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Obras da UPA tem previsão de
término para março de 2013

Edson Correia/Edson Correia/Nortcias de lençóis

s investimentos para 
a construção da 
Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) vão to
talizar R$ 1,4 milhão entre 
a parte física e aquisição de 
mobiliário e equipamentos.

A execução das obras en- 
ontra-se em sua fase final. 

Dem como parte elétrica, 
pintura, piso e revestimento.

Segundo o assessor de 
imprensa da prefeitura, não 
existe um prazo estipulado

para entrega das obras.
"Em convênio firmado 

com 0 Ministério da Saú
de, não existe prazo para 
termino das obras, o prazo 
estipulado existe somente 
por parte da prefeitura e da 
empreiteira vencedora da 
licitação a empresa Corcril, 
que estipulou o termino das 
obras para março de 2013", 
declarou Magalhães.

O projeto de execução 
prevê a construção de ba

nheiros acessíveis, consul
tórios e dependências de 
pós-consulta, radiologia, 
urgência, sutura, gesso, 
eletrocardiografia, reidrata- 
ção, observação de adultos 
e crianças, posto de enfer
magem, quartos, farmácia, 
esterilização, lavagem e des- 
contaminação de materiais 
e posto policial.

Após sua condusão, a URA 
possuirá uma área construída de 
1.007,26 metros quadrados.

Frigol consegue parcelamento 
de dívida em 180 meses

O frigorífico Frigol
conseguiu o par
celamento de seus 

débitos fiscais em 180

line da Silva Cândi
do é uma das novas 
promessas do es

porte de Lençóis Paulista. 
Com doze anos de idade,

meses, após uma decisão 
expedida pelo juiz Mario 
Ramos dos Santos, da 2̂  
Vara de Lençóis Paulista,

Pequena notável
a pequena atleta já é dona 
de 23 medalhas e 17 tro
féus, conquistados ao lon
go de dois anos de com
petições. Resultados que

responsável pela condução 
do caso de recuperação ju
dicial da empresa.

Página 3

prometem ser o início de 
uma brilhante e vitoriosa 
trajetória no esporte.

Pagina 5 A execução das obras encontra-se em fase de pintura e acabamento
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Cemitério terá horário 
especial no dia de finados

Reforma e pintura de túmulos poderá
ser fe ito  até hoje

Cemitério M unici
pal Alcides Fran
cisco terá horário 

especial por conta do fe
riado de finados, no dia 
2 de novembro. O horá
rio para a visitação de 
túmulos tem início às 6h 
e segue até às 19h. Se
gundo a coordenação do 
Cem itério, entre 5 e 6 mil 
pessoas devem visitar os 
túmulos no dia 2 de no-

nicipal de Trânsito (De- 
mutran) vai interditar, para 
o tráfego de veículos, os 
trechos das vias que dão 
acesso ao cemitério.

A coordenação do Cemi
tério lembra que a limpeza e 
reforma de túmulos poderá 
ser feita até hoje. Amanhã 
será realizado apenas, ser
viços internos pela adminis
tração do cemitério.

O acesso de veículos

No feriado de finados o Cemitério Paraíso da Colina estará aberto das 7h às 19h
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Sol e aum ento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 

chuva à tarde e à noite.

a contribuir para a arboriza- 
ção urbana do bairro.

Um total de 240 crianças 
acompanharam o plantio 
de 8 mudas da espécie Cás
sia Macranthera ao redor da 
escola e puderam apren
der as condições para 
plantio em calçada e como 
plantar as árvore para que 
cresçam saudáveis.

"Vale ressaltar a sensi-

vembro. De acordo com nos trechos das vias inter- 
dados da administração,
18 mil pessoas estão se
pultadas no Cem itério.

O Departamento Mu-

AGENDA

8̂  festa do Lar da Criança 
Dona Angelina Zillo

Dias 03,04,10,11,17 e 18 de 
Novembro às 19h 

Local: Rua Anita Garibaldi,
534 -  Centro 

Com shows a partir das 
20h30 todas as noites

ditados será liberado para 
idosos, pessoas com difi
culdades de locomoção e 
problemas de saúde.

Zezé di Camargo 

beija apresentadora

ggina 7

bilização das crianças que 
se engajaram na causa e 
se comprometeram a ze
lar pelo desenvolvimento 
das árvores que poderão 
melhorar o paisagismo da 
escola e oferecer benefí
cios ao meio ambiente e 
aos moradores do Jardim 
Primavera", avalia o ser

vidor da DAM A, Hélton 
D am acena de Souza.

As pessoas interessa
das em plantar árvores na 
calçada e colaborar com a 
arborízação do município 
devem entrar em contato 
com a Diretoria de Agricul
tura e Meio Ambiente pelo 
telefone (14) 3269 7054.

Show de Nino e Fernando
Dia 03 de Novembro às

20h30
Local: Rua Anita Garibaldi, 

534 -  Centro na 
8  ̂festa do Lar da Criança 

Entrada Franca

Show de Patrícia e Helder
Dia 04 de Novembro às

20h30
Local: Rua Anita Garibaldi, 

534-Centro na 
8  ̂festa do Lar da Criança 

Entrada Franca
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E da nossa conta!

Pouca divulgada pelos 
meios de comunicação 
desde seu lançamen

to, a campanha "É Da Nossa 
Conta!" reacende uma im
portante discussão a cerca 
do trabalho infantil no Brasil. 
Idealizada pelo Fundo das 
Nações Unidas para Infância 
(UNICEF) em parceria com a 
Fundação Telefônica Vivo e 
a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a iniciati
va se propõe a sensibilizar as 
pessoas a cerca do problema, 
especialmente através das re
des sociais. Situação que vem 
de encontro a um cenário 
pouco conhecido pela socie
dade brasileira. .

A campanha nasceu, pri
mordialmente, em vista dos 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
2009 (Pnad), que apontam 
a existência, no Brasil, de 4,3 
milhões de crianças e adoles
centes, entre 5 e 17 anos, que 
trabalham cerca de 26,3 ho
ras semanais. Grande parte 
ainda fora da escola.

Pode parecer que essa é 
uma realidade pouco plau
sível em vista do país em 
que vivemos hoje. Indiscu
tivelmente, desfrutamos de 
melhores condições de vida 
graças a avanços recentes das

políticas públicas nacionais. 
O ponto central em meio a 
tudo isso, no entanto, reside 
no fato de as informações do 
Pnad nos alertarem para o 
fato de que não podemos fe
char os olhos e acreditar que 
superamos tudo. Pelo con
trário, ainda existem sérios 
desafios para o governo e a 
sociedade brasileira.

A criança que não tem 
acesso a escola é privada pre 
cocemente de ter seu pleno 
desenvolvimento. Condição 
que resvala na própria forma
ção de uma sociedade crítica 
e capaz de perceber que pre
cisa lutar por seus direitos, 
elevando ao centro do com
plexo sistema social em que 
vivemos a preocupação com 
a formação de cidadãos.

A campanha "É Da Nossa 
Conta!" apenas nos assinala o 
caminho a ser seguido. Estimu
lar nas pessoas, independen
temente de classe, gênero ou 
idade, seu potencial de agentes 
multiplicadores, capazes de co
nhecerem a situação, questio
ná-la e compartilhá-la com os 
demais, é a chave de qualquer 
transformação.

Edson Agnello é arquite- 
to, uttanísta e empresário, 
pós-graduado pela FGV,

DIZEM QUE O LULA ELEGEU O HADDAD
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Ed itorial
á algumas semanas 
o ex-presidente 
Luiz Inácio Luta da 

Silva propagou a seguin
te frase : "A população 
não está preocupada com 
isso [Julgamento do men- 
salão], o povo está pre
ocupado se 0 Palmeiras 
vai cair e se Fernando Ha- 
ddad vai ganharl"

E não é que o ex-pre
sidente provou mais uma 
vez a força de seu apoio 
político, deixando claro 
a toda nação que nem a 
respeitabilidade e auste
ridade que impõem as to
gas -  trajes usados pelos 
m inistros -  do Supremo
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Tribunal Federal metem 
medo nas barbas de Lulal

O prefeito eleito de 
São Paulo, Fernando Ha- 
ddad (PT), apoiado por 
Lula e Dílma, venceu as 
eleições municipais no úl
timo domingo com 55,57 
% dos votos válidos, ou 
seja, 3 .387.720 votos. 
Derrotado, Serra conquis
tou 2 .708.768 ele itores, o 
equivalente a 44,43%  dos 
votos válidos.

O im pressionante é 
que nem mesmo as de
núncias em turbilhão, 
ligando o Partido Traba
lhista aos escândalos do 
mensalão, desestrutura-
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ram as forças de Lula. Até 
a doença do ex-presiden
te veio em boa hora, co
movendo os brasileiros, 
que 0 idolatram ainda 
mais devido a sua "capa
cidade de superação".

Qual a justificativa 
para o ex-presidente -  
avesso ao estudo -  exer
cer tão forte influencia 
sobre a nação brasileira? 
Simples! Ele se tornou 
mestre na arte da dissi
mulação. Mostrou ha
bilidades e conseguiu o 
que parecia im possível: 
sobreviveu politicamente 
em todos os episódios, 
independentem ente da

gravidade dos fatos.
Lula é competente 

para entoar que "não é 
com ele" e que "não sabe 
de nada"!

Lula não titubeia na 
hora de pôr sua máqui
na parlam entar a serviço 
do bloqueio das investi
gações, minimiza a im
portância das evidências, 
debocha dos indícios e ri
diculariza adversários.

A eleição de Fernando 
Haddad para prefeito em 
São Paulo representa o 
segundo sucesso de um 
projeto do ex-presidente: 
lançar novos quadros po
líticos no país.

