
A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

WWW. LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEM BRO DE 2012 Edição 052 - Ano 01 - R$ 1,00

Lençóis Paulista ganhará complexo
esportivo com pista de BM X

Antiga SIDELPA comportaria a pista de BMX, porém ja existe outro projeto para a área
i Correia/ Nonoas d t Icnçois

O Instituto de Apoio a
Parcerias e Ação So
cial (lAPAS), na figu

ra de seu diretor Edson Ag- 
nello, firmou parceria junto 
a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, na manhã 
de ontem, 20 de setembro, 
para a construção de um 
complexo esportivo e de 
lazer na cidade. A previsão 
é que sejam investidos 3 
milhões de reais na obra, 
que levará cerca de dois 
anos para ser concluída.

O projeto, negociado 
entre o lAPAS e o escritório 
da arquiteta Giséie Aidar, 
pretende oferecer aos jo
vens e adolescentes len- 
çoenses uma pista de BMX 
(modalidade do bicicross),

acompanhada de lojas de 
conveniência voltadas para 
praticantes de esportes ra
dicais. O projeto urbanístico 
idealizado pelo instituto in
clui ainda a implantação de 
um estacionamento e uma 
praça de alimentação.

A princípio, a intenção 
era que o complexo fos
se erguido na área onde, 
hoje, fica a antiga Sidelpa. 
No entanto, os planos da 
administração municipal 
para usar o local na cons
trução de um centro cultu
ral, ou um museu tecnoló
gico, fez com que os planos 
mudassem. Dessa forma, 
a busca por uma nova lo
calidade está a encargo 
da prefeitura, enquanto o

instituto entrará com os 
recursos necessários para 
a concretização do projeto.

O estudante Érico Ag- 
nello, 16, enxerga no espaço 
a ser construído uma nova 
possibilidade de lazer para 
os jovens da cidade; "A pista 
trará entretenimento para 
as pessoas, além de ser uma 
oportunidade para o cresci
mento dos esportes radicais 
na cidade". Érico defende 
que a iniciativa poderá co
locar Lençóis Paulista sob 
uma nova perspectiva no 
circuito esportivo. "Acredito 
que isso poderá atrair mui
tos eventos e campeonatos 
para o município; inclusive 
de renome internacíonar, 
acrescenta o jovem.

Bueiros Inteligentes na luta pelo meio ambiente

NO começo deste 
ano, começaram a 
surgir as primeiras 

informações sobre uma

noiogia: os bueiros inte
ligentes. Idealizado peta 
empresa Ecco Sustentá
vel, o mecanismo tem o

taminação dos rios e o 
entupimento de galerias 
graças ao acúmulo de lixo
nas ruas.

Em reunião ontem pela manhã, o diretor do lAPAS apresentou o projeto a prefeita Bel nova e promissora tec- objetivo de evitar a con- Página 3

DiaMundial Sem Cano. E  você vai de que:
manhã, em cidades 
do mundo todo, ce
lebra-se o Dia Mun

dial Sem Carro.
A história da data que 

começou na França, em 22 
de setembro de 1997, teve 
o apoio da União Européia 
no ano de 2000, instituiu a 
Jornada Internacional "Na 
Cidade, sem meu Carro", 
reunindo 760 cidades. No 
ano seguinte foram 1683 
cidades participantes, e 
encorajados pelo êxito da 
iniciativa do "Dia Europeu 
Sem Carro", a comissão 
organizadora lançou, em 
2002, a Semana Européia 
da Mobilidade.

No Brasil a iniciativa 
tomeçou em 2001, envol
vendo 11 cidades e em São

Paulo, a iniciativa é realiza
da desde 2005.

A cada ano que passa 
mais e mais pessoas, enti
dades da sociedade civil e 
alguns governantes veem no 
Dia Mundial Sem Carro uma 
oportunidade para sensibili
zar e mobilizar a comunida
de em torno das questões 
relacionadas à mobilidade 
urbana, como: saúde, quali
dade de vida, poluição, orça
mento e acidentes.

A população poderá fa
zer a sua parte, optando 
por meios de transportes 
mais sustentáveis, como 
bicicleta, caminhada ou 
transportes públicos.

Acreditando em uma 
mobilidade mais sustentá
vel e possível, o Ministé

rio das Cidades também, 
aderiu à campanha do Dia 
Mundial Sem Carro, porém 
essa iniciativa esbarra na 
falta de vontade dos go
vernos municipais que não 
colaboram. Em Lençóis 
Paulista, por exemplo, não 
houve nenhuma iniciativa 
municipal ou privada para 
conscientização da data.

Não há maneiras de 
obrigar que pessoas a 
usarem a bicicleta no Dia 
Mundial Sem Carro e nos 
demais dias, pois deve
mos considerar que a in- 
fraestrutura ciclo viária 
e fiscalização no trânsito 
ainda são precárias, po
rém, iniciativas como essa, 
são degraus para um futu
ro mais sustentável.

No portal do Día Mundial Sem Carro, a maioria dos intemautas são adeptos do ddísmo

J untos há pouco mais 
de um ano, os in
tegrantes da atual 

form ação da Banda Fé 
se preparam  para dar

índice Grupo teatral lençoense é selecionado

M ovidos pela fé
um novo passo em sua 
carreira. Trabalhando na 
gravação de seu primeiro 
vídeo clipe, o grupo de 
amigos aposta na mis-
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de Lençóis Paulista, re- 
presentará o Estado de 
São Paulo no Festival de

Tempo

Amador da Bahia (FETA), 
já teve duas edições an
teriores nos anos de 2010 
e 2011. Dezenas de gru
pos vindos da Bahia e de 
outros estados brasileiros

Hoje
máxima 26^

mínima 172

Chuvoso durante 
odiaeanoite

Teatro Amador da Bahia. 
O espetáculo inscrito no 
Festival é "M edéia", o 
clássico grego de Eurí- 
pedes que o grupo vem 
encenando em diversos 
festivais e em cidades da 
região, com a direção de 
Leda Fernandes.

O Festival de Teatro

ja se apresentaram na 
programação do festival. 
De um ano para o outro 
o número de grupos in
teressados em partici
par do evento dobrou. 
A perspectiva para o 3® 
ano de realização do 
projeto é que esse nú
mero seja ainda maior.

O FETA visa , também, 
agregar valores a pro
dução cultural e artísti
ca do estado da Bahia, 
dando ênfase à lingua
gem teatral e escolhen
do como sede a cidade 
de Salvador. A abertura 
oficial do Festival acon
tecerá no próximo dia 
29 às 16h. O evento será 
gratuito e aberto a pes
soas interessadas em 
arte e cultura. Os Gru
pos concorrerão a R$ 5 
mil em prêmios.

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

tura de rock e gospel 
para leva r a d iante sua 
m ensagem  de am or e 
esp erança .
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Bx-nam o m rio
^ h a k i r a

Concerto "Comida", de 
Arnaldo Antunes

Dia 29 de setembro às 20h 
Local: Auditório da 

Casa da Cultura 
Informações: (14) 3263-6525

Fantástico Dia das Crianças 
com palhaço Faísca 

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

gerante e algodão doce 
Exclusivo para sócios
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O lado obscuro da história

A OS olhos de uma 
civilização ociden
tal acostum ada a 

se colocar no centro do
mundo, as recentes ma
nifestações muiçumanas 
contra o vídeo sobre o

voz e poder aqueles que 
poderiam perpetuar a 
dominação.

