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UNESP abre inscrições para vestibular 2013
Amiiivo Pessoal

Desde segunda-fei
ra, 17 de setem 
bro, os estudantes 

da rede de ensino bra
sileira podem fazer sua 
inscrição para o V esti
bular 2013 da U n iv e rs i
dade Estadual Pau lista  
"Julio de M esqu ita  F i
lho" (U N ESP). O ca d as
tro é rea lizado  e xc lu s i
vamente pela in te rn e t , 
com 0 p reench im ento  
e envio da ficha de ins- 

ição e o pagam ento 
posterior de uma taxa 
de R$ 130, 00 , em form a 
de boleto. Neste ano, a 
instituição oferece 7 .014 
vagas em 165 cursos, 
distribuídos por 23 c id a
des do estado.

exam e, os estudantes 
poderão contar com no
vas opções de cursos, 
im plantados em d ife ren 
tes cam pus da u n ive rs i
dade. Entre e les , cons
tam  o de engenharia de 
te lecom unicação , em 
São João da Boa V ista ; 
engenharia de biopro- 
cessos e b iotecnologia , 
em A raraq uara ; enge
nharia da pesca, em Re
g istro ; e m eteoro logia , 
em Bauru . Além da no
vidade, a unidade bau- 
ruense conta ainda com 
outros dezoito cursos, 
to ta lizando  1 .045 vagas 
para alunos.

A p rova da p r im e i
ra fa se  do v e s t ib u la r

Na edição 2013 do o c o rre rá  no d ia 18 de

n o ve m b ro , em m ais 
de t r in ta  c id ad es p au
lis ta s  (in c lu in d o  Bauru  
e B o tu ca tu ), a lém  de 
Belo H o rizo n te , B ra s í
lia , Cam po G rande e 
C u rit ib a . Os ap rovados 
para a segunda etapa 
do p rocesso  se le tivo  fa 
rão as provas de co n h e 
c im en to s e sp e c ífico s  e 
a red ação  nos d ias 16 e 
17 de d ezem bro .

As in sc riçõ e s  podem  
se r fe ita s  até o próxim o 
dia 11 de o u tu b ro , no 
en d ereço  w w w .v u n e sp . 
co m .b r, onde tam bém  
se en co n tra  o M an u 
al do C an d id ato , com 
todos os d e ta lh e s  do 
p rocesso  se le t ivo  e dos 
cu rso s d isp o n íve is . Maitê Borges foi aprovada no vestibular da UNESP em 2011

Banco do Brasil deverá aderir à greve a partir de hoje
Edson Cofreia/Notfdas de Lençóis

Os bancários da Caixa Econômica Federal estão em greve desde ontem

s bancários da 
agencia da Caixa 
Econôm ica Fede

ral de Lençóis Pau lista , 
confirm aram  adesão à 
para lisação  in ic iada on
tem  em todo o país. Se
gundo in form ações da 
assesso ria  do Sindicato 
dos Bancários e Finan- 
c iário s de Bauru e re 
gião, que responde pe
las agencias de Lençóis 
Pau lista , m uito prova

ve lm ente  as agencias do 
Banco do Brasil tam bém  
irão ad erir à greve a par
t ir  de hoje .

Lençó is P au lis ta  pos
sui a tu a lm e n te , o ito  
ag ências e n tre  públicas 
e p rivadas.

Segundo assessoria, 
em Lençóis Paulista os 
bancos mais atingidos se
rão Caixa Econômica Fe
deral e Banco do Brasil.

v iços como em p résti
mos, tran sfe rên c ias en
tre  agências d ife ren tes, 
saques de valo res altos 
e pagamentos de contas 
acima de R$ 5 mil serão 
suspensos. As demais ati
vidades podem ser feitas 
pela in ternet, em caixas 
eletrônicos ou lotéricas.

Segundo assesso ria , 
não há previsão no re
torno do funcionam ento

Durante a greve, ser- das agências.

Duratex realiza evento comemorativo 
para PCDs (Pessoas com deficiências)

A CEF de Lençóis Paulista aderiu à greve ontem e não há previsão de retorno

Café do Feirante conquista o paladar
dos cidadãos lençoenses

No dia 14 de maio
de 2012, Lençóis 
Paulista deu as 

■ oas vindas ao Café do 
re iran te . Uma das mais

criada pelo agricu lto r 
Sebastião  S ique ira , há 
dez anos, o negócio, tra 
zido para a cidade por 
Lucas Simon e V icto r

do os lençoenses, o fe re 
cendo produtos que vão 
do trad ic iona l café preto 
até 0 fam oso Fe iran tino .