Colunista da Sem ana

Arnaldo Jardim

Recuperar o etanol

Sem contar com po
líticas públicas está
veis para incentivar 

e assegurar a produção, 
o etanol perde espaço na 
matriz energética brasilei
ra. A competitividade des
se estratégico combustí
vel renovável sucumbe 
ao artificíalísmo do preço 
da gasolina que, impor
tada em volume cada vez 
maior, aumenta a emissão 
de gases de efeito estufa e 
pressiona o déficit da con
ta de combustíveis.

A participação relativa 
do etanol caiu 34% nos últi
mos anos, enquanto a da 
gasolina e diesel, muito 
mais poluentes, dispara
ram no mesmo período.

A possibilidade do eta
nol da cana de açúcar con
quistar outros mercados 
por sua vantagem com
petitiva e pelo seu dife
rencial de sustentabilida- 
de ambiental vai ficando 
mais distante. Em 37 anos 
de existência do Proálco- 
ol, 0 etanol combustível

substituiu até o último mês 
de junho mais de 2,2 bi
lhões de barris de gasolina, 
o que contribuiu para a ge
ração de emprego e renda e 
na redução do aquecimen
to do planeta. Imagine-se a 
atmosfera da cidade de São 
Paulo sem o nosso etanol.

O etanol da cana é um 
patrimônio nacional. Com a 
importação em 2011 de 1,15 
bilhões de litros de etanol 
anidro produzido nos EUA 
a partir do milho, criamos 
empregos tá e deixamos de 
movimentar o setor sucroal- 
cooleiro aqui. O volume im
portando foi 15% além do 
necessário porque a mistura 
à gasolina foi reduzida para 
20%, e mais de 500 milhões 
de litro "se transformaram" 
em etanol hidratado, numa 
virada brusca que eviden
ciou a falta de planejamento 
do governo.

O aumento da impor
tação de etanol, gasolina e 
diesel está na contramão 
do discurso oficial de que o 
Brasil não pode e não deve

abrir mão do uso de ener
gias renováveis e limpas. 
Some-se a isso o fato de 
que a anunciada indepen
dência energética não se 
concretizou. Não conse
guimos aumentar a ofer
ta de combustíveis reno
váveis e fósseis de forma 
condizente com o aumen
to da demanda.

O governo tem que as
sumir se o etanol é ou não 
prioridade e adotar medi
das coerentes e urgentes 
a respeito. Não podemos 
perder mais tempo e ab
dicar da enorme vanta
gem apresentada pelo 
biocombustfvel em relação 
aos fósseis. O País pagará 
um preço se a indefinição e 
omissão persistirem.

Arnaldo Jardim é de
putado federal pelo PPS, 
membro da Comissão de 
Minas e Energia e pretí- 
dente da Frente Parlamen
tar Mista em Oefesa da In- 
fraestrutura Nadonal.
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Turista brasileiro é disputado por países exóticos
A fam a de gastador 

do brasile iro  está indo

baijão e Egito estão  de
sem barcando em  busca

espaço com roteiros co
nhecidos, com o Estados

longe. Pela prim eira vez de tu ristas d ispostos a Unidos e Argentina, e
no País, operadoras de 
viagem  do V ie tnã , Usbe- 
quistão , Tailând ia , Azer-

com prar pacotes caros 
para destinos m enos tra 
d icionais. Já d isputam

fo rçam  as agências na
c io n a is  a re n o va r as op
ções de ro te iro .

Ministro da Saúde apoia internação forçada de viciados
o ministro da Saúde, Ale

xandre Padilha, manifestou 
apoio à internação involun
tária de adultos dependen
tes de crack e afirmou que a

pasta vai ajudar a preféítura 
do Rio na preparação do pro
tocolo para tratamento dos 
pacientes. A decisão foi to
mada depois de reunião rea

lizada ontem entre o ministro 
e o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (PMDB). O plano está 
previsto para ser apresenta
do em duas semanas.

7 em 10 brasileiros que pagam  crédito de carro
tém dívidas no cartão

Em cada grupo de dez 
brasileiros que pagam finan
ciamento de veículos, aproxi
madamente sete também 
têm outras dívidas com 
compras parceladas no

cartão de crédito. O dado 
é resultado de pesquisa en
comendada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), que aponta que 68% 
das pessoas que têm fi

nanciamento de autorn 
veis também têm compM 
parceladas no cartão a 
pagar. A pesquisa - - .:J  
623 consumidores em to
das as capitais do Brasil.

Arrecadação da Receita tem queda de 1% em setembro
Pelo quarto mês conse

cutivo, a arrecadação de 
impostos e contribuições 
federais apresentou queda. 
Dados divulgados na manhã

desta sexta-feira pela Recei
ta Federal mostram que a 
arrecadação atingiu em se
tembro R$ 78,215 bilhões, 
apresentando queda real de

1,08% em relação a setem
bro de 2011. Em relação a 
agosto, os dados da Receita 
mostram que a arrecadação 
em setembro subiu 0,90%.

Lucro da Vale cai 58% no 3® trimestre e soma R$ 3,3 bilhões
A mineradora Vale 

anunciou na noite de 
quarta-feira(24) a queda 
de 57,8% em seu lucro lí
quido no terceiro trim es

tre deste ano, em relação 
ao mesmo período de 
2011. O lucro obtido en
tre ju lho e setembro, de 
R$ 3,328 bilhões, é o m e

nor desde o primeiro ti 
mestre de 2010. Em co 
paração com o regundo 
trimestre deste ano, a 
queda foi de 37,4%.

Depressão é principal motivo para paciente com
H IV  deixar tratamento

A depressão é o princi
pal motivo que leva pacien
tes com HIV a abandonar 
0 tratamento. Um estudo 
feito pelo Instituto de In- 
fectologia Emílio Ribas com

201 soropositivos que inter
romperam a terapia mos
trou que 53% falharam na 
adesão por estarem de
primidos. A falta de tempo 
para comparecer às consul

tas e o medo de perder o 
emprego também apari 
ceram como fatores im 
portantes: 38% alegara 
esses motivos para cessar o 
acompanhamento médico,

t
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0  parcelamento da divida da empresa, não reflitirá na atual mão de obra e capacidade de produção da Frigol

O fr ig o rífico  Frigol
conseguiu  o par
ce lam en to  de 

seus d éb ito s f isca is  em 
180 m eses , após uma 
decisão  exped ida pelo 
ju iz  M ario  Ram os dos 
San tos, da 2  ̂ Vara de

Lençó is P au lis ta , re s 
ponsáve l pela condução 
do caso da em p resa . A 
reso lução  segue uma 
ten d ên c ia  inaugurada 
pelo Suprem o Tribuna l 
Federa l (STF ), em 2009 , 
que deu aos ju ize s  dos

processos de recupera
ção jud ic ia l o em basa
mento necessário  para 
concederem  a inclusão 
de em presas em progra
mas de parcelam ento .

O advogado da Frigo l, 
M arce lo  da Guia Rosa,

explica que desde a pro
mulgação da Lei da Re
cuperação Jud ic ia l, da
tada de 2005, não houve 
a edição de nenhum a 
norma que desse às em 
presas que decretaram  
fa lên c ia  cond ições de

adotar p arce lam ento s 
benéficos d ian te  de sua 
s ituação  fin a n ce ira . Por 
isso , o ju d ic iá r io  acaba 
assum indo  uma posi
ção . "Em  razão dessa 
om issão le g is la t iva , o 
ju d ic iá r io  tem  se co lo 
cado a favo r das em p re
sas, determ inando que 
a União, os estados e 
m unicíp ios parcelem  as 
d ívidas delas dentro do 
m o d e lo  m a is  b e n é f i
co e x is t e n t e  d e n tro  
da le g is la ç ã o " , r e s 
s a lta  o a d v o g a d o .

O m odelo m ais be
néfico  neste caso seria  
o do Refis (Program a 
de Recuperação  F isca l) , 
que estab e lece  um p ra
zo de 180 m eses para o 
parce lam ento  de d éb i
tos f is c a is . No en tan to , 
segundo o advogado do 
fr ig o ríf ico , a decisão  do 
ju iz  M ario  Ram os não 
está liv re  de q u estio 
nam ento s: "A ju stiça  
fed e ra l é com petente  
para ju lg a r q uestõ es de 
tr ib u to s  fe d e ra is , mas 
o ju iz  de recuperação  
ju d ic ia l tem  a com pe
tên c ia  de ju lg a r todas 
as decisões em re lação

à em presa em recup e
ração . De qua lquer fo r
m a, essa é uma s itu a 
ção nova, cu ja ana lise  
da Rece ita  Federal a in 
da está pendente ; en
tão , o órgão ainda pode 
e n tra r com um recurso 
contra  a decisão".

O pedido de parce- 
am ento da dívida já foi 

encam inhado pelo ma
gistrado M ario Ramos à 
Delegacia da R eceita Fe
deral e ao Instituto  Na
cional do Seguro Social.

A decisão  acom pa
nha a concessão  ju d ic ia l 
receb ida pelo fr ig o r íf i
co de Lençó is Pau lista  a 
fim  de esten d er o prazo 
de 180 d ias , estipu lado  
por le i, para b lind ar a 
em presa da cobrança de 
c red o res , dando tem po 
para a e lab o ração  de 
um plano de re cu p e ra 
ção an tes de subm etê-

o à assem b lé ia  geral 
dos c red o res . Segundo 
M arce lo  da G u ia , n e s
te m o m ento , o f r ig o 
r íf ic o  se ded ica  a is so : 
"A em p resa  está  em 
fa se  de cu m p rim e n to  
do p lano  e em c re s c i
m ento  co n tro la d o " .
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dia 16 de novembro 
sexta-feira às 20 horas
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Os recursos arrecadados em eventos promovidos 
pelo Rotary sòo revertidos em projetos que 

beríeficiam a comunidade local naóonaí e mundial.

Rocary C lub  de 
Lençóis Paulista

fl fiPfiE está recebendo doocões de roupas.
calcados e objetos em geral poro o:

r
da Pechincha

que acontecerá de 6 o 9 de novembro no Solõo 
Paroquial do Santuário Nosso Senhoro do Piedade

faca sua doacõa no escritório paroquiai.
ou no flP flf de Lençóis Poulisto. 

