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Prazo
Mais dinheiro e mais atraso
da UPAé estendido para novembro
Após serem investidos R$1,5 milhão, diretor de saúde diz tpie ainda são necessários mais R$600 m il para colocar a Unidade de Pronto Atendimento em funcionam ento
Marcelo Stalfi

Mais quairo meses.
I 'vice0 novo prazo paraaUPA
(Unidade de Pronto Alendinienio) atender a população.
Conforme o diretor
de saúde de Lençóis Már
cio Santarém, a construto
ra lesponsáNcl pela obra,
afirmou que o prédio será
entregue no fim dc agosto.
Santarém antecipou
algumas novidades para a
l P V como a possível aber
tura dc concurso público para
■-omraiação de mais técnicos
dc enfennagem. Pág. 05

Mais 16 anos
Após 30 dias das pri
meiras manifestações contra
o aumento da passagem dc
ónibus c metró algumas ci
dades do pais conseguiram
reduzir o valor do “passe”.
.•\ exemplo disso está Cam
po Limpo Paulista que obte\e uma redução dc 36% da
jiifa, sem afetar os servi
ços prestados a população.
Lm Lençóis a empre
sa dc iranportc público
tem contrato com a Pre
feitura até 2029. Pág 03
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A democracia combatendo a corrupção em orgãos públicos
Corrupção nos últi
mos meses se tomou um “pa
lavrão” na boca do brasileiro.
Cansados de tanto descaso
com a população, moradores
dc Ribeirão Bonito (cidade no
interior paulista) resolveram
criar em 1999 a Amarribo,
uma associação para comba
«I
ter com suas própnas “mãos
os crimes cometidos pela ad
ministração pública. Pag. 05

A partir de
25 de agosto, os
números de
celulares
ganham nono
dígito
Antes dos protestos (]ue pararam o Brasil, associações como a Amarribo, que combatem a corrupção e o mau uso do dinheiro público já atuava no país
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Sol e algumas
nuvens.
Não chove.

Para muitos um
objeto antigo significa sim
plesmente um empecilho
que deve ser descartado
no lixo. Essa atitude pode
representar um problema
ambiental ou ate mesmo
a perda permanente para a
humanidade pois um item
histórico certamente po

dería significar descober
tas antropológicas, arque
ológicas c artísticas para
a cultura da humanidade.
Junior Rando um exemplar
colecionador dc antigui
dades, cujo atelier pode-se
encontrar de Uido, desde
fita cassetes, brinquedos,
motocicletas c automó

veis. Ele c um típico cida
dão que não descarta nada
que sc aparenta ser velho.
O artista é apaixonado por
fuscas c possui três exem
plares do modelo, mas um
deles o deixou “famoso”
na cidade c hoje todos o
conhecem como Junior do
“fusca amarelo”. Pág. 06

Os atletas da ADEFILP
também conquistaram medalhas
nos 57°Jogos Regionais . Pág. 06
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Marcdo Bueno
Jornalista-Auxiliar de
Produção de TV

Internet: um espaço
democrático para todos
Nos últimos meses
0 SESC Bauru tem acertado
nas programações. E claro
que deixo qualquer avalia
ção musicai pra quem en
tende. O que destaco aqui é
que esses quatro artistas ti
veram suas descobertas - ou
consagrações - pela internet.
A “Banda
Mais
Bonita da Cidade” já exis
tia desde 2009. mas foi em
2011 com aquele boom
do clip gravado em plano-sequência. Oração, que o
grupo teve destaque. Foram
mais de 5 milhões de visu
alizações em três semanas.
A cortina que se
abriu para apresentar Filipe
Cato e Thiago Pethit para o
Brasil foi um álbum dispo
nibilizado para download.
Os meninos do “5 a
Seco” já tocavam entre ami
gos, mas foi 0 YouTube e as
redes sociais que consagra
ram 0 som dos paulistanos.
No site da banda tem essa des
crição; “saíram das pequenas
salas, destinadas aos inician

A Ficção Científica como
um reflexo da realidade
Eliaquim Junior
Jornalista trabalha com Assessoria de Comunicação em
Curitiba -PR. É cinéfilo nas
horas vagas.

Muitos veem a ficção
científica, ou melhor, os fil
mes desse gênero como algo
“nerd”, costumam apelidá-los
de “filmes espaciais”, “filmes
de monstros” e por aí vai. Mas
a FC (ficção científica) é mais
que um gênero cinematográfi
co. É o espelho do mundo e do
caos vivido em certo período, é
uma crítica aos governos, é um
meio de alertar as pessoas, dar
um “puxão de orelha” sobre um
tema considerado mais preocu
pante da época vigente.
Ein 2009, Keanu Reeves ficou encarregado de nos
alertar sobre a desenfreada
supressão do meio ambiente,
a questão, ainda é \'álida e dis
cutida ainda mais nos dias de
hoje. Em algum momento do
longa-metragem O Dia em*que
a Terra Parou, ele diz: “não po
demos continuar no planeta,
pois estamos destxuindo-o". A
fiBse é citada nesta refilmagem
de uma produção dc 1951,eque
naquele tempo, passara uma ou
tra mensagem.
Nos anos 50, o mundo
vivia com medo, receio de uma
iminente guerra, países troca
vam ameaças e se abasteciam

tes, e ganharam as grandes,
privilégio dos consagrados.
Impulsionados pelo energéti
co boca a boca, consagraram-se como fenômeno musical” .
Mais do que boa
música, 0 que trocamos é
uma identificação. Aqui
les Reis ainda destaca na
apresentação da banda uma
outra característica: “vesti
dos como qualquer jovem
da idade deles, parecem-se
com eles. Trabalham como
se brincassem. Divertem-se
enquanto realizam o sonho
de serem artistas”. No fim
da apresentação, comentei
com minha amiga como deve
ser prazeroso tocar entre
amigos e viajar pelo Brasil.
Entre a apresenta
ção de todos eles o que se
nota é uma intimidade e
uma gratidão muito gran
de com 0 público. O que
dividimos é o orgulho de
ter visto o projeto crescer.
Da platéia, a impres
são que dá é que já nos co
nhecíamos de muito tempo
e que estamos apenas retri
buindo a generosidade que
eles tiveram em dividir a
música deles de graça com
a gente, num show de gra
ça, mas que valeria a pena
ter pago. Também num CD
que foi baixado, mas que
vale a pena ser comprado.
Do palco, não faço
ideia de qual seja a sensa
ção. O que pude perceber
é que eles respondem com
uma excelente apresenta
ção, com um sorriso iliuninado e uma humildade que
não vejo em muitos outros.
Que
a
internet
continue sendo um es
paço
democrático
para
todos
os
talentosos.
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Nesta primeira edi
ção do mês de agosto, o jornal
Notícias de Lençóis traz ao
conhecimento e a lembrança
dos leitores, a história de duas
cidades no estado de São Pau
lo marcadas por conquistas,
que servem como inspiração
e exemplo a serem seguidos.
Ambas conseguiram realizar
feitos que qualquer cidadão
gostaria de contemplar em
seu município. Em Ribeirão
Bonito, no interior do Estado,
a mobilização da sociedade
promoveu a varredura da cor

