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Inscrições para ser voluntário na 
Copa terminam na próxima sexta

t  •a próxima semana, 
chegam ao fim as ins
crições para o progra

ma de voluntariado da Copa 
do Mundo de 2014. Aberto 
para pessoas entre 18 e 85 
anos, moradoras ou não das 
ridades-sede do evento, a 

liciativa pretende angariar 
cerca de 15 mil voluntários 
para trabalhar nos diversos 
setores que farão parte da 
organização da Copa.

Após 0 cadastro, os inte

ressados passarão por um 
processo de seleção que 
envolverá entrevistas, tes
tes de idioma e dinâmicas 
de grupo. Posteriormente, 
os escolhidos serão sujeitos 
a uma série de treinamentos, 
à distância e presencial, a fim 
de serem habilitados para 
lidar com as exigências das 
posições que irão assumir ao 
longo do evento.

Através da inscrição, as 
pessoas podem escolher a

função que gostariam de 
desempenhar. Segundo as 
informações preliminares 
divulgadas pela organiza
ção do evento, no entanto, 
o preenchimento das va
gas obedecerá à oferta e os 
perfis exigidos para cada cargo. 
O trabalho não é remunerado 
nem arca com os custos de 
hospedagem, mas cobre gas
tos com uniforme, transpor
te e alimentação.
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Cam pos Júnior é dono de um dos melhores

estúdios musicais do Brasil
projeto não podería 
ser mais ambicioso:O construir um estúdio 

debaixo da terra. Para Cam-

poderiam considerar loucu
ra, tornou-se um sonho rea
lizado; a custa de sacrifícios, 
mas rodeado de muitas

pos Júnior, aquilo que outros histórias. Palco de encon

tros memoráveis, o Estúdio 
Genesis é, hoje, apontado 
como um dos quinze melho
res do Brasil.
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Pai e filho brilham no tatame

á sete anos noJIuJitsu, 
Décio e José Inácio dos 
Santos começaram a

praticar o esporte sem gran
des pretensões. Hoje, pai e 
filho trilham um caminho

de sucesso, regado a muito 
amor e dedicação ao esporte.
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Festa da Padroeira recebe a dupla
Gian e Giovani

o próximo domingo, 
16 de setembro, che
ga ao fim mais uma 

edição da tradicional Festa 
da Padroeira Nossa Senhora 
da Piedade, em Lençóis Pau
lista. Após duas semanas

levando à comunidade len- 
çoense diversas atrações, a 
festividade terá como show 
de encerramento a apre
sentação da dupla Gian e 
Giovani, marcada para co
meçar às 22h, na Praça Co

mendador José Zillo (Con
cha Acústica). Durante o 
domingo, das 8h às 17h, 
a população também po
derá conferir no local a ex
posição de orquídeas, que 
começa nesta sexta-feira.

Caça-talentos selecionam modelos na região

Dupla se apresentará no proximo domingo dia 16 na Festa da Padroeira

equipe de Dilson 
Stein, o caça-talento 

ue descobriu Gisele 
Bündchen, estará em Bauru 
entre os dias 15 e 17 de se
tembro, à procura de novas 
estrelas. A seleção de mode
los será no Obeid Plaza Ho
tel e o convite é destinado 
a crianças, adolescentes e

adultos, com idade entre 8 e 
25 anos. Menores de 18 anos 
devem estar acompanhados 
dos país ou responsável. Para 
se inscrever, basta doar cinco 
quilos de arroz. Os alimentos 
serão revertidos para entida
des assistenciaís.

Considerado o caça-talen
to número 1 do Brasil, Dilson

Stein também é reconhecido 
intemacionalmente por suas 
descobertas. Além de Gisele 
Bündchen, foi responsável 
por revelar estrelas como 
Alessandra Ambrósio, Carol 
Trentini, Isadora Di Dome- 
nico, Luize Altenhofén, Fa
biana Tambosi, Thiago Gass e 
Aline Schneider.

índice Sebrae abre oportunidades de AGENDA

TT......... ! trabalho em Bauru e região
Cultura.......................4 inscríções estão abertos e podem ser feitas até dia 27 de setembro
Esporte........................................5 ^

Sebrae de Bauru responsável por orientar com o CNPq e receberão
Classificados............................... 6 |  |  esta com 20 vagas os trabalhos científicos dos uma bolsa R$̂  3.600,00, fi-

__  abertas destina- Agentes Locais de Inovação, cando a cargo deles os custos
itretenimento....................... 7 Programa Agente De acordo com Mil- de deslocamento, hospeda-

Social..............................................8 Local de Inovação (ALI) ton Debiasi, gerente do gem e alimentação" acres-
com duração de 24 me- Sebrae em Bauru , se- centa Debiasi. 
ses a partir de Feverei- rão pré-se iecionados 30 Para participar do pro- 
ro de2013. O projeto candidatos para uma ca- cesso seletivo, o candida- 
seleciona profissionais pacitação de dois m eses to precisa residir em uma 
das mais diversas áreas no Escritó rio  Regional, das cidades de opção de

Neste período, e les re- vaga que fazem parte 
ceberão uma bolsa de da região de atuação do 
R$ 1 .100 ,00 . "D esses 30 Agente Local de Inovação: 
p ro fissionais , 20 serão Bauru, Agudos, Pedernei- 
esco lh idos. Os se lecio- ras, Lençóis Paulista, Jaú, 
nados serão efetivados Bariri, Bocaina, Barra Bo

nita, Dois Córregos, Lins, 
Promissão e Pirajuí.

Tempo

m áxim a 32^

- f

Sol com algumas 
nuvens, Não chove.

para trabalhar com mi
cro e pequenas em pre
sas (M PEs), apresentan
do inform ações e dicas 
de como o negócio pode 
inovar. Também é ofereci-

Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade

14/09 - (Sexta) Di Souza 
& Alexandre 

15/09 - (Sábado) André 
8t Matheus

16/09 - (Domingo) Gian 
& Giovani

"Primeiros Passos Para a 
Produção de um 
Videodipe", com 

Marcei Reciolí 
Dia: 19/09 

Horário: 13h às 17h 
20 vagas a partir de 16 anos

Angela Bismarchi 
quer processar 

Rede TV!
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da uma vaga para o cargo 
de orientador, que será

por meio de um contrato 
tem porário  de dois anos

Feira de Adoção de Animais 
Dia 16/09/2012 

Parque do Povo (Guarujá)
Venda de camisetas, ban- 

danas, chaveiros e adesivos
no local

http://www.noticiasdelencois.com.br


OPINIÃO

COLUN k k o

/^GNELLO

M oen do G en te
odemos estar em 
pleno século vinte e 
um, mas, se prestar

mos atenção, ainda somos 
capazes de enxergar certos 
problemas que contradi
zem a ideia de sociedade 
avançada, na qual acredi
tamos viver. Um recente 
levantamento conduzido 
pela ONG Repórter Bra
sil aparece como um dos 
maiores exemplos dessa 
situação. A investigação 
Moendo Gente é um re
trato de como séculos de 
luta trabalhista podem ser 
ignorados pelo simples in
teresse comercial.

A averiguação desem
penhada pela organização 
não governamental mos
tra trabalhadores da in
dústria de abate de aves, 
suínos e bovinos sujeitos 
a condições degradantes 
de trabalho. Eles en fren
tam os riscos de m anuse
ar instrum entos cortan- «
tes, mas também sofrem 
com a pressão por alta 
produtividade e Jornadas 
çxaustivas em ambientes 
frios e insalubres. i

O mais triste é que
ésse é um retrato produ-
«

íido  a partir de três gfan-
*

des empresas instaladas *
em solo brasileiro. Alguns

poderiam hesitar em ci
tar seus nomes, mas faço 
questão de ressaltar que 
os frigoríficos JBS, Marfrig 
e Brasil Foods até podem 
e levar o Brasil ao pata
m ar de líder m undial na 
exportação de proteína 
anim al, mas isso é feito a 
custa de muitas vidas.

Agrande questão é que, 
enquanto outros nomes 
de peso, como Walmart 
e Carrefour, também se 
inserem em outros níveis 
dessa rede de exploração, 
muitos dos que consomem 
produtos oriundos desses 
lugares mal se dão conta 
do mal que estão fazendo. 
E o pior: os próprios traba
lhadores não têm noção 
dos direitos que lhes são 
garantidos por lei.

