
A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

www.nottcíasdelencoís.com.br LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2012 Edição 047 - Ano 01 - R$ 1,00

Poço que abastece moradores do
Corvo Branco está sem água

Edson Correa/Notfoas d t  Unçois

á cerca de 20 dias, a 
comunidade da Chá
cara Corvo Branco 

lida com a falta de água no 
poço artesiano que aten
de as residências do local. 
Com capacidade para ar
mazenar de 30 a 40 mil li
tros, o poço não tem água 
suficiente para ser bom
beada até o reservatório 
onde as fam ílias a retiram 
a fim de atender suas ne
cessidades diárias.

Para contornar o pro
blema, o SAAE (Serviço Au
tônomo de Água e Esgoto) 
disponibilizou um caminhão

pipa que vem abastecendo 
a comunidade. Segundo o 
diretor da empresa, Julio 
Antonio Gonçalves, a si
tuação está sob controle: 
"Não estão havendo pro
blemas de abastecimento 
e os moradores não foram 
afetados", afirma.

Apesar de não questio
nar a assistência recebida 
nas últim as sem anas, Ar- 
lindo Dias, um dos m o
radores mais antigos do 
Corvo Branco, afirm a que 
a ausência de água já se 
tornou algo recorrente na 
ch ácara ."

Sem previsão para seu 
início, a cavação de um 
novo poço, que para o di
retor mostra-se mais viável 
em vista dos recorrentes 
problemas na instalação 
antiga, datada de 1986, 
depende de um parecer da 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energias Elétricas) 
de Araraquara. Segundo 
Julio Antonio, o SAEE já fez 
contato com o órgão ges
tor dos recursos hídricos 
do Estado de São Paulo, 
mas todo processo de aná
lise geológica e estrutural 
demanda tempo.

3̂  Feira para Noivas recepciona 
aproximadamente 2 mil pessoas
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Ariindo Dias é morador do Corvo Branco há 40 anos

o ú ltim o fin a l de 
sem ana. Lençóis 
Paulista recebeu 

sua 33 Feira para Noi
vas. O evento , ocorrido 
no Humaitá Hall, reuniu 
vinte e três em presas da 
região ligadas ao ramo do 
casam ento e contou com

a presença de, aproxim a
dam ente, 2 mil pessoas. 
Segundo os organizado
res do evento, apesar da 
procura ter sido menor 
nesta edição, em v ista  do 
ano passado , o público 
que com pareceu ao lo 
cal tinha in te resses bem

Bel e M aríse fazem campanha no 
M onte A zul e C leuza Spirandelli 

estará hoje em  Alfredo G uedes

Os candidatos M a rcõo  Piauí e Edson Fernandes 

não divulgaram suas respectivas agendas

OfVulgaçAc

Este é um período em 
que as campanhas 
eleitorais começam a 

ganhar força.
A candidata à reeleição, 

Bel Lorenzetti, e seu vice, 
José Antonio M arise, já es
tão nas ruas há três sem a
nas, nesta semana percor
rem o bairro Monte Azul.

Marise também têm vi
sitado empresas e conver
sado com os trabalhadores 
da cidade.

De acordo com a candi-

tarão todos os bairros de 
Lençóis Paulista até o final 
da campanha.

Já a candidata Cleuza 
Spirandelli esteve na ul
tima terça-feira no bairro 
João Zíllo (Cecap) e estará 
hoje visitando os morado
res do Distrito de Alfredo 
Guedes.

O objetivo da ação, se
gundo a candidata é d is
cutir com os e le ito res do 
bairro seu plano de go
verno e melhorias para a

ita Bel, ela e Marise visi- região. Bel e Marise cumprimentam eleitores no Jardim Itapuã

d efin id o s. "Apesar de 
term os receb ido m enos 
pessoas, recepcionam os 
m ais gente focada em 
buscar o que precisava 
para sua festa", re ssa l
ta Rodrigo Brandão , um 
dos responsáve is pela 
exposição .

Projeto “Cinema nos 
bairros” estará hoje 
no Núcleo Luiz Zillo

Projeto da Diretoria 
de Cultura "Cinema 
nos Bairros" esta

rá hoje no bairro Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo, ao 
lado da rodoviária, serão 
exibidos os film es "Rio" 
e "Um a Professora Muito 
M aluquinha". Com gran
des produções e de qua
lidade expressiva, as duas 
produções tem surp re
endido as platéias com 
muita alegria e conteúdo. 
O projeto tem como ob
jetivo levar a arte cinema
tográfica para os bairros 
da cidade gratuitamente 
e no geral em quadras ou 
ao ar livre para que todos 
tenham acesso.

índice Sebrae e Mercado Livre lançam plataforma cabelos de
Opinião......................................... 2 grátis para criação de loja online
Cidade........................................... 3

Projeto vai impulsionar 3 mil novos negócios virtuais em um prazo de 12 meses
Cultura..........................................4

espaldados pela prolife- de criação da pagina virtual cado Livre no Brasil. Eu ja vi
Esporte.......................................... 5 ração e pelos resultados são gratuitos. No entanto, a gente, em testes aqui dentro

ifinanceiros dos sites de cada venda concretizada se- na empresa, montar uma loja
Classificados............................... 6 comércio eletrônico no Brasil, rão cobrados 4,99% sobre o dentro do Primeiro E-Com-
Entretenlmento.........................7 o SEBRAE e o Grupo Mercado valor pago pelo cliente final, merce em menos de cinco

Livre lançaram ontem uma O montante é referente aos minutos", conta o executivo.
Social..............................................8 ferramenta para construção custos das transações finan- que vai oferecer ao empresá-

de lojas virtuais para micro e ceiras, que são chancelados rio quatro modelos de loja e
pequenos empreendedores, pelo Mercado Pago, plata- cerca de 2íX) opções de pla- 

Batizada como Primeiro forma de pagamento pela nos de fundo para a compo-
internet do Mercado Livre. siçao da loja online.

Nos últimos anos, esse 
mercado no Brasil vem cres-

Tempo

Hoje
máxima 28^

mínima 11-
f'.,

Sol com algumas 
nuvens. Nâo chove.

E-commerce (www.primei- 
roecommerce.com.br), a 
plataforma vai permitir que 
qualquer empresário tire do 
papel seu projeto virtual, às 
vezes engavetado pelos cus
tos da operação e também 
pela falta de conhecimento 
sobre a área.

O acesso e o processo

"A experiência de abrir a 
loja vai ser mais ou menos 
como montar um perfil em 
uma rede social. O tempo 
de criação vai depender do 
número de fotos e do tipo de 
informação que a pessoa vai 
inserir ali", afirma Helisson 
Lemos, diretor geral do Mer

cando na casa dos 20%, se
gundo pesquisas.

Além da estrutura para 
vender, a plataforma ofere
ce um canal de vídeos com 
informações, capacitação e 
dicas sobre o setor. “

Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade

0 1 /0 9 -(Sábado) 
Lucas Ferreira 

02/09 - (Domingo) Edu 
& Anderson

06/09 - (Quinta) Caio Viana 
07/09 - (Sexta) Eric & 
Eder/Juliano & Rafael 

08/09 - (Sábado) ABR3/ 
Rodrigo Rios 

09/09 - (Domingo)
Os Quatro

12/09 - (Quarta) Fabio & 
Dedé/Ricardo Anholeto 
13/09 - (Quinta) Nino 
& Fernando/Maxsuel 

14/09 - (Sexta) Di Souza 
& Alexandre 

1 5 /0 9 -(Sábado) André 
& Matheus

16/09 - (Domingo) Gian 
& Giovani

VMane cheiram mal!
R ^ in a  7

http://www.primei-roecommerce.com.br
http://www.primei-roecommerce.com.br
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D as raizes de nossa h istória

Tratamos os índios 
como nossos colo
nizadores outrora o 

fizeram. Ignoramos sua cul
tura. Massacramos qualquer 
possibilidade de se inseri
rem naquilo que chama
mos de sociedade. Acre-

cionalmente ocupam. Di
reitos petos quais o Estado 
deveria prezar, em vez de 
fugir de suas responsabili
dades, como vem fazendo.

É mais do que evidente 
a postura das elites bra-

ditamos que sua única 
função é servir aos nossos
interesses. Enquanto isso, 
reafirmamos a condição 
histórica que os marginali

siieiras que apostam em 
discursos depreciativos a 
fim de tirarem  dos índios, 
moradores de cidades ou

za e esquecemos que sua 
ligação com essa terra que 
chamamos de Brasil é mais

não, qualquer assistência 
ou preocupação por par
te da sociedade. É assim

forte do que a de qualquer 
um de nós.

O descaso com a popu
lação indígena no país vai 
além de qualquer concep
ção preconceituosa que 
possamos ter sobre ela. A 
situação envolve violência, 
conflitos territoriais e a in

que a Advocacia Geral da 
União consegue proibir a 
ampliação de terras indí
genas e determ inar que 
nelas se construam em
preendimentos estratégi Editorial

cessante tentativa de lhes
renegar direitos garjanti- 
dos pela própria Constitui
ção Federal.