de armas poderosíssimas, uma
provável guerra nuclear afligia
a todos. E a mensagem para as
pessoas e para os governos na
versão original era, ‘"parem de
fazer ameaças entre si ou todo
o planeta será destruído” . A
nova versão de O Dia em que
a Terra Parou, chama a atenção
do público para a importância
da preservação ambiental e fiiz
um apelo para que a gente cuide
melhor do lugar onde vivemos.
É um filme que te induz a pensar
ò quão destrutível nós somos.
Outros clássicos da
FC também refletem algumas
etapas - nada agradáveis - pelo
qual a humanidade passou cm
certos momentos. A obra-prima
de Teny Gilliam, Brazil (1985),
apresenta um mundo tomado
pela burocracia e pela repres
são, características dos tempos
da ditadura. Metropolis é outra
cultuada ficção, filme mudo de
1927, mas com um tema ainda
bastante atual. Trata-se de um
futuro onde os trabalhadores
(pobres e que vivem no subsolo)
são obrigados a trabalharem 10
horas por dia para, obviamente,
sustentarem os poderosos. Não
sei por que, mas acho que o di
retor Fritz Lang tinha uma bola
de cristal não é?
Outro caso relevante
a comentar, é Distrito 9, ficção
científica com toques de docu
mentário e que surpreendeu o
mundo como uma empolgante
fita de entretenimento mas que
apresentava um conteúdo crí
tico e audaz sobre a sociedade.
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Editorial

O filme começa com relatos de
pessoas que tiveram contatos
com os alienígenas, chamados
de langostínos, que por alguma
razão, dividem há vinte anos es
paço com os humanos cm uma
favela da cidade Joanesburgo.
Àfiica do Sul.
Em resumo, os visi
tantes vivem em uma terra es
tranha, se alimentam do lixo
produzido por humanos e são
alvos de discriminação c de pe
dras, tomando-se seres inferio
res porque foram privados dc
auxílio à saúde, comida, lugares
decentes para viver, além do es
quecimento do governo. Algo
semelhante ocorre com alguns
povos do planeta. E praticamen
te a nossa realidade, mas somos
inferiores a qualquer tipo de ser
vivo que exista, pois maiginamos e discriminamos indivídu
os de nossa própria c^>écie.
No próximo mês dc
agosto, chega aos cinemas Elysium, 0 novo filme do diretor de
Distrito 9, Neill Blomkamp, é
mais uma produção caprichada
e que também trará uma trama
bem politizada, focado agora
nas desigualdades sociais, em
um mundo dividido por duas
classes sociais, a pobre e a rica.
A ficção científica é
assim, mais que filmes-catástrofes, é um reflexo da sociedade
e de seus problemas, é sempre
um convite à reflexão indivi
dual acerca do mundo lá fora.
Mais pessoas deveríam prestar
atenção nas mensagens trans
mitidas pelas obras do gênero.
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rupção na cidade, até então
conhecida por escândalos en
volvendo a administração pú
blica, como desvio de verba
por parte de prefeitos e propi
na cm troca de apoio político.
A repercussão foi positiva, e
Ribeirão Bonito formou uma
ONG chamada Amarribo
que hoje em dia auxilia ou
tros municípios no combate
à corrupção. A ONG ganhou
força c atua no âmbito local,
nacional e atualmente é co
nhecida como a organização
de contato da Transparên

cia Internacional no Brasil.
Já em Campo Limpo
Paulista, próximo a capital,
os munícipes reivindicaram
as promessas feitas em tem
po de campanha eleitoral, e
conseguiram junto ao atual
prefeito a redução no valor
da passagem de ônibus, que
passou de R$ 3 para R$ 1,90.
Bons exemplos que com
provam a força do coletivo
em prol a um bem comum.
Confira
também
nesta edição, o parecer do
Diretor de Saúde do mu

nicípio, Márcio Santarém,
quanto à finalização da
UPA. Saiba o que ainda fal
ta para que a unidade come
ce a funcionar em Lençóis.
O município foi
um dos primeiros a se ins
crever no programa “Mais
Médicos”, que irá contem
plar a contratação
fissionais para atender n
manda de saúde na • A prefeita Bel Loren^
anunciou que Lençóis será Uneficiada com urra nova :reche no bairro Ma»ia Luiza IV.

Justiça rejeita pedidos contra ^^Mais Médicos
A Justiça Federal no
Distrito Federal rejeitou na
última quarta-feira (31) dois
pedidos de entidades medicas
para anular parte do Programa

Mais Médicos. Para a juíza
substituta da 22“ Vara Fede
ral, Roberta do Nascimento,
a medida provisória editada
pelo Executivo não afinnta

41

as leis do pais. Ela também
pontuou que supostas inconstitucionalidades só podem
ser discutidas no Supn •
Tribunal Federal (.b i í

Câmara do Uruguai aprova venda e cultivo de maconha
A Câmara dos De
putados do Uruguai apro
vou o projeto de lei que
prevê a regulação da venda
e do cultivo da maconha
no país. Foram 50 votos
a favor de um total de 96

legisladores. O próximo
passo é análise no Senado.
O voto que fez a di
ferença na aprovação da me
dida veio do deputado Dario
Pérez, do partido Liga Fede
ral, que integra a govemista

Frente Ampla. Pérez fez for
tes questionamentos à inicia
tiva do governo Mujica, mas
admitiu que a disciplina par
tidária é mais importante do
que sua opinião pessoal, que
continuará sendo a mesma.