Assim , enquanto evo
camos a democracia e a
liberdade de expressão, 
fomos testemunhas his-

profeta Maomé, produ
zido em solo americano, 
podem parecer exagero. 
O que não se percebe é 
que a situação é só mais 
uma consequência dos 
anos em que trouxemos 
enraizada em nossa cul-

tóricas de como os Esta
dos Unidos enalteceram
ditadores, oprimiram 
toda uma civilização e 
nos levaram a acreditar

tura a intolerância; es
pecialmente quando se 
trata de assumirmos a

que ser árabe ou mul- 
çumano é ser terrorista. 
Hoje, somos incapazes 
de nos desvencilhar de

crença do outro como in
ferior a nossa.

Não digo aqui que os 
protestos espalhados 
pelo norte da África e o 
Oriente Médio sejam, 
unicamente, frutos da 
forma equivocada como 
enxergamos a religião 
nessa parte do mundo. 
Muito menos ignoro 
os extrem istas que se 
aproveitam do cenário 
de instabilidade para fo
mentarem insurgências. 
O ponto crucial, na ver
dade, reside no fato de

tais concepções. Estamos 
presos aquilo que quise
ram que acreditássemos.

Portanto, não se sur
preendam com as ban
deiras que queimam em 
praça pública e o ódio 
estampado nos rostos 
daqueles que clamam 
por justiça. Mesmo que 
ainda tampemos os olhos 
para isso, eles simples
mente estão colocando

Editorial
ocê conhece Francis
co Everardo Oliveira 
Silva? Provavelmente

a maioria responderá que 
não. Pois, adivinha quem é? 
éele, o"abestado"!

Mais conhecido como

para fora o sentimento 
silencioso que no passa
do, mas também no pre
sente, foi símbolo de sua 
exclusão da história.

ignorarmos os anos em 
que o Ocidente se so
brepujou aos interesses 
locais e, para tanto, deu

Edson Agnelto é ar- 
quiteto, urbanista e em
presário, pós-graduado 
peta FGV.

Tiririca, nasceu em Itapi- 
poca no ano de 1965, e foi 
completamente ridiculariza
do quando candidato a de
putado federal e ainda mais 
quando eleito. Porém, o de
putado federal do PR [Parti
do da República] foi eleito 
de forma esmagadora com 
relação aos intelectuais, po
líticos de profissão e tantas 
outras ramificações desta

Colunista da Semana

Salete  Cortez

Você é resiliente?
sta palavra de tanto , um m ovim ento Dizem os especialis-

di-sonoridade 
ferente causa 

tanto estranham ento
curiosidade

—  • • —  /  -  I

interno de "envergar", tas que é uma prática

quanto 
sobre seu significado 
O conceito vem da fí

sofrer, sen tir o im pacto 
em ocional e depois de 
superar o ocorrido sem 
se fazer de vítim a e ain-.

possível, mas só fun 
ciona se in ib irm os a

sica : é a propriedade 
que algum as m atérias 
ap resentam  de vo l
ta r ao norm al depois 
de subm etidas à m á
xim a tensão . É um
term o  que exp lica 
m ovim ento  das fi

da ganhar experiência 
e aprendizagem  para 
lidar com o próxim o im 
pacto. Elas vivenciam  
a dor e se recuperam , 
não culpando a nin
guém pelo ocorrido e 
assum indo uma atitude

tentação  de cu lpar as 
outras pessoas pelos 
acontecim entos ne
gativos que ocorrem  
em nossas v idas. No
fundo, no fundo, de
alguma form a a res-

• f
ponsabilidade ja  e 
nossa por te r confia
do na pessoa errada

de protagonista da pró-
bras de um tap ete  de pria vida. Não julgam

ou por não te r perce
bido os ind ícios.

nylon , por exem plo
que vo ltam  à form a

seus agressores, não os 
classifica como m aus e

Quando trab a lha
mos nossos recursos

orig inal m esm o após 
serem  p iso teadas,

A Psicologia to 
mou em prestado esse 
conceito para explicar 
a capacidade de uma 
pessoa lidar com pro
blem as, superá-los e 
até de se deixar trans-

buscam  sem pre com 
p reend er 0 a co n tec i
do. Essa é a rece ita
para um hum or in ve já 
ve l. E para co m p le tar 
o leque de req u in tes ,

pessoais passam os 
a encontrar nossas 
próprias sa ídas, for- 
taiecendo-nos e não
esperando que outros 
venham  nos sa lvar.

fo rm ar pelas adver- 
sidades. Esta

são pessoas que agem 
com ética  e d ispõe de 
uma energ ia  esp an to 
sa para trab a lh a r.

carac
terística  cham ada de 
resiliência define, por-

Você tam bém  quer 
aperfe içoar seu modo 
de v ivenciar conflitos?

Salete Cortez é psi
cóloga, pós-graduada 
pela FMUSP em sexu
alidade humana e es
pecializada em pânico
e depressão.
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classe, Tiririca jamais pode- 
ria ter ousado ir tão longe e 
levar as urnas os significati
vos 1,3 milhões votos.

Como se não bastasse, o 
"tapa com luvas de pelica 
foi dado esta semana: Tiriri
ca foi eleito um dos melho
res deputados do ano, com 
um desempenho acima 
do esperado e superior ao 
de muitos de seus colegas 
com mais anos de casa, o 
segundo parlamentar mais 
votado da história da nação 
foi indicado como um dos

Isto é simples de expli
car: a questionável situação 
do candidato na época, fez 
com que alguns políticos e 
críticos tentassem de for
ma vexatória desmoralizar
0 candidato, ação esta que 
não obtiveram mérito, pois 
como já diz o ditado: A voz 
do povo é a voz de Deus. 
E perante a hipocrisia da 
política brasileira, onde vá
rios tipos de criminosos, 
larápios do dinheiro públi
co, adeptos do mensalão 
e tantas outras falcatruas

guição a Tiririca, a não ser 
a inveja, eis que os demais 
subterfúgios alegados caem 
pela própria Lei.

Provou-se também, que 
a vontade e o poder maior 
que vem do povo e se ex
pressa pelo voto, não será 
abatido por algumas auto
ridades equivocadas, que 
não tem coragem de lutar 
contra o desconhecido.

i

Antes de tentarem úe%-

25 melhores deputados do 
ano pelos jornalistas que 
cobrem o Congresso.

seguem impunes, provou- 
-se que não existe qualquer 
supedâneo para tal perse-

moralizar um pequeno pa
lhaço, as autoridades deve- 
riam ser bem mais justas e, 
extirpar o mandato de mui
tos políticos, que fazem o ci
dadão brasileiro de palhaço.

Politicando
Conheça o candidato Helvio Mazzini

í

ilho de Cecília La- 
zari e M anoel M a
zzin i, Helvio M a

zzini tem  58 anos e há

de M o rad o res. Tam 
bém atua com o p re s i
dente da A ssociação  
dos Ped re iro s Autô-

30 anos é casado com nom os e P ro fiss io n a is  lha tam bém , por
Leila Silvia Diegoli Sou
za. É pai de três filhos, 
M arie lle  com 29 anos, 
V in ic ius, com 27 e Ho
m ero com 25 anos.

da Construção C ivil de 
Lençóis Paulista .