Não são raros os pro

cos para o governo, sejam 
eles bons ou não.

Talvez a antropóloga 
Lúcia Helena Rangel te
nha razão ao afirm ar que 
"num país mestiço como 
o nosso, onde todo mun
do é misturado, os índios 
não podem ser m istura
dos. Uma hora ele é índio

jetos de lei, ou portarias, 
que tentam modificar ou 
burlar as garantias legais 
que reconhecem sua or
ganização social, os costu
mes, línguas, crenças, tra
dições e, principalmente, 
os direitos que possuem 
sobre as terras que tradi-

demais e atrapalha, outra 
hora ele é índio de menos, 
e não tem direitos".

a semana em que 
a Vila Paraolímpica 
de Londres recebe 

4.280 atletas de 165 países, 
além de 4.725 atletas-guias 
e membros de comissões 
técnicas, nós brasileiros nos 
orgulhamos de ter 182 atle
tas (115 homens e 67 mu
lheres) na disputa por me
dalhas em 18 modalidades.

Alguns atletas parao- 
límpicos nos esbofeteiam 
a face com tamanha deter

Edson Agnello é arqui
teto, urbanista e empre
sário, pós-graduado peia 
FGV.

minação e audácia. Pois, 
como já dizia o saudoso 
Chico Xavier: uns queriam 
ter olhos claros; outros, en-

Colunista da Sem ana

José Renato de A lm eida Prado

Hora da guilhotina?

Em tádto acordo que man
tive comigo mesmo, em 
um daqueles oonftrtuosos 

momentos de introspecçâo, 
nos quais costumeiramente 
prefiro não estar presente, 
resolvemos -  eu e minha, 
digamos assim, consciência 
-  que não abusaríamos da pa
ciência do leitor preenchen
do esse espaço com notas 
tristes ou pouco edificantes.

Entretanto, nem sempre se 
consegue nranter o bom hu
mor diante da saraivada de ab
surdos que nos são dados a co
nhecer cotidianamente. Há um 
momento no qual o osso duro 
que a vida nos obriga a roer 
embrulha o estômago com ta
manha força, que é predso ex
purgar. Peço, então, minhas es
cusas e quebro aqui esse ajuste.

Mesmo estando no sagra
do gozo das férias, não conse
gui me furtar a acompanhar o 
noticiário. Nos primeiros dias, 
bem que tentei. Acabei fra
quejando. Foi como se Hous- 
ton chamasse a Apoio 11. A 
inata sede por Informações 
logo me atirou de encontro às 
manchetes, às chamadas, aos 
sites informativos e à progra
mação jornalística das emis
soras de televisão (ainda se 
usa esse substantivo?).

Em meio a tragédias de 
toda ordem -  desde as poli
ciais às impostas pela nature
za -  deparei com algo que fez 
acionar vigorosamente minha 
capacidade de indignação: os 
supersalários de magistrados e 
servidores do Judiciário.

Com mais ou menos tintas, 
as páginas eletrônicas dos prin
cipais jornais trouxeram que os 
desembargadores seriam os 
que mais recebem salários ad- 
ma do teto constitucional, atual
mente de R$ 26.723,13. Alguns 
valores chegavam a até R$ 511 
mil no mês (caso de um desem
bargador do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro). Isso em um 
País que tem o salário mínimo 
nacional fixado em R$ 6221 É 
muito para a cabeça.

Tivéssenx» os cidadãos de 
oogníção mediana um tanto mais 
de ínoonformtsmo, daqueles que 
impulsionam a ação, estaríamos 
montando guilhotlr«s por todos 
os cantos, ainda que tardiamente, 
em uma versão tupiniquim da
quele levante brabo que se deu 
na França em remotos tempos.

É triste, mas estamos assim, 
nessa forçada degustação de sa
pos que nos são colocados pek) 
caminho. Engolindo a hipocrisia 
cínica dos supermercadistas 
questão das sacolinhas, engo

lindo a alta das tarifas dos pe
dágios, sofrendo em segredo 
com os salários minguados, 
com os preços dos alimentos 
nas gôndolas e segue-se.

A preocupação em garantir 
hoje o almoço de amanhã não 
penmite que se tenha tempo 
a pensar sobre quase nada, 
quanto mais a se indignar.

Reclamamos, espemea- 
rrxK, de alguns ouço até in
flamados discursos em filas 
bancárias, por exemplo, con
tra o estado das coisas. Mas 
é só. Passa. No fim, damos o 
que nos pedem, sustentamos 
um sistema que permite a al
guém ganhar R$ 511 mil por 
mês, que paga quantias milio
nárias a esportistas e às pela- 
donas da vez, e tudo fica bem 
naterra de ninguém.

Sei não. A hora que a coisa 
explodir, vai ser feia. Ando até 
pensando em deixar o jorna
lismo e montar uma empresa. 
Será que o Sebrae tem orien
tações sobre como montar 
uma fábrica de guilhotinas? A 
demanda será grande.

José Renato de A. Pra
do é Jornalista, membro 
da UniÕo Brasileira de Es
critores (UBE) e da Acade
mia Jahuense de Letras.
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xergar. Uns queriam ter voz 
bonita; outros, falar. Uns 
queriam silêncio; outros, 
apenas ouvir!

Esses atletas são capa
zes de enxergar suas pró
prias frustrações como a 
oportunidade para levantar 
e seguir, porque existem 
pessoas que mesmo com 
todas as adversidades da

e redesenhar histórias.
O jovem atleta Marcelo 

Miguel Gaivão deficiente 
físico e um dos recordistas 
de medalhas de ouro da

do acamado e o obstáculo
maior; o preconceiK de
pessoas que não são capa
zes de olhar para os defi
cientes físicos com os olhos

vida seguem em frente e se 
tornam exemplos.

Devemos, por exemplo; 
enaltecer o trabalho reali
zado pela Adefilp de Len
çóis Paulista, uma institui
ção capaz de mudar rumos

equipe PCD (pessoas com 
deficiência) é personagem 
de uma história, e mais do 
que isso, é exemplo de su
peração e garra. Em uma 
entrevista cedida ao jornal 
Notícias de Lençóis, deixou 
todos com aquela sensação 
de "choro preso na gar
ganta". Em sua trajetória 
Marcelo, superou os trau
mas de um grave acidente 
de carro; um longo perío

do coração.
Enquanto alguns, ainda 

questionam seus míseros 
problemas, outros, viven- 
ciam o ápice da superação 
humana, que jamais seria 
tão rica e gratificante se 
não existissem obstáculos a
superar. Assim como o topo 
ensolarado de uma mon
tanha não seria tão mara
vilhoso se não existissem 
vales sombrios a atravessar.

« •

I» Politicando
Conheça o candidato Ney Góes

é moralizar nossa Câmara
Municipal, cuja imagem en
contra-se deteriorada por 
tantas denúncias de abusos
cometidos pela maioria dos 
atuais vereadores.

Conheça algumas de mi
nhas propostas!

• Educação e Saúde:

vis e militares é insuficiente 
para garantir a segurança 
dos cidadãos e de seus patri
mônios. Diante disso, lutarei 
pela criação da Guarda Mu
nicipal, a exemplo de tantos 
outros Municípios Paulistas.

Conforme o parágrafo 89 
do Artigo 144 da Constituição 
Federal, os Municípios pode
rão constituir Guardas Muni

Como professor, sei o 
quanto é estafante o nosso 
trabalho e estou ciente das
nossas necessidades, en
quanto educadores e como 
seres humanos. Defenderei
nossa ciasse, buscando a

lá cidadãos Len-

O
çoenses. Sou Ney
Góes, candidato a 

vereador pelo PSB.
Sou Sociólogo, com gradu

ação e mestrado pela UNESP 
de Araraquara, professor de 
Sociologia e Filosofia na Co- 
operelp, no Colégio Garrido 
e na Facol, onde leciono tam
bém a disciplina Ética e Res
ponsabilidade Social.

Sou também colabora

valorização e o reconheci
mento de nossa profissão.

É meu projeto a criação 
dos Agentes Escolares de 
Saúde nas escolas munici

cipais destinadas à proteção 
de seus bens, serviços e ins-; 
talações, conforme dispuser 
a lei. A Guarda Municipal será 
formada por homens e mu
lheres, através de concurso 
público, sendo requisito pos
suir o Curso de Vigilante.

• Lazer e Cultura:

pais, com a implantação em 
todas elas de um ambulató
rio médico, com um agente 
responsável, concursado, 
com formação mínima de 
Técnico em Enfermagem.

Segurança Pública:

dor do Jornal O Eco, onde 
publico periodicamente 
artigos sobre questões So
ciais e Políticas.

Se você está cansado
de ouvir a palavra política 
como sinônimo de corrup
ção, roubalheira e imorali
dade, proponho uma nova 
forma de fazer política, 
comprometida com a Ética 
e com a responsabilidade.