Editoras brasileiras vendem menos em 2012
As editoras bra
sileiras venderam 434,92
milhões de livros em 2012,
diminuição de 7,36% em
relação ao ano anterior,
quando foram vendidos
469,46 milhões de exem
plares. O faturamento do
setor, no entanto, foi maior:

R$ 4,98 bilhões, o que re
presenta um crescimento
de 3,04% na comparação
com 2011, quando o resul
tado foi RS 4,83 bilhões.
Os dados constam
da pesquisa Produção e
Vendas do Setor Editorial
Brasileiro, divulgada dia 30

no Rio pelo Sindicato Na
cional dos Editores de Li
vros (Snel). O levantamento
anual é feito pela Fundação
Instituto de Pesquisas Eco
nômicas (Eipe) da Universi
dade dc São Paulo, sob enco
menda da Câmara Brasileira
do L ív t o (CBL) e do Sncl.

Apesar da alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior batem recorde
em Junho
Apesar da alta do
dólar, os gastos dc brasileiros
no exterior bateram recor
de cm junho deste ano. De
acordo com dados do Banco
Central (BC), essas despesas
de viagens internacionais

chegaram a US$ 1,928 bi
lhão, 0 maior resultado para
meses de junho, na série
histórica iniciada cm 1969.
No ano passado, em junho,
os gastos no exterior fica
ram cm US$ 1,683 bilhão.

De janeiro a junho,
essas despesas chegaram a
US$ 12,328 bilhões, contra
USS 10,702 bilhões no pri
meiro semestre dc 2012. 0
resultado semestral também c
recorde, de acordo com o BC

Seade: Emprego deve crescer no 2®semestre
O
coordenador
da Pesquisa dc Empre
go c Desemprego (PED)
da Fundação Estadual de
Análise dc Dados (Seade),

Alexandre Loloian, acre
dita que a oferta dc vagas
de emprego deve cres
cer no segundo semestre
deste ano. Segundo ele, o

mercado de trabalho, cm
geral, fica mais aqueci
do nos últimos seis me
ses do ano cm compara
ção ao primeiro semestre.
,

!
í

3

CIDADES

Com a redução de 36% no valor da passagem,
cidade paulista é modelo para Lençóis Paulista
Beatriz de Oliveira
Após todo o estar
dalhaço político e social
que os protestos iniciados
pelo movimento Passe Li
vre conseguiram atingir, al
guns governantes de cidades
sentindo-se
pressionados
ou não, abaixaram os preços
das passagens do transporte
público. Entre estas cidades,
está Campo Limpo Paulista.
Localizada a 50 km
da capital, o município teve
o valor da passagem reduzi
do de R$3 para R$1,90, em
23 de junho. Uma redução
de 36%. Conforme esclareci
mentos do diretor da Divisão
de Trânsito e Transportes de
Cajnpo Limpo Paulista, Paulo
Moretti, não houve alteração
no orçamento municipal, pois
o custo lodo será suportado

A empresa de tranporte público Je Lençóis tem contrato vigente até 2029

pela empresa concessioná
ria Rápido Luxo Campinas.
Campo Limpo Pau
lista possui 75 mil habitantes
e uma frota de 38 ônibus. “O
valor do custo da manuten

ção dos ônibus é de respon
sabilidade da empresa con
cessionária’' afirmou Moretti.
Sobre a possibilida
de da cidade aderir ao pas
se livre, Moretti opinou que

Festa junina do Asilo

\U rcclo SXàíU

essa opção também deve
ser tratada com uma ampla
discussão com a sociedade.
“Não podemos con
fundir custo para realização do
serviço com tarifa desse servi
ço. O custo sempre existirá.
No caso de uma “tarifa zero”,
o custo terá que ser suportado
pelo orçamento municipal”,
afirmou o diretor.
De outro lado. Agudos com
36 mil habitantes, já tem o
tào almejado passe livre fun
cionando há mais de 10 anos.
O custo para manu
tenção da frota de 18 ônibus
em Agudos chega aos R$120
mil por mês, conforme de
clarações do prefeito Everton
Octa\iani. A possibilidade do
serviço gratuito custou cortes
na economia, como redução de
cargos de confiança, despesas
com telefonia e combustível.

E Lençóis Paulista,
onde entre nesta discussão?
Atualmente as pessoas que
utilizam o transporte público
desembolsam R$2,60 caso o
pagamento seja efetuado em
dinheiro, e R$2,50 usando
cartão magnético que deve
ser apresentado na catraca.
Por aqui, são 71 mil
habitantes, pouco menos que
em Campo Limpo Paulista.
Porém, a frota em Lençóis é de
19 ônibus com custo de ma
nutenção por volta de R$220
mil conforme informações do
gerente da Eliz Laine, Eduar
do Greceo. "A cada três meses
discutimos com a Prefeitura
melhorias no transporte para
a população”, disse Greceo.
O diretor de supri
mentos josé Denilson No
gueira, ressalta que a possi
bilidade do passe livre, ou

da redução no valor da tarifa
implicaria em uma redu
ção drástica na quantidade
e na qualidade dos servi
ços oferecidos à população.
“Atualmente o orça
mento municipal está todo
comprometido para custear os
serviços públicos oferecidos,
lá foram feitos estudos e aná
lise dos custos do onde con
cluímos que qualquer redução
no valor da tarifa implicará na
necessidade de subsídios por
parte da Prefeitura, o que por
hora não há possibilidade de
ocorrer”, esclareceu Nogueira.
Por fim, os lençoenses não deverm ver tão cedo
serviço por um preço justo já
que a empresa Eliz Laine pos
sui contrato de concessão do
transporte público em Lençóis
por mais 16 anos, com data de
término para outubro de 2029.

Fazenda em Borebi é novamente invadida pelo MST
Nhrcelo SfoJía

Até a tarde de ontetn(l), a PM não havia registrado vandalismo nas terras da Cutrale

No último domingo, 2H, foi realizada a festa
junina do Asilo “Lar Nossa
Senhora dos Desampara
dos” de Lençóis Paulista.
Familiares e ami-

• •

Momentos
dc
muita distração para os
idosos, sem contai' as gu
loseimas
juninas
que
completaram
a alegria
de todos os presentes.

gos prestigiaram o arraia
com direito a quadrilha dos
velhinhos embalada pelo
animado sanfoneiro Nando Miranda, e o casamento
abençoado por um padre.