Ex-atleta e cam peão 
com CAL - Clube Atléti-

Paulo de Futebol Junio
Atualmente

Mazzini trabalha co:
construtor, mas h

das associações, p

M orador do ba irro
CO Lençoense (am ador) 
em 1979, M azzini foi

o bem dos lençoenses 
principalm ente nasár 
as de esporte, que deve  ̂
funcionar com agente

r ^

da Bela V ista  por 15 
anos ho je H elvio  M a
zzin i é m orador da V ila

presidente do conselho 
deliberativo  do clube.

de transform ação da ju_-.̂ ■̂( 
ventude; saúde, respei- :
tando o ser humano; e

Paco lla , onde é p re s i
dente da A ssociação

por 4 anos, onde o CAL
participou em 2 opor
tun idades da Copa São

educação, como o prin- : 
cipal meio de melhoria ;  
da sociedade. 1
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Bueiros inteligentes no combate
aos problemas ambientais

Divulgaçlo

AEcco Sustentável,
empresa paulistana 
especializada em so

luções sustentáveis e eco
logicamente corretas para 
a retenção e tratamento de 
resíduos sólidos urbanos, 
apresentou há alguns me
ses os chamados bueiros

em seu interior, que Carlos 
Chiaradía chegou a ideia 
dos bueiros inteligentes. 

Sócio-diretor da Ecco

inteligentes. Em fase de 
teste em subprefeituras de 
São Paulo e na cidade de

Sustentável, ele fez várias 
pesquisas, inclusive fora 
do Brasil, até chegar a 
uma simples, mas eficien
te combinação. "Percebi 
que havia a possibilidade 
de colocar filtros dentro 
dos bueiros. Mas só eles

está ancorada em quatro 
pilares; a ideia de impedir 
que o lixo vá para os rios e 
córregos, afetando direta
mente o meio ambiente; 
0 incentivo à sustentabili-

ações de risco nos bueiros, 
como informa a assessoria
da prefeitura municipal.

Por sua vez, o analista 
de meio ambiente de Len-

dade; o aumento da pro
dutividade, pelo modelo 
atual de limpeza permitir

São Bernardo do Campo, a 
tecnologia é simples, mas 
tratada por seus desenvol
vedores como uma nova

não resolveríam o proble-

que, no máximo, um ou 
dois bueiros sejam limpos 
por hora, enquanto nosso 
sistema eleva esse núme

e eficiente ferramenta de 
xombate às enchentes e o 
acúmulo de lixo urbano.

O Piano Nacional de Re

ma, porque era preciso 
uma gestão em cima disso. 
Então, eu desenvolví um 
soft\A/are que faz o monito
ramento de todos os locais
onde os filtros foram insta

ro para 20; e, finalmente, 
a melhoria das condições 
de trabalho para as pesso
as que fazem a limpeza. Já 
que não precisam ter con
tato direto com o lixo ou

çóis Paulista Sidney Aguiar 
vê na nova solução desen
volvida pela Ecco Susten
tável uma alternativa para 
minimizar o entupimento 
de galerias e a contami
nação dos rios. Para ele, 
no entanto, o fundamen
tal dentro desse cenário

síduos Sólidos (PNRS), san
cionado há dois anos pelo 
governo federal, determi
nava que todos os muni
cípios brasileiros deveriam 
traçar, até o último dia 2 de
agosto, um programa mu
nicipal para gestão desses 
detritos. Incluindo os pro
venientes de serviços de 
limpeza urbana.

Foi justamente por per
ceber que em muitas cida
des continuaram faltando

lados" explica Chiaradía.
O sistema permite que 

o filtro aja como uma pe
neira, retendo os resíduos 
sólidos e deixando a água 
passar, até que atinja 80% 
de sua capacidade (300 li
tros) de armazenamento, 
quando o dispositivo insta
lado em seu interior aciona

//carregar peso .
Hoje, as cidades brasi

leiras adotam sistema se
melhante ao existente em

soluções voltadas, espe
cificamente, para a ques
tão dos bueiros e o con
sequente acúmulo de lixo

uma central, que mobiliza 
as empresas responsáveis 
pela limpeza dos bueiros.

Carlos Chiaradia defen
de que essa é uma solução 
de múltiplas vantagens; 
as quais podem ser sinte
tizadas em quatro pontos 
básicos: "Nossa solução

Lençóis Paulista. Feita pelo 
setor de Apoio e Motome- 
canização, da Diretoria de 
Obras, a limpeza dos buei
ros é realizada por uma 
equipe composta de servi
dores e operadores de re- 
troescavadeira, caminhão 
basculante e caminhão

reside em uma questão 
central: a conscientização 
da população. "As pessoas 
precisam compreender a 
importância da preserva
ção do meio ambiente e, 
consequentemente, per
ceber os prejuízos de se jo
gar lixo nas ruas", ressalta.

Segundo Sidney, so
luções como os bueiros 
inteligentes, dentro das 
necessidades de cada Carlos Chiaradia é o idealizador dos bueiros inteligentes

localidade, tendem a

pipa. Equipe acionada de

agregar nesse contexto. 
Posição também assumi
da por Carlos Chiaradia; 
"Acredito que, como um 
todo, dentro de um ano

tempos em tempos, seja 
em dias de chuva ou quan
do servidores e agentes 
comunitários alertam so-

« /ja começaremos a ver um 
novo panorama na admi
nistração pública se con
tinuarmos a incentivar

bre entupimentos ou situ- projetos como esse".
OíVulitAÇAn
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CULTURA

Uma banda movida pela fé
Banda de rock lençoense encontra no gospel a form a de levar sua mensagem ao público

Edson Correia/Notíclas de Lençóis
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M anoel O. Filho
Idade: 51 Anos 
t  13/09/2012 

Local: Lençóis Paulista

Hoje, centrada na con
cretização de seu primei
ro CD, a Banda Fé trabalha
em estúdio com o pro
dutor Campos Júnior. As {Am élia Ap. da Silva
primeiras faixas do disco Idade: 86 anos 
já estão gravadas, mas a 1  14/09/2012 
continuidade do proje- | Local: Cotia 
to ainda depende de in
vestim entos. Por isso, a \ F ra n d sca  M . Pires 
nova tática dos músicos idade: 82 anos 
é apostar na gravação  ̂ 14/09/2012
de um vídeo clipe, para j LQ ^ .g |. Lençóis Paulista 
ajudar na divulgação de
seu trabalho. Trabalho 
que para eles têm um 
objetivo bem definido.
"Nós não fazemos mú
sica apenas porque gos
tam os. Através da sono-

Geni E. da Siiva
Idade: 70 anos 

t  15/09/2012 

Local: Bauru

A Banda Fé existe há pouco mais de dois anos, e os integrantes adotaram o Pop Rock como estilo musical

osso maior pro- riana do Brasil, em 2009. fim de suas respectivas tos e cidades da região,
como Avaí, Bauru, Pro- 
missão e Presidente Pru
dente. Neste ano, eles 
participaram  do Festival 
da Música de Pedernei-

pósito é divulgar a Missão que também tem bandas. O que podería 
palavra de Deus, dado a ele, Diego, Alex e

I

desanim ar os amigos, no 
entanto, teve um efeito 
bem diferente. "Unimos 
nossas frustrações e nos 
juntam os para fazer o 
melhor. Somos aqueles 
que não desistiram  e 
passaram a defender um 
mesmo ideal", explica o 
vocalista da banda. 