A cidade está bonita, 
bem cuidada, cheia de 
praças, porém, o cidadão 
lençoense não se sente 
seguro em frequentá-las, 
principalmente à noite, 
já que muitas dessas pra
ças foram tomadas por 
traficantes e usuários de

Pretendo mobilizar os
rf

deputados estaduais e fe
derais do PSB, meu partido, 
para pleitear junto a FIES^ 
-  Federação das Indústrias 
de São Paulo, um Centro de' 
Esportes e Lazer do Trab 
lhador, com ginásio de e: 
portes, quadras poliespoi 
tivas e polo aquático.

Lutarei pela ampla ^  
rização da cultura pooulare 
tradicional, como i c 
Festa Junina do Bairro

valo-.

Um dos meus objetivos

drogas. Além disso, o au
mento do tráfico gera ou
tros crim es, como furtos e 
roubos, a fim de sustentar 
o consumo de drogas.

O número de policiais ci

Corvo Branco.
Me empenharei rCl

do Carnaval na Facilpa. N. 
é concebível que os filb 
dos trabalhadores sejam 
empurrados pra um local 
de difícil controle e poli-̂  
ciamento para se divertir. 
Vamos resgatar o Carnaval 
de Lençóis com segurança 
utilizando para isso o CSEC.

I
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CIDADE

resu
Paulista colhe

na educação
O s p rin c ip a is  in v e s t im e n to s  n o  s e t o r  e s tã o  v o lta d o s p a ra  a  fo r m a ç ã o  d e  p ro fe s s o re s  e  g e s to re s  d a s  e s c o la s  m u n ic ip a is

Edson CoEdson Correo/Notltías de Lençóis

R esp o nsáve l 
fo rm ação  das

H
á algum as sem a
nas, a Rede M uni
cipal de Ensino de 

Lençóis Pau lista recebeu 
uma boa n o tíc ia . Supe
rando as m etas propos
tas pelo M in isté rio  da 
Educação (M EC) para 
2011 nos dois ciclos do 
ensino  fund am enta l, a 
cidade ating iu a m arca 
de 6 ,5  no Ideb (índ ice  
de D esenvo lvim ento  da 
Educação Básica) do 1̂  

o 55 ano . O resu ltado , 
que garantiu  a Lençóis 
uma posição de d esta
que en tre  as cidades 
da reg ião , vem  sendo 
apontado pela D ire to 
ria de Educação lenço- 
ense com o o reflexo  de 
uma sé rie  de in ic ia tivas 
im p lem entadas na rede 
nos ú ltim os anos.

pela 
8 .7 7 6

c ria n ça s  que freq ü en - 
tam  as c re ch e s  e e sco 
las do en sin o  in fa n til e 
fu n d am e n ta l da c id ad e , 
cabe à a d m in is tra çã o  
m u n ic ip a l o papel de 
e s tu d a r e a n a lisa r  a re 
a lid ad e  lo ca l, as n e ce s
s id a d e s , ob je tivo s e m e
tas a serem  alcançados 
no âm bito  educaciona l. 
Dessa fo rm a, enquanto  
parte  dos parâm etros 
estabelecidos pelo Plano 
Nacional de Educação , o 
m unicíp io  tem  lib e rd a
de de esco lher a m elhor 
m aneira de en fren ta r 
prob lem as com o 0 a n a l
fabetism o e a baixa qua
lidade do ensino .

Segundo o d ire to r 
de Educação de Lençóis 
Pau lista , Luiz Eduardo 
Conti, é ju stam ente  isso 
que Lençóis Pau lista 
vem  fazendo. "Eu ac re 
dito que há um conjunto 
de fatores para Lençóis 
te r atingido um bom 
resultado no Ideb . O 
em penho da equipe de 
educação do m unicíp io  
é o principal de les, m as, 
jlém  disso , investim os 
bastante na form ação de

pro fesso res e no aum en
to de sua jo rn ad a , para 
que tenham  tem po su fi
c ien te  de fazer cursos e 
p reparar au las sem  pre
c isa r levar trabalho  para 
casa", ressa lta  Conti.

Para e le , no entanto , 
ao índ ice e laborado pelo 
MEC fa ltam  m ais d eta
lhes que perm itam  às 
redes de ensino  detectar 
quais os erros que estão 
com etendo : "Fa ltam  in 
fo rm ações pedagógicas 
m esm o. Por exem plo , o 
aluno teve d e te rm in a
da nota em m atem ática , 
m as o índ ice não co nse
gue id en tifica r a m atéria 
ou tópico esp ecífico  em 
que e le  não foi bem".

A e stra té g ia  do m u n i
c íp io  para sup erar essa 
fa lha se desenvo lve a tra 
vés do Sae lp , sistem a de 
ava liação  próprio desen
vo lvido  pela equipe pe
dagógica da d ire to ria  em 
parceria  com os gestores 
das esco las m un icipa is . 
Im plantado neste ano , 
e le  v is a , ju s ta m e n te , 
dar esse  p a re ce r d ire 
c io nad o  a re sp e ito  dos 
pontos e sp e c ífico s  que 
precisam  ser m e lho ra
dos no conteúdo o fe re 
cido aos a lunos.

M árcia Regina G allas- 
s i, d ire to ra da EM EI 
"M aria  Cordeiro  Fe rnan
des O rsi", concorda com 
a im portância  da ava lia 
ção por e la consegu ir fo 
car nas hab ilidades m ín i
m as a serem  fom entadas 
em cada crian ça , além  
de p o ssib ilita r que se 
estabeleçam  m etas para 
os a lunos, p ro fessores e 
fu n c io n ário s . Fator que, 
segundo e la , se alinha 
a outro  e lem ento  p re
sente na rede de ensino  
lençoense , o Program a 
de G estão Esco lar (PG E), 
a través do qual se traçou 
um mapa com as m etas e 
m edidas que devem  nor
te a r o trab a lho  nas esco
las m un ic ip a is . "Isso  fez 
com que nós tivéssem os

um olhar d iferente  para 
tudo", ressalta M árcia .

A d ire to ra  tam bém  
re ssa lta  a im p o rtân c ia  
do m ate ria l ap o stilad o  
adotado pela red e , uma 
vez que e le  garante  a 
co n tin u id ad e  do tra b a 
lho d esenvo lv id o  com 
os a lun o s, e sp e c ia l
m ente quando e le s p re 
cisam  m udar de e sco la . 
Isso , no en tan to , não 
im pede que haja a s
pectos n eg a tivo s so b re  
seu  uso , com o sa lie n ta  
M á rc ia : "P a ra  m u ita s  
p e sso a s , o m a te r ia l 
a p o stila d o  en g essa  um 
pouco  o co n te ú d o  a 
se r tra b a lh a d o . M as o 
in te re s sa n te  n esse  s is 
tem a é que podem os 
d a r su g e stõ e s  de m e 
lh o ria s  e , há cada dois 
ou trê s  an o s, o m ate ria l 
é re v is to " .

P ro fesso ra  pela p re
fe itu ra  há m ais de v in 
te ano s, Rosely M aria 
A nd retto  Cochi defende 
que os índ ices s ig n ifi
ca tivo s a lcançad o s por 
Lençó is acom panham  a 
m elhora que ela pode 
p re se n c ia r durante  o 
tem po em que in tegra o 
quadro  de p ro fiss io n a is  
da rede m u n ic ip a l. "Eu 
acred ito  que, ho je , nós 
tem os os req u is ito s que 
p rec isam o s. A co o rd e
nação e d ireção  de que 
d ispom os, an tig am ente , 
não ex istiam  nas esco 
la s . Tam bém  tem os um 
contato  m aio r com os 
pais e um espaço  fís ico  
bem e stru tu ra d o ."

Rosely, no en tan to , 
re ssa lta  que fa lta  uma 
preocupação  m aio r com 
a bagagem  pedagóg i
ca que os p ro fe sso res 
recém  co n tra tad o s t r a 
zem para d en tro  das sa 
las de au la : "N ão se i de 
onde vem  o p rob lem a, 
se é da co n tra tação  ou 
da facu ld ad e , m as nas 
esco las estão  chegando 
p ro fiss io n a is  com pouco 
co nhecim ento ".
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o diretor de Educação declarou que, 30% dos recursos do Fundeb são para capacitação
Edson Correia/Nodoas de Lençóis

Márcia está há dez anos a frente da escola Maria Cordeiro Fernandes Orsi
Edson Correia/Nodoas de Lençóis

Rosely defende uma atenção maior para a formação dos professores recém contratados
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Família Silva: música em família
Família lençoense tem quatro de seus membros

tocando na orquestra municipal. Arqüw Pe&soAt

Leidjane com o maestro João Carlos Martins em sua passagem por Lençóis
Edson Correia/Notfcias de Lençóis

As irmãs musicistas começaram a tocar inspiradas pelo paL/Benedito Silva

Os recursos arrecadados em eventos promovidos 

pelo Rotary sào revertidos em projetos que 

beneficiam a comunidade local nadonal e mundial

A SOrquestra Municipal 
de Sopros "Maestro 

ostinho Duarte Mar
tins" de Lençóis Paulista, ao 
longo de seus mais de quinze 
anos de existência, já formou 
muitos músicos e foi pano de 
fundo para várias histórias. 
Uma delas é a da família Sil
va, que reúne Benedito e três 
de seus filhos sob a batuta do 
maestro Marcelo Maganha.