Na última quarta-feira (3 1) ccrca dc 300 inte
grantes do MST (Movimen
to dos Trabalhorcs Rurais*
sem Terra), \oltaram a ocu
par a fazenda Santo Henri
que, que pertence a Cutrale,
cm Borebi (aproximada
mente 23 Km dc Lençóis
Paulista). A última invasão
ocorreu cm junho deste ano.
A representante da
direção nacional do MST.
Kelly Monforl. declarou
que desde 2006 ocorre a
tentativa na justiça de con
seguir a posse da fazenda,
que segundo cia, é uma

terra pública. “A Cutrale
ocupou um espaço público
c é nosso direito reivindicar
esse local, cuja icrra atendória ccrca dc 100 famílias.
Por isso, estamos aqui. por
que sabemos que esses hec
tares são dc direito dos tra
balhadores rurais", declarou,
Na última vez que a
fazenda foi invadida a em
presa Cutrale teve um pre
juízo em tomo dc R$200
mil, porém, desta vez de
acordo com a PM (Polícia
Militar) de Borebi nenhu
ma ação dc vandalismo foi
cometida até o início da tar

de dessa quinta - feira (1).
Na tarde do dia
31. o juiz Mário Ramos
dos Santos da 2^ Vara do
Fórum de Lençóis Paulista
expediu liminar à empre
sa que garante a reinte
gração de posse imediata.
Além do MST, a
PM dc Borebi que esta
va no local, informou que
aproximadamente 48 alu
nos da UNESP (Univer
sidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho”
também participam da in
vasão reivindicando as
sentamentos
agrícolas.

Doação: Lençoenses poderão ajudar a APAE pela conta de água

I

no

18 de flgosta de 2013

A APAE (Associação dc Pais c Amigos dos Excepcionais) lançou na noite dessa
terça-feira (30) a campanha “Faça a Diferença" para arrecadação de fundos para a entidade.
Nesta nova campanha os lençoenses poderão ajudar financeiramente a APAE pela
conLi dc agua. Por meio dc um formulário, o cidadão vai autorizar a doação e posterior
mente o valor será repassado à APAE, pelo SAAE - Sca iço Autônomo de Agua c Esgotos.
Também foram apresentados vídeos institucionais destacando o trabalho dos funcioná
rios juntoa instituição eque também ajudará na divulgação da cntidadepelamídiaeredcssociais.

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

locaçao

à partir das 12:00 horas
Local: Grêmio Recreativo
<*

LWRRT/LWflRCEL

^ Vímqbe
V

Ingresso Individual:
Moretto

R$ 30 ,0 0

'

(bebida à parte)

m

LUFRAMA

Realização: L o ja M açônica Lençóis Paulista 399

Em PROL a

e
APAE

Construção
AMURADA

isamixtracling@yahoo.com.br

Número de
celular ganhará
mais um dígito
neste mês
A partir dc 25 de
agosto, é a vez do inte
rior aderir ao nono algaris
mo antes de digitar qual
quer número de celular.
Com a resolução
da Anatel n"553 publica
da em 14 dc Dezembro de
2010, devido a crescente
demanda dc novos usuários
c também para padronizar
a numeração da telefonia
móvel em lodo o país, o
nono dígito será implemen
tado até o final de 2016.
O número
nove
será acrescentado à fren
te dos números atuais.
A mudança vai valer
para DDDs das áreas 12 a 19.
Segundo a Anatcl, o cliente ouvirá, por
um período de até 40 dias,
uma mensagem da empresa
dc telefonia. Passados 100
dias, as chamadas não serão
mais completadas c a pes
soa ouvirá uma mensagem
que 0 número não existe .

«•
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o PAT INFORMA
OPORTUNIDADES DE
EMPREGOS DISPONÍVEIS

I

A^ougueim (2 vagas)
Afiador de correnlc
Ajuiiante de motorista
Apanhador de laranja
Analista de recursos humanos
Assessor de vendas externo
Assistente administrativo
Assistente de \'endas (dispo
nibilidade para trabalhar em
mucatuba)
Atendente de balcàu (2 vagas)
Atendente de traiiler
Auxiliar de aJmoxarife
Auxiliar de cozinha
Auxilar de enfermagem do traba
lho (disponibilidade para viajar)
Auxiliar florestal
Auxiliar de inventário florestal
(sem experiencia/ensino mídio)
Auxiliar de instalação
Auxiliar de laboratório (mascu*
lina/desejével: técnico em açúcar
álcool)
Auxiliar de linha de produção
(produção de fios)
Auxiliar de linha de produção
(área de metalurgia)
Auxiliar mecânico de autos
Auxiliar de padeiro
Auxiliard e soldador
Camareira
Cerregtdor/movimentador de
mercadorias (45 vagas)
Caseiro (3 vagas)
Caseiro (trabalho para o casal)
Chapeiro (lanches)
Cobrador externo (2 vagas)
Consultor de vendas (vendas
de tv)
Cozinheira em geral (3 vagas)
Costureira em geral (3 vagas)
Educador social (graduação
em pedagogia completo ou
cursando)
Eletricista de autos (2 vagas)
Eletricista de manutenção geral
(curso de 600h e nrlO)
Eletricista de manutenção
industrial (com o curso de 600
h e n r10)
Eletricista instrumentista (téc
nico em elétrica ou instrumen
tação)
Eletricista inslalador/montador
Eletrotécnico
Empregada doméstica (2 vagas)
Encarregado de produção
Faxineiro (com experiência em
residência)
Gerente de restaurante
Gerente comercial
Lider/analísta de logística (gra
duação adminislraçào/loglsticay
contábil)
Linha de produção
Lubrificador de máquinas
Marceneiro
Mecânico de caminhão
Mecânico de autos
Mecânico de manutenção de
autos
Mecânico de máquinas pesadas
Mecânico de máquinas agrícolas
Montador de móveis
Motoboy / entregador de pizza
Mnfoboy entregador de lanéhe
Motoboy ! entregador de docu
mentos
Vogo^