Adotando o pop rock 
aquela que considera a Fé, os cunhados Everton como estilo, os músicos

;sua mensagem, através 
da música. Não importa 
0 lugar em que estamos 
tocando ou se há dez, 
cinqüenta ou trezentas 
pessoas na platéia". As- 
Isim, Everton, vocalista e 
um dos mais novos inte
grantes da Banda Fé, de 
Lençóis Paulista, resume

André a certeza de que 
o caminho trilhado pela 
banda pode e deve fazer a 
diferença na vida de mui
tas pessoas.

Há pouco mais de um 
ano, o quarteto se uniu. 
Enquanto os irmãos Alex 
e André vinham  da an
tiga formação da Banda

ridade estamos inserindo R. M oreii
uma palavra de esperan- Idade: 38 anos 
ça e amor que defende a t  16/09/2012 
existência de um caminho | Local: Lençóis Paulista 
melhor a ser seguido", 
ressalta Everton.

A Banda Fé será uma I i^ade: 77 anos 
das atrações do quinto ^ 18/09/2012

Zènalia P. Amorim

ras. Concorrendo na ca- festival de música que | ^ocal; Macatuba 
tegoria gospel, os quatro acontecerá nos dias 17 e

amigos levaram o pri
meiro lugar da disputa. 
Resultado que lhes re
servaria um dos momen
tos mais im portantes de 
sua carreira : a chance de

OlgaB.Canova
Idade: 88 Anos 

t  20/09/2012

|missão do grupo, nascido 
dentro da Igreja Presbite-

e Diego saiam de um 
triste momento com o

já levaram suas canções abrir um show do cantor 
para diferentes even- André Valadão.

18 de outubro, durante a 
Expovelha 2012, evento 
organizado pela Asso
ciação Rural de Lençóis
Paulista (ARLP) em par- | Local: Lençóis Paulista

ceria com a Associação 
Paulista de Criadores de 
Ovinos (ASPACO).

F u n e rá r ia
B O M  P A ST O R

mais nova opção em funerária, 
oferecemos a meíHor solução e tamSém o serviço 

mais eficaz para a reaCização cCofuneraC.

^  tendimento 24 fu 
<P(anos de J4ssistência ‘Famdiar,

e muito mais.
nosso siu  e umãviíttA

\}&otnpastor.ccm.Sr
'fÇí4) 3264-7678

VBirama, 509 Centro 
Zfwféw (Paufísta - CEP 1S6S2‘530
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ESPORTE

Handebol M irim  masculino
vence equipe de Lins

Adriano e Coruja são 
campeões da 13 °  etapa do 

Campeonato Municipal de truco

0 Último domingo, a 13̂  etapa do Cam
peonato Municipal de Truco, no Bar do 
Biazi no bairro do Núcleo Habitacional 

Luiz Zillo, teve inicio às lOh e térm ino às 17h.
Foram inscritas 21 duplas e classificação ficou 

da seguinte forma:

Dupla campeã: Adriano e Coruja
Jogaram por Lençóis Eduardo, Rodolfo, Matheus, Guilherme, João, Guilherme, Chauan, Dodô,Guilherme, Lu íse Matsuzaki | 2° COlOCaçãO! LagOa 6  Willian

3° colocação: Jerônimo e Rogério 
4° colocação: Ricardo e MachadoJogando pela fase de 

classificação do Campe
onato da Liga de Hande

bol de São Manuel a equipe 
mirim masculina da Direto
ria de Esportes e Recreação 
esteve em quadra neste 
final de semana. O jogo foi 
contra Lins na cidade de 
Pratânia e mais uma vez a 
equipe do Técnico Luciano

Carmo Liz não encontrou 
dificuldade para vencer a 
partida. Logo no início do 
jogo a equipe de Lençóis, 
mostrou sua superioridade 
abrindo uma diferença no 
placar de 5 gois o que foi 
aumentando no decorrer 
do primeiro tempo termi
nando em 13 a 4.

equipe soube administrar 
a vantagem vencendo o 
jogo sem nenhuma dificul
dade pelo placar de 24 a 15.

"Com duas vitórias e 
uma derrota estamos lu
tando para se classificar 
entre as 4 equipes que fa
rão as semifinais", acres
centou o técnico Luciano

No segundo tempo a Carmo Luiz

O próximo encontro 
será neste domingo em 
Lençóis Paulista, onde o 
jogo será contra a cidade 
de Pratânia, a rodada co
meça as lOh com a equi
pe lençoense em quadra 
e segue com vários outros 
jogos masculinos e femini
nos durante toda a manhã 
e inicio da tarde.

A últim a etapa será no dia 30 de setem 
bro no Estádio M unicipal Archangelo Brega, 
a partir das 9h.

Equipe de ciclismo lençoense compete no
Campeonato Paulista de Resistência

J L  DIvulflacSo

Equipe ALC de ciclismo que competiu em Boítuva no último dia 16

Campeonato Pau
lista de Resistência 
contou com quatro 

etapas, e teve a última eta
pa realizada no ultimo do
mingo na cidade de Boítu
va, em um circuito de 6 km 
com duração de 2h.

Na classificação geral, Ha- 
lisson Ferreira, da equipe Velo 
Seme de Rio Claro-SP, ganhou 
o campeonato, com 25 pontos.

Os ciclistas da equipe 
lençoense Joelmir, Cledil- 
son, Julio César (Alemão) 
que compete na categoria 
Elite não pontuaram.

Vanderlei Veloso Braga 
que representa a equipe de

Lençóis Paulista, terminou o 
campeonato em 8® coloca
do na classificação geral da 
categoria Sub 30.

Já Cristiano Pedro da Silva 
-  competiu na categoria Sub 
23 -  e Marcos Rogério Batis
ta, na categoria MTB/asfalto.

O técnico Joelmir Rodrigues 
da Silva acrescentou que, essa 
foi à primeira competição 
após os jogos regionais e isso 
dificultou o percurso.

"Ficamos 50 dias sem 
competir, e sofremos muito 
sem ritimo de corrida, esta
va ventando muito, compe
timos em baixo do Sol das 
l lh  às 13h, agora é continu

ar os treinamentos visando 
às próximas competições 
do calendário até o final da 
temporada". Conclui.

O ciclismo lençoense 
compete no MTB -  com Re
nata da Silva e no BMX com 
Lucas Nascimento Martins 
(Robinho) com grandes 
chances de medalha.

Com a inclusão do MTB 
e BMX nos jogos regionais 
e jogos Abertos, Joelmir re
latou que para o ano que 
vem é muito importante à 
formação de uma equipe de 
MTB de competição, moda
lidade essa que vem cres
cendo muito no Brasil.



CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SE

ótima casa ik ) Açaí per
to do azulão c j 2 quar
tos. sala, 2 banheiros, 
área com churrasqueira 
e forno lenha, lavande
ria. jardim de inverno, 
cerca elétrica e alar
me. Tr. na Imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.imobillá- 
ria21Lp.com.br

Casa no bairro Cacho- 
erinha c/ 2 quartos, 
saia, cozinha, banheiro, 
garagem p/ 01 carro 
e lavanderia, pisos ex
ternos novos e pintura 
nova. (Oportunidade) 
-  R$ - 100.000,00. Tr. 
na imobiliária 21, Rua 
13 de maio, 430 -  tel; 
(14) 3263-0021- www. 
imobilIária2 lLp.com.br

casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
saia e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 - 
R$ • 135.000,00, acerta 
financiamento. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-(X}21- VAVW.imo- 
bilíáría21Lp.com.br

casa r>o Jd. Maria Luíza 
II c/ 2 suites, 01 quar
to, 01 banheiro, sala, 
cozinha, garagem p/ 2 
carros, churrasqueira, 
lavanderia e três cômo
dos r^ parte externa 
já locados (nSo aceita 
finarKiamento) . Tr. rra 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo-
biliária21Lp.com.br

casa no Parque Rondon 
c/ 01 suite 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 -  tei: 
(14) 3263-0021- www. 
imobiliária2 lLp.com.br

Excelente sobrado no 
Jardim Itamaraty c/
445,00 m2 de cons
trução, 10S0,(X) m2 
de terreno, c/ piscina, 
/ancho c/ churrasquei- 

3 quartos sendo 
ó l suite c/ banheira, 
•jardim arborizado, 2 
^alas, 2 banheiros, rica 
jem madeiramento e 
*biindex. armários em
butidos, mármore ita- 
Oano na sala, lareira, 
^cada nos quartos, 
^ nha conferir. Tr. na 
imobiliária 21. Rua 13 
de maio, 430 -  tei: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliá ria21Lp.com.br

casa na cecap em fase 
de obras, c/ 3 quartos 
sendo 1 suite, 3 ba
nheiros, dep. empre
gada, garagem para 
1 carros, sala, lindo 
madeiramento R$ -
115.000,00, nSo aceita 
financiamento. Tr. na 
(mobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 ~ tel: (14) 
3263-0021- v^w.imo- 
biliárla21Lp.com.brv

casa no jd. Village c/ 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha e banheiro, 
armário embutido na 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Tr. na imobiliá
ria 21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- wvm.imobiliá- 
r1a21Lp.com.brv

Excelente edicula 
ho jd. village, ótimo 
acabamento, piscina, 
churrasqueira, gara
gem 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.ímobiliá- 
ria2Up.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. Tr. na imo
biliária 21. Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- wv^.imo- 
biliárÍa21Lp.com.brv

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

casa nova no jd. Eu
ropa c/ 2 quartos, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, aceita finan
ciamento. Tr. na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- vmw.imo- 
bilíáría21Lp.com.brv

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
.suite, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, 
saia, NOVA. Tr na imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio. 430 > tel: (14) 
3263-0021- wNvw.imo- 
biliária21Lp.com.brv

Casa no centro da ci
dade c/ ótima locali
zação (av. Ubirama) 
prox. cemitério - piso 
durafioor, 3 quartos 
, suíte, sala, cozinha 
planejada, churrasquei
ra. garagem coberta. 
R$ • 250.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio. 430-te l: (14) 
3263-0021- www.imo- 
blliária21Lp.com.brv

Sobrado centro da 
cidade -  próximo es
cola Or. Paulo Ziilo, 
excelente para clinica/ 
comércio. Tr. na Imo
biliária 21, Rua 13 de 
maio. 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
biliária21Lp.com.brv

Casa nova no jd. 
príncipe c/ 2 quar
tos, sala. cozinha, 2 
banheiros, sendo 01 
banheiro grande, ga
ragem p/ 3 carros, 
r$ - 240.000,00. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio, 430 -  tel: (14) 
3263-0021- www.imo- 
bilíáría21Lp.com.brv

Excelente casa (semi- 
-nova) no jd. Santa Te- 
rezinha c/ 03 quartos, 
02 banheiros, cozinha 
c/ armário embutido, 
blindex, jardim, ran
cho c/ churrasqueira 
c/ forno de pizza e le
nha, lavanderia, sanea 
e boa localização, r$ 
- 250.000,00. Tr. na 
imobiliária 21. Rua 13 
de maio, 430-te l:(14 ) 
3263-0021- www.imo- 
blliária21Lp.com.br

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.t Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagiiano.com . 
br / ref. 00115

Sobrado lindo, c/ 200 
m' reg. privii. do Jd. 
América. Baixo: linda 
s. visitas, coz. c/ sala 
jantar integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima: 
s. TV intima c/ sacada,
3 dorms, wc social * 
edic. 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

Área (terreno) de 
1.730m* no centro 
(próx. estação 400 
mts da XV Novembro). 
Possuí casa conserva
da c/ 2 dorms, sala, 
coz e wc. Exc. Oport. 
p/ investimentol 
C82568 / Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
b r/re f. 00159

fjxa  nova em frente a 
praça no Itapuã, ideal p/ 
lazer/festas. C/ 1 dorm 
suíte., sala ampla, lav., 
varanda gde, coz.. ar. 
serVv *  quintal c/ gde 
esp. p/ pisdna e comérc, 
agregado. 1 vg. cob., exc 
p/ irwestidor, apenas R$
120.000,001 C82S68/ Tr. 
rx» teleforws: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163
-  www.vltagDano.com. 
br/ref. 00167

Casa c/ 166m* bem k>- 
caliz. na Cecap, 3 dorms, 
wc sodal. sala tv / estar, 
coz., bom acab. ar. lazer 
c/ churrasq e w c 2 vgs 
cob. Estuda fxop. e ac 
fb^ancl Vítagliar>o/ Tr. no 
telefone: (14) 3263-3163
-  www.vitagDano.com. 
br/ref 00179

Casa bem localtz. c/ óti
mo acabam, no M. Azul. 
São 106m* em boa plarr- 
ta, 3 dorms, wc sodal, 
s.estar, coz. c/ DgaçSo « 
p/ s. jantar rancJ>o de 
lazer c/ churraqueira.
1 vg. oob. C82S68 / Tr. 
rx» teleforres: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163
-  vAvw.vit^liano.com. 
br/relW 188v

Casa c/ 179m* nova em 
terr. de 425m  ̂rto Itama- 
rati. C/ 3 dorrrrs. sendo 1 
sufte c/ doset wc soc, 
ampla sala estar-visítas, 
sala TV, lavabo, coz. gde 
interl. a ar. serv 2 ^  
cob. Obs: bom acabam.
- exc planta, conflral 
Vlt^iiano / C82S68 -  Tr. 
nos teleforres: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263-3163
-  www.vltaglano.com. 
br/reí00189v

Casa c/141^ m  ̂ :no 
Pq resid RorxJon 2dor- 
ms, IserxJo suíte, piso 
friOb wc sodal, coz, tv 
estar, cozinha. 1 edicula 
no fundo c / 1 dorm ,wc 
sodal, lavanderia cober
ta 2vgs descobertas 
localização CS2568 
nosteierfones: (14) S 
2290 ou (14) 3263-
-  www.v1tagtiarx>. 
br/re«0192 v

Linda resid. No 
Jd.ltamaratí c/445.00 
m* terr .1.042,00 m* 
amplos ambientes boa 
planta 4 dorms, Isen- 
do suíte, 3wc social ,

ISAMIX
CONTRA TA

Vaga para Assistente 
de RH com conhecimento 

pleno de todas as fases 
de contratação e 

administração de pessoal.