Influenciados pelo pai 
tubista, Geísiane, Leidjane e 
Rodrigo começaram a se inte
ressar por música ainda crian
ças. As apresentações do pa
triarca da família, ao lado da 
orquestra, tinham na platéia 
a presença certa dos irmãos, 
até que Benedito decidiu que 
era hora deles entrarem de 
vez nesse universo.

As primeiras aulas de 
música aconteceram na 
Casa da Cultura da cidade, 
onde, por força do destino 
ou mera dificuldade estru
tural, eles tiveram que op
tar não pelos instrumentos 
que gostariam de tocar, e 
sim por aqueles disponí
veis no local. Foi assim que 
Leidjane conheceu o clari
nete, Geisiane o trombone 
e Rodrigo a trom pa.

A partir de 2007, aos 
poucos, os irmãos passa
ram a fazer parte da ban
da, percorrendo diferen
tes cidades, inclusive São 
Paulo, a fim de apresentar 
sua música ao público. Ro
tina acompanhada de mui
ta dedicação, como conta 
Leidjane, que não deixa de 
reconhecer o frtozinho na 
barriga sempre que ^ ó e

ao palco: "Tudo é resultado 
de um trabalho muito gran
de e que demanda bastante 
tempo. O concerto anual 
em comemoração ao ani
versário da orquestra, por 
exemplo, é desenvolvido ao 
longo de um ano inteiro, en
volvendo muitos ensaios".

Com tios e primos tam
bém músicos, 0 talento da 
família é mais do que eviden
te. Mas quem pensa que isso 
é suficiente para garantir o 
sucesso, os Silvas provam o 
contrário. Uma das grandes 
inspirações de Leidjane e Gei
siane, o maestro João Carlos 
Martins é o autor de uma 
frase que elas fazem questão 
de levar consigo: "o músico 
precisa ter alma de poeta, e 
disciplina de atleta"

A sensação de estar no 
palco e fazer um trabalho 
bem feito, para eles, não se 
compara a nada, especial
mente quando conseguem 
atingir aqueles com quem 
mais se importam : "Depois 
que vem o reconhecim en
to do público, sentimos 
que nosso trabalho é ver
dadeiram ente engrandeci
do", destaca Leidjane.

Momentos de descon- 
centração e diversão até 
podem fazer parte da vida 
desses músicos, mas, para 
eles, a experiência de inte
grar a orquestra vai além 
disso. Superar as dificulda
des, aprender a respeitar 
as pessoas, a lidar com as 
exigências e trabalhar em 
conjunto são lições que, 
como apontam, levarão 
para toda vida.

O B IT U A R IO

Z ild a  P. d e  U m a

Idade: 74 Anos 

t  24/08/2012  

Local: Lençó is Paulista

W aldom iro Amabihr^

Idade: 84 anos 

t  24/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

r

A n d r é  L u iz  D ia s

Idade: 20 anos

t  26/08/2012

Local: Lençóis Paulista

Leonildo Cândido

idade: 73 anos

t  28/08/2012

Local: M acatuba

Jo ã o  5. A ra n tes

Idade: 60 anos

t  28/08/2012

Local: Bauru

Frandsco  Penazzi

Idade: 76 anos

t  28/08/2012

Local: Lençóis Paulista

B en ed ita  G . Paulino

Idade: 76 Anos 

t  29/08/2012 

Local: Lençó is Pau lista
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yi mais nova opção em funerária, 
oferecemos a me[dor solução e tamSém o serviço 

mais eficaz para a reaCização dbfuneraf.
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José Severino Vila Nova, 
empresário e corretor



ESPORTE

A tleta M arcelo Galvão
exemplo de superação

Funcionário da Adefilp é um dos principais medalhistas do atletismo de Lençóis Paulista
Edson Correla/Not(cias d« Lençóis
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Marcelo voltou do Circuito Caixa com três medalhas de prata

Muitos poderíam ter 
desistido diante do 
obstáculo. Marce

lo Galvão, um dos principais 
nomes da equipe de atletis
mo PCD de Lençóis Paulista, 
esteve prestes a fazê-lo. Mas 
há seis anos, a redescoberta 
de que ainda era capaz de 
fazer muitas coisas, mesmo 
após 0 acidente que parali
sou parte de seu corpo, deu 
ao atleta a força que preci
sava para seguir em frente. 
Hoje, dono de uma história 
de superação, ele colecio
na medalhas e reconhece a 
importância da família e um 
seleto grupo de amigos em 
sua trajetória no esporte.

29 de julho de 2000. Foi 
nessa data que Marcelo e 
sua família sofreram um aci
dente de carro no estado de 
Minas Gerais, quando vol
tavam de uma viagem para 
Pernambuco. Gravemente 
ferido, o atleta, na época 
um menino de doze anos 
de idade, permaneceu em 

^tfom a durante dias, até que 
^^cordou e se deparou com

a notícia que mudaria sua 
vida: ele havia perdido par
te de seus movimentos. Os 
seis anos seguintes seriam 
de angústia e dor.

Marcelo entrou em de
pressão. Com vergonha de 
sua condição e distante dos 
amigos, se trancou em casa 
e chegou a pesar 130 kg. Aos 
dezoito anos de idade, no 
entanto, ele decidiu que era 
hora de dar um novo rumo a 
sua história. "Eu pedi para a 
minha mãe arranjar alguma 
coisa pra eu fazer, porque 
não queria mais ficar desse 
jeito. Aí ela foi até o médi
co, que a encaminhou para 
o posto de saúde, onde lhe 
indicaram a Adefilp", conta 
o esportista.

Uma nova vida estava 
prestes a começar. "Eu lem
bro até hoje. Foi no dia tre
ze de junho de 2006, a uma 
hora da tarde. Eu fui até lá 
com a minha mãe. Encon
trei o Baixinho, que pergun
tou se eu queria trabalhar. 
Respondí que sim e ele disse 
que eu estava contratado.

Na hora todo mundo cho
rou. Eu nunca pensei que 
fosse conseguir um empre
go", relata Marcelo. Diante 
da nova experiência veio a 
íhiegurança, mas também 
o incentivo daqueles que 
se tornariam seus grandes 
guias, Baixinho e Edson San
tiago, membros da Adefilp 
(Associação de Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista).

Daí para frente, as con
quistas entrariam, defini
tivamente, no caminho de 
Marcelo. Após um intenso 
processo de recuperação, 
supervisionado pela fisio
terapeuta Michele, em 
2008, ele seria convidado 
para competir na equipe 
de atletismo da associação, 
comandada pelo professor 
Raphael Blanco. Represen
tante de Lençóis Paulista no 
arremesso de dardo, disco e 
peso, ele voltaria de sua pri
meira competição com uma 
medalha de ouro.

Atleta exemplar, com 
uma rotina de treinos na 
academia, o jovem, lenço-

ense de coração, fala com 
carinho das dez medalhas 
de ouro e oito de prata con
quistadas nesses quatro 
anos competindo. Carinho 
que se estende para toda 
família, como um emocio
nado Marcelo conta: "Os 
meus irmãos sempre me 
abraçam e dizem que têm 
muito orgulho de mim".

No currículo, ele traz in
clusive o 25 lugar no Circuito 
Caixa, nas três modalidades 
em que concorreu. Vitória 
que exigiu um tanto de co
ragem para enfrentar os ad
versários bem mais fortes, 
assim como o estádio lota
do que, ao final do dia, pre
senciou esse que considera 
um dos mais importantes 
momentos de sua trajetória 
no esporte.

Superando as dificulda
des, em especial o precon
ceito que afirma ter tido 
consigo mesmo, Marcelo 
Galvão, no final das contas, 
só tem uma coisa a dizer: "A 
vida continua, não importa 
o que aconteça"
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Espaço do Torcedor
"O Marcelo é uma óti
ma pessoa, Ele foi uma 
verdadeira revelação 
para todos nós. Quando 
chegou à Adefilp, estava 
muito assustado ao pon
to de não querer falar 
com ninguém. Nós fo
mos lapidando-o e, hoje, 
0 Marcelo é uma pessoa 
que faz uma falta muito 
grande quando não está 
por aqui".

Edson Santiago Santos, 
coordenador da Adefilp

"Eu me sinto orgulhosa 
do meu filho , pela s itua
ção em que ele ficou de
pois do acidente e por, 
hoje, ter a oportunida
de de vê-lo bem, traba
lhando e até comprando 
um terreno . Só espero 
que tenha muita coisa 
boa no futuro dele".