Mais do que nunca, a 
responsabilidade de levar 
a essas pessoas a consci
ência de que não estão 
desam paradas e devem 
lu tar contra esse s iste
ma opressivo  e hum i
lhante é um dever de to 
dos; nosso e do Estado, 
que ainda se deixa do
m inar pelo seto r privado.

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

PROMESSAS DE CAMPANHA...

Editorial
Chegamos a 50  ̂ediçãol

Chegamos, com a cer
teza que mantemos 
até aqui, nosso com

promisso com a ética jor
nalística e principatmente 
com o leitor lençoense.

A principio surgiram du
vidas, curiosidades políticas 
e até comentários [maldo
sos] de alguns, com relação 
ao projeto do Jornal Notícias 
de Lençóis, porém, o nosso 
elo é com a população, e será 
com ela, que manteremos fir
me o propósito de propagar

notícias que somam. O nosso 
foco é, e sempre será, eviden
ciar cidadãos de bens, e con
tribuir para o crescimento de 
uma comunidade.

O jornalismo tendencio
so, e parcial não faz parte de 
nossa linha editorial, e mais 
do que isso, não faz parte 
do espírito da equipe que 
comanda essa locomotiva.

Sabemos que ainda te
mos muita coisa boa para 
produzir, e mais do que 
isso, buscaremos sempre

valorizar a essência do ser 
humano que tem muito a 
nos oferecer, em nível de 
material jornalístico. Por
que o cidadão, não quer so
mente o sangue, o factual, o 
lado "ruim" da notícia, boas 
notícias enriquecem a alma, 
e alimentam a esperança.

Eis um projeto sério e 
arrojado, que entende que 
jornalismo é serviço publi
co e não espetáculo, e que 
reafirma o compromisso: 
não irá "evaporar", após as

eleições.
Esperamos não desa

pontar, trabalharemos 
para jam ais desrespeitar 
a propriedade intelectu
al de nosso leitor, temos 
a plena convicção que o 
apelativo e tendencioso, 
não nos cabe; afinal, his
tória não se compra e não 
se vende se constrói.

E a história do Notícias 
de Lençóis, esta apenas 
começando, e jam ais , ire
mos mancha-la

Colunista da Semana

M arcos ADarecído de Toledo

S egredos para viver a dois

tudo pare dar certo, 
requer alguns segredos, 

casamento, prin- 
dpalmente não é diferente. 
Existem casamentos que du
ram uma vida, outros alguns 
anos, e, infelizmente, outros 
alguns dias apenas. Evidente 
que os planos de Deus para 
0 matrimônio devem durar 
uma vida; "o que Deus uniu, 
não separe o homem", isto é, 
apenas a morte pode separá- 
-los. A separação, ainda que 
amigável, será sempre trau
mática, deixando sequelas 
para a toda a vida, especíal- 
mente quando há filhos. Os 
pais podem se ajeitarem 
posteriormente, mas os fi
lhos jamais aceitarão viver 
longe de um deles, muitas 
vezes criados por quem não 
é pai ou não é mãe, Tudo 
isso, deve ser motivo de pro
funda reflexão para quem 
está às vias de uma separa
ção. Se este for o seu caso, 
pense nas seguintes dicas: 

Prínreiro: É sempre im
portante, abrimos mão de

al em troca da satisfação do 
outro e da família. Cada qual 
deve abrir mão de sonhos e 
desejos pessoais, para investir 
no outro e nos filhos.

Segundo: Procurar manter 
valores morais que norteiem 
nossos comportamentos e de
cisões. A prioridade na saúde 
e educação dos nossos filhos, 
se por um lado nos limita, por 
outro nos traz enorme satis
fação nos resultados em suas 
vidas para que se mantenham 
íntegros e cheios de expecta
tivas. Certamente esses mes
mos valores devem impedir 
de tomar "atalhos" ou aceitar 
negócios que podem compro
meter a boa caminhada.

Terceiro: A vida é cheia de 
erros e acertos, assim será no 
casamento. Apesar dos erros 
de um para com o outro, a 
consciência deverá estar sem
pre aberta ao perdão mútuo. 
Não importa o quanto um 
tente mudar o outro, o im
portante é que a tentativa de 
mudança venha do coração, 
senão, de nada vaie. E isto há

Deus muda as pessoas.
Quarto: Em quaisquer 

circunstâncias nunca esque
ça a pequena/grande frase: 
"eu te amo", ainda que as 
emoções não encontrem 
correspondência nas pala
vras. Esta frase deve ser dita 
sempre, independente do 
saldo da conta bancária, se 
faz frio ou calor, se há saúde 
ou doença, se está feliz ou 
triste. O importante é de
clarar esse sentimento ao 
outro todos os dias, cons
ciente de que tudo passa, 
seja tribulação ou momerv 
to feliz, entretanto, o amor 
p e rm an ece i IC o . 1 3 :8 ). 
Como ensina o apóstolo 
Paulo: "não julgue ter alcan
çado, mas prossiga sempre 
para o alvo".(Fp. 3:13/14). 
Nunca entregue os pontos e 
lembre-se que problemas e 
desafios sempre irão existir, 
mas, 0 amor tudo suporta e 
tudo vence.

pesso- de ter como verdade que só

Marcos Aparecido de 
Toledo é advogado, em
presário e teólogo.
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Politicando
Conheça o Candidato Juninho Som

^ s

Ôr,

Caro Amigo E le i
tor, eu sou o José 
de O liveira Junior, 

m ais conhecido como 
Juninho Som. Nasci em 
São M anuel e resido em 
Lençóis Paulista desde os 
dois anos de idade. Filho 
de José Carlos de O live i
ra (Baixinho  da Adefiip ) e 
Ângela Cristina Rossi de 
O liveira (Dona Ângela ,da 
escola Lina Bosi).

Sou Neto do Inesque
cível Professor de vio lão 
José Rossi (Zéca Rossi ) 
e da Ivonete Bazuco. Sou 
Casado há 6 anos e pai 
de quatro filhos.

Com ecei a trabalhar 
com 14 anos, como m i
rim de atm oxarifado da 
Em presa Estru te l, onde 
fiquei de 1990 a 1991. 
Depois fui contratado

pela Agropecuária Loren- 
zetti, já  como auxilia r de 
escritó rio , onde atuei de 
1991 a 1993 . T raba lhe i
com o M úsico (Short- 
m an) e m ontagens de 
som , atuando  em ca sa 
m entos, b a ile , e cam 
panha p o lít ica . O utro 
trab a lh o  fo i na ind ústria  
e C om ércio  O rsi de au
x ilia r  de lim peza no ano 
de 1998 . Em seguida 
en tre i no G rupo Lw art 
no ano de 1999 e 2001 , 
a tuando  no D epósito  
de O sasco . Tam bém  fui 
m oto rista  das D ire to 
ria s  de Saúde de M eio 
A m biente  da P re fe itu 
ra de Lençó is P au lis ta , 
após passar no Concurso 
Público. Nesta a tiv id a
de perm anecí de 2003 
a 2006. Na GP M otor fui 
vendedor de carro entre 
2006 e 2008. Atualm ente, 
sou Empresário na área da 
construção civil.

Pela prim eira vez, sou 
candidato a vereador. 
Sinto me preparado para 
rea lizar uma grande ges
tão no legislativo m unici
pal nos próxim o 4 anos.

Quero, com certeza, 
ser um vereador atuan
te na câm ara , pois te 
nho uma grande exp eri
ência política e muitos 
am igos. Quero trabalhar 
com amor, respeito  e ho
nestidade para superar 
as expectativas do povo 
Lençoense.

Amigos e le ito res para 
isso acontecer preciso

de sua ajuda, seu voto 
é im portante , chega dos 
m esm os.

Propostas

• A judar na recuperação 
de Jovens.
• A uxilia r pessoas de ne
cessidade especiais.
• Programa meu primei
ro emprego para jovens.
• Apoio ao grupo da ter
ceira Idade.
• Isenção de Imposto 
para Aposentados 
pessoas com mais r ■ 
anos.
• Casa para pessod; 
baixa renda com parcelas 
acessíve is.
• Creche para pessoas 
que trabalham  em horá
rios alternados.
• Esporte, e culturas
para todos.
• Atrair novas Indústrias 
de pequeno e grande 

porte.
• Saúde e mais médicos 
no pronto socorro (Far
mácia noturna).
• Trazer atendirr.ent|P 
médico lAMSPE para os 
funcionários públicos es

taduais.
• Prezar pela ética transpa
rência e fiscalização efetiva 
do poder Legislativo.
• Porta voz da Adefiip 
na Câmara para dar con
tinuidade a esse maravi
lhoso projeto.
• Defenderei os interes
ses dos funcionários Pú-
h i l r n c  m i i n i r í n A Í S .
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CIDADE

Inscrições para ser voluntário na Copa do
M undo se encerram na próxima semana

Os inscritos podem escolher entre diferentes áreas de atuação, 
como operações de imprensa e recepção de pessoas Lençóis Paulista, 14 de Setembro de 2012.