___  fí fíP fíf agradece!________

S I oitos

Fisioterapeuta 
Dra. Carolíne Paccola

C re fito : 3/109214  -F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia

(14) 9148-0359

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, I24f-



CULTURA

OBITUARIO

Cantando juntos há cinco anos, os prim os Fábio e Dedé enfrentam os obstáculos e se
preparam  para o lançamento de seu primeiro CD

Edson Correia/Noticías de Lençóis

Fábio e Dedé fazem shows por várias cidades da regiáo

Um r eencontro. Foi 
tudo o que bastou 
para os primos Fábio 

e André Luiz Pereira desco
brirem que a amizade que os 
unira durante a infância ainda 
podia reservar boas surpre
sas. Depois do encontro no 
Bar El Puerto, na cidade de 
Barra Bonita, onde Fábio fazia 
um Show que terminaria com 
0 primo subindo ao palco 
para acompanhá-lo no vocal, 
a parceria entre os dois foi re
tomada, surgindo à dupla ser
taneja Fábio e Dedé. Dupla

cuja história promete ganhar 
um novo ingrediente no ano 
que vem, com o lançamento 
de seu primeiro CD.

Fábio e André cresceram 
juntos. Vizinhos durante a in
fância, os primos foram com
panheiros de brincadeiras e 
traquinagens. O tempo, no 
entanto, fez com que cada 
um seguisse seu caminho, im
pondo uma separação de seis 
anos, que só chegaria ao fim 
com o fatídico encontro no 
palco do El Puerto. "Eu não 
via 0 André há algum tempo.

quando nos encontramos ca
sualmente no barzinho. No 
lugar, um amigo do André 
veio até mim, contou que ele 
também cantava e me pediu 
para deixá-lo interpretar uma 
canção comigo. Na hora, não 
acreditei muito na história, 
mas acabei chamando-o para 
cantar. As nossas vozes se ca
saram perfeitamente. Depois 
disso, retomamos o contato 
e decidimos levar a parceria à 
diante", conta Fábio.

Daquele dia em diante, a 
dupla Fábio e Dedé passou a

lutar por espaço. Percorren
do cidades da região, con
quistando seu público e invo
cando um estilo fortemente 
marcado pelos clássicos da 
música sertaneja e sucessos 
da atualidade, os dois canto
res apostaram naquele que 
definem como seu maior 
diferencial para alcançar o 
sonho de viverem da músi
ca: "Desde que começamos 
a cantar juntos percebemos 
que nossas vozes casavam 
bem, tinham um entrosa- 
mento legal. Isso foi conquis
tando as pessoas e nos fez 
pensar que talvez esse en
contro realmente estivesse 
predestinado", afirma Fábio.

A harmonia de vozes e o 
timbre diferenciado da dupla 
se somaram à admiração en
tre os dois artistas. Enquanto 
Fábio vinha de uma carrei
ra considerável, tocando e 
cantando em bandas que o 
levaram a viajar por todo Bra
sil, Dedé dava seus primeiros 
passos nesse universo, sem
pre inspirado pelo primo, 
que não demoraria a assumir 
um lugar especial na vida do 
cantor. "Eu devo tudo ao Fá
bio. Se não fosse por ele, eu 
ainda estaria cantando em 
churrascos e reuniões de 
amigos, sem a oportunidade 
de passar por uma experiên

cia como essa", ressalta Dedé.
A gratidão, aliás, está 

presente no discurso da du
pla ao lembrar dos maiores 
incentivadores de sua car
reira, como Zequinha e Lur- 
dinha, pais de Fábio. Incen
tivo fundamental para os 
amigos continuarem acre
ditando que, mesmo com 
os percalços, sua vontade 
de subir ao palco é maior 
do qualquer desafio, como 
destaca Fábio: "Temos cons
ciência que o caminho que 
nos leva lá debaixo até o topo 
pode nos ensinar muito. Já 
toquei em bandas grandes e 
sei que o pessoal tende a se 
deslumbrar, mas acredito que 
não deve ser assim. Precisa
mos dar valor a qualquer con
vite que recebamos e cada 
dificuldade que superamos. 
Acho que essa postura nos 
aproxima das pessoas".

A próxima conquista de 
Fábio e Dedé poderá ser 
conferida no ano que vem, 
quando a dupla planeja lan
çar seu primeiro CD. Com 
músicas autorais, a intenção 
é que 0 projeto se converta 
em mais uma ferramenta de 
divulgação do trabalho dos 
cantores que, mais do que 
nunca, se mantêm firmes 
diante de seu sonho de vi
ver da música.
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Neuza Ap. F. Zachi
Idade: 58 Anos

t  26/10/2012

Locai: Bauru
1

Janice C. de Abreu
Idade: 78 anos 

t  27/10/2012 

Local: M acatuba

Ariinda M. da Silva
Idade: 80 anos

t  28/10/2012

Local: Lençóis Paulista
>  • •

Emilio Zechel
Idade: 57 anos 

t  29/10/2012 

Local: Lençóis Paulista

Wanderley Marques
Idade: 55 anos 

t  29/10/2012 

Locai: Lençóis Paulista
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Jose B, Monteiro
Idade: 59 anos 

t  30/10/2012 

Local: M acatuba
000000000»0»00p0òco «»000»0»000»

Jose L  dos Santos
Idade: 54 Anos 

t  30/10/2012 

Locai: M acatuba

Alunos da alfabetização de adultos têm aulas de informática

A
proximadamente 70 
alunos de lençóis 
Paulista que atual

mente frequentam o Pro
jeto de Alfabetização de 
Adultos "Aprender Não Tem 
Hora", da Diretoria Munici
pal de Educação, começa
ram a contar, também, com 
aulas de informática.

As aulas ocorrem uma 
vez por semana, nos la
boratórios de informática 
das escolas que funcio
nam como polos do pro
grama, EMEF Guiomar 
Fortunato Coneglian Bor- 
cat (Jardim Caju), EMEF 
Maria Zélia Camargo 
Prandini (Júlio Ferrari) 
e EMEF Edwaldo Roque 
Bianchini (Cecap).

O curso é ministra
do por um funcionário

da empresa Mezanino, 
acompanhado pela co
ordenadora do projeto, 
Sílvia Maria de Oliveira 
Capucho Germano, e pela 
professora de cada turma.

Em princípio os alu
nos estão aprendendo 
a utilizar a máquina. "É 
uma pré-condtção para 
que, mais adiante, eles 
possam contar com essa 
tecnologia para favore
cer 0 processo de apren
dizagem na saia de aula", 
explica 0 diretor de edu
cação, Luiz Eduardo Con- 
ti. "Com essa iniciativa 
conseguiremos a inclusão 
digital dos alunos e eles 
conquistarão ainda mais 
avanços no processo de 
alfabetização", acrescenta 
a prefeita Bel Lorenzetti.

Segundo a coordena
dora Sílvia Capucho, a 
maioria dos alunos, que 
até então nunca havia 
ligado um computador, 
não esconde o entusias
mo de estar em frente à 
máquina. "Não dá nem 
para descrever a alegria 
deles", diz.

O depoimento da alu
na Araci Fontes dos San
tos, que aos 76 anos fre 
quenta as aulas na escola 
Edwaldo Bianchini, ajuda 
a explicar essa sensação. 
"Tive um sonho m aravi
lhoso realizado: sentei 
diante de um com puta
dor e fiz meu nome, pro
curando as letras, como 
num passe de mágica. Fi- 
quei muito emocionada".

Antônia Benedita Char

Colabofa^^ Diretoria de Educido

A maioria dos 70 alunos do curso, nunca se quer ligaram um computador

me de Arruda, de 80 anos, 
aluna da Escola Maria Zé- 
lía, confessa que chegou a 
sentir medo quando soube 
que iria ter aulas de in
formática. Era o medo do 
desconhecido, agora já su

perado. "Diante do compu
tador fiquei muito feliz, até 
escrevi meu nome procu
rando devagar as letrinhas. 
Achei tão bonito; tudo é 
tão colorido", conta.

"É uma grande alegria

poder tocar no compu
tador. Como tudo é rápl- 
dol Para mim, é mais u :‘ 
sonho concretizado'. ■■■ 
José Antunes de Souz* 
de 56 anos, aluno da Es
cola Guiomar.

No trénsito, 0 papal 
acelerou demais?
A mamãe atendeu 
0 celular?
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Dr. Alexandre Rayes
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior
CROSP: 56806

R: Cel. Joaquim  A. Martins, 344 - (14) 3264-4695
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ESPORTE

Após dois anos de competições, Aline Cândido já é dona de 23 medalhas e 17 troféus de corridas de rua
Edson Correia/Noticias de Lençóis

Aline com seus patrocinadores e amigos, Marcos e Gisele Toledo
ma pequena len- ficava brincando na areia
çoense vem rou
bando a cena nas 

corridas de rua da região. 
Com apenas doze anos 
de idade, Aline da Silva 
Cândido compete entre 
atletas mais experientes, 
mas não se intim ida, co
lecionando vitórias e se 
firmando como uma das 
promessas do esporte de 
Lençóis Paulista. Dona de 
23 medalhas e 17 troféus, 
conquistados ao longo de 
dois anos de competições, 
ela segue os passos de seu 
pai e conta com apoio de 
amigos especiais para al
cançar aquele que se apre
senta como seu maior so
nho: um dia correr contra 
as famosas quenianas.

A história de Aline no 
atletismo começou qua
tro anos atrás, após o 
acidente sofrido pelo pai, 
atleta amador da moda
lidade. Vendo-o impos
sibilitado de correr, ela 
decidiu que seguiría seus 

p a s s o s . Decisão que re- 
fc..t?larla um verdadeiro 

talento. "Meu pai me le
vava na pista quando ele 
ia treinar, aí eu ia junto e

enquanto via ele correr. 
Depois que sofreu o aci
dente, em 2007, ele não 
pôde continuar correndo, 
aí pedi pra ele me treinar. 
No primeiro dia, tive que 
dar dez voltas na pista. E 
aguentei!" conta Aline.