Maria do Socorro Galvão, 
dona de casa

"Lembro que o processo 
de recuperação do Mar
celo foi d ifícil. A família 
teve que se adaptar a 
situação, principalmen
te a mãe. Ele ficou mui
to revoltado na época, 
chegando ao ponto de 
não querer sair de casa. 
Mas depois de um tem
po, quando ele entrou na 
Adefilp, pudemos acom
panha a mudança na vida 
dele".

Teresinha M. de Oliveira, 
auxiliar de enfermagem

"A História do atleta Mar
celo Galvão, realmente 
nos faz refletir sobre limi
tes e superação, o acom
panho desde o início, o 
acidente, o período aca
mado e hoje tenho o pra
zer de acompanhá-lo nes
ta nova fase de sua vida, 
como um atleta. O espor
te conseguiu reanimar e 
elevar a sua autoestima, 
autoconfiança e a espe
rança. O Esporte transfor
mou a vida dele".

Bruna Silva, assistente 
social da Adefilp

manu 
de re 
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CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SE
ótim a casa no Açaí 
perto do azulão c/ 2 
quartos, sala, 2 ba
nheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, ja r
dim de inverno, cer
ca elétrica e alarme. 
Tr. na Im obiliária 21, 
Rua 13 de maio . 430, 
te l: (14) 3263-0021 -  
wv^w.im obiliaria21Lp. 
com.br

Casa no bairro Cacho- 
erinha c/ 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem p/ 01 carro 
e lavanderia, pisos ex
ternos novos e pintura 
nova. (Oportunidade) -  
R$ - 100.000,00 (aceita 
financiamento). Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio . 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Casa no Jardim Mon
te Azul çj 01 quarto, 
cozinha e banheiro e 
mais um comércio na 
frente c/ 01 banheiro 
com 70,00 m2 e terre
no de 244,00 m2 - R$ 
• 110.000,00, aceita 
financiamento. Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.imo- 
biliana21Lp.com.br

Casa nova no Jd. Gra- 
}aú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 - 
R$ - 135.000,00, aceita 
financiamento. Th na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel: (14) 
3263-0021 -  www.ímo- 
biliaria21Lp.com.br

Casa no jardim . Maria 
Luiza II c/ 2 suites, 01 
quarto, 01 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
p/ 2 carros, churras
queira, lavanderia e 
três cdmodos na parte 
externa já locados (nâo 
aceita financiamento). 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de nnaío , 430, 
tel: (14) 3263-0021 > 
w w w .im obillaria21Lp . 
com.br

bceiente casa no Jardim 
Maria luiza II com 3 dor- 
mltorfos, sendo 1 suite, 
jardim de inverno, rica 
em porceianato e blin- 
dex. armários embutidos 
na cozinha e banheiros, 
guarda roupa embutido, 
cerca, interfor>e, lavan
deria, venha conferir, R$
- 290.000,00. Tr. na imobi
liária 21, Rua 13 de m a» 
,430, tel: (14) 32630021 
-www.im obíliaria21Lp. 
com.br

Casa no Parque Rondon 
c/ 01 suite e 02 quartos, 
túnheiro, sala, cozinha, 
rancho V  lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, R$ 
• 220.000,00. Tr. na imobi
liária 21, Rua 13 de maio 
, 430, tel: (14) 32630021 
-  wwwJmobiliafia21Lp.
com.br

Excelente sobrado no 
jardim Itamaraty c/
445.00 m2 de cons
trução, 1050,00 m2 
de terreno, c/ piscina, 
rancho c/ churrasquei
ra, 3 quartos sendo 01 
suite c/ banheira, jardim 
arborizado. 2 salas, 2 
banheiros, rica em ma- 
deiramento e blindex, 
arrrtários embutidos, 
mármore italiano na 
sala, lareira, sacada nos 
quartos, venha conferir. 
Tr. rra infrobiliária 21, Rua 
13 de nraio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 -  WWW. 
imobiliaría21Lp.com.br

Excelente sobrado no 
jardim  Itam araty c/
445.00 m2 de cons
trução, 1050,00 m2 
de terreno, c/ piscina,

rancho c/ churrasquei
ra, 3 quartos sendo 01 
suite c/ banheira, jardim 
arborizado, 2 salas, 2 
banheiros, rica em ma- 
deiramento e blindex. 
armários embutidos, 
mármore italiano na 
sala, lareira, sacada nos 
quartos, venha conferir. 
Tr. na imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 -  www. 
imobillaria21Lp.com.br

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.imobilia- 
ria21Lp.com.br

Excelente edicuta nojd . 
village, ótimo acaba
mento, piscina, chur
rasqueira, garagem p/ 
dois carros, 1 quarto, 
banheiro, sala, copa e 
cozinha, cerca elétrica, 
ventilador de teto. Tr. 
na Imobiliária 21, Rua 
13 de maio , 430, tel: 
(14) 3263-0021 >  W W W . 

imoblliaria21Lp.com .br

Casa nova no Jd. Europa 
c/ 2 quartos, banheiro, 
sala, copa e cozinha, 
aceita financiamento. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 > 
w w w .im ob iliarla21Lp . 
com.br

Excelente casa no Jar
dim Europa c/ 3 quartos 
,suíte, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, sala, 
NOVA, preço sob con
sulta. Tr. na imobiliária 
21, Rua 13 de maio, 
430 ,te i:(14 ) 3263-0021 
-  www.imobiliaría2 ILp . 
a>m.br

Casa nova no jd. prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro 
grande, garagem p/ 3 
carros, r$ - 230.000,00. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 -  
w w w .im obiliarla21Lp . 
com.br

Casa nova no jd . prín
cipe c/ 2 quartos, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
sendo 01 banheiro 
grande, garagem p/ 3 
carros, r$ • 230.000,00. 
Tr. na imobiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
tel: (14) 3263-0021 > 
w w w .im obiliaria21Lp . 
com.br

Casa em K  terreno 
c/ lindo acabmto na 
Rondon. Sala de TV, 3 
dorms, WC social, jd. 
Inverno, coz. e a/$ co
berta, além de ar. lazer 
c/ churrasq. e linda vis
ta panorâmica. 1 vaga 
coberta. Ac. Financ.l 
Vitagliano /  C82568 -  
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br /  ref. 
00115

Sobrado lindo, c/ 200 
m* reg. prívil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
s. visitas, coz. c/ sala 
jantar integ., wc social 
e 1 dorm. Gm a: s. TV 
íntima ç/ sacada, 3 dor
ms, wc social * edíc. 
c/ 1 dorm., sala, coz. 
e wc. e quintal. 5 va
gas, 2 cob. Ac. financ.l 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / ref. 
00154

Área (terreno) de 
1.730m* no centro 
(próx. estação 400 mts 
da XV Novembro). Pos
suí casa conservada c/

2 dorms, sala, coz e wc. 
Exc. Oport. p/ investi- 
mentol C82568/Tr. nos 
telefones; (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com .br/ref.00159

Casa nova em frente a 
praça no Itapuã, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., + quintal c/ 
gde esp. p/ piscina e co- 
mérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,001 
C82568/ Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163-WA«w. 
vitagliano.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. Estuda 
prop. e ac. financ.l Vita
gliano/ Tr. no telefone: 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br /  ref. 
00179

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. Sâo 106m* em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. Jantar 
+ rancho de lazer c/ 
churraqueira. 1 vg. cob. 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14)3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref. 
00188

Casa c/ 179m* nova em 
terr. de 425m* no ita- 
marati. C/ 3 dorms. sen
do 1 suíte c/ closet, wc 
soc., ampla sala estar- 
-visttas, sala TV, lavabo, 
coz. gde interi. a ar. serv.
2 vgs cob. Obs: bom 
acabam. • exc planta, 
confira I Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vttagliano.com.br / ref. 
00189

Casa c/141,80 m*, ;no 
Pq resid Rondon 2dor- 
ms, Isendo suíte, piso 
frio, wc social, coz, tv 
estar, cozinha, 1 edícu- 
la no fundo c/ 1 dorm 
,wc social, lavanderia 
coberta 2vgs desco
bertas exec localização 
C82568 /  Tr nos telefo
nes: (14) 9635-2290 o U *l 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br / 
ref;00192

Linda residência no 
Jd.ltam arati c/445.00 
m* terr .1 .042,00 m* 
amplos ambientes boa 
planta 4 dorms, Isendo 
suíte,3wc social , 2 sa
la s ,! sendo piso de má 
rm ore,italiano,piscina,c 
hurrasqueira. Tr. r\os te
lefones: (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com.br 
/ ref;00195

Casa c/151 m^ bem lo
caliz c/ bom acabamen
to no Jd. Principe 3 dor
ms, WC social ,sala de 
e sta r, coz * lavanderia 
coberta fogão a lenha *
1 wc 2vgs cobertasVita- 
gliano- C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2120ou(14) 3263-3163
-  www.vitagliatTo.com. 
br / ref.00196