Arquivo Pessoal
Os vo lun tário s se le 

cionados receberão um 
tre inam ento  à d istância 
e , posterio rm ente , p re
senc ia l, para que conhe
cem os locais de trabalho 
e recebem  instruções 
esp ecíficas . O trabalho 
não inclui rem uneração 
e ajuda de custo para 
hospedagem , mas a Fifa 
e o Com itê Organizador 
Local (COL) fo rnecerão  
un iform e, auxílio  para o 
deslocam ento até os lo
cais de trabalho , desde 
que dentro das cidades- 
-sede, e a lim entação .

Para a estudante de 
jo rna lism o  Natália Gi- 
ro lam o, que já fez seu 
cadastro , essa pode ser 
uma experiência  única: 
"É a oportunidade de 
fazer um intercâm bio  in 
te rnac iona l sem s a ir  do 
B ra s il ; te re m o s  a p o s
s ib ilid a d e  de v e r v á r ia s  
c u ltu ra s  c o e x is t in d o  e 
t ro c a r  co n h e c im e n to  
com  e la s . F iz a in s c r i
ção p o rq ue  faço  jo r-

A estudante Natália Gírolamo já fez seu cadastro

0 próximo dia 21 
de setembro, se 
encerram as Ins

crições para participar do 
programa de voluntários 
da Copa das Confedera
ções de 2013 e da Copa 
do Mundo de 2014. Os 
interessados ainda po
dem fazer seu cadastro 
pelo site da Fifa. Para se 
candidatar, é preciso ter 
entre 18 e 85 anos e estar 
disponível no período dos 
eventos. Estrangeiros e 
pessoas que não residem 
nas cidades-sede tam 
bém podem participar.

O processo de seleção 
acontecerá em d ife ren 
tes etapas, com e n tre 
vistas, testes de idioma 
e dinâmicas de grupo. Os 
selecionados ajudarão 
em diferentes seto res, 
,esde as com petições 

até 0 credenciam ento, 
recepção, serviços de

tecnologia da in fo rm a
ção, a lim entação , tran s
porte e operações de 
im prensa em hoté is, e s
tád io  e aeroportos.

No m om ento da ins-

n a lism o  e sou a p a ix o 
nada por fu te b o l, não 
t in h a  com o não te n ta r  
e s ta r  no am b iente  da 
Copa do M undo".

Segundo N atália , o 
único problem a que en
controu foi a fa lta  de

oscriçao , 
podem esco lher em qual 
evento gostariam  de e s
ta r p resentes. As opções 
são quatro : Copa das 
Confederações, Copa do 
Mundo e os sorteios das 
duas com petições, m ar
cadas para o dezembro 
deste ano e final de 2013, 
respectivam ente. Uma 
listagem com a ordem 
de p referência  sobre as 
funções a serem  o cu
padas tam bém  ap arece  
no m om ento de se in s
creve r. Segundo a o rga
nização dos eventos, no 
entanto , as vagas serão 
preench idas conform e 
a o ferta e os perfis que 
cada ativ idade exige.

candidatos in form ações sobre a for-
ma que o processo se 
letivo  será fe ito . A isso, 
a tam bém  estudante de 
jo rna lism o  LarissaTom a- 
zini acrescenta o fato  de 
te r achado o processo 
de inscrição  um pouco 
confuso, por exig ir m ui
tas in form ações e pelos 
reco rren tes erros na pá
gina na in te rne t. Para 
e la , no entanto , m es
mo com os em pecilhos, 
quem quer partic ipar 
dos eventos acaba in 
sistindo : "Acredito que 
algum as pessoas podem 
desistir, por ser um pro
cesso que pede m uitos 
dados e tem  várias e ta
pas. M as, quem re a l
m ente tem  in teresse  em

Coligação dos independentes: P S C  - PT - P S L  - P S B  - PP
CONTRATANTE: 16.000.693/0001-52 CONTRATADO: 07.639.546/0001-36 VALOR DA PU BLICAÇÃO : R$ 253.00

p a rtic ip a r, não d esiste  
por conta d isso ."

Jad erso n  Souza ch e 
gou a te n ta r a fa ze r a 
in sc r içã o , no e n ta n 
to achou o fo rm u lá rio  
m uito  extenso  e, apesar 
de acred ita r que a expe
riência poderia acre s
centar na sua bagagem 
p ro fiss iona l, além de lhe 
possib ilita r acom panhar 
os jogos do esporte que 
tanto  gosto, preferiu 
aguardar outro evento . 
"Acabei ficando mais in 
te re ssad o  pelo vo lu n ta 
riado  para as O lim p ía 
das de 2016".

A e xp e cta tiva  é que 
7 m il vo lu n tá rio s  atuem  
na Copa das Confedera
ções e 15 mil na Copa do 
M undo, no B rasil. Nos 
prim eiros quinze dias 
com a inscrição  aber
ta , já se cadastraram  
mais de 110 mil pesso
as. Aqueles que ainda 
quiserem  p artic ip ar dos 
eventos podem se volun- 
ta ria r pelo site  h ttp ://  
p t .f i fa .c o m / w o r ld c u p /  
o rg a n is a t io n / v o lu n te -  
e rs /w e lco m e .h tm l.

Brava gente lençoense, obrigado por me receber!

Tem sido uma honra Imensa ser recebido em sua residência e em seu ambiente 
de trabalho. Apesar do corre-corre, é bom poder parar cinco minutos - de casa ■ 
em casa, de loja em loja, pessoa a pessoa - e conversar sobre nossa cidade, sobre ; 
meus pré-projetos, sobre nossas femílias, parentes e amigos. Sobre nossa história 
e futuro. Sentir o presente acontecendo.

É tào lençoense e divertido ouvir das pessoas mais experientes a mais bairrista 
das frases: você é gente de quem? Logo após a explicação, sempre vem à tona 
uma história sobre meus pais, tios ou avós. Sâo impressionantes os*'causos"que a 
gente vai descobrindo através de pessoas que Imagina não conhecer.

Estou apreciando essa relação. Esse contato que vai além dos muros. Se pudes
se, visitaria a cidade toda, cada uma de suas vilas, ruas, casas: onde vive a nossa 
brava gente lençoense. Receio, entretanto, ser quase impossível. Já perdi a quan
tidade de visitas que fiz, mas. o mais gratlficanie, são os encontros e reencontros 
com pessoas que estou conhecendo agora e outras com quem já divido fôses da 
minha vida.

Agradeço pela ajuda e cooperação que tenho recebido dos meus familiares e 
amigos nessa corrida eleitoral. Obrigado também por abrir a sua porta. Talvez eu 
consiga passar em sua casa, talvez não. Por isso, também aproveito a ocasião e 
peço seu apoio para fazer o que sempre fiz: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas 
agora por você, por sua família.

Abaixo, está meu site e meu e-mall. Sinta-se à vontade para conhecer um pouco 
mais sobre minha vida, história, trabalho, trajetória e pré-projetos para nossa es
timada Lençóis Paulista.

Obrigado e à disposição, sempre

Anderson Prado de Uma.
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CULTURA

Produtor lençoense é um dos poucos 
no mundo a ter um estúdio subterrâneo

Projetado pelo engenheiro Sólon do Valle, o espaço já fo i palco de muitos histórias

Campos Jr. já gravou vários artistas lençoenses, como André e Matheus e Banda Renovados

Ele já foi roqueiro, tocou 
em banda de forró, deu 
vida ao Querequexé e, 
fioje, é o dono de um estúdio 

ínusical apontado pela revis- 
fa Música e Tecnologia como 
üm dos quinze melhores do 
Brasil. O lençoense Campos 
júnior, dono dessa história, 
pode não ter a fama de um 
Bick Bonadio, mas já trabalhou 
ào lado de alguns dos mais im
portantes nomes da música 
brasileira, tendo seu trabalho
reconhecido e vivendo mo- %
rnentos inesquecíveis.
; Seja aos dois anos de ida
de, quando seu brinquedo fa
vorito era uma antiga radiota, 
bu. na época em que fez a
i

proeza de construir sozinho 
seu próprio toca disco. Júnior 
já começava a deixar clara 
qual era sua grande paixão. 
Paixão que o tempo se encar
regaria de fortalecer e seria 
responsável por dar vida a 
momentos históricos da cida
de de Lençóis Paulista.

