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i .Notícias de Lençóis ganha nova edição às quartas-feiras
A partir da próxima 

semana, o jornal 
Notícias de Lençóis 

também chega a popula
ção lençoense nas quartas- 
-feiras. Apesar de menor, a 
nova edição da publicação 
manterá seu compromisso 
de levar aos moradores da

Quociente 
eleitoral deíine 

X amo das eleições

M arcadas para o 
dia 7 de outubro, 
as eleições muni

cipais deste ano ainda con
fundem os eleitores quan
do se trata de entenderem 
os mecanismos responsá
veis pela escolha dos ve
readores que ocuparão ou 
não os cargos nas Câmaras 
Municipais. Especialmente 
quando falamos do chama
do "quociente eleitoral".
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Tradicional almoço 
dos palmeirenses 
completa 39 anos

Neste domingo, 19 
de agosto, ocorre 
o Almoço dos Pal

meirenses. 0  evento, mar
cado para começar às 12h 
no Lions Club de Lençóis 
Paulista, é uma comemo
ração pelo recente título 
da Copa do Brasil conquis
tado pela equipe alvíverde 
em cima do Coritiba (PR). A 
expectativa da organização, 
é que a reunião deste ano 
receba, aproximadamente, 
600 pessoas. Os últimos 
convites podem ser conse
guidos junto à comissão or
ganizadora do evento, pelo 
valor de R$ 28,00, entran
do em contato com Marcos 
e Paulista pelos telefones 
9171-1330 e 8137-7022, 
respectivamente.
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cidade informações e con
teúdos de relevância para 
toda comunidade. Sempre 
se pautando no seu obje
tivo de apresentar-se como 
um espaço democrático para 
as diversas vozes sociais.

Perto de completar um 
ano de existência, a inten

ção é que, cada vez mais, 
o veículo se fortaleça en
quanto meio de divulgação 
dos problemas, necessida
des e sucessos vivencia- 
dos pelas pessoas de Len
çóis Paulista; além de lhes 
oferecer uma fonte de 
compreensão dos aconte

cimentos que cruzam seu 
caminho diariamente.

Algumas novidades aguar
dam nossos leitores. O espaço
destinado a contar a história.

de pequenos comercian
tes e empresários locais 
que, a seu modo, contri
buem para o crescimento

Edson Correla/Noticias de Lençóis

Militantes do PSOL já podem ser vistos nas principais ruas do centro
Otvutfiacio

da cidade e fazem parte 
da vida de sua população 
é um exemplo disso. Na 
página de opinião, uma 
nova coluna sobre cultu
ra, política e sociedade, 
assim como os textos de 
nossos articulistas, assume 
0 compromisso de levar a

todos 0 melhor e o pior do 
que acontece no Brasil e 
no mundo.

A nova edição poderá 
ser encontrada em seus 
tradicionais pontos de dis
tribuição espalhados pela 
cidade, nesta quarta-feira, 
22 de agosto.
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PSOL começasua campanha
P

ercorrendo as ruas 
do centro de Lençóis 
Paulista, militantes 

do PSOL (Partido Socialis
mo e Liberdade) dão início 
a sua campanha na cida
de, através da distribuição 
de panfletos e do contato 
direto com os eleitores. A 
mobilização visa apresen
tar para a população ienço- 
ense o nome do candidato 
a prefeito Professor Edson 
Fernandes e dos vereado
res que concorreram a um 
cargo no legislativo munici
pal pelo partido. Segundo 
Rodolfo Pelegrin, a cam
panha do PSOL será feita

exclusivamente por volun
tários, militantes filiados e 
simpatizantes do partido, 
lidando com as limitações 
orçamentárias. "Estamos 
trabalhando com recursos 
próprios e mobilizando a 
sociedade civil em reuni
ões nos bairros e aborda
gens nas ruas. Queremos 
ouvir a população e, para 
isso, também estamos uti
lizando frequentemente 
as redes sociais através de 
nossos próprios perfis, pos
tando idéias e propostas 
dos candidatos do PSOL", 
destaca Rodolfo, candidato 
a vereador pelo partido.

Circuito de Stand-Up 
Comedy “Riso com Farofa” 

traz show para Lençóis
O evento tem o intuito de resgatar os

valores da cultural teatral

e v e n to , id e a l iz a 

do D or M arcus

Militantes do PSOL Já podem ser vistos nas principais ruas do centro

O ao por
C irillo , traz co

m ediantes conhecidos 
e que passaram  pelos 
program as de hum or da 
te lev isão  e em alguns 
cam peonatos hum orísti
cos. O intu ito  é resgatar 
os valores da cultura te 
a tra l, tornando o evento 
acessível para todos os 
públicos. Para o mês de 
agosto, 0 c ircu ito  con

tará com a participação 
dos com ediantes Thiago 
Ventura e Dihh Lopes.

O C ircuito de Stand- 
-Up Comedy "R iso com 
Farofa" acontecerá nos 
dias 17,18 e 19 de agos
to , sem pre às 20h e os 
ingressos são vendidos 
no va lo r de R$: 10,00. 
Inform ações pelo te le 
fone: (14)9812-3540 ou 
pelo em ail; contato@  
m arcuscirillo .com .
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apenas com pouca 
variação de nuvens.

Campanha de multivacinação
ocorre amanhã

AGENDA

O atendimento será das 8 às 17 horas

Segundo informe da 
Diretoria de Saúde, 
amanhã, 18 de agosto, 

o município de Lençóis Pau
lista receberá a Campanha

de Multivacinação, acom
panhando uma mobiliza
ção nacional cujo objetivo 
é atualizar a caderneta de 
vacina das crianças meno- fira os postos de vacinação:

res de cinco anos de idade. 
Para tanto, as unidades de 
saúde da cidade ficarão 
abertas das 8 às 17h. Con-

Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco -  Avenida Brasil, 686 -  Centro 
DBS Dr. João Paccola Primo -  Rua dos Lavradores, 34 -  Núcleo Luiz Zillo 
UBS Dr. José Antônio Garrido -  Rua Marechal Dutra, 895 -  Jardim Ubirama 
UBS Dr. Antônio Leão Toei -  Rua Dias Gomes, 37 -  Cecap
ESF Dra. Irene Alcidía da Costa Andrade -  Rua das Araras, 560 -  Jardim das Nações
PSF Winter Malatrasi -  Rua Manoel Duarte Moreira, 160 -  Júlio Ferrari
PSF Victório Boso -  Rua Bento Ribeiro, 29 -  Alfredo Guedes
ESF Dr. Luiz Fernando Leiis Andrade -  Rua Olindo Fuim, 460 -  Caju II
ESF Dr. José Nege -  Rua Bahia, 249 -  Vila Cruzeiro
ESF Vereador Carlos Alberto Baptistella -  Rua Ana Neri, 124 -  Vila Mamedina 
Creche Marta Dal Ben Conti -  Rua José Pedro Ludovico, 401 -  Açaí 1 ( 8 às 13h)

Curso de desenho
Inscrições a partir 
do dia 6 de agosto 

Contato: (14) 8111-8732

Balada Sertaneja com a
dupla Lucas & Ramon

Dia 18 de agosto às 22h30 
Convites antecipados: 

R$ 15,00
Local: Humaitá Hall

Happy Hourno CEM

Dia 24 de agosto às 19h30 
Local: Clube Esportivo 

Marimbondo

Festa de Santa Teresa 
Jornet, Padroeira dos 

velinhos do Brasil
De 11 a 26 de agosto 

Parte religiosa e tardes 
do quibe e do pastel 

Local: Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados (Asilo)

Filho de Shakira 
nascerá em Janeiro
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Uma questão de justiça
A  tênue linha que se-

para nossa respon- 
abilidade histórica 

e a questão da justiça sodat 
mais uma vez esteve em
evidência na última sema
na, graças à decisão do Se
nado em aprovar a presen
ça das cotas sociais e raciais 
nas universidades brasilei-

elitista que ainda permeia 
o meio acadêmico. Muito 
menos de querer ignorar 
que nosso governo sabe 
que ao dar aos jovens das 
classes mais baixas a opor
tunidade de ingresso em 
uma universidade está ex
plorando o sonho de tantos 
pais, cujo objetivo de vida é
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ras. As discussões sobre o dar a seus filhos as oportu-
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tema estão longe de chegar 
ao fim, mas, cada vez mais, 
nos esquecemos da única 
coisa real por trás de tudo 
isso: somos uma sociedade 
de excluídos.