ótima casa em L Jd M. 
Luiza IV: boa localiz ,2dor- 
ms ,wc sodal, saia tv, 
coz. l»onderia coberta, 
bom acabemer^.oerca 
elétrica, 3ygs desco
bertas Aceita permutal 
VrtagUano -  C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263-3163
-  www.vitagTiano.com. 
br/re«)0203

ISAMIX
CONTRA TA

> Encarregado de 
construção civil 

>  Pedreiro 
>Ajudante

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

isamix.tradtng@yahoo.com.br

Casa Cecap ótima lo
caliz, 2dorms, s.tv, wc

sodal,coz integrada c/ 
copa Obs:bom aca
bamento, ^ icu ta  no 
fur̂ do c/ 2 comôdos * 
wc social 2 vgs cobertas 
Obs: forro de madeira 
Vitagliano C82568/ Tr. 
nos telefones: (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliar>o.com. 
br/ref:00205

Casa c/170 m*, Jd Prin- 
dpe oom 3 dorms .1 
sendo suíte,l wc sodal, 
s.tv, coz.área de lazer c/ 
chunasqueira 4 vgs co
bertas exec localização! 
Vttagliano C82568/Tr- 
nos telefones: (14) 3263- 
3163 ou (14) 96600036 
www.vitagliano.com.br / 
reh00223______________

Unda Resid Centro próx 
ao dube marimbon
do c/ 3 dorm s,l sendo 
suíte,2wc sodaís ,esp p/ 
escrítórío,coz,lavanderia 
coberta,churrasqueira 
e plsdna 3 vgs cobertas. 
Oport de Investimento e 
moradia venha conférírl 
C82568/ Tr nos telefo
nes: (14) 3263-3163 ou 
(14) 96600036 - www. 
v ita g lia n o .c o m .b r/  
ref:00231

Casa Jd Monte Azul c/2 
dorrrts, Isendo suíte, 
2wc sodais, s.tv, s.jantar, 
Coz,área de lazer x /  
cbu'T«quefra,2vgs co- • 

-4> t̂a$ Oportunídadel 
Vitagliano C82568/ Tr. 
nos telefònes; (14) 3263- 
3163 ou (14) 9635-2120 
• www.vit%liano.com.br 
/ fefO0232

Casa no Pq resid Ron
don ótima localização 
e fádl acesso ao cen
tro, c/ 2docms, s.tv im : 
soòaLooz. área de ser
viço oobeita,2vgs desc, 
acerta finandamento 
Venha conferirfVitagliano 
C82568/Tr. nos telefones: 
(14) 3263-3163 ou (14) 
9707-2106 - wwwvrta- 
gDano.com.br/ refO0233

Casa nova Santa Terezi- 
nha c/ 2 dorm $,l sendo 
suíte.coz integrada c/ 
copa ,lw c  social,s.tv 
,exec imóvel tudo novl- 
nho 85.000,00 +parcdo 
terreno 132x 380,001 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 3263-31630U 
(14) 9635-2290 - www, 
v ita g lia n o .c o m .b r/  
ref:00234

Casa V.Bacili a 900 
metros do centro ,c/ 4 
dorms,2 wc social, am 
pla coz Integrada.s tv 
c/ copa ótima A aceita 
Anan Oportunidade 
C82568 /  Tr. nos te le
fones; (14) 3263-3163 
ou (14) 9635-2290 - 
w w w .v itag lian o .co m . 
br/ ref:00239

TERRENOS/ 
SÍTIOS

Terreno no Jardim Santa
na com 300,00 m2. ple
no e em boa localização 
> R$ - 65.000,00 (aceita 
finandamento e veiculo 
de menor vakx como 
parte de pagamento). Tr. 
na imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, tel; (14) 
3263-0021 -  www.in'>obi- 
iiaría21lp.com.br

Sitio oom 2,7 alqueires, 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pasto, 
fasa e amplo salão festas. 
A 12 km da ddade. Exc 
Propriedadel Vítaglíanol 
/  C82568 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 97248803 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
víta^iano.oom.br / ref 

6III

Terreno (área) de 628m  ̂
no centro (c/ edifc an
tiga), localiz. altamente 
comerdal, perto de 
tudo 150 mts da XV No
vembro. Oportunidade 
InvestimentoIVitagliano 
- /  C82S68 -  Tr. nos tele
fones: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref 
00176

Chácara c / 16880 m2 de 
áree á 6km de AK G uedes, 

acesso. Possui: po
mar, transformador (ener
gia) independente, mina 
d água e um rio (córrego) 
na divisa. CS2S68 /  Tr. 
nos telefooes; (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliano.oom.br 
/re f 00183

polido, fódl acesso p/ car
gas, wc serv., coz., * escrit. 
c/ w c Invest. c/ aluguel 
garantidol Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 97248803 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.CDm.br / ref. 
00104

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da rua 28 de abril, óti
mo p/ construção de 
gâlpão/loja. Oport. Es
tuda proposta I Vitaglia
no /  C82S68 -  Tr. nos te
lefones (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com .br 
/  ref 00U 2

Amplo terreno (área) c/ 
•f 300m* c/ 29 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da av. J. Paccola, ótimo 
p/ constr. de galpão/ 
loja. Oport. p/ investi
dor! Estuda propostal / 
C82S68 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br /  ref. 
138

Sitio 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 telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163- www. 
v ita g lia n o .c o m .b r/  
ref:00193

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

Lote (área) 250,00 m* a 
900 metros do centro, 
Já murado e com calça
da. Preço especial, não 
aceita fínan Oportuni- 
dadedadel Vitagliano 
C82S68 / Tr nos telefo
nes; (14) 3263-31630U 
(14) 9635-2290 - www. 
vitagliano.com.br / 
ref:00235

aâ (MifibéO á
200 rrés md Maredial
Rondorvítma kxafação (V

db porteAsb permub de 
SDK em vdaio ou fadta o 
pa^menlD CS2S68 /  Ic nos 
tE l^ b n e s : (14) 3263-31fi9ou 
(14) 966CKXB6 - wwwvéa- 
^anocombr/ref00236

VENDE - SE
Casa em construção com 24€,40nV, 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 

‘ Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de residência aprovado com 
92,S0m* e fundação pronta; com liga- 

; ção de água, esgoto e energia eié- 
ibica. Aceitamos permuta com Imóvel 
|de maior ou menor valor, pennuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni- i dade única. Valor de
R$ 80.(X)0.00. Contato (14) 3263 4214.

Barracão (centro), novo, 
c/ IBOm* terreno pia
no, pe dir. alto, coben 
estrut. metal., piso cim. 
polido, focil acesso p/ 
cargas, wc serv., coz., 
escrit, c/ wc. Invest. c/ 
aluguel garantidol Vita
gliano / C82568 -  Tr. nos 
telefones: (14) 9724 
8803 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliano.com. 
br / ref 00104

Barracão (centro), novo, 
c/ 180m  ̂terreno plano, 
pé dir. alto, cobert. es
trut. metal., piso dm.

Lote c/ área de * de 
700m \ a 900 mts do 
centro. Obs: região 
prMIegiada e tranqül- 
ia, Já murado e c/ cal- 
çadal Oport. de gde 
área próx. do centrol / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br /  ref. 
00139

Lote c/ área de * de 
700m ’ , a 900 m ts do 
centro . O bs; região 
privilegiada e tran 
qu ila , Já m urado e c/

calçada! Oport. de gde 
área próx. do centrol / 
C82S68 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vttagliano.com.br /  ref 
00139

Terreno (área) c/ 
275m* (11x25) no
Centro- An. Garibal- 
di, ideal p/ galpão ou 
escritório . Possui casa 
sim ples. Oport. p/ in- 
vestidorl Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos te le
fones: (14) 9724-8803 
ou (14) 3263-3163 -  
w w w .v ltag lian o .co m . 
br / ref. 00158

Terreno no Jardim  
Príncipe na parte 
alta -  RS - 60 .000 ,00 
. Tr. na im obiliária 
21, Rua 13 de maio 
, 430 , te l; (14) 3263- 
0021 -  w w w .im obilia- 
ria21Lp .com .br

Dois terrenos qui
tados no Jardim  
G rajaú com 250,00 
m2 na parte a lta , 
R$ - 60 .000 ,00 (cada 
um ). Tr. na im obiliária 
21 , Rua 13 de m aio , 
430 , te l; (14) 3263- 
0021 - w w w .im obilia- 
rla21Lp .com .br

Terreno no Jardim  
G rajaú financiado  
com 250 ,00  m2 -  R$ 
• 21 .00 0 ,0 0  m ais par
ce las restantes (não 
ace ita  financiam en
to ). Tr. na Im ob iliária  
21 , Rua 13 de m aio , 
430 , te l: (14 ) 3263- 
0021 -  w w w .im obi- 
lia rla21Lp .co m .b r

Terreno no Jardim 
Grajaú na parte alta, 
murado nos 3 lados 
com 250,00 m2 -  R$ 
- 73.000,00 (aceita fi
nanciamento). Tr. na 
imobiliária 21, Rua 13 
de maio , 430, te l: (14) 
3263-0021 -  W W W . 