Campos Júnior formou 
sua primeira banda, a Sedu- 
som, quando tinha dezesseis 
anos. Reunindo nomes como 
Roger Baptistella, Balim Fi
lho, Magali Medolago, Julia- 
no Amaral, Cristiano e VIad 
Paccola, ela marcaria época, 
levando ao público lençoen
se clássicos do rock nacional 
dos anos oitenta. A carreira

de músico, no entanto, com 
os anos, passaria a dividir es
paço com outra profissão; a 
de produtor musical.

Júnior comandou o som 
no antigo bar Habeas Copus, 
fundou a casa de shows Que
requexé, por onde passaram 
nomes do calibre de Renato 
Teixeira, Silvia Bandeira, U2 
Cover e a Free Som, até che
gar a um novo e definitivo ca
pítulo de sua história. "Quan
do montei o bar, gravava o 
som de todas as bandas que 
iam tocar lá em fitas cassetes. 
O trabalho ficava muito bom 
e o pessoal gostava bastan
te. Com a repercussão, aca
bei comprando um gravador

NovaMatriz
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multipista e comecei a gravar 
profissionalmente. Foi aí que 
montei meu primeiro estú
dio, na casa do meu pai".

Convidado a fazer a pro
dução de um disco de vinil, 
Campos Júnior decidiu que 
era hora de aceitar novos de
safios e acabou gravando o 
LP com a conhecida música 
"A Manga Rosa", da banda 
jauense Estado de Coque. A 
partir daí, seu trabalho tor
nou-se conhecido na região 
e a visita da irmã Maria Sta- 
nizí ao pequeno estúdio deu 
o impulso que precisava para 
iniciar sua parceria com artis
tas do universo gospel, união 
que se estende até hoje.

Conduzido a uma nova 
fase de sua vida, com o ca
samento, 0 produtor deixou 
o antigo local de trabalho e 
reservou na nova casa um 
espaço bem especial para 
aquele que viria a ser o Es
túdio Genesis. Construído 
sob a terra e projetado pelo 
engenheiro Sólon do Valle, 
conceituado profissional res
ponsável por projetos como 
o Metropolitan e o estúdio da 
Warner, no Rio de Janeiro, ele 
duraria seis anos para ficar 
pronto. O resultado Júnior se 
orgulha em expor: "Eu não 
conheço nenhum estúdio no 
interior de São Paulo que te
nha sido projetado por um 
engenheiro, fator fundamen
tal em muitos aspectos. O 
meu é o único feito sob essas 
condições, o que se reflete

na qualidade de sua acústica 
e isolamento".

O Genesis logo se tornou 
referência, como uma sur
presa acabou provando a 
Júnior: "Certo dia, recebi a 
ligação de um antigo cliente 
falando que tinha um amigo 
de Londrina que estava que
rendo gravar no estúdio. Aí 
deixamos combinada a data. 
Disse que o baterista e o bai
xista viriam de São Paulo e 
eles se encontrariam no meio 
do caminho, aqui em Lençóis. 
Um dos músicos era um tal 
de Marco da Costa. Decidi sa
ber quem ele era pesquisan
do na internet. Quando o vi 
com um prêmio Grammy na 
mão e descobri que ele já ha
via tocado com Ivete Sangalo, 
César Camargo Mariano, Elis 
Regina e Maria Rita eu não 
acreditei. Pensei que não da
ria conta do recado". Além de 
ter dado conta do recado, os 
elogios foram muitos, com di
reito a uma amigável tentati
va de negociar uma das péro
las do lugar: uma bateria DW.

Sem levar a bateria para 
casa. Marco da Costa não 
guardou rancores. Sua única 
atitude foi deixar no murai de 
Júnior, em uma página da in
ternet, um recado que o pro
dutor, até hoje, faz gastão de 
guardar, como símbolo do re
conhecimento por tudo que 
já faz na música: "Você é o 
máximo, com Campos Junior 
nos botões o som fica mons
tro, e isso é de coração"!

OBITUARIO

Anisio Gabriel
Idade: 85 Anos 

t  03/09/2012  

Local: Lençóis Pauli

José de Almeida
Idade; 79 anos 

t  05/09/2012 

Local: Lençóis Paulista

Corinda E. Procopio
Idade: 72 anos 

t  05/09/2012  

Local: Lençóis Paulista

Felipe M. LIdione
Idade: 9 anos 

t  11/09/2012 

Local: Lençóis Pauli

Maria C C Barros
Idade: 47 anos 

t  11/09/2012 

Local: Lençóis Paulista

c« aoa:

4no Maria Moreli
Idade: 57 anos 

t  11/09/2012 

Local: Lençóis Paulista

Andelina B. Almeida
Idade: 59 Anos 

t  12/09/2012 

Local: Lençó is Paulista
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ESPORTE

Pai e filho fazem história no tatam e
Edson Correu/Notfoas de Lençóis

í

Décio, concilia a vida na serralheria com os treinos de Jiu Jtsu

ampeões. É assim 
que Décio e José 
Inácio dos Santos 

são vistos dentro da co
munidade do Jiu Jitsu , em 
Lençóis Paulista. Meda
lhistas de ouro no Circui
to Paulista da modalidade, 
ocorrido no primeiro se
mestre deste ano, pai e filho 
trilham um caminho de su
cesso há quase uma década. 
Colecionando conquistas e 
convertidos em símbolos 
de amor e dedicação ao 
esporte, os dois atletas fa
zem planos para o futuro 
e projetam para 2013 um 
novo desafio; competir 
nos Estados Unidos.

A despretensiosa in i
ciativa  de um pai buscan
do in cen tiva r seu filho  a 
p ratica r ativ idades f ís i
cas deu in ício  à h istória 
dos dois lutadores. Quan
do fazia sua peregrina
ção pelas academ ias da 
cidade atrás de um es
porte para José Inácio , 
então com sete anos de 
idade, Décio se deparou 
com o Jiu J itsu . A paixão 
foi à prim eira v ista  e, 
como form a de in cen ti
var o filho  a freq üen tar 
os tre inos, decidiu que 
também se aventuraria

« A
na nova experiencia.

Os prim eiros resulta- 
com eçariam  a apa- 
« alguns anos de- 

Jis, conduzindo a dupla 
a im portantes vitórias

em campeonatos esta
duais, nacionais e inter
nacionais. Campeonatos 
que reservaram  m om en
tos m em oráveis, como 
aquele em que Décio sa- 
grou-se cam peão pau lis
ta , no ano de 2010 , ven 
cendo o então cam peão 
pan-am ericano de sua 
categoria . "Eu não ac re 
ditava que estava na f i
nal. A luta foi d ifíc il, mas, 
na hora que consegui a 
v itó ria , a sensação foi 
muito boa. Essa conquis
ta realm ente me marcou 
muito", conta o atleta.

José Inácio não fica 
atrás. Assim como seu 
pai, ele tem títu los nas 
principais competições 
do esporte, inclusive o de 
campeão m undial. Resul
tado que, segundo Décio, 
tem explicação: "Para ser 
bem sucedido, o atleta 
precisa ser disciplinado, 
estar motivado e se dedi
car bastante nos treinos. 
O José Inácio, por exem 
plo, com catorze anos de 
idade, não precisa que 
ninguém fique cham an
do-o pra treinar. Ele real
mente gosta do Jiu Jitsu e 
se dedica ao que faz".

Hoje, os dois treinam  
na sua própria casa, em 
um espaço onde Décio 
recebe cerca de quinze 
atletas, de várias idades, 
para treinarem  sob suas 
orientações. Há um ano.

o lutador assumiu a po
sição de representante 
da Academia Otávio de 
Almeida (AOA), em Len
çóis Paulista. Sua função 
é transm itir para seus 
alunos fundam entos do 
Jiu Jitsu e as novas técn i
cas que o lençoense Die- 
go Ramos, faixa preta no 
esporte, lhe encam inha 
diretam ente de Nova Jer- 
sey, nos Estados Unidos, 
onde dá aulas e tre ina ao 
lado dos m elhores lu ta
dores do mundo.