As teorias para justifi
car a ineficiência das co
tas e defender a existência 
de interesses do governo 
brasileiro em torno delas 
se acumulam. Fala-se em

nidades que nunca tiveram.
A grande questão é que 

ainda temos dificuldades 
em perceber a sociedade 
na qual vivemos. Enquanto 
tantos brasileiros sofrem 
com a concentração de ren
da, a pobreza e um passado 
de explorações, preferimos 
ignorar sua condição e nos 
ater ao progresso e desen
volvimento de um Brasil

i]

Editorial >  !

// ula não só sabia como renda e melhoria das con-
ordenou". Com essa

agravamento do racismo, que muitos desconhecem.
injustiça, incapacidade para 
resolver os problemas da 
educação no país. Fala-se 
até mesmo em segregação.

Fique claro que não tra
to aqui de adotar um olhar 
desprovido de todas as 
consequências que o siste
ma de cotas pode acarre
tar, caso nos deixemos in
fluenciar pelo pensamento

As cotas, certamente, não 
resolverão nossos proble
mas, mas talvez sejam o pri
meiro passo da mudança. 
Mudança que pode e deve 
sanar tantas feridas.

leclaração o advoga
do Luiz Francisco Barbosa, 
defensor do ex-deputado 
federal Roberto Jefferson 
(PTB), afirmou no Supremo 
Tribunal Federal que Luiz 
Inácio Lula da Silva ordenou

dições de vida dos mais po
bres. Será?

Até então, essa afirmativa 
era incontestável até mesmo

•  •

para os seus inimigos.
Hoje Lula diverge opini

ões. Seria Lula, farinha do 
mesmo saco? Seria Lula,

tou "algum" aos ricos.
Lula, o analfabeto, que 

não entendia de educação, 
criou mais escolas e univer
sidades que seus anteces
sores juntos e ainda criou o 
PRÓ-UNI que leva o filho do 
pobre à universidade.

entrevista

cutu" teria dado ao povo 
com uma mão e retirado 
com outra?

■y
Teria derramado lagri- í

o mensalão. 0  ex-presiden- Joio, e não trigo?

Segunda
concedida

mas de arrependimento ou 
lagrimas de "crocodilo"?

Lula acertou, durante um 
determinado período, fez o 
que de fato seu mais alto car- 

por Roberto go exigia, alias, não fez mais

te Lula que tem seu nome 
escrito na história do Brasil 
não só por ter sido o primei
ro operário a assumir a pre-

Lula, que não entendia 
de sociologia, levou 32 mi
lhões de miseráveis e pobres 
à condição de consumidores;

Jefferson ao jornal "Folha 
de São Paulo" no ano de 
2005, Lula ficou surpreso 
ao saber do Mensalão e

Bdson Agnello é ar- gidência, mas por ter sido o e que também não entendia chorou. SimI O presidente
quiteto, urbanista e em
presário, pós-graduado  
peta FGV.

agente de um novo tempo, 
do tempo da economia a

de economia; pagou as con
tas de FHC, zerou a dívida

serviço da distribuição de com o FMI e ainda empres-

Lula chorou, e falou: "Não 
é possível e chorou".

Lula, o "sindicalista bru-

vernante. Lula, por muitas ve
zes acertou. Porém; um acer
to, não encobre um erro. E 
como diz o ditado, "Encobrir 
o erro é errar outra vez". Não 
seria hora de olharmos para 
Lula, com outros olhos?

)&<

Colunista da Sem ana
y( .
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Politicando
Conheça o candidato Anderson Prado de Lima (Prado 43444)

Marcos Aparecido de Toledo
Mais vale um exemplo do que mil palavras

Creio que todos conhe
cem muito bem esse 
dito popular. O lugar 

ideal de se educar, moral e 
profissionalmente os nossos 
filhos cinge-se ao nosso lar, 
nossa casa. A melhor educa
ção é aquela vinda do berço. 
Mas, infelizmente têm pais 
relegando essa responsabili
dade as escolas, ainda que, 
pública ou particular. Enga
no crucial assim pensar. Essa 
missão é exclusiva dos pais, 
dentro do lar. A criança, o 
adolescente ou mesmo o 
jovem, aprendem mais por 
imitação do que por discur
so. Daí 0 sábio ditado popu
lar -  mais vale um exemplo 
do que mil palavras. Em 
outra oportunidade escre
vemos um artigo relatando 
a diferença entre o falar e o 
fazer. Aqui vamos um pouco 
além, vamos estabelecer a 
diferença entre o falar e o 
viver. O falar é o discurso e o 
viver é o exemplo, como for
mas de ensino. A Bíblia está 
repleta de admoestações 
nesse sentido. Contudo, a 
mais conhecida está no li
vro de Provérbios: "Ensina

a criança no caminho em que 
deve andar, e, ainda quan
do for velho, não se desviará 
dele" (PV, 22:6). A maioria das 
traduções bíblicas assim re
lata. No entanto, no original, 
encontramos o seguinte texto: 
"ensina o menino ou ensina o 
jovem" aquele que está na fase 
de transição para idade adul
ta. Nos tempos modernos, 
chamamos de adolescente. 
Já em algumas traduções in
glesas há uma substituição da 
palavra "ensinar" pela palavra 
"treinar". Nesta última propõe 
não somente o ensino teórico, 
mas, 0 acompanhamento da 
prática da vida diária. A ideia 
do autor bíblico é de que os 
pais devam ensinar ou treinar 
os filhos a viver. Essa vivência 
deve abranger a vida diária 
prática no trabalho, na escola, 
tornando-se exímios profis
sionais, bons pais de família, 
sempre com honestidade em 
tudo que vierem a realizar. Ou 
seja, treiná-los para serem ho
mens íntegros e produtivos. 
As pressões das coisas mun
danas são tantas que, os país 
acabam cedendo e empur
rando tal responsabilidade às

escolas e aos mestres do en
sino, e se esquecem da ad
vertência bíblica. Os nossos 
filhos convivem na escola, 
quando muito, quatro ho
ras, em dias úteis. De outro 
lado, em nossa companhia 
o restante, inclusive sába
dos domingos e feriados. 
Por mais capacitados e bem 
intencionados os profissio
nais do ensino, esbarrarão 
no tempo de convivência. 
A lógica é quanto mais se 
convive com uma pessoa 
mais se aprende e mais se 
ensina. "Os filhos aprendem 
muito mais por imitação do 
que por discurso". Assim, a 
Bíblia nos adverte sobre a 
maneira mais correta para 
educarmos os nossos filhos, 
por meio de ensinamentos e 
treinamentos, e, certamen
te, se tiverem bons espelhos 
no lar quando infantes, ao 
crescerem, não refletirão 
imagens distorcidas na so
ciedade.

A
nderson Prado de 
Lima nasceu em 
Lençóis Paulista, 

em 27 de Abril de 1978. 
É filho de Pedro Prado 
Lima e Vanda Terezinha 
Quadrado.

Criado no Núcleo H. L. 
Zillo teve uma infância difí
cil, mas, feliz. Aos 11 anos, 
para ajudar com as des
pesas da casa, começou a 
trabalhar como Legionário 
Mirim , na Farmácia Ludo- 
vico, no Núcleo H. L. Zillo. 
Aprendeu cedo à impor
tância do trabalho e do es
tudo na vida das pessoas.

Formou-se em Letras 
no Instituto Municipal de 
Ensino Superior de São 
Manuel. Nessa fase, foi 
professor do EJA (Educa
ção de Jovens e Adultos). 
Identificou o analfabetis
mo na região de Apare
cida de São Manuel e foi 
responsável pela alfabe
tização de trinta pessoas.

Esteve à frente do jornal 
da faculdade. Seu trabalho 
garantiu bolsa de estudos 
por três anos.

Da necessidade de es
pecializar-se no comércio, 
formou-se em Marketing 
de Varejo pelo Instituto de 
Ensino Superior de Bauru.

Anderson Prado de 
Lima é Diretor da Revis
ta O Comércio e da Bistrô 
Serviços de Publicidade. É 
Diretor-Secretário da Acil- 
pa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis 
Paulista). Como escritor, 
é colunista do Jornal Tri
buna onde publica 
m analm cr.l: - • o

abordam os mais varia
dos temas.