imobiliaria21Lp.com .br

Excelente chácara na 
cidade Macatuba c/
20.000 m2 de área, 
lindo acabamento c/ 
3 quartos, 2 suites, 
piscina, jd . de Inverno, 
lavanderia e churras
queira - venha confe
rir, preço sob consulta. 
Tr. na Im obiliária 21, 
Rua 13 de maio , 430, 
te l; (14) 3263-0021 *  
w w w .im ob illaria21Lp . 
com.br

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 su ites, 5 quartos, 
7 banheiros, 3 salas, 
dep. empregada, pis
cina, churrasqueira, 
sauna, bar molhado, 
m adeiram ento, porce
ianato, Jardim de in
verno, lagoa c/ peixes 
ornam entais, closet 
c/ lareira e canil c/
580.00 m2 de cons
trução e 5000,00 m2 
de terreno, venha con
ferir. Tr. na im obiliária 
21. Rua 13 de maio 
, 430, te l: (14) 3263- 
0021 -  www.lm obllia- 
ria21Lp.com .br

Excelente chácara de 
alto padrão na região 
c/ 3 suites, 5 quartos, 
7 banheiros, 3 salas, 
dep. empregada, p is
cina, churrasqueira, 
sauna, bar molhado, 
m adeiram ento, porce
ianato, Jardim de in
verno. lagoa c/ peixes 
ornam entais, closet 
c/ lareira e canil c/
580.00 m2 de cons
trução e 5000,00 m2 
de terreno, venha con
ferir. Tr. na im obiliária 
21, Rua 13 de maio 
, 430, te l: (14) 3263- 
0021 -  www.im obiiia- 
ria21Lp.com .br

v e íc u l o s

Couríer Mod 2001 ,1,6L, 
proteror de caçamba, 
lona marítima, com 
mp3. Vendo ou troco por 
moto Honda. Tr. nos tele
fones; (14) 3264-4345 ou 
(14)9791-3285.

Prisma Max 1.4, ano 
2009, prata, fiex. ar 
condicionado e direção 
hidráulica. Tr. nos tele
fone; (14) 3264-1000

206 5W 1.6, Felíne, Peu
geot, ano 2008, preta, 
fiex, completa. Pelo 
valor de R$ 24.500,00. 
Tr. nos telefones: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Vectra G IS , GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo. Pelo valor de 
R$ 16.900,00. Tr. nos te
lefones: (14) 3264-11 
ou (14) 9614-3191

• I I

Meríva 1.8, GM, ano 
2004, prata, fiex, com
pleta. Pelo valor de R$
25.900,00. Tf. nos tele
fones; (14) 3264-11 
ou (14) 9614-3191.

III

Parati O . 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 R$
10.500.00. Tr. nos tele
fones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Parati 1 .6 , VW, ano 
1993, vinho, álcool, bá
sico. Pelo valor de R$
10.500.00. Tr. nos tele
fones: (14) 3264-11 
ou (14) 9614-3191

III

Corsa Wagon 1.6, GM, 
ano 1998, verde, ga
solina, vidro elétrico e 
trava. Pelo valor de R$
11.900,00. Tr. nos tele
fones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Ipanema GL 1.8 , GM, 
ano 1994, vinho, álco
o l, direção hidráulica, 
rodas, vidro e trava 
elétrica. Pelo valor de 
R$8.900,00. Tr. nos t e  
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Parati G4 1 .6 , VW, 
ano 2008, branca, 
fie x , ar condicionado 
e direção h idráulica.

Pelo valor de R$
26.000. 00. Tr. nos te le  
fones: (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Gol G4 1.6 Power, VW, 
ano 2009, branco, fiex, 
completo. Pelo 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, fiex. 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. Peto valor deR$
7.000. 00. Tr. nos telefo
nes: (14) 3264-1000 ou 
(14) 9614-3191.

Gol Mi Plus, VW, ano 
1998, branco, gasolina, 
rodas de liga leve, trava, 
alarme. Pelo valor de 
RS 12.500,00. Tr. nos te
lefones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Gol Rally 1.6. VW, ano 
2009, preta, fiex, com
pleto. Pelo valor de R$
26.900.00. Tr. nos tele
fones; (14) 3264-1000 
ou (14) 9614-3191.

Kadet GL, GM, ano 
1995, vinho, gasolina, 
rodas de liga leve. Pelo 
valor de RS 8.500,00. 
Tr. nos telefones: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

510 2.4, cabine simples, 
GM, ano 2009, branca, 
fiex, direção hidráulica 
e ar condicionado. Pelo 
valor de R$ 36.000,00. Tr 
nos telefones: (14) 3264- 
1000 ou (14)9614-3191

Vendo VW / Logus GL 
1 .8 , ano 1994, gaso
lin a , azul m etálico , 
o rig ina l. T r nos te 
le fo n es; (14 ) 3263- 
3979 ou (14 ) 9752- 
7297.

MOTOS

Vende-se Honda CG 150, 
ano 2006, cor prata, 
a oombúiar. Tr. oom Bruna, 
nos telefones: (14) 3263- 
509100(14)9128-8915

Biz 125, fiex, ano 2012. 
Tr. no Pagan M otos: 
(14)3264-4345.

Fan 125, ano 2012. Tc no 
^  Motos: (14) 32644345.

O

Fan ISO, fiex, ano 2012. 
Tr. no Pagan Motos; 
(14) 3264-4345.

Titan 150 Ex, fiex, ano 
2012. Tr no Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345.

Lead 110, ano 2012. Tr. 
no Pagan Motos; (14) 
32644345.

CB 300R, ano 2012. Tr. 
no Pagan Motos; (14) 
3264-4345.

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

Bros 150, fiex, ano 
2012 .T r.no  Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345.

Compro moto Okm ou 
troco moto Honda semi 
nova. Tr. no Pagan Mo
tos; (14) 3264-4345.

Financiamento de moto 
Honda OKm, com entra
da, a menor parcela do 
mercado. Ooís capace
tes grátis. T r no Pagan 
Motos: (14) 3264-4345.

LOCAÇÃO
Aluga-se apartamento 
na Praia Grande, bairro 
de Boqueirão a SOm da 
praia. Tr. nos telefone** 
(14) 3264-4345 ou (1- 
3263-1961.____________

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

III

DIVERSOS

Capacete EBF ou U8ERTY 
abertooufechadoPeloi» 
lor de R$ 60,00. Tr no P a ^  
Motos: (14) 32644345.

Vende-se ar condiciona
do Split de 12.000Bts. 
Pelo valor de RS 350,00. 
Tr. nos telefones: (14) 
32641000 ou (14) 
96143191.

Vendo Pia de granito 
usada, excelente esta
do, medindo 2.05m x 
0.65cm X O.OScm, com 
cuba dupla de inox e 
misturador. Tr. no telefo
ne; (14) 3263-3979.

Porta de madeira para 
saia, com batente e 
fechadura quádrupla. 
Pelo valor de RS 150,00. 
Tr. nos telefones: (14) 
32641000 ou (14) 
9614-3191.

NOTICIA DE LENÇÓIS

ou nada acontece!

Envie seu 
classificado

para
jornal@noticiasdelencois.com.br

OU ligue para
(14) 3263-1062
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A v a lia ç ã o  M ercad o ló g ica  

•  D o cu m o n taçO o  Registrai 

•  Assessoria p ara  H nanciam onto  

•  Assessoria Juríd ica

www.vitagliano.com. b r
r  \

D E S A F IO S  E  IG U A L D A D E  S O C IA L ,
O  c o m b u s t í v e l  q u e  M E  M O V IM E N T A ! ’
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Notícias dos Famosos
fo n tt: sit*  O fw tíco

Hebe provoca RedeTV! E diz que 
Silvio Santos nunca atrasou salários

Hebe continua internada
em Hospital na zona sui 

de Sâo Paulo, mas fez 
questão de participar 
do programa O Maior 
Brasileiro de Todos os 
Tempos, comandado 

por Carlos Nascí- 
u mento, no SBT

J  A apresen-
I  tadora também
f  '  falou de sua
r /  . admiração pelo

SBT e, indireta-
s

\  mente, disparou

i

uma crítica contra a Rede TV!, 
emissora que tem atrasado o 
pagamento de salários.

"Tenho uma coisa impor
tantíssima que quero falar, e 
é sobre o Silvio Santos, esta af 
um homem, que respeita seus 
empregados. Jamais atrasou 
o pagamento de um deles se
quer. É um grande empresá
rio", disse Hebe, por telefone.

Desde julho Hebe não gra
va seu programa na Rede TVI. 
A emissora vem reapresentan- 
do atrações antigas da loira.

Giovanna Lancellotti posta foto com rosto cheio de hematomas
Giovanna Lancellotti 

deu um susto em seus fãs, 
ao postar em seu Twitter 
uma foto em que aparece 
cheia de machucado e he
matomas pelo rosto.