A dura rotina de tre i
neis, no entanto, só tende, 
a se intensificar. Adotan
do a tática de~viÕltar-se 
integralm ente para tor
neios de m aior porte, pai

e filho agora se preparam 
para um novo passo: lu
tar em solo am ericano. A 
previsão é de que a meta 
seja atingida já no próxi
mo ano.

Quanto às possibilida
des de sucesso , Décio é 
categórico ao a firm ar 
que enxerga na vida de 
José Inácio uma prom is
sora ca rre ira , inc lusive  a 
nível in te rn ac io n a l. "Eu 
me sinto honrado pelo 
filho  que eu tenho . Ele 
é um m enino m uito bom 
e, pela idade que tem , 
é percep tíve l cqmo ele 
evo lu iu  e se desenvolveu 
dentro do esporte, tan
to em term os de técnica
como de força".

Dr jflujtsu -JITSU
i/j.com.br
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Décio no podium, na 3S etapa Circuito Paulista de Jiu Jtsu

Espaço do Atleta
AíQurvo

o Décio começou treinando 
comigo desde que era faixa 
branca, é um aluno que se 
tornou meu amigo, sou gra
to por isso, tenho orgulho 
disso. O Décio é um dos pou
cos atletas que construiu sua 
própria história tanto na vida 
particular quando no espor
te. A intenção futuramente 
é que façamos um intercâm
bio de alunos.

Diego Ramos, veterinário e 
professor faixa preta de Jiu Jtsu

Arqurvo Pessoal

"Eu treino com o Décio 
há três anos. Ele e o José 
Inácio são excepcionais 
no esporte e como pes
soas. Tenho o professor 
como um exemplo e acre
dito que 0 José é um ótimo 
competidor, com um gran
de futuro pela frente"

André Buona, lutador e 
operador de painel

Arquivo Pessoal

"O Décio é como se fosse 
um pai para todos nós, co
mandando tudo e se colo
cando como um exemplo, 
seja por sua disposição 
em treinar ou mesmo 
competir. Já o José pra
tica a luta como algo na
tural; acredito que ele vai 
ser um dos próximos cam
peões mundiais, pois é 
muito técnico e forte".

Gustavo Moreira de Souza, 
lutador e analista de

a

A„û oPe«o,i planejamento

Arquivo Pessoal

"O José Inácio e o Décio 
são os melhores. Eles es
tão sempre em busca de 
títulos e dispostos a trocar 
experiência com os outros 
lutadores, o que acaba 
servindo de incentivo, es
pecialmente pra mim que 
estou começando. O José 
é uma referência por sua 
dedicação, assim como o 
Décio. Ele, aliás, está sem
pre nos incentivando a 
crescer no esporte"

Rodolfo Cian, lutador e DJ
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CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SÉ

Casa em K  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 panorâmi
ca. 1 vaga coberta. Ac. 
Financ.l Vitagliano / 
C82S68 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vltag liano .com . 
b r/ re f-00115

Sobrado lindo, c/ 200 
reg. privil. do Jd. 

América. Baixo; linda 
s. visitas, coz. c/ sala 
)antar integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima; 
s. TV íntima c/ sacada, 
3 dorms, wc social + 
edíc. c/ 1 dorm ., sala, 
coz. e wc. e quintal. 
S vagas, 2 cob. Ac. fi- 
fjanc.l C82568/Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br /  ref. 00154

Area (terreno) de 
í.730m * no centro 
(próx. estação 400 mts 
da XV Novembro). Pos
sui casa conservada c/ 
2 dorms, sala, coz e wc. 
Exc. Oport. p/investl- 
mentol C82568 /  Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com .br/ref.001S9

Casa nova em frente a 
praça no ItapuS, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lev., varanda gde, coz., 
ar. serv., *  quintal c/ 
gde esp. p/ piscina e co- 
i)iérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,001 
C82568/ Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  wwwvítagia- 
rKLoomix /  let 00167

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. S3o 106m* em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar + 
rancho de lazer c/ chur- 
raqueira. 1 vg. cob. 
C82568 / Tr nos tele
fones; (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitag liano .com . 
b r/re f. 00188

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. São 106m  ̂ em 
boa planta, 3 dorms. 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar 
rancho de lazer c/ chur- 
raqueira. 1 vg. cob. 
C82568 / Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2290 
òu (14) 3263-3163 -  
w w w .vitag liano .com . 
b r/re f. 00188

Cana c j 179m  ̂ nova em
terr.de42Sm'r>oltamara-
b.^3dorms.sendolsuí-
íer^dosetwcsoc, ampla
saia estar-visitas, sala TV,
lavabo, coz. gde interl. a ar.
senr. 2 vgs cob. Obs: bom
acabam. - e c  planta, con-
flral Vitagliano /  C82S68
-  Tr. nos telefònes; (14)
9724-8803 ou (14) 3263-
S163 -  www.vitagiiano.
co m ir/re í 00189 •
t
Çasa c/141,80 m  ̂ :no 
Pq resid Rondon 2dor- 
ms, Isendo suíte, piso 
írio, wc social, coz, tv 
éstar, cozinha. 1 edtcula 
(K) fundo c/ 1 dorm ,wc 
social, lavanderia cober
ta 2vgs descobertas exec 
localização C82S68 / Tr. 
(ios telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163 

www.vttagliano.com.br 
/ref«)192

Casa c/151 m*, bem 
localiz c/ bom acaba
mento no Jd. Principe 
3 dorms, WC social 
,sala de estar . coz 
lavanderia coberta 
fogão a lenha -f 1 wc 
2vgs cobertasVitaglia- 
no- C82S68 / Tr, nos 
telefones; (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vltaglia- 
no .com .br/ ref.00196

Sobrado lindo, c/ 200 
m* reg. privil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
$. visitas, coz. c/ sala 
jantar Integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima: 
s. TV Intima c/ sacada, 
3 dorms, wc social + 
edíc. c/ 1 dorm ., sala, 
coz. e wc. e quintal. 
5 vagas, 2 cob. Ac. fi
nanc.l C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref. 00154

Ótima casa em L Jd 
M. Luiza IV: boa loca- 
liz ,2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavan
deria coberta, bom 
a c a b e m e n to ,c e rc a  
elétrica,3vgs des
cobertas Aceita
p e rm u ta lV itag lian o - 
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitag iiano .com . 
br /  ref:00203

Casa Cecap ótima lo
caliz, 2dorms, s.tv, wc 
sociaUoz integrada 
c/copa Obs;bom aca
bamento, -fedícula no 
fundo c/ 2 comódos 
+ wc social 2 vgs co
bertas Obs: forro de 
madeira Vitagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 •  
w w w .vitag liano .com . 
br/ ref;00205

Casa c/170 m*. Jd 
Principe com 3 dorms 
,1 sendo su ite .l wc 
social, s.tv, coz,área de 
lazer c/ churrasqueira 
4 vgs cobertas exec 
locaiízaçãol Vitagliano 
C82568Ar. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 96600036
w w w .vitag liano .com . 
b r/re f:00223

Linda Resid Centro 
próx ao clube marim
bondo c/ 3 dorm s.l 
sendo sufte,2wc so
ciais ,esp p/ escritório, 
coz, lavanderia cober
ta, churrasqueira e 
piscina 3 vgs cobertas. 
Oport de investimento 
e moradia venha con- 
ferirl C82568/ Tr. nos 
telefones: (14) 3263- 
3163 ou (14) 9660- 
0036 - www.vltaglia- 
no.com.br/ ref;00231

Casa Jd Monte Azul c/2 
dom\s, Isendo suite, 
2wc sociais, s.tv, s.jantar, 
coz.área de lazer ,c/ 
churrasqueira,2vgs co
bertas Oportunidade) 
Vitagliano C82S68/ 
Tr. nos telefones: (14) 
3263-3163 ou (14) 
9635-2120 - WWW. 

vitagliano.com.br / 
ref:00232

Casa no Pq resid Ron
don ótima localização 
e fáoi acesso ao cen
tro, c/ 2dorms, s.tv wc 
so6al,coz, área de ser- 
v ^  coberta,2vgs desc, 
aceita financiamento Ve
nha conferirlVitagiiano 
C82568/ Tr. nos telefo
nes: (14) 3263-3163 ou 
(14) 9707-2106 - WWW. 