As vitórias logo come
çaram a fazer parte da vida 
da atleta, mas sua trajetó
ria ganhou novo impulso 
depois de um encontro 
mais do que especial.

G isele Toledo fazia sua 
costumeira caminhada 
na pista de atletism o de 
Lençóis Paulista, em no
vembro do ano passado, 
quando se deparou com 
a menina franzina que 
corria no lugar. Impres
sionada com a dedicação 
da criança e preocupada 
com as condições em que 
treinava, ela decidiu se 
aproximar. A partir daí, a 
história de Aline Cândido 
ganharia uma fada m adri
nha. "Eu bati 0 olho no pé 
da Aline e vi o tênis que 
ela estava usando. Ele 
não parecia apropriado. 
Aquilo mexeu comigo e 
senti que deveria fazer

alguma coisa. Decidi que 
não iria embora sem falar 
com ela. Depois de per
guntar para outro atleta 
que corria no lugar quem 
era a menina e o homem 
que acompanhava, pedi 
para ele abordá-los para 
mim, enquanto dava 
mais uma volta na pista. 
Quando me aproximei 
dos dois, falei que não os 
conhecia, mas queria pre
sentear a Aline com um 
tênis, já que o Natal esta
va chegando. O homem, 
que era o pai dela, ficou 
muito emocionado e me 
contou a história deles", 
relata Gisele.

Depois da primeira 
conversa, o vínculo de 
amizade entre Gisele e 
Aline só cresceu. Conhe
cendo a família da atleta 
mais a fundo e acreditan
do que podia fazer algo a

de Gisele e seu marido. 
Marcos Toledo. "Ela pas
sou a fazer parte da nos
sa fam ília . Hoje, a vemos 
como uma filha", salienta

f  •

mais, a em presaria pas
sou a oferecer a ajuda 
que a menina precisava 
para arcar com despesas 
de inscrições e viagens. 
Situação que consolidou 
de vez a parceria entre 
elas e reservou para Aline 
um lugar especial na vida

a em presaria.
Daí para frente, Aline 

fez seu caminho. Com o 
incentivo dos pais, Enival- 
do e Quitéria, e do tre ina
dor Cassita, que a acom
panha desde o começo, 
a atleta atingiu feitos 
im pressionantes. Partici
pando de provas de até 
8 Km, ela se tornou uma 
colecionadora de meda
lhas e troféus, superando 
todas as adversidades, 
inclusive os competido
res m ais ve lh o s , como 
em uma de suas m ais 
recen tes co n q u istas : a 
v itó ria  nas quatro  e ta 
pas do Eco Runner, na 
cidade de Bauru .

Os planos para o fu tu
ro são muitos, mas Aline 
Cândido deixa claro em 
um deles que tem todo 
potencial necessário para 
se tornar aquilo que qui
ser: "Um dia quero cor
rer com  as q u e n ia n a s . 
Acho que ten h o  com o 
co n se g u ir isso " .

Espaço do Torcedor
"A Aline é uma menina 

especial. Ela é extremamente 
dedicada como atleta. Ela vai 
pra escola, volta e quando dá 
seis e meia ou sete horas já está 
correndo na pista. Pelo que a 
gente vem acompanhando, 
enxergamos que com um em- 
purrãozinho ela pode ir bnge. 
No nosso país falta um pouco 
desse incentivo, então a si
tuação é difícil. Nós estamos 
tentando ajudá-la, mas somos 
até mesmo leigos no assunto 
e não sabemos muito bem por 
onde começar, a fim de possibi
litar que ela encontre melhores 
oportunidades nesse universo. 
Acho importante que haja esse 
incentivo, porque nessa idade 
muitas crianças já vivem no 
mundo das drogas, e hoje eu 
vejo a Aline longe disso graças 
ao esporte".

G ise le  S ilv a  Je rô n im o  de 
To led o , e m p re sá ria

Edson Correia/Notfcias de lençóis
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"Depois que sofri o aci
dente, a Aline ficou insistindo 
pra eu treiná-la. Na época, 
pensava que ela não agüen- 
taria e resisti um pouco, mas 
a persistência dela foi tão 
grande que acabei cedendo. 
Oe cara ela já  se saiu bem nos 
treinos e comecei a colocá-la 
para correr. Desde então, a 
Aline não parou mais e vem 
se destacando em com peti
ções contra adultos. Acredito 
que a maior qualidade dela 
enquanto atleta é a resistên
cia durante as provas e a de
dicação aos treinos. Fico mul
to orgulhoso vendo-a seguir 
meus passos e acredito que, 
se continuar nesse caminho, 
ela terá um futuro brilhante 
pela frente".

En ivaldo Aparecido 
Cândido, pai da A line

Edion Correia/Notfclas de Lençóis
j f , . '  •

Edson Correli/Notfcias de Lençóis

"A Aline deve servir de mo
delo para outros jovens que 
estão pelas ruas, envolvidos 
com drogas e se prostituindo. 
Uma menina multo esforçada 
e que esta no caminho certo, 
no caminho do esporte. A  Aline 
é multo dedicada em tudo, se 
dedica muitos aos treinos e so
nha em correr com as quenia
nas. Temos orgulho em apoia- 
-la e ajuda-ia nessa empreitada. 
Tenho certeza que estamos co
operando para ofutuno de uma 
atleta brilhante".
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M arcos Toledo, advogado e 
em presário

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pós-graduação pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.
Pslcèlerapla Individual TérãplâSÉlç

vlntoc; Grupo

vR: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro ■ Lençóis Paulista (14) 3263-6214
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CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SE

Casa no Bairro Bela Vista 
com 2 quartos, sala. om I- 
nha, banheiro, garagem 
para 4 carros, rancho r>os 
fundos e quintal - R$ •
170.000,00. Tr. na Imobi
liária 21, Rua 13 de Maio, 
430. Tel; (14) 3263<0021
-  WWW.imobiliarta21lp. 
com.br

ótim a casa no bairro 
Açaí (perto do azulão) c/ 
2 quartos, sala, 2 banhei
ros, área com churras
queira e forno a lenha, 
lavanderia, jardim  de 
inverno, cerca elétnca e 
alarm e, R$ -175.000,00. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021-WWW.Irr>o- 
biiiaiia2Up.com .br

Casa no bairro Monte 
Azui ̂  3 quartos, jardim  
de Inverno, sala, cozinha, 
02 banheiros, garagem 
^  02 carros, lavande
ria, rancho c j  churras
queira (Oportunidade)
-  R$ -185.000.00. Tt. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021 -  VI/WW. 
lm obiliaria21lp.com .br

Casa nova no Jd. Grajaú, 
na parte alta para prim ei
ra moradia c/ 2 quartos, 
bantieiro, saia e cozinha 
c/ terreno de 250,00 m2 
- R$ • 135.000,00, aceita 
financiam ento. Tr. na 
Irrroblliáiia 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Tel: (14) 3263- 
0021 -  WWW.imobília- 
ria21lp.com .br

Casa na parte baba 
do jardim  Prindpe c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, rancho 
c/ churrasqueira e 
ragem para 02 carros 
- RS -145.000,00. Tr. na 
Imobitíária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
Ím obiliaria21lp.com .br

r>SA c/ coméfck) na 
frente (próprio para bar. 
larrchonete e outros) 
no Jardim Monte azul -  
RS - 107.000.00. Tr, na 
im obiliária 2X  Rua 13 de 
Maio, 430. Tel; (14) 3263- 
0021 -  W W W .im obi- 
H aria21lp .com .b r

rro Parque Rondon 
c/ 01 suite e 02 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
rancho c/ lavanderia, 
garagem p/ 2 carros. 
RS • 210.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M alo,430.Tel:(14)3263- 
0021 -  W W W .im obi- 
tia ria 2 1 lp .co m .b r

Excelente sobrado no 
jardim Itamaraty c/ 
445,00 m2 de constru
ção, 1050,00 m2 de ter
reno, V  pisdna. rancho 
c/ churrasqueira, 3 quar
tos sendo 01 suite c/ ba
nheira, jardim  arboriza
do, 2 salas, 2 banheiros, 
rica em nr̂ adeirarr>ento e 
biindex, armários embu
tidos, mármore italiano 
na saia, lareira, sacada 
nos quartos, venha con
ferir. Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de Maio, 430. Tel: 
(14) 3263-0021-W W W . 
imobiliaria21lp.com.br

Casa na cecap em bse 
de obras , c/ 3 quartos 
sendo 1 suíte, 3 banhei
ros, dep. empregada, 
garagem para 2 carros, 
sala, lindo madeiramen- 
to -R S-115 .000 .00 ,não  
aceita financiamento. Tr 
na Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-VlíW W .im o- 
biliaria21lp.com .br

Casa no jd . Village c/ 3 
quartos, sala, copa, cozi
nha e banheiro, armário 
embutido na cozinha, 
garagem p/ 2 carros. Tr. 
na Imobiliárta 2 t  Rua 13 
de M aio, 430. Tel: (14) 
32634)021-W W W . imo- 
bfllaria21lp.com .br

Excelente edkula no jd. 
village, ótimo acaba
mento, piscina, chur
rasqueira, garagem p/ 
dois carros, 1 quarto, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, cerca elétrica e 
ventilador de teto. Tr. na 
Imobinária 21, Rua 13 
de M aio, 430. Tel: (14) 
3263-0021 -  WWW. 
im obiliaria21lp.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

-  RS -140,000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M aio,430. Tel:(14)3263- 
0021 -  WWW.irrtobilia- 
ria21lp.com .br

