas 
também é importante levar con
sigo os ensinamentos de m aturi
dade emocional, que constituíram 
os úttimos anos. Você esteve cons
truindo uma nova identidade, e a 
partir de agora, é importante usa-la.

*  Escorpião 
^ iP c f e  23/10 a 21/11

Um ciclo  se encerra e outro  In i
cia nessa sem ana, escorp iano , 
e é caracterizado  astrologlca- 
m ente pela entrada do p lane
ta Saturno  em seu signo, onde 
perm anecerá durante um lon
go período , caracterizando 
um a nova etapa de am adureci
m ento em ocional.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A passagem do planeta Satur
no pelo signo anterior ao seu 
caracteriza um período em 
que você estará m ais centrado 
nas questões internas, subje
tivas, na percepção dos seus 
com portam entos inconscien
tes. É m ulto im portante Inves
tir no autoconhecim ento.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Nesta sem ana, o seu planeta 
regente Saturno, muda de sig
no, sai de Libra e passa a atuar 
em Escorpião, e isso represen
tará um estim ulo a m ais para 
as transform ações em relação 
às am izades, ao contato com 
grupos e ao impulso reform a
dor na sociedade.

Aquário
de 21/01 a 19/02

A chegada de Saturno ao ponto 
mais alto da mandala aquariana 
indica um processo de reddagem 
profissional, que passa a atuar a 
partir de agora e que caracterizará 
os dois próximos anos. Pode ser 
um momento de auge na car
reira, mas para isso será predso 
reddar seus objetivos e propósitos.

P e ixe s
^ ^ d e  20/02 a 20/03

O planeta Saturno passa a atuar 
em Escorpião, estimulando nos 
pisdanos a constíêrKía de sua res
ponsabilidade espiritual, e um 
processo que durará dois anos, 
em que você estará focado nos 
conhecimentos e nas viagens 
que poderão provocar um impac
to transformador em sua vida.
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Psicologo Clínica

Pós-graduaçòo pela FMÜSP em 
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SOCIAL

Arquivo Pessoal

Nino Campanholi anh/ersaría no próximo domingo, e 
recebe os parabéns da esposa Silvia e de todos os familiares

Araulvo Pessoal

i

I ;

A

\
Giovana Caon aniversaria hoje, e recebe os parabéns dos 

amigos, familiares e em especial do noivo Gustavo

h o l u s m r

j U R f  S R L U S

Cintia FotOflrafias

Os comediantes Caio Morelli e Marcas Cirillo, 

arrancaram gargalhadas do publico que foi até 

a Casa four, no ultimo domingo, para conferir a 

apresentação do circuito "Riso com Farofa" que 

já  é, garantia de casa cheia. Confira na coluna

Estilo Lençóis" quem esteve presente!
Arquivü Pessoal

Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
|omalOnotielesa«l«neolt.eom.br

notícias DE LENÇÓIS

Aroüivo Pessoa'

A bela Carol Chiari aniversaria na próxima segunda, os 
voluntários da Casa Abrigo Amorada, desejam felicidades

A querida Nany, como é carínhosamente chamada, aniver
saria domingo, e recebe os parabéns dos amigos e familiares

Ciona Folowrah Fotosrahas

Anderson e Maiara

Cinna Fototifâfm

Andre e Natalia

Cintia FotoxrsRas

Artur e João Eduardo Carol e Rafael Cintia e Angela

Cintii*» íoíopMh.T OnQs Fotoflraha

Daiana e Maríana Felipe e Alexandra Flavía, Rafael e Luiz

Cintia Fotografias Cinna Fotografias Cl̂ â Fotografias

Francísmar e Denis Jeferson e Franciele Vanessa e Andre