Propostas de trabalho

Marcos Aparecido de 
Toledo é advogado, empre
sário e teólogo.
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Uvro Folha

• Calçadâo: Incentivo e 
adaptações ao projeto que 
transforma a Rua 15 de No
vembro em calçadâo respei
tando conceitos como acessi
bilidade e sustentabilidade.

• Hora Verde: Uma hora 
grátis por dia na Área Azul (do 
meio dia às 13h).

> 45 Graus: Estaciona
mento em 45 graus em di
versas ruas centrais para au
mento do número de vagas 
para carros.

• Academ ia Lençoense de 
Letras: Escritores como Oríge- 
nes Lessa, poetisas como Ar- 
léia Aparecida Avelino Garcia, 
jornalistas como Alexandre 
Chitto, entre outros renomes 
merecem um memorial que

preserve suas produções, his
tórias e identidades.

• Auxfln transporte para 
imersítários com rnais de urna 
formação: Adequação ao proje
to para que esse benefício seja 
estendido também às pessoas já 
formadas que pretendam cursar
outra feculdade e se enquadrem 
aos perfis sócioeconômicos que 
garantem esse subsídio público 
munidpal. Além disso, também 
garantir que o benefício tenha 
validade para pós-graduação, 
mestrado, doutorado e outras 
especializações.

• Guarda Munidpal arma
da com armas não letais: A 
criação de uma Guarda Muni
dpal armada com armas não 
letais (bala de borracha, gás

lacrimogêneo, spray de pimen 
ta, taser, bastão de choque) e 
devidamente treinada, vem de 
encontro ao combate à crimi

nosso
muniapio.

• Comissão permanente 
de transparência: A sugestão 
é pela formação de uma o> 
missão permanente de trai 
parênda, composta por 
vereadores que não tenham 
seus nomes envolvidos ei
regularidades.

• Farmáda para o Pronto-
-Soconro: Prevê que seja dis
ponibilizada à população uma 
farmáda no Pronto-Socorro 
para suprir os horários em que 
a farmácia do posto de sí 
central está fechada.

pt.'.

do que sua obrigação de go- |
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Fala Povo

José Carlos Bíssoto, 
frentista.

Eu vou anular meu voto, 
depois do que aconteceu 
na Câmara Municipal eu 
acredito que os candida
tos não levam mais nada 
a sério e não reelegeria os 
candidatos que já estão 
lá. Vou anular os dois vo
tos, o que me entristece 
é que o povo é capaz de 
reelegê-los.

Voto no candidato. Mas 
não sei em quem ainda, 
não estou por dentro des
se negócio de coeficiente 
eleitoral, não entendo 
nada. Só acho que os que 
estão não têm que conti
nuar. Precisamos de can
didatos honestos, para 
isso 0 salário deles deve- Alessandro de Oliveira
ria ser um salário mínimo. Souza, frentista.

••e

Luiz Carlos Carmelino, 
contador e advogado.

Eu voto no candidato, não 
no partido. Entendo bem 
de coeficiente eleitoral, 
legendas, coligação e 
etc. Porém, eu sempre 
votei no candidato, por
que às vezes o partido 
te descontenta. Eu anali
so muito bem o perfil do 
candidato. Agora eu voto 
no meu genro, que tem 
propostas e cima de tudo, 
boa formação.

Eu sei 0 que é coeficiente 
de votos, porém eu voto 
no candidato, porque al
guns partidos têm um 
candidato bom e o resto 
ruim. Sou contra os verea
dores que estão tentando 
reeleição, acho que deve
ria renovar todo mundo. 
Ainda não escolhi meu 
candidato.

(•••
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Luiz Augusto Soares, 
cabeleireiro.

V
o

Inalda Tonelli, 
fisioterapeuta.

Eu já votei tanto no par
tido, quanto no candida
to. Já tenho meu candi
dato definido. Acho que 
os vereadores atuais 
deveríam ser trocados a 
maioria deles. Eu acho 
que a população tem 
que analisar bem, por
que afinai são quatro 
anos que estão em jogo.

Eu voto em candidato. 
Nunca ouvi falar em coefi
ciente eleitoral. Eu analiso 
um candidato pela histó
ria de vida. Para escolher 
um candidato a vereador 
hoje em dia é difícil, só 
acho que tem que trocar 
todo mundo, e dar uma 
segunda chance ao povo 
de acertar.

*

Luciana F. Tomaz de 
Aquino, agente.

CIDADE

Na contramão da democracia
Mecanismos da lei eleitoral podem eleger pessoas que a maioria não deseja ter como seus representantes

Divulgação DivulgaçSo

[

P
S

O candidato Cagarete na eleição passada pertencia a coligação PMDB/PSDC/PSB e recebeu 560 votos,
contra 516 do candidato Juruna, que foi eleito devido a coligação favorável do PTB/PRB

Uma expressão pou
co conhecida pe
los brasileiros, mais 

uma vez, definirá o rumo das 
eleições municipais deste 
ano. Enquanto os eleitores 
acreditam que seu voto 
dará àquele candidato 
com quem se identificam  
a oportunidade de ocu
par um cargo na Câmara 
M unicipal, o chamado 
quociente e le ito ra l pode 
determ inar o contrário , 
colocando nas mãos dos 
partidos políticos a de
cisão de quem serão os 
representantes da co
m unidade no leg islativo . 
Previsto por le i, o me
canism o gera dúvidas e, 
para m uitos esp ecia lis
tas, é a prova da necessi
dade de m udança.

O sistem a político bra
sile iro  se baseia na exis
tência de dois tipos de 
e le ições: m ajo ritárias e 
proporcionais. O primeiro 
reproduz o modelo trad i
cional em que se elegem 
os candidatos que rece
bem o maior número de 
votos, como no caso dos 
que concorrem aos cargos 
para prefeito, governador, 
senador e presidente da 
república. No segundo, os 
eleitos não dependem da 
escolha da m aioria, e sim 
de um percentual de vo
tos distribuídos entre os 
partidos.

Este últim o é ju sta 
mente o que dá a muitos 
deputados e vereadores, 
mesmo sem desfrutarem  
de grande popularida
de, a oportunidade de 
conquistarem  uma das 
cadeiras do poder legis
lativo . Situação previs
ta pelo Código Eleitoral 
b rasile iro  e determ inada 
através do m ecanism o do 
quociente e le ito ra l.

Em se tratando das 
eleições municipais, tal 
quociente é o número ob
tido a partir da divisão do 
total de votos válidos na 
cidade (excluídos brancos 
e nulos) pela quantidade 
de lugares a serem ocupa
dos na Câmara local. As
sim , em um cenário onde, 
por exemplo, existem dez 
cadeiras a serem preen
chidas e 0 total de votos 
válidos é igual a 70 mil.

determina-se que o quo
ciente eleitoral será de 7 
mil votos. Pode parecer 
que isso não signifique 
nada, mas a importância 
dele constrói-se pelo que 
vem daí para frente.

Esse parâm etro vai 
decid ir quantas vagas 
de vereador os partidos 
políticos terão o direito 
de desfrutar no m unicí
pio, baseando-se na soma 
geral dos votos recebidos 
pelos candidatos sob sua 
legenda e coligações. As
sim , considerando-se o 
cenário anterior, se um par
tido consegue 28 mil votos, 
ele conquista o direito de 
ocupar quatro cargos no 
legislativo municipal, uma 
vez que os nomes que o 
representam ganharam 
quatro vezes mais votos do 
que o quociente eleitoral 
estabelece.

Dessa form a, para con
seguir eleger um candida
to, 0 partido precisa aten
der esse índice de votos 
pré-estabelecido. S itua
ção que corrobora para 
que uma pessoa com 
uma votação expressiva, 
por vezes, não consiga 
se eleger, enquanto um 
candidato com poucos 
votos sim , graças ao fato 
de seu partido ter d ire i
to a preencher mais va
gas do que o outro .

Segundo o cientista

político e professor da 
Universidade Estadual 
Paulista "Julio de Mes
quita Filho", Maximiliano 
Martin Vicente, esse mo
delo de eleição propor
cional acaba confundindo 
o eleitor que se encontra 
apegado ao tradicional, 
ou seja, à ideía de que ao 
votar está somente esco
lhendo um nome.