Ótima casa no Jardim 
M aria Luíza II com multo 
porcelanato, arirráríos 
embutidos na cozinha 
e banheiros, pias dos 
banheiros c/ cubas so
brepostas, saneas, 03 
quartos sendo 01 suite 
c/ guarda roupa embuti
do, banheiro, lavanderia, 
jardim  de inverTW, sala, 
garagem p/ 02 carros. 
Tr. na Inrobilíária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-WWW.irr>o- 
blliariâ21lp.com .br

casa nova no jd . Europa 
c/ 2 quartos, banheiro, 
sala, copa e  cozinha, 
aceita financiam ento. Tr. 
ra  Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-WWW.irr>o- 
biliaria2Up.com .br

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos ,sih  
íte, doset, cozinha ame
ricana, churrasqueira, 
lavanderia, saia, NOVA. 
Tr. na Im obiliária 21, Rua 
U  de M aio, 430. Tel: (14) 
32634)021- WWW.Imo- 
bltiaria21lp.CDm.br

Casa no centro da cida
de c/ ótima localização 
(av. Ubirama) prox. ce
m itério - piso durafloor, 
3 quartos , suite, sala. 
cozinha planejada, chur
rasqueira, garagem co
berta. R$ - 240 000.00. 
Tf. na Irrrabiliána 21. Rua 
13 de Maio. 430. Tel; (14) 
32634)021 -  WWW.imo- 
biliarla2Hp.com .br

Sobrado centro da ci
dade -  próximo escola 
Or. Paulo Zillo, excelente 
para clinica/ comércio. 
Tr r»  Im obiliária 21, Rua 
13deM aio ,430 .Tei:(14) 
32634)021-W W W .Im o- 
bitiaría2 Hp.com.br

Casa nova no jd . prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro gran
de, garagem p/ 3 carros, 
f$  240.000,00. Tf. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
326K )021 -  WWW. 
im obiliaria2H p.com .br

Excelente casa (semi- 
•rwva) no jd . Santa Te- 
rezlnha c/ 03 quartos, 
02 banheiros, cozinha 
c/ armário embutido, 
blírKiex, jardim , rartcho 
c/ churrasqueira c/ forno 
de pizza e tenha, lavan
deria, sanea e boa loca
lização, r$ - 240.000,00. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel: (14) 
32634)021-WWW.imo- 
biliaria2Hp.com .br

Ótima resid. c/ 220m2 
(exc. local, á 100 mts 
do Fórum) -  em terr. de 
3S0m* - sala vis. c/ e sc , 
$. TV. ampla coz c/ copa 
e disp., a .s cob e fech., 
+ 3 dorms (1 suite), wc 
so c, além de rancho no 
fundo e quintal. Obs.: 
exc acab., c j  ó t dMsões.
2 vgs cob. Vítagliano 14- 
9724-8803 /  3263-3163
-  www.vitagliano.com. 
br /  ref. 00248

Casa em L maravilhosa 
no M . Lulza ili c/ 82 m .̂ 
Possui: 2 dorms sendo 
1 ótima surte, wc social, 
sala de TV, sala de alm y 
jantar interiig. a coz., * 
a/s cob. e disp., amplo 
quintal c/ esp. p/ lazer 
e paisagismo *  4 vagas. 
Obs.: Rka em acabam., 
tudo de 1* • Vale a pena 
conhecer, ac.fínancl . 
Cred J23626 -  Vítagliano 
14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  www.vítagliarK). 
com .b r/re l00250

Casa c/ 146 m^ r>o cen
tro prÓK. a Unirrred, ideal 
p/ d inka. Ampla sala 
de visitas e jantar, coz.,
3 dorms c/ 1 suíte, WC 
social + ar. lazer, chur- 
rasq. e quintal. 2 vagas. 
A c Financ e permutal 
V it^ tiano/C82S68-14- 
9 7 2 4 ^ 3  /  3263-3163
-  v ita g lla n o .c o m .b r 
/  re f. 00112

Sobrado c/ 3S0m* exc 
iocaliz. Várias salas, ó ti
ma cozinha, 3 dorms. 
(2 suítes), WC social, ar. 
tazer e ar. p/ escrit ou 
dfnica integrada ao irrLÓ- 
vel. Obs: acabamento 
r>obre c/ vista panorâ
mica p/ toda cidade. Vá
rias vagas. Ac. Permuta 
e propostal Vítaglianò / 
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-316^- vit^ liano .

co m .b r/ref, 00114

Linda casa no Caju, próx. 
à coméres. C/ 3 dorms, 
s. TV, s. jantar, wc so c, 
coz. gde., a .s., + ar. lazer 
e quintal. 1 vaga cob *  
3 desc Exc. acbmto. ó t. 
oport., a c  perm - Ideal 
p/ IrTvestirI Vítagliano / 
C82568 •- 14-9724-8803 
/  /  3263-3163 -  vitaglia- 
no.com.br /  re i 00160

Casa nova frt a prç no Ita- 
puã, ideal p/ lazer/festas. 
C /1 dorm s t . sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., ar. 
serv., *  quintal c/ gde 
esp. p/ pise. e  com érc, 
agregado. 1 vg. cob., exc. 
p/ investidor, apenas RS
120.000,00! C82S68 / 
14-9635-2290 - 3263- 
3163 -  vltagliano.com.br 
/  ret 00167

Casa c/ 166m* bem to- 
caliz. na Cecap, 3 dorms, 
wc social, sala tv /  estar, 
coz., bom acab. *  ar. la
zer c/ churrasq e wc. 2 
vgs cob. EstLida prop. e 
ac. flf^ n c ! /  Vítagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vítagliano. 
com .br/ref.00179

Casa bem Iocaliz. c/ óti
mo acabam, rw  M. Azul. 
São 106m^ em boa plan
ta, 3 dorms, wc sodal, 
s.estar, coz. c/ ligação 
p/ s. jantar •»- rancho de 
lazer c/ churraqueira.
1 vg. cob. C82568 /  14- 
9635-2290 - 3263-3163
-  vitag liano .com .b r / 
re f 00188

Casa c/ 179m* nova em 
terr, de 425m^ no Itama- 
ratl. C/ 3 dorms. sendo 1 
suíte c/ doset, wc soc., 
ampla sala estar-visitas, 
sala TV, lavabo, coz. gde 
Interí. a ar. serv. 2 vgs 
cob. Obs; bom acabam. 
• exc. planta, confira I 
V itagliano/C82568-14- 
9724-8803 /  3263-3163 
«vitagliano.com .br

Casa c/ 140m*. no Pq 
resid Rondon 2dorms, 
sendo 1 suite, wc so c, 
cc»:, s. tv/estar, *  edíc. 
fur>dos c/ 1 dorm e wc 
, ar. serv. 2vgs desc., 
bem Iocaliz. C82566 / 
9635-2290 -  3263-3163
-  vitagliano.com.br / 
ref:00192

Linda resid. no 
Jd.ltam arati c/ 445m^ 
em terr ,1,042.00 m* 
ambientes amplos, 4 
dorms, 1 suíte, 2 sa
ias, exc acabam ., p ise, 
churrasq. C82S68 14- 
9 7 2 4 ^ 3  - 3263-3163
-  www.vrtagliano.com. 
br /  ref.00195

Casa em L Jd M. Luiza 
(V: 2dorms ,wc sodal, 
sala tv, coz, lavand., 3 vgs 
descob. Aceita permu
ta l Vítagliano- C82568/ 
9724-8803 -  3263-3163
-  vitagliano.com.br / 
ref:00203

Casa cecap, 2dorms, s.tv, 
wc soc., coz. c/ copa, + 
edícuia c/ 2 comôdos e 
wc sodal 2 vgs cobertas 
Obs: forro de madeira VK 
tagllano C82568/ 9724- 
8803-3263-3163-vita- 
gliano.com.br/ ref:0020S

Casa Jd M. Azul ótima 
localização: c/ 2dorms, 
Iw c so c, s tv, Ivg  cober
ta, ac. financ. Vítagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-9724-8803/vítagliano. 
com .br ref:00211

Casa nova c/ 4  dorrru. 
sendo 1 suíte + 2 w c„ 
ampla sala c/ jd. inver
no, ampla coz, ar. serv.,
2 vgs grandes cobertas, 
ótima localização (fádl 
acesso ao centro) exc 
acab. Vítagliano C82568/ 
-14 3263-3163 -  9724- 
8803 /  vitagliarko.com.br 
refHX)220

Magnífica resid. Jd tta- 
m arati c/ 4 donnns. 1 
suíte, sala c/ 2 ambts , 
coz, ampla, ótima ar. de 
lazer c/ churrasq. sala 
de jogos, pisdna, play 
groud, ótimo paisagisrTkO 
e acabamento Vitagllarko 
C82568/ -14 3263-3163 
-9724-8803/vítagliano. 
Com.br ref;00222

Magnífica resid. Jd Ita- 
fTttrati c/ 4 dorms. 1 
suíte, sala c/ 2 ambts , 
coz, ampla, ótirr>a ar. de 
lazer c/ churrasq. sala 
de jogos, pisdna, play 
groud, ótimo paisagismo 
e acabamento VítaglIarK) 
082568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vítagliano. 
com.br ref:00222

ISAMIX
Locações

Construção

'Trabalhe com quem faz história*'

isamix.trading@yahoo.com.br

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 residôncla aprovado com 
92,50m* e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia eté- 
tríca. Aceitamos permuta com Imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

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

ATENCAO
O Jornal vai mudar!

Estamos procurando 
fornecedores de:

Móveis/Balcões; 
Forro; 

Divisórias; 
Pisos laminados; 

Grafiato ou Textura.