vó/rdos

Motorista de caminhão (cnh d disponibilidade para Wajar)
Motorista de caminhão (cnh d.
Viajar e morar em outra cidade)
Motorista de caminhão (cnh d)
Motorista carreteiro (cnh e. Paru
viajar e morar em outra cidade)
Ms>torista de ônibus (curso de
transporte coletivo)
Motorista de ônibus circular
(curso de transporte coletivo - 20
vagas)
Oficial geral (plantio de mudas e
reflorestamento)
Operador de caldeira
C)peradür de empilhadeiru
Operador de gruu (disponibilida
de para viajar e morar em outra
cidade)
(')perador de máquina de prensa
(produtos reciclados)
Operador de pá carregadeira
Operador de roçadeira costal
Operador de tclemarketíng (me
nor aprendiz)
Pintor residencial
Professor de educação física
(com graduação completa e cref)
Professor de espanhol
Professor de inglês (fluência em
inglês) (2 vagas)
Professor de inglês (letras cursando/completo e conversação
avançado)
Recepcionista (cursando o
graduação)
Recepcionista atendente (2
vagas)
Recuperador de crédito (sem
experiência - turno da tarde)
Repositor de mercadorias (super
mercado dia%)
Representante comercial autonomo
Serralheiro (experiencia em
portões)
Serviços gerais (área de limpeza
em gerail. Nr35)
Servente de obras
Soldador
Técnico em informática (técnico
em informática)
Técnico em informática (gra
duação em informática ou áreas
relacionadas)
Técnico em segurança no traba
lho (3 vagas)
Técnico florestal
Tratorista agrícola
Tratorista agrícola (vaga exclusi
va para portador de deficiência
parcial)
Vendedor (a) (loja de eletroelctrônicos)
Vendedor(a) (boutique)
Vendedor de serviços (finan
ceira)
Vendedor externo (produtos de
higiene e alimentos)
Vendedor externo (produtos de
labacaria)
Vendedor externo (vendas de
cursos)
Vendedor externo autonomo
(produtos de beleza pessoal)
' Veildedorirttemo e externo
Vigilanfe (disponibilidade para
residir na fazenda)

com churrasq./banheiro/

PRAIA GRANDE

despensa/pragem 2 carros-R$-400.000,00-TOl£DO iMÓVEIS-3263-0187.

alugo apartam ento no
"boqueirão" à 50 m etros

JARDIM

VILLAGE:

so

brado c/3 dorm^endo
1 suíte c/c!oset e banh,

3

carros coberta/canil-RS*
-5 5 0 .0 0 0 .0 0 -T O L E D O
IMOVEIS-3263-0187.
JARDIM ITAMARATI •
sobrado com 3 dorm .
sendo 1 suíte/sala 2 ambientes/sala de jantar/
sala de tv/escritório/
lavab o /co zin h a/lavan d e rla /d e s p e n s a /á re a

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALU6A
UM A AREA DE TERRAS-com 15.960,00m2-entrB

os bairros Jd.Santarta
e Residendal Açai-R$-

com 3 dorm.sertdo 1 su
ite c/banheira de hidro-

1.500.000.00-TO LED O
IMOVEI-3263-0187.

massagem/sala de TV/

JARDIM V U iA G E

casa

sala de estar/sala de jai>
tar/cozinha/banheiro social/lavan d eria/ed ícu la

GOL 1.0 4P 2000
G DOURADO DIREÇÃO/
VIDRO/TRAVA - FS VEÍ
CU LO S-Fone (14) 3264-

casa oom 3 dorm.sendo
1 suíte c/cioset e banh.
hidrom./sala de estar/

LOS - Fone (14) 3264-

R$ 8.000.00 -f 48X RS
839,M - FS VEÍCULOS -

R$122,00 o )m
tran
ferenda grátis - 3264-

CB300R
BRANCA

MONZA Ano 90 - Me
cânica OK - Pneus rwvos
• DIr. Hidráulica - Docu
mento OK - Forre (13)
9726-7094

FOX 1.0 4P 2005
FLEX PRETO VIDRO/
TRAVA /ALARME - FS
VEÍCULOS - Fone (14)

3033

Fone (14) 3264-3033

1613/ 7834-9576

3264-3033

24X R$ 500,00
-FSVEICULO S-Fone (14)

ASTRASED AN 1.8

FOX 1.6 4P PLUS
2005 FLEX PRATA
COMPLETO - FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 3264-

3264-3033

KOM BI

O A SSIC UFE 2007 FLEX
PRETO DIREÇÃO/TRAVA/
ALARM E/RODAS-FS VEÍ

EXCEUN TE
COMERCIAL:

sobrado com 3 dorm.

C E IJA 2 P 2 0 0 4 6
PRATA AR/TRAVA/ALAR-

sendo 1 sufte/02 salas/
co p a /co zln h a /b an h e i-

M E -F S VEÍCULO S-Fone

ro/despensa/edícuta c/
churrasqueira/garagem -RS-5X.OOO.OO-TOLEDO

O M E6A

IMÔVEIS-3263-0187.

PRATA COMPLETO - FS

(14) 3264-3033
GLS

1999 G

VEÍCULOS - Fone (14)
CENTRO:
lâ.CA SA : 03 dorm ./sala
ampla/2
banheiros/la-

3264-3033

vanderia/ 2a. CASA; 02
d orm /sala/cozinha/ba-

1994 6 AZUL COMPLETO
-FS VEÍCULO S-Fone (14)

nheiro/lavandería/ 3a. C

3264-3033

CASA: salSo c/churrasqueira/banheiro e cozlnha-todas edificados no

VECTRA EUTE 2010 Fl£X
PRATA COMPLETO • FS

98

BRANCA
+

UNO
M ILLE
WAV
2008 BRANCO ENTR.
RS 3.000,00 + 48X RS
499.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

3033
SPORTLINE 2.0
FLEX PRETO

COMPLETO - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 32643033

G BRANCA • FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 32643033

SAVEIRO
1.6 TROOPER 2010 PRATA ENTR.
R$ 7.000,00 ♦ 48X R$
815.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

S-10 2.5 Cab. Dupla 1999 - Diesel - Azul •
(14)32643033
Ford

Btz 125 fiex 2013 / Biz

Ka

2004

R$3500,00 de entrada
•t- 48 parcelas fixas de
R$420,0 0 com tran
ferenda grátis - 32641613/ 7834-9576

GOL l.O G5 2013 PRA
TA ENTRADA + 48X R$
649.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

S-10 Colina prata 2008

UNO VIVACE 4P 2011
VERMELHO
ENTR.
R$ 6.500,00 + 48X RS
630.W - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033
XSARA PF