Para o professor, ve
rifica-se aí a incoerência 
dos m ecanism os pre
vistos pela lei e le itoral 
b rasile ira , especial m en
te por viverm os em um 
ffòft onde nas eleições 
locais pesa m uito a re
lação do e le ito r com o 
candidato, e não o par
tido . "Eu acredito que já 
passou da hora de haver 
uma reform a política no 
B rasil. Mas ela não acon
tece porque os políticos 
não estão interessados.
ja  que se elegeram  nes
se sistem a e não vão se 
arriscar dentro daquilo 
que seria uma nova or
dem , na qual eles cor
reríam  o risco de não se 
e leger", defende M axi
m iliano.

É dentro desse cená
rio que se abre espaço 
para algum as contrad i
ções e estratég ias. Ao 
mesmo tempo em que 
um candidato concor
rendo por um partido

de coligação expressiva 
precisa lutar para figurar 
entre os chamados "cabe
ças de chave" enquanto 
aquele que faz parte de 
uma coligação mais fraca, 
se detentor de um eleito
rado cativo, tem maiores 
chances de se eleger, esse 
sistema é o propulsor de 
candidaturas planejadas. 
É assim que líderes de 
comunidade, favelas, pro
fessores, associações e 
outras pessoas populares 
ganham um papel funda
mental, ao assumirem a 
responsabilidade de an
gariarem votos em volu
me suficiente para seu 
partido conquistar mais 
vagas na Câmara.

O cientista político Ma
xim iliano Martin Vicente 
defende que a lei brasilei
ra acaba não garantindo 
que se cumpra sua mais 
importante finalidade: 
garantir o princípio da 
igualdade, dando a opor
tunidade para os partidos 
e coligações de menor 
expressão assegurarem 
um lugar no legislativo. 
"Tentando garantir a de
mocracia, ela está sendo 
negada. A população pre
cisa tom ar cuidado, pois 
na hora que vota em um 
candidato mais popular, 
na verdade, está levan
do muita gente que não 
quer para a Câm ara".
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CULTURA
Divulgação: Facebook Cantora lençoense leva sua 

música para Budapeste
Gabriela M oretto viaja neste domingo para a Europa e escreve

uma nova página de sua história na música

OBITUARIO

Gabí já recebeu varias propostas de contratos

ungria. Esse é o 
próximo destino de 
uma cantora lenço

ense que ensaia seus pri
meiros passos na carreira 
musical. Única brasileira a 
ter uma composição no CD 
de divulgação do Genfest 
2012, Gabriela Moretto 
também será a única intér
prete de língua portuguesa 
na arena que recepcionará 
um público de 12 mil pes
soas e 3 mil voluntários, 
em Budapeste. Mas este 
que promete ser um marco 
na vida da jovem de Len
çóis Paulista é o prenún-

cio de uma trajetória que 
começou muito antes do 
que ela poderia imaginar, 
ao som de um violão e na 
companhia de alguém mui
to especial: sua mãe.

Basta perguntar para 
Gabi quando começou 
sua relação com a música, 
para ela imediatamente 
se lembrar de cenas mar
cantes da sua infância. 
Antes que qualquer artis
ta de renome ganhasse o 
lugar de influência mu
sical na sua vida, as reu
niões feitas por sua mãe 
na casa da fam ília, unin

do as amigas para cantar 
e tocar clássicos da mú
sica brasileira no violão, 
ocupariam esse espaço. 
A partir daí, Elis Regina, 
Gal Costa, Chico Buarque 
e Caetano Veloso se tor
nariam uma constante na 
história da cantora, que 
mais tarde elegeria a MPB 
como estilo.

Com os anos, veio o pri
meiro contato com instru
mentos musicais, a vonta
de de cantar e o incentivo 
de amigos, professores 
e familiares. Mas foi aos 
quinze anos de idade que 
Gabriela Moretto deu iní
cio às suas apresentações, 
especialmente em barzi- 
nhos e festas particulares. 
Um dos momentos mais 
marcantes aconteceria na 
Casa da Cultura de Lençóis 
Paulista, que se tornou o 
palco do espetáculo "Sim
plesmente Gabi", promo
vido pela mãe da cantora. 
Reservado para convida
dos, o evento converteu-se 
na sua primeira grande ex
periência profissional dian
te do público.

As dúvidas sobre seu

tanto, ganharam força na 
vida da jovem lençoen
se e culminaram em uma 
decisão. "Até essa idade 
eu queria a música como 
profissão. Depois, cres
cendo, pensando melhor 
e até fazendo testes voca
cionais na escola, decidi 
que naquele momento ela, 
na verdade, seria um ho- 
bby na minha vida. Foi ai 
que fiz Relações Públicas 
na universidade e dei uma 
parada com as apresenta
ções", conta.

Mas os laços com a mú
sica não abandonariam 
Gabriela tão cedo. Após 
terminar seu curso e vol
tar de uma viagem de seis 
meses pela Itália, a cantora 
traçou seu novo objetivo: 
conciliar as duas carreiras.

As vésperas de sua via
gem para Budapeste, a fim 
de participar do já tradicio
nal encontro promovido 
pelo projeto "Jovens por 
um Mundo Unido", que re
úne pessoas de diferentes 
partes de mundo a fim de 
compartilharem e multipli
carem a ideia da fraterni
dade universal, Gabi adom-

destino na música, no en- panha as etapas iniciais da

produção de três faixas da
quele que promete ser seu 
primeiro CD.

Produzido por Cam
pos Júnior, 0 trabalho da 
cantora é exclusivam en
te autoral e traz a marca 
daquilo que de melhor se 
produziu na música brasi
leira nos últimos anos, de 
Cássia Eiler a Maria Rita. 
A recorrente parceria 
com Olívia Buzzo também 
estará presente no pro
jeto . A intenção é que os 
CDs das duas cantoras te
nham a canção "Tão sim 
ples assim", composta por 
Gabriela Moretto.

O plano de divulgação 
levará em conta a dispo
nibilidade dos recursos 
oferecidos pela internet, 
rádios da cidade e em is
soras de TV. Mas a vontade 
da cantora, que se diz pre
parada para qualquer coisa 
que lhe espere, é uma: "Eu 
espero que o povo lenço
ense apóie meu trabalho, 
assim como o de tantos 
jovens artistas da cidade, 
mesmo que não goste do 
som que fazemos. Esse 
seria um grande passo 
para todos nós."

José Juliõo
Idade: 80 anos
t 08/08/2012

Local: Lençóis Paulista
C<«OĈ «««>OOOCCOOOOC-

M aria  B. de Souza
Idade: 89 anos 
t  09/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
OOOOOOOOOOOOPOOOOOOOPOCOOOOOOOO

M aria Ap. B. Aicarde
Idade: 90 anos 

t 09/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
o<<<̂cc<<<>la:<<<«oooooooc>ow<̂ '

Maurício Moreira
Idade: 51 anos

t  10/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

Francisco Celestíno
Idade: 73 anos 

1  11/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

M aria J. De Oliveira
Idade: 47 anos 

t 13/08/2012 

Locai: Lençóis Paulista
OOPOOPOCOOOOOOOPOOOOOOPPQÇi

Clotílde A. Rodrigues
Idade: 85 Anos 

t 13/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
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ESPORTE

Tradicional almoço palmeirense
completa 39 anos neste domingo

Espaço do Torcedor

A expecta tiva  é que a fe s ta  deste  ano receba  aproxim adam ente se iscen tas pessoas
Aiquivo Pessoal

A comissão que organiza o tradicional almoço dos palmeirenses

ra começo dos anos 
1970. Enquanto o 
Santos de Pelé dei

xava suas marcas na cena 
do futebol brasileiro e nos
sa seleção desfrutava da 
glória de seus primeiros 
títulos mundiais, a Socie
dade Esportiva Palmeiras 
vivia alguns dos momen
tos mais importantes de 
sua história. História que 
Lençóis Paulista acompa
nharia de perto.

Comandado por Leão, 
Eurico, Luís Pereira, Lei- 
vinha e o craque Ademir 
da Guia, o time chegaria 
à conquista do Campeo
nato Brasileiro duas vezes 
consecutivas, em 1972 e 
1973. Em comemoração 
ao feito, membros de uma 
comissão de palmeirenses 
formada na cidade daria 
irí-'o a uma festa que ga
nhe ■ força com o tempo e, 
no próximo domingo, che- 

 ̂ aos trinta e nove anos 
de existência.