Quem tiver interesse 
em fornecer, enviar 

proposta para o e-mail:

jo rn a l(^ n o tic ía sd e ie n co ís .co m .b r

Casa c/ 170 m  ̂ rko jd 
prindpe, 3 dorms. 1 su
íte, wc soc., s.tv, coz. c/ 
arm ., + ar. lazer c/ chur
rasq. 4  vgs cob. exec 
locallzaçâol Vítagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-9724-8803/vítagliano. 
com .br ref:00223

Prédk) comerdal no Jd 
ttamarati 310 m^ ótima 
localização ideal para ;

/ vitagllano.com.br 
ref;00226

Prédk) comerc. Jd Ubi
rama. próx, av. P. Salús- 
tio , exc Iocaliz. ideal p/: 
padaria, lojas, entre ou
tros. Oportunidade, ve
nha conferiri Vítagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-9724-8803/vítagliano. 
com .br ref:00227

Vítagliano C82S68/ *14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  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/ churrasq., 2 
vgs. Oportunidadel VI- 
tagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/ vttagliano.com.br 
ref:00232

Excel, área comerdal 
(industrial) 2.093m^ á 
200 mts da rod. M ar 
Rondon,Iocaliz. ótima
uma empresa de até 
médio porte. Aceita per
muta de 50% em veículo 
ou facilita o  pagamentol 
Vítagliano C82S68/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com.br 
ref:00236

Casa cecap c/ 2 dorms, 
s.tv, 1 w c., coz. +1 edí- 
cula, Ivg  coberta. Opor
tunidade! Vítagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-  9724-8803 /  vítagliano. 
com .br refC0241

Casa em % terreno próx. 
superm. pq resid. Rorv 
don: c/ 2 dorm s., s. tv. 
Iw c , coz, Ivg  cob. Opor
tunidadel Ac financl 
Vítagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8803 
/  vitagliano.com.br 
ref;b0242

Unda resid. c/ 114m* no 
Jd. Santana, Sala v is lt s. 
alm ,/jantar in te il. a coz., 
a.s cob, e fech. + 3 dorms 
(1 suíte), wc soc., esp. p/ 
ar. lazer no fundo e 2 va
gas cob. Exc âcabamen- 
to lC redJ23626-Reg ina 
14-9635-2290 /  3263- 
3163 -  www.vHagliano. 
com.br /  ref. 00246

Casa com 154 m 2, ga- 
lagem coberta para 2 
carros, portão automáti
co, sistema de alarm e, 2 
salas com boa pintura e 
revestimento em  gesso 
com lus re , 2 quartos, 
1 cozinha ampla toda 
revestida. Edtcula com 
churrasqueira, 1 des- 
pença e w c  ótim a loca
lização. Falar com Regina 
14-9635-2290 /  3263- 
3163. ref. 00247

TERRENOS/
SÍTIOS

Chácara perto de cacho
eira c/ pisdna, pomar, 
ampfo rancho c/ chur
rasqueira, 2 quartos, 
2 banheiros, 6.000,00 
m2 de área e 100,00 
m2 de construção, RS *
180.000,00. Tr. na Imobi
liária 21, Rua 13 de Maio, 
430. Tel: (14) 3 26 3 ^ 2 1  
-  W W W .imobilíaria21lp. 
com .br

Terreno no jd . Grajaú na 
parte baixa com 265,00

dosei c/ lareira e canil 
c/ 580,00 m2 de cons
trução e 5000,00 m2 de 
terreno, venha conferir. 
Tr. na im obiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021 -  WWW.imo- 
biliaria2Hp.com .br

Terreno no jd . Grajaú r»  
parte alta com 250,00 
m 2. RS - 73.000,00 (mu
rado em 3 lados) (ACEfTA 
FINANCIAMEhíTO) . Tr. 
na Im obiliária 21, Rua 13 
de Maio, 430. Tel: (14) 
3263-0021-WWW.imo- 
biliaria2Hp.com .br

Excelente chácara na 
cidade Macatuba c/ 
20.000 m2 de área, lindo 
acabamento c/ 3 quar
tos, 2 suítes, pisdna, jd. 
de inverno, lavanderia 
e churrasqueira - venha 
conferir, preço sob con
sulta. Tr. na Imobiliária 
21, Rua 13 de M aio, 
430 . Tel; (14) 3263- 
0021 -  W W W .Im obi- 
H aria21 lp .co m .b r

Terreno no jardim  prirKi- 
pe murado, água, ener
gia e plano com 2 X ,0 0  
m2 por R$ - 70.000,00 
(não aceita financiam en
to) . Tr. na Im obiliária 21, 
Rua 13 de Maio, 430. Tel; 
(14) 3 2 6 3 ^ 2 1 -W W W . 
imobiliaria2Hp.com .br

02 Terrenos no jardim  
prindpe com 200,00 
m2 sem muro e  plano 
por R$ - 68.000,00 (não 
aceita financiam ento) . 
Tr na Im obiliária 21, Rua 
13 de Maio, 430. Tel; (14) 
3263-0021-W W W .im o- 
biliaría21ip.com .br

Sítio com 2,7 alqu., pos
su i: 2 nascentes de água, 
lagoa, 2 tanques peixes, 
mangueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 12 
km da ddade. Exc. Pro- 
priedâdel Vítagliano / 
C82568 -  14-9724-8803 
/  3263-3163-vítagliano, 
co m .b r/re f0005

Barracão (centro), novo, 
c/ 180m* terreno pla
no, pé dir. alto, cobert 
e stn jt m etal., piso dm . 
polido, fácil acesso p/ 
cargas, wc serv., coz., 
+ escrit c/ wc. Invest. 
c/ aluguel garantido I 
VKagliano /  C82568 -  
14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vitag liano .com . 
b r / r e f  00104

Galpão /  Barracão , 
c/ 4000)* terr. plano, 
possib. ampliação de *  
400m^ pé dir. alto, pare
des alvenaria, cobert. es- 
trut. m eta)., piso dm ent. 
alta resist., wc serv., 
escrit. frontal. Iocaliz. 
estratégica p/ Super
mercado) Vítagliano /  
C82568 -  14-9724-8803 
/3263-3163-vitag liano. 
co m .b r/re fX 1 1 3

IMOBILIÁRIO

O PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS
Açougueiro. Ajudsnio de Motonslo 

Assantêdor/Jnsteiadof de Vidro 
{Vidmceiro}

Assistente de Vendas 
Auxilar Adminlstretivo 

Auxiliar de Alrnoxanfado/Bsíoguista 
Auxiliar de Confeltana 

Auxiliar de Cozinha (5 Vagas) 
Auxilar de Escdíóno. Auxiliar Geral 

Auxiliar KlocánlCQ^Afíador 
CanegadoeMo-^enentadorMeitadanas 

Confeiteiro
Consultor de Vendas (5 Vagas) 

Corretor Imóveis (Curso TTI -  Téc
nico de Transações imoMiónas) 

Cortador de Vidro. Costureira 
C o stu ra  (Màtjuna Reta e  kiterioque) 
Cosíuraea (Maquina Rsta e

Cozinheiro (4 Vagas) 
Desenhista Técnico dé Tubuiéçâo 

(Conhécimento em AutoCad) 
Ossossador (Trsba^ar am S4o Cwfos) 
Deaossédor (Trabalhar em Santa 

Cruz do R io Pardo) 
DoméstKé/FaKlneira (2 Vagas) 

Doméshea/Cuidador Idosos 
Eletncista de Autos 

Eieirícisla de Manutençio Indusinal 
Empacotedor 

Encarregado de Desossa 
Engenheiro Mecénico ou Me- 

catrõnlca
Entregador. Estilista de Roupa 
Farmacêutico. Fiscal de Loja 

Funileiro de Manutençéo 
Garçom (3 Vagas) 
lavador de Autos 

Unha da Produçéo Ftfgorifíco 
Unha de Ptdduçéo (Area de maóaeas) 
Lombédor (Para Lençóis Paulista) 

Lombedof (Trabalhar em Santa 
Cruz do Rio Pardo) 

LubnfícédohFrantiste 
Mamcura/Pedicure 

Mecénico de Manutençéo de Autos
(2 Vegas)

Mecénico de Manutenção de 
õniSus

Mecénico de Mdquirtas Pesadas 
Mecénioo<ieMoloréDieéal(2Vegee) 

Mecénico de Refrigeração 
Mecânico de Refrigeração (Ar 

condmonedo / Geladeira a Ma- 
quma de Levar)

Mecénico de Tratores 
Mecénico de Trator/Impiementos 
Agrícolas e Máquinas Pesadas 
Uestre/Coordeoador de obras 

(Construção Ovil)

Modelista de Roupe 
Monitor de Câmera de Segurança 

(Masculino sem experténcia) 
Montador de Cabine de Autos 
Montador de Móveis (2 Vages) 

Montador de Sofá 
Motonsta de Kombi (CNH C o u D a  

Curso Transporta Coletivo) 
Motorista Entregador 

(Disponiblltdade para Noite) 
Motonsta Guindatto (CNH D) 

Nuindonisia (Graduação C om eta  
oom ou sem experianda éraa) 

Operador de Caixa (Disponibindade 
deHoróno)

Operador da Credito 
Operador de Empilhadelra 

Operador de Imgaçéo 
Operador de Pé-Cerregedeira 

Operador de MinI Pé-Carregadelra 
Operador de Molossetra 

Operador de Rarro-Escavadava 
Operador de Telemarketing 

Operador de Tomo (CNC) (3 Vegas) 
Operador Florestal (Para Trabalhar 

em Lençóis)
PassadBndeRoi4]e.PBdato(3Vagas) 

Pintor de Autos. Pintor Industrial 
Ptzzahio /Auxiliar de forno (Com 

ou Sem experiencié) 
Pizzaiolo. Porteiro 

Professor de Contabilidade 
Professor de Inglês (Letras 

Cursandt^ompleto e conversa
ção évançado)

Professor de Inglês (Graduação am 
Letras ou Tradução) 

Recepciorusta (2 Vaga Masculina) 
Recepcionista -  Vaga exclusiva 

pare aslâgro
Recuperador de Crédrfo (Sem ex- 

penenae-Emprese NatamPasOvabéî  
Repreaenlente Comercial (2  Vagas) 

Servente de Obras (2 Vegas) 
Serviços Gerais (Deve ter curso 

Aras de Mecãmce) 
Serviços Gerais (Emprasa produtos 

de Limpeza)
Sorveteiro, Supervisor Comercia/

Supervisof/Coordanedor de Vendes 
Supervisor de Carpa a Descarga 

Supervisor de Compras. Tapéoeiro 
Técnico am Edifíceçõas 

Técmoo/lnstrutor Agrícola 
Técnico Mecénico. Tratonste Agricole 

Vendedor (5 vagas) 
Vendedor Vareio(MiÊBn/daConauçtt4 

Vendedor Externo (De sorvete) 
Vendedor Externos (Bebidas) 

Verjdador Porta s  Poria 
VigOente

Vagos válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador

Para cadastramento rw slstenia através do PAT, basta comparecer portando: RG. CPF, 

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

lnformaçdes;(14) 1263-2300 - Ramal 2 ou no PAT: Rua Cel. Joaquim Gabriel. 11 - Centro.