M orua
GL
95
R$3.000,00 de entrada

Eoosport xh freestyle
2009 preta completa

-t- 48 parcelas fixas de

3 26 4 -3644/9610-5960
shop ca rs veículos

RS 620.00 - FS VEÍCULOS

R$360XX) com trar>ferencia grátis - 3264-

•Fone (14) 3264-3033

1613/ 7834-9576

Esa> rtG L95-R$3.000.00

flex com pleta
3644/9610-5960
ca rs veículos

3264shop

de entrada + 48 parcelas
GO L LO 6 5 2013 PRA

Bandeirante Cab. Dupla

fixas de R$294,00 com

(14) 3264-3033

TA ENTRADA + 48X R$

tranferenda
grátis
3264-1613/7W 4-9576

UNO SM ART 2001

590.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

• 1990 - Diesel - Azul •
(14)32643033

PAU O W EEK. 13
1998 G VERD E COMPLE
TO - FS VEÍCULOS - Fone
(14)3264-3033
PAUO FIRE 2007 FLEX
PRETO COMPLETO - FS

98

BRANCA

BRANCO

ENTR.

RS 3.000.00 + 48X RS
499.00 - FS VEÍCULOS -

VEÍCULOS - Fone (14)

Rnandam ento de moto
da com a m enor parcela
do m ercado. "Grátis 02
capacetes" Pagan Motos
fone: 3264 4345

ty aberto ou fechado $

de entrada

Completo - 2011 -G a

60,00 só na p a^ n motos
fone; 3264 4345

48 parce

- 3264-1613/ 7834-9576

2008

nova. Pagan M otos fone
32644345

CRV 2.0 IX Aut. 4x2 -

-Fone (14) 3264-3033
WAY

Com pro/troco por moto
okm , moto Honda semi

Palio EX 98 • R$3.000,00
las fixas de R$367.50
oom tranferenda grátis

M IIIE

/ Lead 110 - 2013 / CB
300r 2013 / XRE 300 2 0 1 3 /Bros ISO flex 2013
- Pagan M otos fone:
32644345

Capacete ebf ou liber-

ENTR. RS 5.000.00 + 24X
RS 500,00 - FS VEICULOS

UNO

100 • 2013 /Fan 125
2 0 1 3 /Fa n ISO flex2013
/ Titan 150 ex flex 2013

Honda okm com entra

OKM BRANCA COMPLE
TA - FS VEICULJDS - Fone

KOM BI

2012

MIrd m oto trackbikes
nos modelos cross ou
motogp é na Pagan Mo
tos fone 3264 4345

ECOSPORT XLT 2 .0 2009
PRATA ENTRADA + 48X
RS 660.00 - FS VEÍCULOS
-Fone (14) 3264-3033

CASSO 6 LX 1.6 2010
PRETA ENTRADA + 48X

6 PRATA
V I D R O /
AIARM E/TRAVA

3033

FELINE

ENTR. R$ 5.000,00

SAVEIRO 1.6 CE G6 2014

CULOS • Fone (14) 3264-

Vectra

GLS

solina -

Branco - (14)

32643033
Escort L 1.8 93 - Gaso
lina • Verm eího - (14)

94

R$3.000,00 de entrada
+ 48 parcelas fixas de

32643033

R$360,00

CRF 230 2012 6 VERM E

com

Courfer mod 2001 - 1.61
protetor de casamba,
lona

m arítim a,

mp3 - vendo ou troco
por moto Honda. Fones:

trarv

3264 4345 / 97913285

Previna-se contra
a gripe H l N l :

VEÍCULOS - Fone (14)
3264-3033
MONTANA 1.8 2005
FLEX PRATA CO M PLETO FS VEÍCULOS - Fone (14)

%

fTAMARATI;

3264-3033

sobrado c/03 dorm^endo 1 suíte/sala de estar/
sala de Tv/sala de Jantar/e scritó rio /co zin h a /
lavabo/2
banheiros/

OOURIER 1.3 1998 G
PRATA BÁSICO - FS VEÍ
CULOS - Fo n e (14) 32643033

área de lazer com pisdna/garagem 2 carros-R $ Í5 0 .0 0 0 ,0 0
T a E D O IMÓVEIS

COURIER 1.4 1998 G
PRATA OIREÇÃO/VIORO/

3263-0187.

1 . Ao tossir OU espirrar, cobrir 0
nariz e a boca com lenço descartável.
Em seguida jogue-o no lixo.

2 . Cubra a boca ou o nariz
utilizando 0 braço.

3 . Lavarsempre as mãos
com água e sabão.

4 . Evite cumprimentos como aperto
de mão ou abraços se estiver oom
algum sintoma de gripe.

5 . Evite tocar ou coçar olhos,
nariz e boca se não estiver com
as mãos bem lavadas.

6 Consulte um médído ao
perceber os sintoma.- de gnpe

TRAVA - FS VEÍCULOS •
Fone (14) 3264-3033

JARDIM fTAMARATI:
brado com 03 dorm .sen
do 1 sufte/varanda/me-

SAVEIRO CL 1.8
1995 A BRANCA TRAVA/
ALARME - FS VEÍCULO SFone (14) 3264-3033

zanino/sala de estar com
lareira/sala de jantar/
banheiro/cozinha/lavanderiVgaragem coberta 2

SAVEIRO a 1.6 M l 2000
G BRANCA DIREÇAO/

carros/com frente para a
lagoa- R$-400.000,00

VIDROARAVA - FS VEÍ

TOLEDO IMÓVEiS3263-0187.

CULOS - Fone (14)32643033

r«. «

O

-

• .

.s

i

i

jARDlNi
E LAGOS

1

Consultoria ■Projetos Paisagismo
Gerenciamento e execução • Execução de
áreas
verdes
~T
i

8 . Guarde uma distância de pelo menos
1 metro quando falarcom outra pessoa se
estiver com sintomas de gripe.

7 . Se estiver com sintomas de gripe
evite locais com muitas pessoas e
procure orientação médica.

9

Rogério

LarissarAndrecciolli

som

VECTRAGLS 2.0

mesmo lote de terreno-R$-700.000,00
T a E O O IMÓVEIS
-3263-0187.
JARDIM

3033

G O IF
2011

307

2008
G PRETO
COMPLETO - FS VEÍCU

K O M B I16001998

3033

IMOVElS-3263-0187.
aN TRO :
PONTO

PEUGEOT

CULOS • Fone (14) 3264-

garagem 2 carros/-RS*
-5 0 0 .0 0 0 ,0 0 -T O L E D O

carsN^culos

630.W - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

CB 600F HORNET 2010
G PRATA

PICASSO GLX
1.6 2010 PRETA ENTR.