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

isamix.trading@yahoo.com.br

2 salas, 1 sendo piso 
de mármore italiano, 
piscina, churrasquei
ra. Tr. nos telefones: 
(14) 9635-2290 ou 
(14)3263-3163- www. 
v ita g lia n o .co m .b r/ 
ref:00195

Casa c/151 m*. bem 
localiz c/ bom acaba
mento no Jd. Príncipe
3 dorms, WC social 
,sala de estar , coz •«- 
lavanderia coberta 
fogão a lenha + 1 wc 
2vgs cobertasVitaglia- 
no- C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref.00196

ótima casa em L Jd 
M. Luiza IV: boa loca
liz ,2dorms ,wc social, 
sala tv, coz, lavan
deria coberta, bom 
acab e m en to ,ce rca  
elétrica,3^s des
cobertas Aceita
perm utalVitaglIano- 
C82S68/ Tr nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
br /  ref:00203v

Casa Cecap ótima lo
caliz. 2dorms, s.tv, wc 
sociai.coz integrada 
c/copa Obs:bom aca
bamento, ^edicula no 
fundo c/ 2 comódos 

wc social 2 vgs co
bertas Obs: forro de 
madeira Vítagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
br/ ref:00205v

Casa c/170 m*, Jd 
Príncipe com 3 dorms 
,1 sendo su íte .l wc 
social, s.tv. coz,área de 
lazer c/ churrasqueira
4 vgs cobertas exec
localizaçãol Vítagliano 
C82568Ar nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 96600036
www.vitagliano.com . 
br/ref:00223

Linda Resid Centro 
próx ao clube marim
bondo c/ 3 dorms, 1 
sendo suíte, 2wc so
ciais, esp p/ escritório, 
coz. lavanderia cober
ta, churrasqueira e 
piscina 3 vgs cobertas. 
Oport de investimento 
e moradia venha con- 
ferirl C82S68/ Tr. nos 
telefones: (14) 3263- 
3163 ou (14) 9660- 
0036 - www.vitaglia- 
no.com.br/ ref:00231

Casa Jd Monte Azul 
c/2 dorms. Isen- 
do suite, 2wc so
ciais, s.tv, s.jantar, 
coz.área de lazer ,c/

chu rrasq ue ira ,2vg s 
cobertas Oportu
nidade! Vítagliano 
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9635-2120 - 
www.vitagliano.com . 
br / ref:00232

Casa no Pq resid Ron
don ótima localização 
e fácil acesso ao cen
tro. c/ 2dorms, s.tv 
wc sociai.coz. área de 
serviço coberta,2vgs 
desc, aceita finan
ciamento Venha 
co n fe rIrIV Itag lian o  
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9707-2106 - 
www.vltagliano.com . 
br / ref:00233

Casa nova Santa 
Terezinha c/ 2 dor
ms, 1 sendo suite,coz 
integrada c/ copa 
,lw c  soclal.s.tv ,exec 
imóvel tudo novl- 
nho 85.000,00 *parc 
do terreno 132x
380,001 C82568 / Tr. 
nos telefones: (14) 
3263-31630U (14)
9635-2290 - www. 
v ita g lia n o .co m .b r/ 
ref:00234

Casa V.Bacili a 900 
metros do centro 
,c/ 4 dorms,2 wc 
social,ampla coz 
integrada.s tv c/ 
copa ótima fi aceita 
finan Oportunidade 
C82S68 / Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9635-2290 -

Dois terrenos quita
dos no Jardim Gra- 
jaú com 250,00 m2 
na parte alta, R$ ■
60.000. 00 (cada um)
. Tr. na Imobiliária 
21. Rua 13 de maio, 
430 > tel: (14) 3263- 
0021- www.imobiiiá- 
ria21Lp.com.br

Terreno no jd . Prín
cipe na parte alta. 
Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio. 
430 > tel: (14) 3263- 
0021- www.imoblllá- 
ria2Up.com .br

Chácara perto de ca
choeira c/ piscina, 
pomar, amplo rancho 
c/ churrasqueira. 2 
quartos, 2 banheiros, 
6.0(X).00 m2 de área e
100.00 m2 de constru
ção. Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel: (14) 3263- 
0021- www.imobíiiá- 
ria21Lp.com.br

Chácara perto de ca
choeira c/ piscina, 
pomar, amplo rancho 
c/ churrasqueira, 2 
quartos, 2 banheiros,
6.000. 00 m2 de área e
100.00 m2 de constru
ção. Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 > tel: (14) 3263- 
0021- wv/w.imobiliá- 
ria21Lp.com.br

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

E»xlente 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 tnverrx), la
goa c/ peixes ornamen
tais, doset c/ lareira e 
canil c/ 580,00 m2 de 
construção e 5000,00 
m2 de terreno, venha 
ojnferír. Tr. na imobiHá- 
ria 21, Rua 13 de mak>, 
430 > tel: (14) 3263- 
0021- www.imobiliá- 
ría2 lLp.com.br

Sítio com 2,7 alquei
res, possui: 2 nascen

VENDE - SE
Casa em construção com 246,40m*, 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 

I Ótima localização, próximo ao Teatro 
I Municipal Todo murado e com pro- 
jjeto de residência aprovado com 
192,50m* e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia elé
trica. 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) 3283 4214.

www.vitagliano.com 
br/ ref:00239

TERRENOS/
SÍTIOS

Dois terrenos quita
dos no Jardim Gra- 
jaú com 250,00 m2 
na parte alta, R$ -
60.000,00 (cada um) 
. Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 -  tel; (14) 3263- 
0021- www.ímobiliá- 
ria2Up.com .br

tes de água, lagoa, 2 
tanques peixes, man
gueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 
12 km da cidade. Exc. 
Proprledadel Vítagüa- 
noi / C82568 -  Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref. 0005

tes de água, lagoa, 2 
tanques peixes, man
gueira, pasto, casa e 
amplo salão festas. A 
12 km da cidade. Exc.

Propriedade! VItaglia- 
noI / 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 Vítagliano -/ 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
b r/re f. 00176

Terreno (área) de 
628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 
mts da XV Novembro. 
Oportunidade tnvesti- 
mentol Vítagliano -/  
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-88Ó3 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
br / ref. 00176

Chácara c/ 16.880 m2 
de área á 6km de Alf. 
Guedes, fáol acesso. 
Possuí: pomar, transfor
mador (energia) inde
pendente, mina d água 
e um río (córrego) na 
divisa. C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglia- 
no.com.br / ref. 00183

Barracão (centro), 
novo, c/ IBOm* terre
no plano, pé dir. alto, 
cobert. estrut. metal., 
piso cim. polido, fácil 
acesso p/ cargas, wc 
serv.. coz., + escrít. c/ 
wc. Invest. c/ aluguel 
garantidol Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
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 Vítagliano / 
C82S68 -  Tr. nos tele
fones (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagllano.com . 
b r/re f. 00122

Amplo terreno (área) 
c/ 300m* c/ 29 mts 
de fundo, em reg. co- 
merc. da av. J. Paccoia, 
ótimo p/ constr. de 
galpão/loja. Oport. 
p/ investidor! Estuda 
propostal /  C82568 
-  Tr. nos telefones; 
(14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 >
www.vitagliano.com . 
br / ref. 00138

Sítio em Vanglória , 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- 
www.vltagliano.com . 
br/ ref;00193

Terreno(Área) 250,00 
m* ,bem localizado 
no Jd Grajaú. preço 
especial ótima oportu
nidade aceita financia
mento. Venha conferir 
Vitagiianol Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9635-2290. 
www.vltagliano.com . 
br / ref:00230

Lote (área) 250,00 m̂  
a 900 metros do cen
tro. já murado e com 
calçada. Preço espe
cial, não aceita finan 
Oportunidadel Vita- 
gliano C82S68 / Tr. nos 
telefones; (14) 3263- 
31630U (14) 9635-
2290 • wv^.vitaglia- 
no.com.br /ref;00235

Execelente área co
mercial (industriai) 
2.093m* á 200 mts 
da rod. Marechal 
Rondon,ÓHma locali
zação p/ instalar uma 
empresa de médio 
porte.Aceíta permuta 
de 50% em veículo ou 
facilita o pagamento 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 3263-3163ou 
(14) 9660-0036 • WWW. 