Oport. p/ investidort Es
tuda proposta! C82568 
/  14-9635-22X - 3268- 
3163 -  vltagliano.com .br 
/  re f X 1 3 8

Lote c/ área de + de 
7Xm ^  a 9 X  m ts do 
centro. Obs: região pri
vilegiada e tranquila, já 
murado e c/ calçadal 
Oport. de gde área próx. 
do cen tro l C82568 /  
14-9635-2290 - 3263- 
3163 -  vitag liano .com . 
br /  re f 00139

Chácara c / 16.880 m2 de 
área á 6km de Atf. Gue
des, fecil acesso. Possuí: 
pomar, transformador 
(energia) independen
te , mina d água e um 
rio (córrego) na divisa. 
C82568 /  14-9635-2290 
- 3263-3163 - vitagliano.

: • 6 •
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NÍGÓCIOSIMOBIUÁRIOS

AvaDação Mercadológica 

•  Documentação Registrai 
•  Assessoria para Rnanclamento

•  Assessoría Jurídica

'Ocs
CO
cs www.vitagliano.coni.br

casas boas, fogão a lenha 
e churrasq. Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163
-  9724-8803 /  vitagliano. 
com .br refí)0224

Sitio 7km de Lençóis Pta, 
c/ 4 alq ., casa sede, casa 
p/ colaboradores, S X  
pés de manga, 5 X  pés 
de lichia em tnído de 
produção, plantações, 
piscina, represa, sistema 
de irrigação. Vitagliano 
C82568/ -14 3263-3163 
-9 7 2 4 -8 X 3 /vítagliano. 
com .br re f;X 2 2 9

Sítio a 10 km de Lençóis 
Pta, área de 1.59 alq., 
possui casa. 2 m inas, 
represa, e pomar. VF 
tagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8X3 
/  vitagliano.com .br ref 
.X 2 4 0

Terreno de esquina c/ 
área de 232m*, ótim a lo
calização do Jd. Santana. 
O b s.; p lano , todo mu
rado e com  construção 
In iciad a. C recl J23626
-  Regina 14-9635- 
2290 /  3263-3163 -  
w w w .v jtag tia n o .co m . 
b r / r e f  X 2 4 5

Ótimo lote c/ área 
3Xm > (12X X X ) no An- 
tonietâ, a S X  mts do 
centro, exc localização. 
Preço especial, oportuni- 
dadel J23626 -  Vitaglla- 
no 14-9724-8803/3263- 
3163 -  www.vitagüarx). 
Com.br /  refKX)252

Terrervo c/ área de 
2Xm ^ totalm ente pia
no, parte alta do Sta. Te- 
rezinha. Oportunidade, 
apenas R $ S S .0 X ,X I 
CredJ23626-VrtagHano 
14-9724-8X3 /  3263- 
3163 -  www.víta^iano. 
co m .b r/re f.X 2 5 1

CARROS

padaria, salão de festa, 
restaurante, academia 
e outros, ótim a opor
tunidade! Vitagliano 
C82S68/ -14 3263-3163 
-  9724-8X3 /  vítagliano. 
oom br re f;X 22S

Excelente resid Jd. ita- 
m arati de aKo padrão, 
rica em acabamento, 
amplo terreno, 4  dorms. 
1 suíte c/ arm ,, + wes 
so c , sala 2 am bientes, ar 
serv., ampla coz. c/ arm ., 
ar. lazer c/ churrasq. 2 
vgs cob. Aceita Propostal 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8X3

Unda resid. centro próx 
a delegada, clube entre 
outros, c/ 3 dorm s, 1 su
ite, 2 wes, escrit., coz, ar 
serv., churrasq. e piscina 
3 vgs cob Oportunida
de inclusive para dínical 
Vitagliano C82568/ -14 
3263-3163 -  9724-8X3 
/ vitagIiano.com .br 
re fX 2 3 l

Unda resid. centro próx 
a delegada, dube entre 
outros, c/ 3 dorms, 1 su
ite, 2 wes, escrit.. coz, ar 
serv., churrasq. e pisdna 
3 vgs ctA). Oportunida
de indusíve para dinica!

m2, R$ - 2 3 .0 X .X  mats 
parcelas no vaior de 
256,X  (NÃO A arTA  FF 
NANOAM ENTO). Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M aK> ,4X.Tel;(14)3263- 
X 2 1  -  WWW.ImoWlia- 
ria2Hp.oom.br

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 suites, 5 quartos, 7 
banheiros, 3 salas, dep. 
Empregada, pisdna, 
churrasqueira, sauna, 
bar molhado, madei- 
ramento, porcelanato, 
jardim  de inverno, lagoa 
c/ peixes ornamentais,

Galpão /  Barracão , 
c/ 4(X)m* terr. plano, 
possib. ampliação de -f 
400m^ pé dir. alto, pare
des alvenaria, cobert. es- 
tru t m etal., piso dm ent 
alta resist., wc serv., * 
escrit. frontal. Localiz. 
estratégica p/ Super
mercado! Vitagliano / 
C82S68 -  14-9724-8X3 
/  3263-3163 -  vítagliano. 
co m .b r/ref. X 1 1 3

Amplo terreno (área) c/ 
+ 300m* c/ 29 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da av. J. Paccola, ótimo 
p/ constr. de galpão/loja.

co m .b r/re f.X 1 8 3

SKIo de 21 alqueires 
em Vangiória, a 6km da 
Usina S. José, cana de 
açúcar e pasto. Possui 2 
m inas D água, rio na di
visa, casa ampla, pomar 
e outras benfeitorias 
C82S68 /14-9724-8X3 
-3263-3163-vítag liano. 
com .br/ re fX 1 9 3

Sitio 2.4 aiq. 7 km de 
Lençóis, pomar, horta, pF 
quete, pasto, plantação 
de café. Irrigação,mina 
(Tágua, terreiro café, 02

M eriva M axx, ano 2006, 
completa, preta. Valor de 
RS 2 4 5 X .X . Tr. nos te
lefones: (14) 3263-3X7 
ou (14) 9795-9557

Kangoo RL 5 lugares, ano 
2 X 1 , ar condidonado, 
tiava, alarm e, a ir bag, 
revisada, excelente es
tado, docunkentos em 
ordem . Pelo valor de R$ 
1 4 ,9 X ,X . Tr. nos telefo
nes: (14) 9711-1826 ou 
(14) 815&066S

Montana 1.4 8V Con- 
quest Econofleç ano 
2010, flex. Pelo valor de 
R$ 2 6 .S X .X . Tr com 
Joaquim , te l: (14) 9712- 
5666

Satum SL2, carro raris- 
simo para coledonador, 
ano 1991. Pelo valor de 
R $ S 3 X ,X  *  débitos. Tr 
nos telefones; (14) 9711- 
1826 ou (14) 8156-0665

Gol bola 1.6 GU, 96. pra
ta, mecânica ok, docu
mentação em dia. Pelo 
valor de R$ 7 .9 X .X . Tr 
nos telefones: (14) 9711- 
1826 ou (14) 81560665

Strada Adventure Locioer, 
arko 2009, prata, comple
to . Tr. nos telefones; (14) 
3264-6420 OU (14) 8 X 7 - 
8137 ou (14) 8217-4548.

Golf completo, a> 
2 0 X , único dono, prets. 
Tr. nos telefones: (1- 
9626-2545.

Vende-se Saveiro, ano 
2 X 1 . geração 3 ,1 .8 , pra
ta, gasolina, vidro, trava 
eiériica, alarm e, capota 
m arítim a, sem direção 
hidráulica, excelente es
tado, quitada. Pelo valor 
de R$ 1 8 .5 X ,X . Tr com 
Neto, te l: (14) 9604-5591 
ou (14 ) 3263-3709 
(após 16h3Ò)

Vende-se Fusca, ano 
1979, branco, i»nCDs 
de Fiesta, revisado, com 
som , licenciado até 
Jul/2013. Tr. com Paulo 
ou Luiza, te l: (14) 3263- 
2070 ou (14) 9681-905

MOTOS

Courier Mod 2 X L  1.6L, 
protetor de caçamba, 
lona m arítim a, som 
mp3. Vendo ou troco por 
moto Hor>da. Tr rv »  tete- 
fones: (14) 3264-4345 ou 
(14)9791-3285

Wrkdo Peugeot 2 X  Tu- 
nir^ Turbo Intercooler, 
top de lin h a , legaliza
do, com pleto . Pelo va
lo r de R $ 1 8 .X 0 ,X . Tr. 
no te l; (14 ) 9711-1826 
ou (14) 8156-0665

Biz 125, flex, ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, tel: 
(14) 3264-4345

Biz 125, fle ç  ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, tei: 
(14)3264-4345

Fao 125, ano 2012. Tr. r>o 
Pagan M otos, te l: (14) 
32644345

Fan 150, flex. ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos, tel; 
(14) 32644345