novas lojas da franqu ia Nunes, vem  conquistan- Pagina 3

o ú ltim o dia 3 de 
setem bro , a Dura
tex prom oveu um 

café da manhã com em o
rativo  para os co labora
dores PCDs da Unidade 
de F lo resta l de Lençóis 
Pau lista . O principal ob
je tivo  foi reconhecer o 
exce lente  desem penho 
da equipe que trabalha

no v ive iro  de m udas.
Ao todo, 18 pessoas 

com algum a d e fic iê n 
cia trab a lh am  no v iv e i
ro da un id ad e , o que 
eq u iva le  a 12 ,4%  do 
quadro  da á rea . Todos 
co n trib u em  com suas 
fa m ília s , e , em alguns 
caso s , o sa lá r io  desses 
co lab o rad o res é a p rin

cipal renda fam iliar.
A contratação de PCDs 

pela Unidade de F lo res
tal de Lençóis Paulista 
conta com o apoio da 
APAE de Lençóis Pau lis
ta , que m antém  contato 
com os fam ilia res e d is
ponibiliza 0 serv iço  de 
equipe m u ltid isc ip linar 
para suporte e apoio.
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Associação Protetora dos Animais ... carminha conta

realiza mais uma feira da adoção

Hoje
áxíma 36-

mínima 21 -

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

o último domingo, 
16 de setem bro, 
ocorreu mais uma 

edição da Feira de Ado
ção de Anim ais, em Len
çóis Paulista. Organizado 
pela Associação Protetora 
Amigos dos Anim ais da 
cidade, o evento , pro
m ovido m ensa lm ente , 
dessa vez possib ilitou  a 
adoção de 13 cães e um 
gato. Segundo a presiden
te da associação, Tânia 
M azetto, quem ainda qui
ser fazer sua adoção pode 
procurar o Canil M uni
cipal, onde o número de 
anim ais sob os cuidados 
dos voluntários continua 
grande. Voluntários que,

de acordo com ela, estão 
em fa lta : "Nós estamos 
precisando de pessoas 
que dediquem algumas 
horas de sua semana para 
esse trabalho ou se inte
ressem em nos ajudar de

outras form as, inclusive 
com doações". Maiores 
inform ações sobre como 
adotar um anim al, ou se 
integrar a essa causa, po
dem ser obtidas pelo te
lefone (14) 3263-1379.

Edson Correia/Notfcias de lencóts

Curso de desenho
Contato: (14) 8111-8732 
Local: Rua Santo Antonio, 

674- Irerê

Foumeja Eríck & Léo
Dia 22 de agosto às 23h 

15 lote: R$ 25,00 
Local: Danceteria Four

para Tufão que 
Nina é Rita

Concerto "Comida", de 
Arnaldo Antunes

Dia 29 de setembro às 20h 
Local: Auditório da 

Casa da Cultura 
Informações: (14) 3263-652^

Fantástico Dia das Crian 
com palhaço Faísca

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

gerante e algodão doce 
Exclusivo para sócios

http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www.vunesp
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OPINIÃO

COLUN
ROL

Meus heróis
im, eu assistia nove
la mexicana. Podem 
condenar à vonta

de, mas eu chorava com 
a Maria do Bairro, odiava 
a malvada Paola Bracho, 
me encantava com a ma
luca Tia Perucas e que
ria ser como a brava Ana 
Cristina de No Limite da 
Paixão. Se me importava 
com o dramalhão e a du
blagem assustadora? Não. 
Na verdade, hoje, penso 
que esses e tantos outros 
personagens permitiram 
que eu fosse a pessoq que 
vos fala nesse momento.

Não é maluquice. Lem
brem-se, eu crescí nos 
anos noventa! Na minha 
época. Já não existiam 
Che Guevara, Gahndi ou 
Chico Mendes. O máximo 
que uma criança podería 
admirar era um bando 
de m ascarados, dotados 
de super poderes e uma 
estranha ligação com 
um ser de outro mundo 
chamado Zordon. Vamos 
combinar, para uma m e
nina, querer ser a Xena 
fazia mais sentido do que 
sonhar com o dia em que 
tería a coragem de uma Si- 
mone de Beauvoir.

Eu quis ser chiquitita; 
dar uma casa para o Cha

ves; fazer parte da TV Cruj; 
explorar o Castelo Rá-Tim- 
-Bum; viajar nas aventuras 
do Fantástico Mundo de 
Bobby e chegar a lua com 
Lucas Silva e Silva. Eu po
dia ser criança, mas não 
era difícil perceber que es
sas histórias tinham mais a 
me ensinar do que a mais 
pura realidade, que, por 
sinal, jamais me deu qual
quer herói.