A maquiagem, exibida 
nos bastidores da novela, 
foi feita para os capítulos 
exibidos na última quinta

e sexta-feira, quando Lin- 
dinaiva tinha marcado um 
encontro para fugir com 
Juvenal (Marco Pigossi), 
mas quem apareceu foi 
Berto (Rodrigo Andrade). 
Ele, que estava acompa
nhado por três jagunços, 
deu ordem para que desse 
um fim na prostituta.

Nicole declara: Os cabelos de Viviane cheiram mal!
A ex-peoa de A Fazen

da Nicole Bahis contou 
em entrevista ao Balanço 
G eral, que V iviane Araújo 
é porca e que chegava a 
ficar mais de uma sem a
na sem lavar os cabelos, 
que cheiravam  m al. Disse 
que até as cabras fugiam 
da cabeleira da co lega... 
Ao ser questionada sobre

a briga com Juju Salim eni, 
que assim  como Nicole é 
ex-Panicat, ela disse que 
Juju é igual a V iv iane , que 
fica se fazendo de santa, 
de boazinha, para deixá- 
-la com fam a de má. Vale 
lem brar que Juju entrou 
na Justiça para im pedir 
que Nicole Bahis pronun
cie 0 nome dela.

45  ̂passo para uma vida feliz
“A vida é uma dádiva nunca esteve e nunca estará amarrada com 

um laço, mas acredite, ela ainda é o maior presente".
USA

Horóscopo da semana
Aries
de 21/OB a 20/04

Neste momento são as ques
tões de saúde e trabalho que 
mais mexem com vocè. Há um 
poder de regeneração física e 
emocional, mas há também 
a percepção do que deve ser 
melhorado, curado e Isto Im
plica em transformação de ati
tudes emocionais.

Touro
de 21/04 a 20/0S

Grandes desafios e mudanças 
emocionais e nos relaciona
mentos caracterizam o atual 
momento. Você se depara com 
a necessidade de agir diferente 
em suas relações e parcerias. 
Ocorre também a separação do 
joio e do trigo, para que você se 
aprimore emocionatmente.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

As questões familiares e emo
cionais estão evidenciadas nes
te momento, que é uma fase 
de intensas mudanças e de per
cepção do que anteriormente 
estava inconsciente ou reprimi
do. 1 0 momento de mudar há
bitos e isso naturalmente terá 
reflexos sobre a saúde.

^ jâ» j,C ân cer
f ^ \ d e  21/06 a 21/07

Poder transformador e curativo 
que envolve as situações afeti
vas e os relacionamentos. Esta 
é uma fase muito importante, 
em que você se dá conta da 
necessidade de acabar com ve
lhos padrões emocionais. Prati
cando 0 desapego você abre es
paço para novos sentimentos.

de 30/08 a 05/09 

^ Leão
22/07 a 22/08

Questões materiais vinculadas a 
valores pessoais, a talentos e tam
bém à saúde e à família estão evi
denciadas neste momento, é uma 
importante fase onde você deve 
se dedicar ao autoconhecimento, 
à percepção do que deve ser mo
dificado ínteriormente para que 
ocorra uma cura emocional.

Virgem
de 23/08 a 22/09

A passagem atual do Sol em seu 
signo aliada ao movimento de 
Marte por Escorpião indica a in
tensidade e a profundidade deste 
momento, virginiano, em que fica 
estimulada a sua capacidade de 
compreender os acontecimentos 
sob uma ótica mais profunda. É a 
hora da transformação.

Libra
de 23/09 a 22/10

Este é 0 momento de finalização 
de uma etapa de vida, e como tal 
pede que você se entregue a este 
processo de eliminação e de fina
lização. Esta atitude abre espaço 
a coisas novas, é  o  momento de 
praticar o desapego e de fazer as 
reflexões necessárias que lhe con
duzirão a uma nova etapa.

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

M arte em seu signo estim ula a 
coragem necessária para cor
tar 0 mal pela raiz, para agir 
de acordo com os seus senti
mentos mais profundos, mas 
também para elim inar velhos 
padrões emocionais de atitu
de. Esta é a força e o poder dos 
escorpianos.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Questões profissionais e tam
bém relacionadas ao autoco
nhecimento, de sua conduta 
na intimidade e na sexualidade 
são os aspectos que estão evi
denciados neste momento para 
você. É uma fase em que você 
se depara com obstáculos inter
nos a serem vencidos.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Ao longo desta semana a Lua 
e 0 Sol farão aspectos astro
lógicos, representando estes 
processos de mudança e de
sapego necessário que ocorre 
individual e coletivamente. 
t o ríiomento da entrega aos 
mistérios da vida, e da prática 
do perdão e da gratidão.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Você atravessa agora um período 
de intensa metamorfose pessoal, 
de renascimento em que está es
timulada a sua força interior de 
superação. É aquele momento 
sagrado em que você deve dei
xar ir 0 que passou, se desapegar, 
para então também abrir a men
te às novas energias.

Peixes
A f^ à e  20/02 a 20/03

Relacionamento é o tema mais 
importante do atual momento 
e implica na percepção de que 
aquilo que você não aceita ou 
reconhece em si mesmo, atrai 
por meio das pessoas com quem 
se relaciona. É, portanto, o mo
mento de discernimento e de 
amadurecimento emocional.

w it^ .honscopov iru io l.uo l com .br/hom scopo

Caça-Paiavras
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MIOLO
PUDOR
OVINOCULTOR
EXPECTADOR
JESUITISMO
PREEXISTIR
POLIDO
JULGADO
DESPEJADO
LARVADO
GRADUADO
ENCALHE
PROCEDIMENTO
TIRO

Solução
Palavras Cruzadas

Informe

A t N . M arcos V e n ó ittí
w w w j

TécnítD«nRMfel ' « »

llM C w iffn itlT a n flw  U eA eçle V«fa

R .  Cel Joaquim  Gabriel n** 649 sobre k>)a * Centro ■ Lençóis P au lista

tcl: (14) 3263-1676 - (U ) 9134-7329

Informe

■— Psicóloga Clínica

Pós-graduação pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especíalízaçõo

em Pânico e Depressão

• eire

4 ,

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista (14 )  3263-6214

Palavras Cruzadas

A V O N
'BeCeza 
&  C ia

Revendedora auton.-íidri, 
Avon em Lencois Po K̂btci

(14) 3263-3773
R u a . 7 d e  Se tem b ro . 1051 C entro  

(p ró x im o  o Ig re ja  M otriz)

i£ÍÍ2fTP«

Fisioterapeuta 
Dra. Caroline Paccola

Crefito: 3/109214 -F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia

(14) 9148-0359

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, i24f

I
I
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Araurvo Pessoal

João, que você seja sempre feliz, eu quero estar junto de 
. você sempre te amando. Parabéns, de sua namorada.

o  ator e comediante Maurício 
Manfrini, o "Paulinho Gogó" do 

programa A Praça é Nossa, reuniu 
cerca de mil pessoas no Clube Esportivo 

Marimbondo, no ultimo domingo. 
Confira quem esteve presente!

Pessoâi

Ester Placidelli, anh/ersaría hoje, os filhos, genros e netos à 
cumprimentam por essa data. Nós amamos muito você!

CInna FotoKrahas

[ Seja o aniversariante 
da próxima semanal

. Envie-nos sua foto para
 ̂jom alO iiolfeto»d«l«iieols.com .bi

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Cioné holugfètias

• «fc

Paulinho Gogó e Livian

Cíntia Fotografias

Adilson e Paula Lilian e Patrícia Paulinho Gogó e Maestro Marcelo Maganha

Cintid Foi Cintid Foto^afias Cíntid Fotoersflas

Geovane e Danieie Camila e Elíson Claudia e Alexandre

i

CIntia Fotografias Cíntia Fotocrahas Cintia Fotoeraftas

*

Paulinho Gogó e Paulo da Cintia Fotografias Fabiana e Cláudio Heloiza e Hugo

4
r

CInna Fotografias

•>' • A

Nino, Paulinho Gogó e Sílvia

Cintia Fotografias Cmtla Fotografias

I
Paulinho Gogó e Rogério Rodrigo, Tais e Jo

VIVER
VER

REVER Mercedes-Benz
Ki onc iMitf If , ‘

p  m a io r  e n c o n tro  n a c io n a l  d e  ô n ib u s  e c a m in h õ e s
a n t ig o s  ju n to  à s u a  e v o lu ç ã o  t e c n o ló g ic a

10 e 11 de Novembro
Praça do Memorial

América Latina
InformaçAet:
WWW. primeiroclubedoonlbuiân tigo.com

Estar entre os Melhores do Ano do Jornal O Eco é uma conquista 

para nossa equipe. Essa conquista é um brinde a tantos anos de luta 

e dedicação. Tantas histórias que enchem nossos corações de alegria.

C in t ia
(Queremos dividir essa felicidade com você, afinal, é a sua preferência

que nos motiva a fazer sempre mais, sempre melhor.