CLASSIC UFE 2007 Fl£X
PRETO TRAVA - FS VEÍ

cozinha
planejada/
d e sp e n sa /la v a n d e ria /

R$ 6 5 0 0 .0 0 -f 48X RS

3264shop

XSARA

3033

sala de jantar/sala de
T V /la v a b o /b a n h e iro /

DONO • FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

Hb20 1.6 2013
3644/9610-5960

KM /

CBR GOORR 2006 G PRE
TA

PRETO BÁSICO FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264-

fTAMARATI:

FIORINO 1.3 FIRE 2012
FLEX BRANCA ÚNICO

UNO VIVACE 4P 2011
VERM ELHO
ENTR.

LHA
IM IL
ÚNICO DONO

Honda Biz ClOO 2002 R$1.200,00 de entrada
+ 36 parcelas fixas de

3033
CORSA CLASSIC 2004 A

de ocoido co m o piato determinado p e h em p/egadoi

Para ra<tastramentono«ttpma atrav»* doMf, ba«a comparortr portando RG, CRf,
CortMra d» IrabtMho, Comprovam» d» Indervço e Ntmero do (Para qurmpos«i»)
informa(â<s (14)
Rama) 2 ou no PAT; Rua C(4. JoaquimGafcncl. 11 Cenlm

1961

2003 G AZUL COMPLETO
FS VEÍCULOS - Fone (14)
3264-3033
CORSA HATCH2P
1997 6 BRANCO VIDRO/
TRAVA/ALARME FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264-

de lazer com piscina/
garagem 3 carros.-RS- 5 5 0 .0 0 0 ,O O-TOLEDO
lMOVEIS-3263-0187.
JARDIM

3264-3033

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

hidrom ./sala de estar/
lavabo/sala de jantar/
c o z in h a / d e s p e n s a /
lavanderia/garagem

da prata.
Fone: 3264 4345 / 3263

ferenaa grátis - 32641613/7834-9576

Fone (14) 3264-3033

3264-3033

GO L 1.0 16V 1998 G
BRANCO BÁSICO • FS
v e íc u l o s • Fone (14)

I

K O t VEftZERI

www.jardinselagos.com.br
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p o l ít ic a

Menos violência mais açao:
ONG é exemplo de cidadania
A Amigos Associados de Ribeirão Bonito auxilia a comunidade na busca de irregularidades no poder público

"Só a
'

de MUÍm b

CIOAD/S
O

país.

if

(Betinho)

Exemplo de promoção à
cidadania
Cansados da cor
rupção e insatisfeitos com o
descaso por parte da admi
nistração pública, moradores
de Ribeirão Bonito sc uniram
no ano de 1.999 em prol da
probidade política e transpa
rência no desenvolvimento
da cidade. Pro\aram que a
expressão popular “a união
faz a força”, é tangível, e por
meio da criação da Amarribo
(Amigos Associados de Ri
beirão Bonito) conseguiram
';as>ar dois prefeitos acusa
dos de desvio de recursos púc cinco vereadores de
r<.^cbcrcm propina cm troca
dv :poio político. Os casos
tiveiam repercussão nacio
nal. Com provas coletadas
e denúncias junto à Câmara
Municipal, Promotoria de
Justiça da cidade e Tnbunal
de Contas do Estado, e pnncipalmente com a mobiliza
ção da sociedade, por meio
da transformação de cidadãos

Acompanhe aqui como cada um dos orgdos
públicos gasta o seu dinheiro.
Foi realizado registro de preços para aquisição de
gás GLP (gás liquefeito de petróleo) para diver
sos setores da Prefeitura, pelo período de 12 me
ses, de acordo com as necessidades do município.
Foram solicitados 200 botijões de 13 kg e 40 de 45
kg. O resultado da licitação sairá em seis de agosto.

luliana Morelli
A onda de protestos
que invadiu o pais levando
milhares de pessoas às ruas
com amplas reivindicações,
intiamadas pelo aumento da
tarifa do transporte público,
comprovou a grande insatis
fação popular contra o “sis
tema” . Sào muitas as ban
deiras que moveram e ainda
movem as manifestações,
tais como saúde, educação,
moradia e combate a corrup
ção, constatadas nos grandes
e pequenos centros. Em meio
ao descontentamento que
permeia o país, vale a pena
trazer a memória uma mobi
lização social que gerou mu
danças efetivas no município
de Ribeirão Bonito, região
central do interior paulista.

Coluna da
Transparência

Hoje em dia e.xistem mais de 200 organizações inspiradas na Amarribo
cm agentes dc mudança, var
reram a corrupção dc Ribei
rão Bonito transformando-a
na ‘capital da cidadania".
Conheça a .Amarribo
Em

entrevista

ao

Jornal Notícias de Lençóis,
o diretor executivo da Amar
ribo, Guilherme Haeliling,
explicou que sc trata dc uma
organização sem fins.lucra
tivos, com titulo de OSCÍP
(Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público),
pioneira no pais. Atualmen
te vários cidadãos procuram

a organização cm busca dc panhamento da implemen
apoio e orientação para for tação da Lei de Acesso à
marem ONGs com o mesmo Informação. “Graças a esta
objetivo cm seus municípios. imposição, há seis anos Ri
"Hoje em dia existem mais dc beirão Bonito não apresenta
200 organizações inspiradas mais problemas dc corrup
na Amarribo cm parceria com ção". explicou Hachling.
A Amarribo atua
0 Instituto dc Fiscalização e
Controle - IFC. Nós realiza hoje em ní\c! local, nacional
mos palestras, oficinas c for c internacional pela promo
mações dc grupos interessa ção da ética e cidadania, e
dos cm fazer o controle social lançou também um livro cha
“O^ Combate
à Corrupcm todo o país"^ ressaltou. mado
•• •
•
A
Dc acordo com o çào nas Prefeituras do Bra
diretor, a Associação tem sil" para auxiliar por meio da
também o objetivo dc ca troca dc experiências, outros
pacitar as organizações da grupos que desejam promo
sociedade civil para o acom ver a transparência política.