Alguns poderiam dizer 
que tudo isso não passa 
de devaneios de criança. 
No entanto, ainda encon
tro motivos para acredi
tar que os anos podem 
até ter se passado, mas 
minha ligação com a fic
ção ainda parece mais 
saudável. Não que a Car- 
minha seja o exemplo a 
ser seguido ou essa es
tratégia me mantenha 
alheia ao que acontece 
por aí. A grande questão, 
caros amigos, é perceber 
que já não temos no que 
ou em que nos inspirar.

Ana Carolina Costa é 
jornalista do Notícias de 
Lençóis e cursa o 3s ano de 
Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalis
mo, na UNESP.

FEIRA OE ADOÇÃO

Editorial
s anim ais são po
sitivos às pessoas 
em todos os sen

tidos". Essa é uma afirm a
tiva feita por cientistas 
am ericanos após conclu
são de pesquisa sobre a 
influência dos anim ais, na 
vida dos seres humanos.

Uma das pesquisas in
dica inclusive que donos 
de anim ais têm  maior 
tendência a subir na pro
fissão e ganhar mais, [a feli
cidade também é lucrativa].

Os ganhos para a saú
de também são significa

tivos. O ato de acariciar 
um animal é relaxante e 
está provado que reduz o 
risco de problemas cardí
acos. Além disso, te r an i
mais levanta o astral e in- 
duz ao equilíbrio . Pessoas 
que têm  anim ais ficam 
doentes menos vezes. Os 
anim ais influenciam até 
mesmo na cura de doenças 
que abalam não só o corpo, 
mas também o espírito.

Perante a informações 
de tam anha valia , aplau
dimos ações como a rea
lizada no ultimo domingo

no Parque do Povo pela 
Associação Protetora dos 
anim ais de Lençóis Pau
lista. A feira de adoção de 
anim ais, dessa vez pos
sibilitou a adoção de 13 
cães e um gato, e as pes
soas ainda podem adotar 
um animal de estimação 
visitando o canil municipal.

Todos os dias, vemos 
dezenas de animais joga
dos nas ruas, e, se não 
encontram um dono, ago
nizam e morrem em curto 
prazo de tem po, seja por 
atropelam ento, doenças,

ou vitim as da própria "ir
racionalidade humana".

O ato de adotar um 
animal requer amor e 
consciência, e apesar de 
a maioria das pessoas se 
"isentarem " do proble
ma, o grande número de 
anim ais nas ruas é sim, 
um problema que envolve 
também a sociedade civil.

Instrua, não abando
ne, não com pre, adote. 
Se não consegue decidir 
entre Poodle ou Pastor; 
Siamês ou Persa, leve to
dos, adotando um vira lata.

Colunista da Semana

T â n ia  M a z e t t o

A
 Associação Protetora 
Amigos dos Animais 
de Lençóis Paulista 
vem a público prestar es

clarecimentos importantes 
acerca da leishmaniose cani
na, bem como informar so
bre os métodos de preven
ção e tratamento.

A leishmaniose é uma 
doença parasitária transmiti
da pela picada do mosquito 
infectado (fêmea da espécie 
Lutzomia longipalpis, também 
conhecido como mosquito 
palha). Existem dois tipos de 
leishmaniose -  a cutânea e a 
visceral. A primeira caracte
riza-se por feridas cutâneas 
persistentes, ao passo que 
a visceral desenvotve-se em 
órgãos internos como fígado, 
baço e medula óssea.

Segundo Doutor Dráuzío 
Varella, "a leishmaniose não é 
contagiosa nem se transmite 
diretamente de uma pessoa 
para outra, nem de um animal 
para outro, nem dos animais 
para as pessoas. A transmis
são do parasita ocorre apenas 
através da picada do mosqui
to (fêmea) infectado".

Por se tratar de doença

A leishmaniose
grave e de tratamento comple
xo, a prevenção é a estratégia re
comendada para controlá-la. O 
controle do inseto transmissor é 
considerado a melhor opção na 
luta contra a doença, segundo a 
Fundação Nacional de Saúde.

Mas que métodos de pre
venção devem ser utilizados 
para conter a proliferação da 
dessa doença? Eis aqui algu
mas dicas, que poderão ser de 
grande valia.