vitagliano.com.br / 
ref:00236

206 SW Feline, Peu
geot, ano 2008, preta, 
flex, completa. Pelo 
valor de R$ 24.500,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los. (14) 3264-1000

Astra Advantage 2.0, 
CH. ano 2008, prata, 
flex, completo. Pelo 
valor de R$ 28.500,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los: (14) 3264-11III

trava e alarme. Pelo 
valor de R$ 11.900,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los; (14) 3264-1000

Gol Raily 1.6, VW, ano 
2009, preta, flex, com
pleto. Pelo valor de R$
25.900,00. Tr. na Evi
dence Veículos: (14) 
3264-1000

MOTOS

Lote c/ área de de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região 
privilegiada e tran
quila, já murado e c/ 
calçada! Oport. de gde 
área próx. do centro! / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
b r/re f. 00139

Terreno (área) c/
275m* (11x25) no
Centro- An. Garibal- 
di, ideal p/ galpão ou 
escritório. Possui casa 
simples. Oport. p/ in
vestidor! Vítagliano / 
C82568 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 > 
www.vltagliano.com . 
br / ref. 00158

Vectra GLS, 6M, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Pelo valor 
de R$ 16.900,00 Tr. 
na Evidence Veiculos: 
(14)3264-1000

Meriva 1.8, GM, ano 
2004. prata, flex, com
pleta. Pelo valor de R$
23.500.00. Tr. na Evi
dence Veículos: (14) 
3264-1000

Parati CL 1.8, VW, ano
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Pelo 
valor de RS 9.900,00. 
Tr. na Evidence Veicu
los; (14) 3264-1000

Parati 1.6. VW. ano
1993. vinho, álcool, 
básico. Pelo valor de 
R$ 10.300,00. Tr. na 
Evidence Veículos; 
(14) 3264-1000

Biz 125, flex. ano 
2012. Tr. na Pagan mo
tos; (14) 3264-4345.

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 Ex, 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.

v e íc u l o s

Courier Mod, ano 
2001, 1.6L, protetor 
de caçamba, lona ma
rítima, som mp3. Ven
do ou troco por moto 
Honda. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-4345 
ou (14) 9791-3285.

Prisma Maxx 1.4, 
GM, ano 2006, prata, 
flex, ar condicionado 
e direção hidráuli
ca. Pelo valor de R$
25.500,00. Tr. na Evi
dence Veiculos: (14) 
3264-1000

Parati G4 1.6, VW, ano 
2008, branca, flex, ar 
condicionado e dire
ção hidráulica. Pelo 
valor de R$ 25.500,00. 
Tr. na Evidence Veícu
los: (14) 3264-1000

Gol G4 1.6 Power, VW, 
ano 2009, branco, flex, 
completo. Pelo valor 
de R$ 25.900,00. Tr. 
na Evidence Veiculos: 
(14)3264-1000

Gol G4 1.0, VW, 4 por
tas. ano 2009. branco, 
flex. básico. Pelo valor 
de RS 22.000,00. Tr. 
na Evidence Veiculos' 
(14)3264-1000

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

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

Compro moto Okm, 
ou troco moto Hon
da semi nova. Tr. na 
Pagan motos: (14) 
3264-4345.

Finanesan ênto de moto 
Honda Okm, com en
trada, a menor parcela 
do mercado. Grátis 2 
capacetes. Tr. na Pagan 
motos; (14) 3264-4345.

Gol 1.8, VW, 2 portas, 
ano 1994, prata, álco
ol, básico. Pelo valor 
de RS 7.000.00. Tr 
na Evidence Veiculos: 
(14) 3264-K

Gol Mi Pius, VW, ano 
1998, branco, gasoli
na, rodas de liga leve.

LOCAÇAO

Alugo apartamento na 
praia grande, bairro 
de boqueirão, SOm da 
praia. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-4345 
ou (14) 3263-1961

NOTICIA DE LENÇÓIS

ou nada acontece!
Envie seu 

classificado
para

jornal@noticiasdelencois.com.br

ou ligue para 
( 1 4 ) 3263-1062

M isóaos IMOBÊUÁtílOS

AvalaçOo Mercadológica 

•  Documentação Registrai 
•  Assessoría para Rnandamento

•  Assessoría Jurídica

www.vitagliano.coiTI. b  r

Fisioterapeuta 
D ra . C aro lín e  Paccola

Crefito : 3/109214 -F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia

(14) 9148-0359

t \

R: Cei. Joaquim Anselmo Martins, 1241^

http://www.vitagiiano.com
http://www.vitagiiano.com
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vltagDano.com
http://www.vitagDano.com
http://www.vltaglano.com
http://www.v1tagtiarx
mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitaglia-no.com.br/
http://www.vitaglia-no.com.br/
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vltagliano.com
http://www.vltagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitaglia-no.com.br
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagllano.com
http://www.vitagllano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vltagliano.com
http://www.vltagliano.com
http://www.vltagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vitagliano.com
http://www.vltagliano.com
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
http://www.vitagliano.coiTI


L

/

ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fcnte: site O funíco

Gusttavo Lima está destruído 
por causa da morte da irmã
Gusttavo Lima se 

manifestou pelo Twit- 
ter, neste domingo 
(16), sobre a morte 
da irmã. "Minha irmã 
Luciana Lima nunca 
vou te esquecer, te 
amarei pra sempre e 

tenho certeza que está 
com Deus... Sentirei 

muitas saudades..."
O sertanejo criou ainda

uma "hashtag" dizendo que se 
sente "destruído". Falou tam
bém da sobrinha, filha de Lu
ciana. "Sua mamãe foi morar 
com Deus. Mas enquanto eu 
tiver vida serei seu pai, seu tio 
e te darei todo amor e carinho 
do mundo", escreveu. O can
tor vai manter sua agenda de 
shows. A irmã do cantor foi en
terrada na segunda-feira (17), 
por volta de meio-dia.

Príncipe W illiam e Kate Middleton 
vão processar revista francesa

A revista francesa Closer 
publicou fotos de Kate Midd- 
ieton de topless, enquanto eia 
passava férias, na França, com 
Príncipe William, mas terá que 
arcar com as consequências. 
O casai entrará com ações na 
Justiça contra a publicação. "O 
duque e a duquesa de Cam- 
bridge iniciaram procedimen

tos iegais na França contra os 
editores da revista Closer por 
quebra de sua privacidade", 
afirmou um porta-voz dom 
Paiácio St. James. Os duques 
se sentem agredidos e machu
cados peia imprensa. O acon
tecimento fez com que o caso 
de Princesa Diana, mãe de 
William, fosse lembrado.

E x -n a m o ra d o  q u er  in d e n iz ação  m ilio n á r ia  d e  S h a k ira

b

:*i. •

O ex-namorado de Shakira, 
Antonio De Ia Rúa, finalmente 
cumpriu 0 que prometeu e ini
ciou um processo contra a can
tora. Antonio, que é advogado, 
trabalhou durante muitos anos 
como braço direito da artista, 
sem receber corretamente por 
isso, e agora quer ser indeniza
do pelo trabalho em aproxima

damente US$250 milhões. Nos 
documentos, entregues numa 
corte de Londres, ele diz que 
renunciou à sua carreira para 
se dedicar completamente à 
carreira da ex. Além do dinhei
ro, Antonio briga por uma pro
priedade em Nova York e outra 
no Uruguai, que afirma que 
eles compraram juntos.