çóis Hotel foi 0 palco do 
primeiro almoço dos pal
meirenses, evento que 
contou com a presença 
de torcedores alviverdes 
e dois convidados mais do 
que especiais: o ídolo Ade
mir da Guia e Oberdan Cat- 
tani, considerado um dos 
maiores goleiros brasilei
ros de todos os tempos.

Na ocasião do bicampe- 
onato brasileiro e paulista, 
no início da década de no
venta, a comemoração não 
foi menor, só mudando de 
lugar. O jantar ocorrido no 
restaurante do Chapadão 
também contou com no
mes como Paulo Serdan, 
fundador e presidente da 
torcida Mancha Verde, e 
uma figura que na época 
era notícia em todo Brasil: 
Rosana, a mulher que pro
meteu raspar seus cabelos 
caso seu time de coração 
se tornasse campeão.

O título da Copa Li
bertadores da América

0 restaurante do Len- (1999) representou outro

marco para a tradicional 
reunião dos palm eiren
ses de Lençóis Paulista. 
Já,organizado por Marcos 
Rodrigues e Evajidro Bar
bosa (o "Paulista"), que 
fazem parte da atual for
mação da sua comissão, o 
almoço ocorreu no Lions 
Club da cidade, reunindo 
cerca de mil pessoas.

Mesmo quando o time 
paulistano passou quase 
oito anos sem conquistar 
nenhuma vitória significa
tiva nacional e internacio
nalmente, os torcedores 
não deixaram de fazer sua 
parte, como conta Marcos, 
atual presidente da torci
da organizada de Lençóis: 
"Nós tentamos seguir a 
tradição do almoço. Ape
sar do Palmeiras não ga
nhar nenhum campeonato 
entre 2000 e 2008, tive
mos a ideia de desenvolver 
um trabalho social em prol 
das entidades carentes da 
nossa cidade. Trabalho que 
com a força de nossa torci-

Informe

da foi muito bem sucedido. 
Realizamos seis edições da 
Festa da Pizza Palmeirense, 
contando com um verda
deiro sucesso de público".

Com as recentes con
quistas do clube, o tradi
cional almoço retomou sua 
história, cujo mais novo 
capítulo acontecerá neste 
domingo, 19 de agosto. O 
evento em comemoração 
ao recente título da Copa 
do Brasil será realizado 
no Lions Club de Lençóis 
Paulista; a expectativa da 
organização é que neste 
ano ele receba, aproxima
damente, 600 pessoas. Os 
últimos convites podem 
ser adquiridos junto à co
missão, pelo valor de R$ 
28,00, ao entrar em conta
to com Marcos e Paulista 
pelos dos telefones 9171- 
1330 e 8137-7022, respec
tivamente. O pedido dos 
organizadores é para que 
os convidados compare
çam com camisas e ban
deiras do time.

"Graças a Deus que eu e 
minha família Bento de Oli
veira somos todos palmei
renses, ou "parmeristas", 
como dizem os palestrinos 
mais antigos. A torcida do 
Palmeiras de Lençóis Paulis
ta é, de fato, a maior e mais 
unida da nossa cidade. Esta
mos sempre presentes nos 
grandes jogos e nas come
morações dos nossos glo
riosos títulos conquistados, 
e isso nos credenciou a tor
cer pelo time que ostenta a 
hegemonia de ser o maior 
campeão do Brasil."
Alan Bento de Oliveira, 
publicitário

"Explicar a emoção de ser 
um palmeirense para outro 
palmeirense é totalmente 
desnecessário. Mas para 
quem não torce pelo time, é 
impossível. O clube tornou- 
-se a minha vida, tanto que 
torço peto Palmeiras desde 
pequeno, seguindo a tradi
ção da minha família, que 
vem desde o meu bisavô". 
Flavlnev de Oliveira (Róy), 
vendedor

"Eu torço pelo Palmeiras 
desde criança, por influ
ência do meu pai. Hoje, 
posso dizer que o time 
representa tudo pra mim. 
Acompanho todos os jo
gos e acho muito impor
tante iniciativas como essa 
do almoço dos palmeiren
ses, afinal elas acabam nos 
unindo em torno do time." 
Raquel Oliveira, auxiliar 
administrativa

"Ser palmeirense, para 
muitos, é sinônimo de fa
natismo, doença, paixão, 
religião, arrogância, vi
torioso, metido, insupor
tável, entre outros. No 
entanto, só quem é pal
meirense sabe o que é tor
cer pelo maior time de to
dos os tempos, pois temos 
uma bela história escrita a 
cada dia."
Raul dos Santos Morais, 
gerente de autoescola e 
despachante

Oinho Alivio
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CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Casa em K terreno 
c/ lindo acabmto na 
Rondon. Sala de TV, 
3 dorms, WC social, 
jd. Inverno, co2 . e a/s 
coberta, além de ar. 
lazer c/ churrasq. e 
linda vista panorámi* * 
ca. 1 vaga coberta. Ac. 
Financ.l Vitagliano / 
C82S68 -  Tr, nos tele
fones; (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitagliano.com . 
b r/ref. 00115

Sobrado lindo, c/ 200 
m̂  reg. privit. do id. 
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. ç wc. e quintal. 
5 vagas, 2 cob. Ac. fl- 
nanc.l C82568 / Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vltaglia- 
no.com.br / ref. 00154

Área (terreno) de 
1.730m* no centro 
(próx. estação 400 
mts da XV Novembro). 
Possui 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 -  
w ww.vitagliano.com . 
br / ref. 00159

Casa nova em frente a 
praça no ttapuã, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suite., sala am
pla, lav., varanda gde, 
coz., ar. serv., + quintal 
c/ gde esp. p/ piscina 
e comérc., agregado. 
1 vg. cob., exc. p/ in
vestidor, apenas R$
120.000,001 C82568/ 
Tr. nos telefones; (14) 
9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  www.vl- 
tagliano.com.br / ref. 
00167

Casa c/ 166m’ bem lo- 
caliz. na Cecap, 3 dor
ms, wc social, sala tv / 
estar, coz., bom acab. 
+ ar. lazer c/ churrasq 
e wc. 2 vgs cob. Estu
da prop. e ac. financ.l 
Vitagliano/ Tr. no tele- 
fone:(14)3263-3163- 
www.vitagilano.com . 
br / ref. 00179

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. São 106m* em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, $.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar 
*  rancho de lazer c/ 
churraqueira. 1 vg. 
cob. C82S68 / Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagiia- 
no.com.br / ref. 00188

Casa c/ 179m* nova em 
terr. de 425m* no Itama- 
rati. C/ 3 dorms. sendo 1 
surte c/ closet, wc soc., 
ampla sala estar-visitas, 
sala TV, lavabo, coz. gde 

. interl. a ar. serv. 2 vgs 
' cob. Obs; bom acabam.

- exc. planta, confiral
• Vitagliano/C82S68-Tr. 
\ nos telefones; (14) 9724-

8803 ou (14) 3263-3163
-  www.vitagliano.com. 

' br/ref. 00189

Casa c/141,80 m*, ;no 
Pq resid Rondon 2dor- 
ms, Isendo suite, piso 
frio, wc social, coz, tv 
estar, cozinha, 1 edlcu- 
la no fundo c/ 1 dorm 
,wc social, lavanderia 
coberta 2vgs desco
bertas exec localização 
C82568 / Tr. nos tele
fones; (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitagliano.com . 
br/ref;00192

Linda resid. No Jd. 
ItamaratI c/44S.OO m* 
terr .1.042,00 m* am
plos ambientes boa 
planta 4 dorms, Isen
do sulte,3wc social , 
2 $alas,l sendo piso 
de mármore italiano, 
piscina, churrasqueira. 
Tr. nos telefones; (14) 
9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  www.
vltagliano.com.br / 
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 
a c a b e m e n t o ,c e r c a  
elétrica,3vgs des
cobertas Aceita
perm utalV itag liano-  
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vltagliano.com . 
br/ref:00203

Casa Cecap ótima lo
caliz, 2dorms, s.tv, wc 
social,coz integrada 
c/copa Obs:bom aca
bamento, ^edfcula no 
fundo c/ 2 comôdos 
-f wc social 2 vgs co
bertas Obs: forro de 
madeira Vitagliano 
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .vitagliano.com . 
br/ ref:00205