Os donos de cães devem fi
car atentos com áreas úmidas 
ou de decomposição de lixo; 
assim recomenda-se: 1) Evitar 
acúmulo de lixo no quintal e 
descartar o lixo adequadamen
te (é também uma maneira de 
contribuir para a saúde do meio 
ambiente e ao mesmo tempo 
evitar a proliferação do mos
quito); 2) Manter o ambiente 
do cão, o quintal ou a varanda 
sempre limpos, livres de fezes e 
acúmulo de restos de alimentos 
e folhagem; 3) Manter a grama 
e 0 mato sempre cortados, com 
retirada de entulhos e lixo, evi
tando a formação de uma fonte 
de umidade e matéria orgânica

em decomposição; 4) Utilizar 
spray repelente ou inseticida 
e cultivar plantas com ação 
repelente, como a cítronela, 
ou nem, no ambiente.

Geralmente, são realiza
dos exames iniciais de tria
gem, chamados exames 
sorológicos (ELISA e RtF) e 
depois devem ser solicita
dos os exames parasitoló- 
gicos ou moleculares para 
confirmar a infecção. Não 
existem métodos de diagnós
tico que sejam 100% confiá
veis.

Por isso, leitor, se o seu 
cão for diagnosticado como 
positivo, num primeiro exa
me, não o entregue para 
eutanásia. Primeiramente, 
teve-o ao veterinário que o 
assiste e solicite novos exa
mes. Lembre-se você tem 
dez dias para apresentar 
à contra prova, que poderá 
salvar a vida do seu cão. "A 
compaixão para com os ani
mais é das mais nobres virtu
des da natureza humana"

Tânia M azetto é  presidente 
da Associação Protetora dos 
Animais de Lençóis Paulista
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Politicando
Conheça o candidato José Santana - Dodô

Meu nome é José
Santana, mais 
conhecido como 

Dodô. Sou formado em di
reito e sou empresário no 
setor agrícola.

Já fui trabalhador rural, 
trabalhei na Rípasa, Duraflo- 
ra e outras várias empresas.

Sou Candidato a verea-

• Saúde: M elhorias nos 
postos de saúde, atendi
mento com m enor espera 
para uma consulta m édi
ca e im plantação de far
mácia 24 horas dentro do 
pronto socorro.

• Saneamento Básico: 
Melhorias nas redes de 
distribuição de água.

• Educação: Pretendo se 
eleito, trabalhar em cima do 
incentivo à educação, pois 
entendo que a educação 
é muito importante para

dor pela segunda vez. Na úl
tima eleição obtive 597 vo
tos, faltando poucos votos 
para ser eleito. Mas neste 
ano tenho a certeza de que 
com a ajuda da população e 
principalmente com a ben
ção de DEUS vou ser eleito.

Se eleito, pretendo estar 
ao lado da população len-

P r o p o s t a s

a formação do cidadão. 
Eu que vim da roça sei 
bem o quanto os estudos 
mudam a vida de um ci
dadão. E quero dar uma 
atenção especial aos pro
fessores municipais por 
melhores salários.

• Esporte: Incentivo ao 
esporte lençoense com es- 
colinhas em várias moda
lidades esportivas, o que 
contribui para a diminuição 
de crianças e adolescentes 
fora do horário escolar a

çoense, para acabar com a 
bandalheira que ronda nos
sa câmara municipal e tra
balhar com seriedade para
retomara credibilidade.

Meu objetivo será tra
balhar e lutar por Lençóis 
Paulista na área da saúde, 
saneamento básico, edu
cação, esporte e lazer.

não estarem nas n
• Lazer: Procura 

nativas para o la* 
mília e dos jovens, através 
de contato com os jovens 
e com as associações de 
bairros para trabalharmos 
em conjunto para atender 
diretamente as necessida
des de cada bairro.

Por isso peço seu voto
de confiança, não sou ne
nhum aventureiro e nem 
busco conquistas pessoais, 
e sim o bem da população.



CIDADE

Café do Feirante conquista 
bom gosto dos lençoenses

Inaugurada há quatro meses, a loja lençoense da franquia fundada há dez anos.
na cidade de Marília, oferece produtos para todos os gostos

s

/ -

14 de maio. Foi nes
sa data que Lençóis 
Paulista deu as bo

as-vindas a um novo ne
gócio: o Café do Feirante. 

Trazida para a cidade 
pelos sócios Lucas Si- 
mon e Victor Caval

canti, hoje, a cafe- 
teria localizada no 
número 612 da 
rua Dr. Antonio 
Tedesco é a pro
va de que bom 
gosto e qualida
de fazem toda 
diferença.