Reflexão da semana
"Lembre-se: quem ama não vê defeitos; quem odeia não vê

qualidades; quem é amigo vê as duas coisas"*

H o ró sc o p o  d a  se m an a
Aries
de 21/03 a 20/04

Este é um momento multo es
pecial para questões vinculadas 
à saúde, ao trabalho, ao aprimo
ramento, à cura, à capacidade de 
restauração das energias. É tam
bém uma semana muito impor
tante para questões vinculadas 
a relacionamentos, onde certas 
decisões devem ser tomadas.

Touro
h de 21/04 a  20/05

Ajustes no cotidiano, nas ativida
des profissionais, na condução 
do dia a dia e nas questões vin
culadas à qualidade de vida e de 
saúde chamam a atenção nesta 
semana. É também um momen
to muito importante de um novo 
cicio relacionado à vida afetiva e 
aos seus vínculos emocionais.

Gêm eos
de 21/05 a  20/06

Este pode ser um momento de
cisivo em questões afetivas e que 
envolvem também a ligação com 
filhos ou crianças, geminiano. É 
também uma semana impor
tante para estar consciente da 
necessidade de aprimoramento 
e de mudanças em relação ao 
trabalho e à saúde.

Câncer
de 21/06 a  21/07

Ao longo desta sem ana de
cisões podem ser tom adas 
re lativas ao lar, a im óveis, a 
vida fam iliar e aos relaciona
m entos. Estas questões vem 
se desenvolvendo ao longo 
dos últim os m eses, m as che
gam agora a um momento 
crucia i, canceriano .

de 17/09 a 23/09

^ Le ã o

^^fHftde 22/07 a  22/08

Este é um período de conscien
tização sobre os seus recursos 
e valo res, sobre como ap ri
m orar as suas habilidades. í  
0 momento de perceber que a 
saúde é o bem m ais precioso, e 
por isso é preciso transform ar 
seus hábitos e valorizar a qua
lidade de vida.

Virgem
de 23/08 a  22/09

Você percebe que está em um 
novo ciclo de vida, e nesta se
mana há questões importantes 
para serem resolvidas na esfera 
financeira, e nas parcerias. É o 
momento em que você redes- 
cobre seus valores. É uma fase 
importante para perceber o que 
deve ser modificado.

A Libra
de 23/09 a  22/10

Esta é a ultima semana em que 
ocorre a conjunção entre Lua e 
Saturno em seu signo, pois da
qui a alguns dias Saturno deixa
rá 0 signo de Libra. É portanto 
uma semana de definições, de 
resoluções, que marcam esse 
lim iar entre uma velha e uma 
nova vida, libriano.

*  Escorpião 
^ i í^ d e  23/10 a  21/11

Você sente intensamente os pro
cessos de aprendizado emocional 
e nos relacionamentos que vêm 
acontecendo, e que chegam nesta 
semana a um momento muito es
pecial. É uma fase que indica a im
portância do trabalho em equipe, 
dos projetos em comum, utilizando 
seus talentos e fazendo a sua parte.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Esta é uma semana importante 
para as questões profissionais, 
onde você pode dar o seu toque 
de aprimoramento. É um toque 
artesanal de cuidado e atenção 
aos detalhes, que fazem muita 
diferença. É também um mo
mento importante para se cons
cientizar de suas emoções.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Questões muito importantes 
que vêm se desenvolvendo nos 
últimos anos, relacionadas ao de
senvolvimento profissional, alian
ças, e parcerias, chegam agora a 
um momento de definições. Esta 
semana é importante para você 
tomar as decisões finais relacio
nadas a estes assuntos.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Importantes questionamentos 
têm sido feitos ao longo dos 
últimos meses e chegam nesta 
semana a um momento espe
cial. Definições relacionadas a 
estudos e a esta ampliação de 
horizontes que você vem bus
cando. É também uma fase de 
transformação de situações.

Peixes
20/

*
«

»
f

f

Este é um momento decisivo I 
para questões que envolvem * 
parcerias. É a semana em que  ̂
ocorre a conjunção entre a Lua I  
e Saturno, indicando a consci- • 
ência de como você vem sendo t  
instigado a amadurecer e o que * 
precisa ainda ser transformado I  
para que gere uma positividade. I

w w w .h cro scop o v irtu o l.u o lxo m .b r/h o ro sco p o  •

Caça-Pa lavras
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Solução
Palavras Cruzadas

fí único dfnico de Hídroterapici de Lençóis Poulisto

(14) 32Ó4-2412
Ruo: Cel. Virgílio Rodxi, 221 - Lençóis Poulisto

Inform e

P C I N E  L E N Ç Ó I S  w w w . p a u n s t a s h o p p in g . c o m

Í N p a u l i s t a  s h o p p i  N G  T e l . :  9 8 0 2 - 9 4 5 6

PROM OÇÃO

Recorte este anúncio, 
apresente no cinema 

e pague somente

R $  4 ) 0 0 D O  C E L O  4

SESSÕES D IA R IA M E N T E : I 1 7 h , 1 9 h  e  2 1 h 1 7 h .  1 9 h  e  2 1 h
Inform e

Salete Cortez
Psícologa Clinica

Pós-graduação pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoteropio individual Terapia de casal Otenkição de Pais

Convênios: Grupo LWART/Funtfóflõ Ponlco/funtrófia Sõo Franclsco/Assocteçdo
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

SOCIAL

Cristiano Gabriel de Carvalho aniversaria no dia 24.
A família deseja felicidades

Isabela Galassi reuniu as amigas para o tradicional chá 
de cozinha e aguarda anciosa o casamento

Clntla Fotografias

No último domingo a Sociedade Italiana de 
Lençóis Paulista e a Rede do Câncer 

realizaram um delicioso almoço italiano na 
^raça Comendador José ZiHo "Concha Acústica'] 

a população como sempre compareceu em  
peso. Toda a renda angariada com o evento 

será revertida para a Rede do Câncer.
C(f>«a fotORraffas

Enzo P. Brosco foi batizado dia 9 na Fazenda São Francisco, 
Felicidades dos pais Cristiano e Graziella e dos Padrinhos

Cintia FotORrafi«

Ana Lyvia foi batizada no último dia 9 na Paróquia
São Pedro e São Paulo

Cintia Fotografias

Seja o aniversariante 
da prdxima semMal

Envie-nos sua foto para
|onMiieiiottote»d«l«ficols.comAr

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Edson Correi

Roseli Ostanico aníversariou ontem, e recebeu os parabéns
das equipes Notícias de Lençóis e Isamíx

Cintia Fotografias

Miguel também foi batizado no último dia 9 na
Paróquia São Pedro e São Paulo

Cintia Fotografias

Alessandro e Carolíne no almoço italiano Sílvia e Oimas Luiz Gustavo e Ana Paula

Cintia Fotografias Cintia Fotografias Cintia Fotografias

Benedita e Jose Junínho e Lucíene Everaldo, Valentina, Vanessa

C Intii Fotografias Cintia Fotografias

Eloisa e Hugo Odaír e Angela Joana e Maríse
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ANTIGO
BRASILEIRO

ÂVMCl«Me<

VIVER
Mercedes-Benz

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

10 e 11 de Novembro
Praça do Memorial

America Latina

PR CPA R C O  lE U  ESPÍR ITO .
23 dc setembro. Início da Primavera.
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