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 Vitagliano 
C82568Ar. nos telefo
nes; (14) 3263-3163 
ou (14) 96600036
w w w .vitagliano.com . 
br / ref:00223

Linda Resid Centro 
próx ao clube marim
bondo c/ 3 dorm s,l 
sendo suíte,2wc so
ciais ,esp p/ escritó
rio, coz, lavanderia 
coberta,churrasqueira 
e piscina 3 vgs cober- 
tas.Oport de investi
mento e moradia ve
nha conferiri C82568/ 
Tr. nos telefones; (14) 
3263-3163 ou (14) 
9660-0036 - WWW.
v i t a g l i a n o . c o m . b r /  
ref:00231

Casa Jd Monte Azul 
c/2 dorms, Isen
do suíte, 2wc so

ciais, s.tv, s.jantar, 
coz,área de lazer ,c/ 
churrasqueira,2vgs co
bertas Oportunldadel 
Vitagliano C82568/ 
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 fácil acesso ao cen
tro, c/ 2dorms, s.tv 
wc social,coz, área de 
serviço coberta,2vgs 
desc, aceita finan
ciamento Venha 
c o n fe r I r IV i ta g l i a n o  
C82568/ Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9707-2106 - 
w w w .vltagliano.com . 
br / ref:00233

Casa nova Santa Te- 
rezinha c/ 2 dorms,! 
sendo suíte.coz inte
grada c/ copa ,lw c  
social,s.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-WWW. 
vitagliano.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 n aceita finan 
Oportunidade C82568 
/ Tr. nos telefones; 
(14)  3263-3163 ou
(14)  9635-2290-WWW. 
vitagliano.com.br / 
ref;00239

Ótima casa no Açaí 
perto do azulão c/ 2 
quartos, sala, 2 ba
nheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, jar
dim de inverno, cer
ca elétrica e alarme. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

Casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banhei
ro, sala e cozinha c/ 
terreno de 250,00 
m2 - RS - 135.000,00, 
aceita financiamento. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 • 
WWW. im obiliária! ILp.  
com.br

Excelente sobrado no 
jardim Itamaratv c/
445,00 m2 de cons
trução, 1050,00 m2 de 
terreno, c/ piscina, 
rancho c/ churras
queira, 3 quartos sen
do 01 suite c/ banhei
ra, jardim arborizado, 
2 salas, 2 banheiros, 
rica em madeiramen- 
to e blindex, armários 
embutidos, mármo
re italiano na sala, 
lareira, sacada nos 
quartos, venha confe
rir. Tr. na Imobiliária 
21, Rua 13 de maio , 
430, tel: (14) 3263- 
0021 -  WWW.imobi- 
llaria21Lp.com.br

casa na cecap em fase 
de obras, c/ 3 quartos 
sendo 1 suíte, 3 ba
nheiros, dep. empre-

ISAMIX
CONTRA TA

> Encarregado de 
construção civil 

> Pedreiro 
>Ajudante

Envie  seu  currícu lo  para: 
R ua  Rau l G onça lves, 124 - 
centro Le n çó is Paulista, ou  

ísam íx.trad ing(gyahoo.com .br

gada, garagem para 
2 carros, sala, tindo 
madeiramento -  R$ -
115.000,00, não aceita 
financiamento. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel; (14) 
3263-0021 -  WWW.
lmobiliaria21Lp.com.br

Casa nova no jd. prín
cipe 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 maio , 430, tel; (14) 
3263-0021 - www.imo- 
biliária21Lp.com.br

c/ peixes ornamentais, 
closet c/ lareira e canil c/
580,00 m2 de constru
ção e 5000,00 m2 de ter
reno, venha conferir. Tr. 
na Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel; (14) 
3263-0021 -  WWW. 
imobiliaria21Lp.com.br

Terreno no jd. Prínci
pe na parte alta. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 - v^ww.imo- 
b)liáría21Lp.com.br

Chácara perto de cacho
eira c/ piscina, pomar, 
amplo rancho c/ chur
rasqueira, 2 quartos, 2 
banheiros, 6.000,00 m2 
de área e 100,00 m2 de 
construção. Tr. na Imobi
liária 21, Rua 13 de maio 
,430, tel; (14) 3263-0021
- www.imobiliária21Lp. 
com.br

Sítio com 2,7 alqueires, 
possuí: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pas
to, casa e amplo salão 
festas. A 12 km da cida
de. Exc. Propriedade! 
Vitaglianol/C82S68-Tr. 
nos telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263-3163
-  www.vitagllano.com. 
br / ref. 0005

Casa no jd. Village c/ 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha e banheiro, 
armário embutido na 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Tr. na Imobiliá
ria 21, Rua 13 de maio 
, 430, tel: (14) 3263- 
0021 - www.ímobiliá- 
ria21Lp.com.br

Excelente casa (nova) no 
jd. Santa Terezinha, pisci
na c/ hidro, churrasquei
ra, 01 quarto, banheiro, 
r$ - 235.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 - www.imo- 
biliá rla21Lp.com.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, tei; 
(14) 3263-0021-W W W . 
imobiliária21Lp.com.br

Casa nova nojd. Europa 
c/ 2 quartos, banheiro, 
saia, copa e cozinha, 
aceita financiamento. 
Tr. na Imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel; (14) 3263-0021 - 
www.imobiliária21Lp. 
com.br

TERRENOS/
SÍTIOS

Excelente chácara na 
cidade de Macatuba c/
20.000 m2 de área, lindo 
acabamento c/ 3 quar
tos, 2 suítes, piscina, jd. 
de inverno, lavanderia e 
churrasqueira • venha 
conferir, preço sob con
sulta. Tr. na Imobiliária 
21, Rua 13 de maio , 
430, tei: (14) 3263- 
0021 -  www.lmobilia- 
ria21Lp.com.br

Terreno (área) de 628m  ̂
no centro (c/ edifc. an
tiga), localiz. altamen
te comercial, perto de 
tudo 150 mts da XV No
vembro. Oportunidade 
InvestímentolVitagliano 
-/  C82568 -  Tr. nos te
lefones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br / 
ref. 00176

Chácara c / 16.880 m2 de 
área á 6km de Alf. Gue
des, fácil acesso. Possuí: 
pomar, transformador 
(energia) independen
te, mina d água e um 
rio (córrego) na divisa. 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / ref. 
00183

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
,sufte, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, saia, 
NOVA. -  tr. na imobiliá
ria 2 1 - rua  13 de maio, 
430-3263-0021, www. 
imobiliária21Lp.com.br

Casa no centro da cida
de c/ ótima localização 
(av. Ubirama) prox. c e  
mitérío - piso durafloor, 
3 quartos , suíte, saia, 
cozinha planejada, chur
rasqueira, garagem co
berta. R$ - 270.000,00. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel; 
(14) 3263-0021 - www. 
imobitiária21Lp.com.br

Sobrado centro da ci
dade -  próximo escola 
Dr. Paulo Zillo, excelente 
para clinica/ comércio. 
Tr. na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 - www. 
imobíliária21Lp.com.br

Dois terrenos no Jar
dim Grajaú com 250,00 
m2 na parte alta, R$ -
60.000,00 cada. tr Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 - WWW.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Barracão (centro), novo, 
c/ 180m  ̂ terreno pla
no, pé dir. alto, cobert. 
estrut. metal., piso cim. 
polido, fácil acesso p/ 
cargas, wc serv., coz., + 
escrit. c/ wc. Invest. c/ 
aluguel garantidol Vi
tagliano / C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliano.com. 
br/ref, 00104

VENDE - SE
Casa em construção com 246,40m^ 
no Residenciat Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro> 
Jeto de residôncla aprovado com 
92,50m* e fundação pronta; com llga> 
çâo de água, esgoto e energia eié- 
trica. Aceitamos permuta com imóvel 
de maior ou menor valor, permuta 
por máquina ou caminháo. Oportuni

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

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

Informe

Amplo terreno (área) 
de 430m  ̂ c/ 42 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da rua 28 de abril, ótimo 
p/ construção de gal- 
pão/loja. Oport. Estuda 
propostal Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo- 
nes^(14) 9724-8803 ou