Foi por aca
so. Em dezembro 

de 2010, enquan
to visitava alguns 
amigos na cidade 
deTupã, Lucas este
ve pela primeira vez 
em uma das lojas 
da franquia, funda
da há dez anos pelo 
agricultor Sebastião 
Siqueira. Sem saber 
que aquele era um 
e m p r e e n d i m e n t o  
que já havia se espa
lhado por outros mu
nicípios da região, ele 
fez sua profecia: "Eu 
estava acompanhado 
do meu pai e lhe dis
se que aquele era um 
negócio legal para imi
tarmos em Lençóis". 
Quando o cardápio 
chegou, veio a sur
presa. "Bem no final 
dele havia um convite 

para os interessados em 
serem franqueados do 
Café", conta Lucas.

Com a intenção de 
levar a ideia a diante, o 
empresário só tinha um 
empecilho: precisava de 
um sócio. Mais uma vez, 
o acaso foi decisivo para 
a concretização do plano. 
"Em um casamento minha 

mulher me apresen
tou o Victor. Fica

mos conversando 
durante a festa. 
Acabei falando pra 

ele que tinha o inte
resse de abrir alguma 

coisa em Lençóis e estava

Camila, Vítor, Lucas e Nathálía os proprietários da nova loja Café do Feirante

pensando no Café do Fei
rante. Ele perguntou se eu 
estava brincando e disse 
que era amigo do dono da 
franquia, tendo sido, inclu
sive, seu padrinho de casa
mento", relata Lucas.

A parceria nascida a 
partir de então conduzi- 
ria os dois sócios à inau
guração da cafeteria  
em Lençóis Pau lista , há 
quatro m eses. M om ento 
antecedido por uma in 
tensa pesquisa em torno 
das possib ilidades de su 
cesso do em preendim en
to, a busca por um ponto

comercial estratégico e a 
sorte de ter contado com 
a desistência de outra 
pessoa que havia se inte
ressado em trazer a fran
quia para cidade.

Hoje, empregando sete 
funcionários e com planos 
de estender o funciona
mento do estabelecimen
to aos domingos, Lucas e 
Victor se orgulham de sua 
aposta. Trabalhando com 
produtos vindos de dife
rentes partes do Brasil, 
sempre prezando por sua 
qualidade, eles oferecem 
aos lençoenses desde lan

ches, sucos e os mais sua
ves e encorpados tipos de 
café, até o famoso Feiran- 
tino e o requisitado Choco
late Europeu.

Segundo Lucas Simon, 
a bem sucedida trajetória 
do Café do Feirante nesses 
primeiros meses está dire
tamente ligada a uma coi
sa: a recepção de Lençóis 
Paulista: "Nós fomos muito 
bem aceitos. Eu sempre vi 
Lençóis como uma cidade 
de potencial e acredito que 
faltava aqui alguma coisa 
diferenciada, como o que 
nós estamos oferecendo".

Edson Correia/Notfcias de lençóis

Lucas conheceu a franquia em Tupã, quando foi ao Café do Feirante com amigos
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SOCIAL
o  encerramento da Festa da Padroeira 

Nossa Senhora da Piedade que durou cerca 
de dez dias, ficou por conta da dupla Gian 
e Giovanni. Os irmãos levaram milhares de

Arqurvo Pessoal

o publicitário Alan Bento de Oliveira aniversaria hoje, as 
equipes Madre Madre e Notícias de Lençóis o parabenizam

Edson Correia/Notíclas de Lençóis
j

pessoas à praça "Comendador José Zillo
no último domingo. Confira!

N

Edson Correia/Noticids de Lençóis

Gustavo e Anália na Festa da Padroeira

Cíntia FotOizrdhdS

Seja o aniveraarlante 
da próxima semanal

EnvIe-nos sua foto para
Jornal0notloistcl9l*noolt.oom«br

NOTÍCIASDE LENÇÓIS

Edson Correia/Noncias de Lencois

Luizinho e Rafaela

Lidiane e Nany Otávio, Pedro, Homero, Gabriela e Giovana Alexandre e Vai

Cmna Fotografias Cíntia Fotoffraftds C FotuMfahds
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Amanda, Anderson e Ste

Cinha

Amanda, Débora, Raphael, Everton, Valería,
Roberta e Natalia

Cinfia Fotourahas

Ana, Rose, Gabriel e Luciano

Cintia f r . t o g t ã f iò i

Ariane, Viviane, Maria e Bruna Daniela, Beatriz, Taina e Vítor Everton, Narcizo e Kleber

Cmtld Fotoerafias Cínt)d Fotofirahas CIntia Fotoxrafids

Gustavo e Camila Leandro, Gisele e Guíherme Mariana, Elaine e Pedro

p A T S O C lN iO l

VIVER
VER

REVER Mercedes-Benz

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

10 e 11 de Novembro
Praça do Memorial

América Latina
macõeit
.primelroclubodoonibuiantlgo,