vftagliarw.com.br / 
ref«)233

Casa nova Santa Te- 
rezinha c/ 2 dorm s,! 
sendo suite.coz inte
grada c/ copa ,lw c  
sociaU .tv ,exec imó
vel tudo novinho
85.000,00 -Fparc do 
terreno 132x 380,001 
C82568/Tr. nos telefo
nes; (1 4 )3263-31630U 
(14) 9635-2290 -W W W . 

vitâgllano.com.br / 
ref;00234

Casa V.Bacili a 900 
metros do centro 
,c /  4 dorms,2 wc 
social.ampla coz 
integrada,s tv c/ copa 
ótima f1 aceita hnan 
Oportunidade C82568 
/ Tr. nos telefones; 
(14) 3263-3163 ou
(14) 9635-2290 -W W W . 

vitagliano.com.br / 
ref;00239

Ótima casa no Açai 
perto do azulão c/ 2 
quartos, sala, 2 ba
nheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, jar
dim de inverno, cerca 
elétrica e alarme. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
imobiliárja21Lp.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) 
-  R$ - 98.000,00, trat. 
na imobiliária 21 -  rua 
13 de m aio. 430 - 3263- 
0021 -  www.imobilia- 
ria21Lp.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$ - 135.000,00, aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliáhallLp.com .br

casa no jd. Maria Luiza 
II c/ 2 suites, 01 quar
to, 01 banheiro, sala, 
cozinha, garagem p/ 2 
carros, churrasqueira, 
lavanderia e trés cômo
dos na parte externa 
já locados (não aceita 
financiamento) . Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
bílíáría21Lp.com.br

casa no Parque Rondon 
c/ 01 suíte e 02 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
rancho c/ lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, 
preço sob consulta. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel; 
(14) 3263-0021- www. 
imobtliária21Lp.com.br

Excelente sobrado no 
jardim Itamaraty c/
445,00 m2 de constru
ção, 1050,00 m2 de 
terreno, c/ piscina, ran
cho c/ churrasqueira, 3 
quartos sendo 01 surte 
c/ banheira, jardim 
artwrizado, 2 salas, 2 
banheiros, rica em ma- 
deiramento e blindex, 
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. 
imobilíá ria21lp.com.br

Ótima casa no Jardim 
Maria Luiza II com muito 
porcelanato, armários 
embutidos na cozinha 
e banheiros, pias dos 
banheiros c/ cubas so
brepostas, saneas, 03

ISAMIX
CONTRATA

>  Encarregado de 
construção civil 

>  Pedreiro  
>Ajudante

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

isamix.trading@yahoo.com.br

quartos ser>do 01 suíte 
c/ guarda roupa embuti
do, banheiro, lavanderia, 
jardim de inverno, sala, 
garrem  p/ 02 carros. Tr. 
na inwbilíáría 21, Rua 13 
de nrraio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- www.inwbí- 
Itá ria21Lp.com.br

Casa rw Jardim João 
Paccola c/ 60,00 m2 de 
construção, 01 quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem p/ 
02 carros, armário env 
butido na cozinha, ter
reno com 222,00 m2. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imobi- 
liáría21Lp.ccmi.br

Excelente edícula no jd. 
village, ótimo acaba
mento, piscina, chur
rasqueira, garagem p/ 
dois carros, 1 quarto, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, cerca elétrica, 
ventilador de teto. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel; 
(14) 3263-0021- www. 
imobilíá ria21Lp.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 imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.irrwbi- 
líóna21Lp.com.br

casa na cecap em fase 
de obras , c/ 3 quartos 
sendo 1 suite, 3 banhei
ros, dep. empregada, 
garagem para 2 carros, 
sala, lindo rrradeiramen- 
to -R S -115.000,00, não 
aceita financiamento. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imobi- 
llát1a21Lp.com.br

nova no jd. Europa 
c/ 2 quartos, banheiro, 
sala, copa e cozinha, 
aceita financiamento. Tr. 
na imobiliária 21. Rua 13 
de maio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- www.irrwbi- 
ItáriallLp.com.br

Excelente casa no Jd. Eu
ropa c/ 3 quartos .suite, 
cioset, cozinha ameri
cana, churrasqueira, la
vanderia, sala, NOVA. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- www.inwbí- 
liária21lp.com.br

Casa no centro da cidade 
c/ ótima localização (av. 
Ubirama) prox. cemité
rio - piso durafloor, 3 
quartos , suíte, saia, co
zinha planejada, churras
queira, garagem coberta.

R$ - 250.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel; (14) 
3263-0021- www.imobi- 
líá t1a21lp.com.br

Sobrado centro da ci
dade -  próxirTK) escola 
Dr. Paulo Zíllo, excelente 
para diníca/ comércio. 
Tr. na irrwbiliária 21, Rua 
13 de mak), 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
irrwbiliária21Lp.com.br

Excelente casa (semi- 
-rwva) no jd. Santa Te- 
rezinha c/ 03 quartos, 
02 banheiros, cozinha 
c/ armário embutido, 
blindex, jardim, rancho 
c/ churrasqueira c/ forno 
de pizza e lenha, lavan
deria, sanea e boa locali
zação, r$ - 250.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.ittwbi- 
liáríaZlIp.com.br

Casa rwva no jd. prín- 
dpe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro gran
de, garagem p/ 3 carros, 
r$ - 240.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de mak), 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imobl- 
liáría21Lp.com.br

TERRENOS/
SÍTIOS

Dois terrenos quitados 
no Jardim Grajaú com
250,00 m2 na parte alta, 
R$ - 60.000,00 (cada um) 
. Tr. na imobiliária 21, Rua

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 suites. 5 quartos, 7 
banheiros. 3 salas, dep. 
Empregada, pisdna, 
churrasqueira, sauna, 
bar rrwlhado, madeí- 
rarrrento, porcelanato, 
jardim de inverno, lagoa 
c/ peixes ornamentais, 
doset c/ lareira e canil 
c/ S 8 0 ,X  m2 de cons
trução e 5000,00 m2 de 
terreno, venha conferir. 
Tr. na imobiliária 21, Rua 
13 de maio. 430 -  tel: 
(14) 326^0021- WWW. 

Imobilíá ría21Lp.com.br

Chácara perto de cacho
eira c/ pisdna, pomar, 
amplo rancho c/ chur
rasqueira, 2 quartos, 2 
banheiros, 6.000,00 m2 
de área e 100,00 m2 
de construção. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.irrwbi- 
Iíáriâ2 lLp.com.br

Terreno no jd. Prínci
pe na parte alta. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
bilíária21Lp.com .br

Sitio com 2,7 alquei
res, possui: 2 nascen
tes de água, lagoa, 2 
tanques peixes, man
gueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 
12 km da cidade. Exc. 
Propríedadel Vitaglia- 
nol /  C82568 -  Tr. nos 
telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia
no.com.br / ref. 0005

Terreno (área) de 
628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo ISO 
mts da XV Novembro. 
Oportunidade Investl- 
mentol Vitagliano - /  
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .v itag llano .co m . 
br / ref. 00176

Chácara c/ 16.880 m2 
de área á 6km de Alf. 
Guedes, fácil acesso. 
Possuí: pomar, trans
formador (energia) 
independente, mina 
d água e um rio (córre
go) na divisa. C82568 / 
Tr. nos telefones; (14) 
9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br /  ref. 
00183

Barracão (centro), 
novo, c/ 180m* terre
no plano, pé dir. alto.