VITAGLIANO
Negócios Imobiliários

AvaUaçõo Mercadológica 
•  Documentação Registrai 

•  Assessoria para Rnanciamento

•  Admlnlstraçõo de Construções

www.vitagliano.coni.br

(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / ref. 
00122

Amplo terreno (área) c/ 
+ 300m* c/ 29 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da av. J. Paccola, ótimo 
p/constr. de galpão/loja. 
Oport. p/ investídori Es
tuda proposta! / C82S68 
-  Tr. nos telefones: (14) 
9635-2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagllano. 
com.br/ref 00138

Sítio em Vanglória , a 
6km da Usina São José 
21 alqueires, sendo par
te da propriedade cana 
de açúcar e outra parte 
pasto. Possuí 2 mina D 
água, Rio na divisa da 
propriedade ,casa ampla 
,pomar e outras Benfei
torias C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163- 
www.vitagfiano.com.br/ 
ref:00193

Terreno(Área) 250,00 
m’ ,bem localizado no 
Jd Grajaú, preço espe
cial ótima oportunidade 
aceita financiamento. 
Venha conferir Vítaglia- 
nol Tr. nos telefones: (14) 
3263-3163 ou (14) 9635- 
2290. www.vitagllano. 
com.br/ ref:00230

Lote (área) 250,00 m̂  a 
900 metros do centro, já 
murado e com calçada. 
Preço especial, não acei
ta fínan Oportunldadel 
Vitagliano C82568 / Tr. 
nos telefones: (14) 3263- 
31630U (14) 9635-2290 
- www.vitagliano.com.br 
/ref:00235

Execelente área comer
cial (industrial) 2.093m  ̂
á 200 mts da rod. Ma
rechal Rondon,ótima lo
calização p/ instalar uma 
empresa de médio por
te. Aceita permuta de 
50% em veículo ou facili
ta o pagamento C82568 
/ Tr, nos telefones: (14) 
3263-31630U (14) 9660- 
0036 • www.vitagüano. 
com.br/ ref:00236

Lote c/ área de *  de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região pri
vilegiada e tranquila, já 
murado e c/ calçada! 
Oport. de gde área próx. 
docentrol /C82568-Tr. 
nos telefones: (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 escritórío. Possuí 
casa simples. Oport. p/ 
investidor! Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vltagliano.com.br / ref 
00158

v e íc u l o s

Courier Mod, ano 2001, 
1.6L, protetor de caçam
ba, lona marítima, som 
mp3. Vendo ou troco 
por moto Honda. Tr. nos 
telefones: (14) 3264- 
4345 ou (14) 9791-3285.

206 SW 1.6, Fetine, Peu
geot, ano 2008, preta, 
flex, completa. Peto va
lor de R$ 24.500,00, Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Vectra GLS, GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Pelo valor de 
RS 16,900.00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

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

Parati CL 1.8, VW, ano
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Pelo va
lor de RS 9.900,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Parati 1.6, VW, ano
1993, vinho, álcool, bá
sico. Pelo valor de RS
10.500.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191.

Parati 64 1,6, VW, ano
2008, branca, flex, ar 
condicionado e direção 
hidráulica. Pelo valor de 
R$ 26.000,00. Tr. nos te
lefones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191

Gol G4 1.6 Power. VW, 
ano 2009, branco, flex, 
completo. Peto valor de 
RS 25.900.00. Tr. nos te
lefones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Gol G4 1.0, VW, ano
2009, branco, flex, bási
co, 4 portas. Pelo valor 
de RS 22.000.00. Tr. nos 
telefones; (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Gol 1.8, VW. ano 1994, 
prata, álcool, básico, 2 
portas. Pelo valor de R$
7.000. 00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Gol Mí Pius, VW, ano 
1998, branco, gasolina, 
rodas de liga leve, trava, 
alarme. Pelo valor de RS
12.500.00. Tr. nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191.

Saveiro G4 1.6, VW, ano 
2009, branca, flex, bá

sico. Peto valor de RS
23.500,00. Tr, nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Gol Rally 1.6, VW, ano 
2009, preta. flex. com
pleto. Pelo valor de R$
26.900.00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14)9614-3191.

Kadet GL, GM, ano 1995, 
vinho, gasolina, rodas de 
liga leve. Pelo valor de 
R$ 8.500,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14)9614-3191.

Corsa Wagon 1.6. GM, 
ano 1998, verde, ga
solina, vidro elétrico e 
trava. Pelo valor de RS
11.900.00. Tr, nos telefo
nes; (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191,

Ipanema GL 1.8, CM, 
ano 1994, vinho, álco
ol, direção hidráulica, 
rodas, vidro e trava elé
trica. Pelo valor de RS
8.900.00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

SIO 2.4, cabine simples, 
GM, ano 2009, branca, 
flex, direção hidráulica 
e ar condicionado. Pelo 
valor de RS 36.000,00. Tr. 
nos telefones; (14) 3264- 
1000 ou (14) 9614-3191.

Uno Mille Fire. Fiat, ano 
2008, prata, flex, bá
sico. Pelo valor de R$
15.000. 00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Lead 110, ano 2012. Tr. 
no telefone: (14) 3264- 
4345.

XRE 300. ano 2012. Tr. 
no telefone; (14) 3264- 
4345.

CB 300R, ano 2012. >  
no telefone: (14) 32( 
4345.

Bros 150, flex, ano 2012. 
Tr. no telefone: (14) 
3264-4345,

Compro ou troco moto 
Honda semi nova por 
moto Okm. Tr, no telefo
ne: (14) 3264-4345.

Financiamento de moto 
Honda Okm, com entra
da, a menor parcela do 
mercado, Dois capace
tes grátis. Tr. no telefone: 
(14) 3264-4345.

Bros 150 Es, Honda, ano 
2008, preta, gasolina, 
partida elétrica. Pelo 
valor de R$ 6.000,00. Tr. 
nos telefones: (14) 3 2 ^  
1000 ou (14) 9614-311

DIVERSOS

Vende-se Ar Condicio- 
naro Split de 12.000Bts, 
pelo valor de RS350.00. 
Tr. nos telefones; (14) 
3264-1000 ou (14) 9614- 
3191.

Capacete EBF ou LIBER
TY, aberto ou fechado 
pelo valor de R$ 60,000. 
Tr. no telefone: (14) 
3264-4345.

MOTOS

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

Fan 125, ano 2012. Tr. 
no telefone: (14) 3264- 
4345.

Fan 150, flex, ano 2012. 
Tr. no telefone: (14) 
3264-4345.

Titan ISO Ex, flex, ano 
2012 Tf fw t«íefor«»: 
(14) 3264-4345.

LOCAÇÃO

Aiuga-se apartamentos 
de um e dois dormi
tórios, com garagem, 
portão eletrônico, cer
ca elétrica. Próximo ao 
Centro. Tr. nos telefones: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Alugo apartamento na 
Praia Grande no Bairro 
Boqueirão, a 50 metros 
da Praia. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-4345 ou 
(14) 3263-1961.

a
NOTICIAd  D E  L E N Ç Ó IS

OU nada acontece!

Envie seu 
classificado

para
jorna l@ notic íasde lenco is.com .br
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(14) 3263-1062
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ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fo n te : site  O  fwx/co

Gustavo Lima quebra guitarra, e 
joga pedaços na platéia em Bauru

da menina Rosemary, de 
10 anos, que foi atingida 
na cabeça por um pedaço 
do instrumento. Ela estava 
na primeira fila.

A menina foi socorrida 
e levada por um seguran
ça do evento até a enfer
maria, com dois cortes na 
cabeça, onde recebeu o 
primeiro atendimento. Em 
um dos cortes foi preciso 
dar dois pontos.

Uma brincadei
ra de mau gosto 

feita por Gustavo Uma, 
durante show em Bauru, 

acabou mal. Uma fê levou 
dois pontos na cabeça 
após ser atingida por 
parte de uma guitarra, 

após ter sido quebrada 
pelo cantor no palco, na 

noite de sábado (11).
Um boletim de ocorrên

cia foi registrado pelo pai

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão juntos de novo
Bruno Gagliasso e Giovana 

Ewbank reataram o casamen
to. Depois de anunciarem o 
fim do relacionamento, há 
cerca de dois meses, o ator 
postou em seu blog no ultimo 
domingo uma mensagem in
formando aos fãs e seguido
res que os dois estão juntos 
novamente.