XRE 3 X , ano 2 0 U . Tr. 
no Pagan M otos, te l: (14) 
32644345

http://WWW.imobiliarta21lp
http://WWW.imobi-Haria21lp.com.br
http://WWW.imobi-Haria21lp.com.br
http://WWW.imobi-tiaria21lp.com.br
http://WWW.imobi-tiaria21lp.com.br
http://WWW.irrtobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.irrtobilia-ria21lp.com.br
http://WWW.Imo-bltiaria21lp.CDm.br
http://WWW.Imo-bltiaria21lp.CDm.br
http://WWW.imo-biliarla2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliarla2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://www.vitagliano.com
http://www.vrtagliano.com
mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
http://www.vHagliano
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://WWW.imo-biliaria2Hp.com.br
http://WWW.Imobi-Haria21lp.com.br
http://WWW.Imobi-Haria21lp.com.br
http://www.vitagliano.coni.br
http://www.vjtagtiano.com
http://www.vjtagtiano.com
http://WWW.ImoWlia-ria2Hp.oom.br
http://WWW.ImoWlia-ria2Hp.oom.br


ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fo n tt : i t t t  O fux/co

Raíinha Bastos diz que 
“pegaria” Sandy e Junior

O humorista fez 
uma brincadeira du
rante participação no 
MTV Sem Vergonha. 
Rafinha Bastos falou 

(ou fez piadas) sobre o 
que gosta entre quatro 

paredes no programa, 
apresentado por Didi Effe 

e TItl Müller, que foi ao 
ar na segunda-feira(29). A

atração que tratou sobre sexo, 
recebeu o polêmico humorista 
para um papo sobre suas expe
riências na cama e comentários 
sobre as notícias da semana. 
Entre os momentos curiosos, 
Rafinha casado há oito anos, 
comentou que abríria mão da 
monogamia para pegar Sandy 
e Junior (sim, os irmãos artistas) 
na mesma oportunidade.

Sertanejo Hudson dá vexame em show

Zezé D i Camargo beija apresentadora em programa de T V

O cantor Hudson causou 
um certo desconforto para 
a produção do 'Festival Na
cional da Música', em Cane
la, no Rio Grande do Sut. Ao 
que tudo indica, durante a 
apresentação da banda de 
rock 'Detonautas', o cantor 
exagerou bastante na bebi
da. Além de simular os mo
vimentos de uma guitarra 
imaginária enquanto estava

na platéia, Hudson subiu ao 
palco, pegou o microfone da 
mão do vocalista e fez um 
discurso de amor ao rock. 
O sertanejo ainda deu em 
cima da apresentadora do 
evento e convidou o grupo 
'Roupa Nova' para subir no 
palco, que educadamente 
negou 0 convite. Seu irmão 
e parceiro Edson não sabia 
aonde enfiava a cara.

O sertanejo Zezé Di Camargo 
esteve no Paraguai e se encan
tou pela apresentadora Liliana 
Alvarez, que comanda o "Te- 
leshow". Na visita ao programa 
de televisão, Zezé brincou, dan
çou, vestiu a apresentadora com 
um elástico na perna e deu até 
selinho na loira. Liliana é apre
sentadora, modelo e mãe de

um filho, Ninon. Solteira há dois 
meses, ela disse em uma en
trevista que gosta de “homens 
com iniciativa, personalidade e 
caráter". Zezé está solteiro des
de 0 término amigável do ca
samento com Zilu Camargo. A 
cantora Wanessa, filha do casal, 
disse em entrevista que torce 
pela felicidade dos país.

I
\

Reflexão da semana
“ Não é o maior que supera o menor, 

mas sim o mais ágil é que supera o mais lento” .

Caça-Palavras

V E A M N L F A K s K D S 0 c P R L
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ABEIRAMENTO
DECANO
ABOBADAR
CABRALHADA
BARQUEIRO
CACHOEIRA
ABOCANHAR
BANDALHO
ABAINHADO
ABEATAR
OURO
CABELO
DEBOCHADO
CACHEADO
ABALROADA

Solução
Palavras Cruzadas

Dra. lj0tídQ Ce
Oefito: 109463-

j fi úniOQ ciínicQ de Hiciroterapici de lençóis Poulisto

(1 4 )3 2 6 4 - 2 4 1 2
Ruo: Cel. Virgílio Rocha, 221 - lençóis Poulisto

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

Horóscopo da semana

1k
Aries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana teremos a lua 
cheia, com um Importante pro
pósito de desapego, de percep
ção dos seus valores, daquilo que 
você compartilha com as pesso
as, em termos de sentimentos, 
potenciais e recursos, é  um im
portante momento de transfbr- 
mações e de conscientização.

Touro
de 21/04 a 20/05

Nesta semana teremos a tua 
cheia acontecendo em seu 
signo taurino, um forte Indi
cativo de um momento de 
conscientização emocional e 
de suas atitudes nos relacio
namentos. As relações vêm 
passando por um importante 
processo de transformações.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Ciuestões importantes vincu
ladas à saúde ao trabalho e 
às questões emocionais ficam 
evidenciadas ao longo desta 
semana. E o seu planeta re
gente M ercúrio passa a atuar 
no signo de Sagitário, indican
do importantes aprendizados 
em seus relacionamentos.

^ g g .C â n c e r  
^ ^ ^ d e  21/06 a 21/07

Chegamos nesse momento ao 
ápice do cicio atual, representa
do astrologicamente na lua cheia 
e que traz aos canceríanos um de
safio vinculado à harmonização do 
anrKX e da amizade, das questões 
que pedem continuidade, mas 
também daquilo que predsa ser 
modificado e transformado.

de 29/10 a 04/11

^ Leão
22/07 a 22/08

O mais importante posiciona
mento astrológico desta semana 
é a lua cheia, que indica aos leo
ninos a necessidade de equilibrar 
a atenção dedicada as questões 
pessoais, familiares e também 
profissionais, é  o  momento de um 
profundo entendimento sobre o 
que você valoriza.

Virgem
de 23/08 a 22/09

0  seuTegente Mercúrio passa a 
atuar no signo de Sagitário, tra
zendo aos virginianos importantes 
reflexões sobre liberdade, sobre a 
vida familiar e sobre a necessidade 
de ampliar seus horizontes mentais 
e emocionais. E esta é também a
semana da lua cheia que traz um

«

Importante ensinamento.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A Libra
de 23/09 a 22/10

Importantíssimo momento em 
relação a questões emocionais 
e financeiras caracteriza esta se
mana de lua cheia aos librianos. 
É 0 momento de se conscienti
zar dos seus valores, talentos, 
habilidades, sentimentos e re
cursos e como você está com
partilhando tudo isso.

^  Escorpião
23/10 a 21/11

O Sol em seu signo e a Lua no signo 
de Touro caracterizam nesta sema
na a fase lunar cheia, que é o auge 
do atual cicio e que propõe aos es- 
corpianos importante conscientiza
ção sobre os seus relacionamentos, 
emoções e sentimentos. Este é o 
período em que você está cons
truindo uma nova identidade.

Saúde é o tema predominante 
da lua cheia que ocorre nesta 
semana para o sagitarianos. 
Mas não se trata apenas da 
saúde do corpo, mas da alma.
É um momento interessante 
para perceber o que você está 
curando e que precisa ser eli
minado e renovado.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Amor e amizade são questões 
enfatizadas nesta semana de 
lua cheia, caprícorniano. É um 
momento Importante para 
refletir sobre suas afinidades 
com as pessoas, que não se 
baseiam apenas em emoções, 
mas também na necessidade 
de evolução espiritual.

*

.^ A q u á r io
21/01 a 19/02

A passagem do Sol pelo signo 
de Escorpião vem mostrando 
aos aquarianos os objetivos que 
são realmente relevantes e que 
fazem parte de sua essência e 
também deste ciclo de transfor
mações. É Importante perceber 
como tudo isso também se refle
te em sua vida familiar.

Peixes 
4f ^ à e  20/02 a 20/03

A passagem do planeta Mercúrio 
pelo ponto mais alto da mandala 
pisdana indica a importância de 
conhecimentos, estudos, contatos 
e viagens para ampliação dos seus 
horizontes profissionais. E nesta se
mana temos também a lua cheia 
que indica a importância de avaliar 
0 que é realmente predoso.

www.horoscopovlrtual.uol.com.br^oroscoiio
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SOCIAL
o circuito de comédia Riso com Farofa vem 

conquistando centenas de adeptos pela 
região. No último domingo os comediantes 
Marcus Cirillo e Caio Morelli divertiram os 

convidados que compareceram na
Casa Four! Confira!

f

Na próxima sam ana quam anlvarsaria
ó o Notícias da Lançóisl 

Manda sua foto com uma mansagam 
da no máximo 2 linhas, a publicáramos

na adição da anivarsário do 
Noticias da Lançóis.

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal

Bruno e Bruna se casaram no último sábado em Bauru 
Os amigos desejam muitas felicidades ao casai!

I

C.inti3 ĥ totraha

Nádia Paschoarellí aniversariou ontem. A equipe
Madre Madre deseja felicidades!

Cibele e Taísa

Cláudio e Corací Danilo e Mariane Fernanda, Daiane e Cassiano

itia Cintia foto&rafids

I I

Cintra Fotoeraftes

Gabriel, Edínho e Sussa Jonathan e Maiara Jorge e Ana

Linna Fotujir.rh Cintia Fototraflas

1}

Luana e Raul Luisa e Douglas Murilo e Heloiza

Cmtia Fototratras Cintra hotoflrafras Cintra Fotoerafias

Níiton e Gabriele Camila, Nelise e Luana, no Riso com Farofa na Four VIadimir e Sheila

Infornre Informe

O  CLUBE
i^oÒNIBUS

AjNTIC í C)
BRASaElRO

f  artocfiMot

VIVER 
V  

REV Mercedes-Benz

O maior encontro nacional de ônibus e caminhões
antigos junto sua evolução tecnológica

1 0  e  1 1  d e  N o v e m b r o

Praça do Memorial

R ua A n ita  G a rlb a ld l, 1 .0 8 3  • C a n tro  • Le n çó is  P a u lis ta  - F o n e ; 14 3 2 6 3 -S 1 8 4  C .  VISA  AOLnU’>W

América Latina
macóes;
.prlmelroclubedoonibufantlgo.com