VEIMDE - 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 elé
trica. Aceitamos permuta com Imóvel 
de maior ou menor valor; pennuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

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

13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263^)021- WWW. 

imobiliária2 lLp.com.br

Excelente chácara na 
cidade Macatuba c/
20.000 m2 de área, 
lindo acabamento c/ 
3 quartos, 2 suites, 
piscina, jd. de inverno, 
lavanderia e churras
queira - venha conferir, 
preço sob consulta. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel: 
(14) 3263-0021- www. 
imobilíá ria21Lp.com.br

cobert. estrut. m etal., 
piso cim . polido, fácil 
acesso p/ cargas, wc 
serv,. coz., + escrit, c/ 
wc. Invest. c/ aluguel 
garantido! Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones; (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .v itag liano .co m . 
br / ref. 00104

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts 
de fundo, em reg. co- 
merc. da rua 28 de 
abril, ótimo p/ cons

trução de galpão/ 
loja. Oport. Estuda 
propostal Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele- 
fones''(14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitag llano .com . 
b r/ re f. 00122

Amplo terreno (área) 
c/ + 300m* c/ 29 mts 
de fundo, em reg. 
comerc. da av. J. Pac
cola, ótimo p/ constr. 
de galpão/loja. Oport. 
p/ ínvestidori Estuda 
propostal /  C82568 -  
Tr. nos telefones: (14) 
9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br /  ref. 
00138

Sítio em Vanglóría , a 
6km da Usina São José 
21 alqueires , sendo 
parte da propriedade 
cana de açúcar e outra 
parte pasto. Possui 2 
mina D água, Rio na 
divisa da propriedade 
,casa ampla ,pomar 
e outras Benfeitorias 
C82568 /  Tr. nos tele
fones; (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163- 
w w w .v itag llano .co m . 
br/ ref:00193

Terreno(Área) 250,00 
m̂  ,bem localizado 
no Jd Grajaú, preço 
especial ótima oportu
nidade aceita financia
mento. Venha conferir 
Vitaglianol Tr. nos tele
fones; (14) 3263-3163 
ou (14) 9635-2290. 
w w w .v itag liano .co m . 
b r/  ref;00230

Lote (área) 250,00 m̂  
a 900 metros do cen
tro, já  murado e com 
calçada. Preço espe
cial, não aceita hnan 
Oportunidade! Vita- 
glíano C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 3263- 
31630U (14) 9635-
2290 - www.vítaglia- 
no.com.br /ref:00235

Execelente área comer
cial (industrial) 2.093m' 
á 200 mts da rod. Ma
rechal Rondon,ótima 
localização p/ instalar 
uma empresa de médio 
porte.Aceita permuta 
de 50% em veículo ou 
facilita o pagamento 
C82568 / Tr nos telefo
nes: (14) 3263-31630U 
(14) 9660-0036 - www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00236

Lote c/ área de + de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região 
privilegiada e tran
quila, já murado e c/ 
calçadal Oport. de gde 
área próx. do centrol / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref 
00139

Terreno (área) c/ 275m* 
(11x25) no Centro- An. 
Garibaldi, ideal p/ gal
pão ou escritório. Pos
suí casa simples. Oport. 
p/ investidorl Vítagtía- 
no / C82568 -  Tr. nos te
lefones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br 
/ r e f  00158

v e íc u l o s

Saveiro, ano 2001, 
prata, ótimo estado, 
capota marítima, trava 
elétrica. Tr no telefone: 
(14)8193-4742.

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

Peugeot 206, ano 1999, 
completo. Pelo valor de 
R$ 13.000,00. Tr. com 
João, tel; (14)96008829.

Prisma Max L4 , ano 
2009, prata, flex, ar con
dicionado e direção hí- 
dtáulxa. Pelo valor de R$
26.000. 00, Tr. nos tetefo- 
ne: (14) 3264-1000

206 SW 1.6, Feline. Peuge
ot, ano 2008, preta, flex, 
completa. Pelo valor de 
R$ 24500,00. Tr. nos tele
fones; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Vectra GLS, GM, ano 
1999, azul, gasolina, com
pleto. Pelo valor de R$
16900.00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191

Meriva 18, GM, ano 
2004, prata, flex, com
pleta. Pelo valor de R$
25.900,00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Parati 16, VW, ano 1993, 
vinho, álcool, básico. Pelo 
vakx de R$ 10500,00. Tr. 
nos telefònes; (14) 3264- 
1000 ou(14) 9614-3191

Parati G4 1.6, VW, ano 
2008, brarKa, flex, ar 
condicionado e direção 
hidráulica. Pelo valor de 
R$ 26.000,00. Tr. nos tele
fones; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Gol G4 16 Power, VW, 
ano 2009, branco, flex. 
completo. Pelo valor de 
R$ 25.900,00. Tr. nos tele
fones: (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Gol G 410, VW, ano 2009, 
branco, flex, básico, 4 
portas. Pelo vakx de R$
22.000. 00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Gol 18. VW. ano 1994, 
prata, álooot básico, 2 
portas. Pelo vakx de R$
7.000. 00. Tf. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Gd Mi Plus, VW, ano 
1998, branco, gasolina, 
rodas de liga teve, trava, 
alarme. Pelo vakx de R$
12500.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191

Gol Rally 16, VW, ano 
2009. preta, flex. com
pleto. Pelo vakx de R$
26.900.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191

Kadet GU GM, ano 1995, 
vinho, gasolina, rodas de 
liga leve. Pelo vakx de R$
8.500.00. Tr. nos telefones: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191

Corsa Wagon 16, GM, 
ano 1998, verde, gasolina, 
vidro elétrico e trava. Pelo 
vakx de R$ 11900,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14)9614-3191

Astra, ano 2008, prata, 
flex, completo- Pelo vakx 
de R$ 28500,00. Tr. nos 
telefones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191

SIO 2.4, cabine simples, 
GM. ano 2009, branca, 
flex. direção hídráulka e ar 
condicionado. Pelo vakx 
de R$ 36.000,00. Tr. nos 
telefones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191

Bros 150, flex, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos; (14) 3264-4345.

Compro moto Okm ou 
troco moto Honda semi 
nova. Tr. na Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345.

Financiamento de moto 
Honda Okm, com entra
da, a menor parcela 
do mercado. Grátis 2 
capacetes. Tr. na Pagan 
Motos: (14) 3264-4345

Vendo moto Honda CG 
150, ano 2006, prata. 
Valor a combinar, Tr 
com Bruna, nos telefo
nes; (14) 3263-5091 ou 
(14)9128-8915

MOTOS

Biz 125, flex, ano 2012. 
Tr, na Pagan Motos: 
(14)3264-4345.

Biz 125, flex, ano 2012. 
Tr. na Pagan Motos: 
(14)3264-4345.

LOCAÇÃO

Alugo apartamento na 
Praia Grande, bairro do 
Boqueirão, a 50m da 
praia. Tr. nos telefones: 
(14) 3264-4345 ou (14) 
3263-1961

Apartamento de dois 
dormitórios, com gara
gem, portão eletrônico, 
cerca elétrica. Próximo 
ao centro. Av. João Pac
cola, 1255. Tr. nos tek 
fones; (14) 3264-lOOw 
ou (14) 9614-3191

DIVERSOS

Fan 125, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345,

Fan 150, flex, ano 
2012. Tr, na Pagan Mo
tos; (14) 3264-4345.

Titan 150 £x, flex. ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345.

Lead 110, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345.

CB 300R, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345.

XRE 300, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345.

Capacete EBF ou U- 
berty aberto ou fecha
do por R$ 60,00. Tr. 
na Pagan motos; (14) 
3264-4345.

Divido carona para Bau
ru a noite. Tr. no telefo
ne: (14) 8193-4742.

Vendo título do Oube 
Marimbondo. Tr. no te
lefone: (14) 9774-0031.

Vende-se ar con
dicionado Splít de
12.000Bts. Pelo valor 
de R$ 350,00. Tr, nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Porta de madeira para 
sala, com batente e fe
chadura quádrupla. Pelo 
valor de R$ 150,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14)9614-3191.

NOTÍCIA DE LENÇÓIS

ou nada acontece!

Envie seu 
classificado

para
jornal@notíciasdelencois.com.br

ou ligue para 
(14) 3263-1062

INFORM E IM OBILIÁRIO

Nteóaos IMOBIUÁKIOS

Avalkaçâo M ercadológica 

•  Docum ontaçõo Registrai 

•  Assessoria para Financiamento 

•  Assessoria Jurídica
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Em nome da família Lar N ossa  
Senhora dos Desam parados,

queremos demonstrar os nossos 
mais sinceros agradecimentos 

pela colaboração dos participantes, 
comunidade e a todos que 

trabalharam em prol da realização 
S, da festa Santa Teresa Jornet.

■

- .
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Desde já , agradecemos.

Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados
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ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
Fonte: site O Fuxico

Viviane Araújo se nega a ficar 
no palco com Nicole Bahls

O bicho pegou nos chamaram, também, Nicole
bastidores da sede 

da Record. Tudo 
por que a produ

ção do Progra
ma da Tarde, 
apresentado 
por Britto Junior 

e Ana Kidcmann, 
escalou Viviane Araú

jo para participar ao 
vivo da atração, na 

quarta-feira {12). Até aí, 
tudo bem, mas acontece que

Bahls. Viviane ficou sabendo da 
participação de Nicole quando 
já estava no camarim da Record. 
Furiosa com a situação, ela avi
sou: "Se ela entrar, eu saiol" 

Mais tarde, a ex-panicat 
anunciou em seu Twitter, que 
poderia deixar o Programa da 
Tarde. "Por conta do ocorrido 
hoje quero avisar que talvez 
eu não vá mais trabalhar no 
programa da tarde, ok?" es
creveu a modelo.