Em seu depoimento no 
blog 0 ator fala que ambos

refletiram muito no tempo 
em que estiveram distantes 
um do outro e que concluí
ram que acreditam no amor 
que sentem e vão encarar as 
dificuldades juntos.

Na ocasião do anuncio da 
separação, o motivo do rom
pimento não foi divulgado, 
apesar de especulações fala
rem em uma possível traição 
por parte de Gagliasso.

Shakira dará a luz em janeiro a um menino
Shakira e o craque espa

nhol Gerard Piqué serão pais 
de uma criança que nascerá 
no final de janeiro de 2013. 
O casal teria escolhido um 
apelido para o bebê, Ulícito 
ou Ulicita.

A uttrassonografia que 
a cantora fez em Miami, há 
dez dias, dá detalhes sobre 
a gravidez mais misteriosa

dos últimos tempos.
Shakira teria sido atendi

da por um médico chamado 
Victor H. Gonzalez-Quinte- 
ro, que informou que a pro
babilidade de ser um meni
no é de 80%.

Em suas últimas apari
ções públicas, Shakira usava 
roupas largas, um estilo bem 
diferente do seu habitual.

í 43^ passo para uma vida feliz
"Não faça interrogatórios e auditorias em sua vida

Aproveite-a ao máximo agora."
Fonte: fteglni Brett, Jornal The PUin Deatcr - Oaveland, Ohio USA

Caça-Palavras
V O c O J B O W A N G s T B Y M O

p J p B Y A D X B X J T Q R V A T

B u V A L L A o A D W V X A B O N

A R N C Q A B c F C K J E B A D E

L C H A L I R E A Y T V R D C A M

1 A N L S O A L D P H Q E O H E A

R B N H S Q B 1 O U D X T M A D R

N O R A D Y Z A R s Y R A 1 R A T

B C T U W Z V B D N P S B N E C S

F L B W L Y Q A X C D P A O L V A

Z O C M F E Z L X D K E J P E A D
T L U J C M J S Y H D T X A S F A

W L D E P H A A O U C E u T C Z C

W M G 1 W E E A s V Y T N 1 O V N

s Z D S w Z K O K T V A N A V L P

M Z H K X Z S F L N c C J F w Z W

ABAFADOR
ABATER
ABDOMINOPATIA
BACALHAU
BACHARELESCO
BAILECO
BALAIO
BALIR
BALSA
BANDAGEW
BARBADO
CABOCLO
CADASTRAMENTO
CADEADO
CATETE
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Horóscopo da semana
Áries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana teremos uma con
junção entre seu planeta regente 
Marte e Saturno indicando o en- 
frentamento de obstáculos e tam
bém a capacidade de superá-los 
com força de vontade. Os desafios 
se apresentam nos relacionamen
tos, alianças e parcerias.

Touro
de 21/04 a 20/05

O seu planeta regente Vênus 
está nesta sem ana em aspec
tos tensos com Urano e Plutão, 
indicando um m omento m uito 
im portante de conscientização 
dos padrões em ocionais e fa
m iliares que devem ser m odifi
cados, para que você viva com 
m ais autenticidade.

de 16/08 a 22/08
^ Leão

^^fHKde 22/07 a 22/08
Uma boa noticia aos leoninos é que 
esta semana ocorrerá a Lua nova 
em seu signo, marcando o Início 
de uma nova etapa. Antes disso 
teremos aspectos desafiadores do 
planeta Vênus, representando os 
desafios familiares, afetivos e nos 
relacionamentos.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Q uestões que envolvem  finan
ças, parcerias e am izades estão 
sendo desafiadas nesta sem ana, 
virg in iano . É um m om ento bas
tante delicado e tenso , m as que 
contém  tam bém  a capacidade 
de superação de problem as. É o 
m om ento de saber re fle tir sobre 
o que é realm ente valioso .

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 A

Libra
de 23/09 a 22/10

Questões que envolvem amor, 
relacionam entos, filhos e finan
ças estão enfatizadas nesta sema
na para os geminianos. Pode ser 
um momento bastante delicado 
em que você se confronta com 
obstáculos e lim itações, mas tem 
também a resiliência necessária 
para lidar com estes desafios.

Câncer
de 21/06 a 21/07

O planeta Vênus que está se movi
mentando em seu signo faz nesta 
semana aspectos tensos com Ura
no e Plutão, indicando o confronto 
com 0 que precisa ser modificado 
em termos familiares, emocionais, 
de relacionamento e até mesmo 
na carreira. É uma semana bastan
te desafiadora, mas também esta 
é uma grande oportunidade.

Esta é uma das semanas mais ten
sas para os libríanos em 2012, pois 
terem os a conjunção entre M arte e 
Saturno em seu signo. É o momen
to de enfrentar as adversidades, 
de conhecer as suas limitações, 
perceber do que você tem medo 
e resistência às mudanças. É uma 
semana muito importante.

*  Escorpião
23/10 a 21/11

Esta é uma semana importante para 
você compreender os entraves e limi
tações de situações que vem se arras
tando ao longo dos últimos tempos. 
É uma semana muito importante 
para as questões que envolvem re
lacionamentos e família. É também a 
oportunidade de enfrentar estas situ
ações, buscando soluções condliató- 
rias e que trõ^m rr\a\s paz de espírito.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Desafios familiares, emocionais e 
financeiros podem ocorrer nesta 
semana. É o momento de enfren
tar as adversidades. Também um 
momento importante para en
tender quais os projetos que você 
acalenta e o tempo e as condições 
necessárias para realizá-los.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Sem ana tensa aos capricornia- 
nos, pois ocorre o enfrentam en- 
to de lim itações e adversidades 
no campo dos relacionam entos 
na vida profissional e tam bém  
nas questões fam iliares. É o 
m om ento de encarar o que não 
pode m ais ser adiado e que ne
cessita de resolução.

 ̂ Aquário
^ ^ d e  21/01 a 19/02

Uma nova etapa iniciará nos rela
cionamentos aquarianos e está re
presentada astrologicamente pela 
Lua nova desta semana. Entretan
to, antes disso há desafios fami
liares e relacionados à saúde e ao 
trabalho que precisam ser enfrerv 
tados. Deve haver cuidado com a 
tendência a agir de forma drástica.

Peixes
20/02 a 20/03

O enfrentam ento de situações 
desafiadoras no plano afetivo 
no relacionamento com criança 
e nas questões financeiras é a 
tendência desta semana para o 
piscianos. É o momento em que 
você se depara com tudo que tem 
lhe lim itado, lhe aprisionado, ma 
é também a oportunidade de agi 
com consciência e maturidade.
www.horoscopovtftuQí. uoinm.br̂ orosm̂
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Arquivo Pessoal

Os Corinthianos fizeram uma grande 
festa na ultima sexta-feira na Estância 
Grill. O jantar dos Corinthianos reuniu 

centenas de torcedores do timão, 
que comemoraram os últimos 

títulos do time alvinegro!
Aroulvo Pessoal
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Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
jomal0 noticlasdet9 iieols.com.br

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS
Arqurvo Pessoal
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A Dona Cecília Moretto Gottardi completou 87 anos na 
última quarta-feira, a família deseja muitas felicidades!

Aline Lorenzetti Lopes aniversariou no ultimo dia 11. Primeiro aniversário de muitos que passaremos juntos! 
Todos os amigos desejam felicidades! Feliz aniversário príncipe, amo você!

Cintia

Adjetivos não faltam para a linda Mariana André que ani- 
versaríou no ultimo dia 14. Os amigos parabenizam a beta!

oa Foiosrafias

Eduardo, Larissa, Celina e Jahu

Cmna

Fernanda e Lineker

j r ? \ \ c a  ^

Maiu e Max

Ontta Fotcsr^fías FotofiQfias

Farinha, Murilo, Zóio, Clovão e Sampa

Cmtia Fotoerahâs

Marcelo, Vitor e Gilson

fcTcardhas

Prado, Paulinha e Isadora Reinaldo, Luísão, Vagner e Marcos Rodrigo e Reínaldov

Toni e Luma

CinhJ Fototfraĥ ^

Wudy e Cris
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Wagner, Eduardo e Zé da Silva

Dia mundial daFotografia
Fotografar é colocar rra mesma knha de 

mira a  cabeça, o olho e o coraçãa
( C i r t f  O w o n )

Cíntia
f o t o g r a f i a s