Lady Gaga raspa a cabeça em homenagem a Teriy Richardson

r

Lady Gaga raspou a base 
do crânio em homenagem 
ao falecimento da mãe de 
seu amigo, o fotógrafo Terry 
Richardson. A pop star pos
tou uma foto de seu novo 
look. "Fiz isso por você 
Terry. Sinto muito por sua

mãe." -  disse Gaga. O novo 
look surgiu depois que o fo
tógrafo anunciou a morte 
da mãe a seus fãs em sua 
página no Tumbir. Ele es
creveu; "Descanse em paz, 
Annie Lomax, Minha mãe, 
1938-2012."

jigela Bismarchi diz que vai processar a RedeTV!

/■'

Ângela Bismarchi está fu
riosa com 0 programa Manhã 
Maior, por conta de uma afir
mação feita sobre ela no pro
grama que foi ao ar na quarta- 
-feira (12). O colunista VIadimir 
Alves, afirmou que Ângela che
gou a negociar com uma agên
cia para estrelar uma produção 
pornô. Como não chegaram 
a um acordo, a conversa che
gou ao fim. Em seu Twitter, a 
empresária mostrou seu incô

modo e garantiu que levará o 
assunto à Justiça. "Vou proces
sar 0 programa Manhã Maior, 
programa mentiroso e que 
tenta ganhar míseros traços 
no Ibope com arranjos falsos 
usando meu nome. Para quem 
ainda não conseguiu entender 
minha indignação, disseram 
que vou estrelar filme pornô". 
Procurada pelo site O Fuxico, a 
assessoria de imprensa confir
mou a história.

Reflexão da semana
"No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, 

e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se..."

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

O momento atual enfatiza as 
questões de trabalho e de saúde, 
com uma necessária mudança 
de hábitos. É também uma se
mana importante para as coisas 
do coração e para esta habilida
de restauradora de energias que 
você vivência agora como a sua 
força interior de renascimento.

Touro
de 21/04 a 20/05

É um período de reflexões sobre 
0 que lhe proporciona uma sen
sação de centramento e como 
estão as suas bases e alicerces 
emocionais. À medida que a se
mana avança, você percebe que 
está entrando em um novo ciclo 
afetivo, em que deve agir com 
mais maturidade e discernimento.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Este é um momento muito im
portante para as questões rela
cionadas à vida doméstica, ao 
lar, a imóveis, ao relacionamento 
com parentes próximos, gemlnia- 
no. É um momento de reflexões 
sobre o que lhe falta aprimorar e 
curar e isso também envolve os 
membros da família,.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Conhecimentos, contatos, criati
vidade, habilidade e recursos pes
soais estão enfatizados agora. É 
uma semana muito interessante 
para expressar os seus potenciais 
criativos, gerando valorização e, 
inclusive, resultados financeiros. 
É 0 momento de acreditar mais 
em seus potenciais.

de 10/09 a 16/09

^ L e ã o

22/07 a 22/08

Aja com o b jetiv id ad e e d isce r
n im ento  nas questões fin a n 
ce ira s , leon ino , em re lação  aos 
seus recu rso s, bens e aos va lo 
res e ta len to s p essoais. É uma 
fase  in te ressan te  para re fle tir 
sobre o que você considera 
valioso  e ag ir m ais de acordo 
com esses va lo res.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Já no inicio da sem ana tem os 
uma conjunção entre Sol e M er
cúrio em seu signo, que traduz a 
inteligência prática, a objetividade, 
a capacidade de aprim oram ento. 
E m ais para o final da sem ana 
terem os a lua nova virg in iana, 
indicando o início efetivo de um 
novo ciclo em sua vida.

A Libra
de 23/09 a 22/10

Ao longo das próximas semanas 
você encerrará em definitivo um 
ciclo em sua vida e este é um mo
mento para refletir sobre o que 
deve ser deixado para trás, aprimo
rado, melhorado e curado. Desta 
forma é que você abrirá espaço para 
uma nova etapa, que inidará mais in
tensamente a partir de outubro.

*  Escorpião 
^ í ^ d e  23/10 a 21/11
Esta semana tende a ser muito im
portante para as questões profissio
nais, para a expressão criativa, para 
0 apoio de determinadas pessoas e 
também para projetos que envol
vem amigos, equipes e empresas. 
É um momento interessante para 
desenvolver os seus potenciais com 
a qualidade que lhe é peculiar.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Você está em um importante 
período para carreira e as realiza
ções, sagítariano. É um momento 
interessante para aprimorar co
nhecimentos, técnicas, métodos 
de trabalho buscando o aperfei- 
çaomento e desta forma obten
do 0 reconhecimento. É uma fase 
que enfatiza a vida profissional.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Marte faz um tenso aspecto com 
Vênus e um amigo ou uma ami
ga pode se declarar e mexer com 
seu coração. Caso seja compro
metido, 0 relacionamento pode 
se aprofundar e ganhar um novo 
significado. O Sol e Mercúrio pro
metem uma longa viagem, ou ao 
menos o seu planejamento.

M ,
Aquário
de 21/01 a 19/02

0
♦

#

Semana marcante para os rela
cionamentos, que ganham uma 
energia mais afetuosa e gene
rosa, com respeito também às 
diferenças individuais. E nesta 
semana temos também impor
tantes desafios relacionados à 
saúde, às emoções e à questão 
da intim idade.

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03

Trabalhos criativos, artísticos, 
interesses em que possa se ex
pressar com criatividade estão 
evidenciados nesta semana, 
que favorece o desenvolvi
mento profissional. Mas é uma 
semana em que você também 
deve estar atento a esta fase 
nas suas relações.

www.horo5COpovtftualMot.com bf/horoscopo
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Caça-Palavras
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ABACATEIRO
ABALONAR
ABANANAR
ABATEDOR
BAGRE
BAILARINO
BALANCEADO
BANANINHA
BARBADA
CABAZEIRO
CABULAR
CACHALOTE
CACHORRINHO
CACOFONIA
ECOANTE
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Palavras Cruzadas
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Informe

Pós-graduação pela FMUSP em
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Psicóloga Clínica em Pânico e Depressão

www.saletecorf
Pslcoferapia Individual

Convénlot: Grupo LW

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista (14) 3263-6214
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dson Correia/Noticids de Lençois

SOCIAL
No último sábado a banda 

ABR 3 levou um bom público 
a Festa da Padroeira Nossa 

Senhora da Piedade. Confira 
quem passou pela festa!

Edson Correia/NoHcias de Lençóis

u

Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
|om aianotielM d«l«neolsxom .br

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Edson Correia/Notícias de

Edson, Madre Angélica e Madre Joana Maria Carmem e Sueli

Edson Correid/Noticids de Lencois Edson Correid/Not>cias de Lencois

Barbara, Lorena e Mayara Bruno e Tháís Crístíano e Taísa

Edson Correia/Notfclas de Lençóis Edson Correia/Notlcías de lençóis Edson Correia/Notícias de lençóis

Alexandre e Tatiane Josíane, Ana Maria, e Patricia Magno e Larissa

Edson Corfeia/Notícias de Lençóis Edson Correia/Notioas de Lençois Edson Correía/Noticies de Lençóis

Maisa e Carlinhos Marcele, Felipe e Eleandro Amanda e Franctele

Edíon Cofreia/NoOcias de Lençóis Edson Correla/Notfctas de Lençóis

Rian e Cristina

Edson Correis/Noflctas de Lençóis

Rubens e Rafaela Anderson e Míchelly
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VIVER
VER

REVER Mercedes-Benz
Keenionuóî do nô  

t eminHóê  4% * . • «

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

10 e 11 de Novembro
Praça do Memorial

América Latina
Informações:
wwvr.primeiroclubedoonibuftanHgo.com
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Cíntia
f o t o g r a f i a s

Rua Aníu Garibaldi, 1.083 

Lcnçóú Paulista - Fone: 32ó3 5184

www.cintiafotografifts.com.br

http://www.cintiafotografifts.com.br