Dia primeiro de junho foram escolhidas as em pre
sas que serão responsáveis por oferecer itens ali
m entícios por um ano para órgãos municipais. A
lista com preende 67 itens que serão usados de acor
do com as necessidades do município. O Supermer
cado Santo Expedito de Lençóis Paulista Ltda será
a em presa que mais irá oferecer itens a prefeitura.
As em presas Frigoboi Com ércio de Carnes Ltda,
Duraci Com ércio e Indústria de Cereais Ltda, Co
mercial João Afonso Ltda, Nutricionale Com ér
cio de Alimentos Ltda, e Superm ercado Santo Ex
pedito de Lençóis Paulista Ltda sagraram -se as
vencedoras para oferecer alim entos com o, cane
la em pó, doce de leite crem oso, farinha de m an
dioca temperada, queijo ralado, entre outros itens.
O registro de preço para aquisição de areia grossa, fina
e diversos tipos de pedra britada foi finalizado em 17
de junho. Das quatro empresas participantes, a Pedrei
ra Diabásio Ltda ganltou a venda para cinco itens.Na
sequência a Vitória Trading Ltda com dois m ateriais e
Cornai Lençoense - Com ércio de M ateriais para C ons
trução ficoucom proposta de venda da areia fina branca.
Um eletrocardiógrafo para a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) foi pedido por meio de licitação no últi
mo dia 26 de julho. O resultado da em presa que irá ofe
recer o aparelho sairá no próximo dia sete de agosto.
As inform ações acim a foram obtidas dos atos o ficiais do
D iário O fid at do Estado, Portais Transparência da
P re fe itu ra , C âm ara, SA A E, IPREM e CMFP.

Jardim M aria Luiza IV ganha nova
creche por meio de programa estadual
BeAtnz de OUvem

UPA tem nova previsão de entrega
MjixtloStáttj

acordo com Santarém, existe automática ao Programa Mais
a possibilidade do serviço dc Médicos. Solicitamos três pro
radiologia ter um profissional fissionais para atenderem a de
durante 24 horas. Atualmente manda da cidade. Pelo Provab
no Pronto Socorro cm perío já estão trabalhando médicos
dos com poucos atendimentos, cm três unidades dc saúde de
0 técnico dc radiologia não Lençóis, e com isso estamos
permanece no hospital, ele é esperançosos com este novo
i: UPA ( Unidade d e Pronto A tln d im e n to )
chamado somente quando há projeto", explicou Santarém.
Confonnc o site do
necessidade dc atendimento.
'R TO TAL D A OBRA: RS 910 :fl6 98
Como a UPA será res Ministério da Saúde, atual
ponsável pelo atendimento dc mente o Brasil possui 1,8 mé
urgência c emergência, o Pron dicos para cada mil habitantes.
.DE INÍCIO: 10/02/2011
to Socorro do Hospital Nossa Em países como a Argentina.
Senhora da Piedade tende a ser Uruguai. Portugal c Espa
:0 DE ENTREGA:
ocupado com outros serviços. nha esse indicc sobe para 3.2.
(EGOS GERADOS: 40
O governo abriu 10
"Temos o projeto dc
fazer a ampliação da UTl - mil postos dc emprego para
M': •;'.l L'f "'si --'tí
unidade dc tratamento inten médicos cm municípios do
Saude
sivo -, c rcaprov citar o espaço interior e periferias dc gran
do Pronto Socorro. Bom. que des cidades. A previsão é que
ro ressaltar que não é uma pro os médicos brasileiros iniciem
messa c sim uma esperança dc as atividades a partir dc dois
que 0 atendimento a popula dc setembro c os estrangeiros
A construtora prometeu entregar o prédio em 3 0 dc agosto ção pela UPA comece defini- ai)ós 0 dia 1K. Sobre o debate
tivamente cm novembro deste no país em relação à prova de
Prefeitura vem abrindo li ano", pronunciou Santarém revalidação dc diplomas não
Beatriz de Oliveira
ser obrigatória para os médi
citações para compra dc
cos do exterior que forem conProgram a .Mais Médicos
E a novela UPA equipamentos médicos para
ü^atados pelo Programa Mais
(Unidade dc Pronto Aten UPA. mesmo com as novas
Após destacar as Médicos, 0 diretor da saúde de
dimento) cm Lençóis ten aquisições, serão rcaprode a se estender por pelo \eitados móveis c parte dos novidades sobre os avanços Lençóis Paulista, manifestou
menos mais quatro meses. colaboradores. *'0 que for finais da UPA, Santarém res opinião. “É importante que
Após três meses da possÍNcl será rcaproveitado. pondeu ao questionamento sc lenha profissionais capaci
matéria veiculada no Noti Com relação ao mobiliário, sobre o Programa Mais Mé tados e dc acordo com a rea
cias de Lençóis sobre a fina iremos fazer as reformas ne dicos - Programa do Governo lidade do Brasil. Essa é a mi
lização das obras da UPA, cessárias", ressaltou o diretor. Federal para contratação dc nha opinião", disse Santarém.
No dia 26 dc julho fo
Algumas novidades médicos brasileiros c estran
0 diretor dc saúde. Márcio
Santarém afirma que por foram anunciadas pelo diretor geiros para atuar na atenção ram div ulgados os municípios
se tratar dc uma construção dc saúde em relação a UPA. A básica cm regiões brasileiras que integram as áreas priori
complexa c burocrática, não primeira c que a construtora que haja carência deste pro tárias que se inscreveram no
e sc o município Programa Mais Médicos, e
será possível entregar o pré rcsponsá\ el pela obra do pron fissional
dio a população em setembro. to atendimento se comprome demonstrou interesse cm efe que devem receber cm setem
“Já foram investi teu a entregar o prédio finaliza tivar a inscrição no programa. bro os profissionais brasileiros
“Lençóis foi um dos nas unidades do Sistema Úni
dos R$1,5 milhão na obra do cm 30 dc agosto deste ano.
A segunda notícia primeiros municípios a sc ins co dc Saúde. Entretanto. Len
Acredito que será gasto ainda
cerca dc R$ 6(K) mil. Vamos será a possivcl abertura de crever no Provab (Programa çóis apesar dc ler efetivado a
solicitar a verba por meio concurso público para a con dc Valorização do Profissional inscrição, não consta na lista
jurídico, pois pela direto tratação dc técnicos dc en da Atenção Básica) que é um dc municípios com urgência
ria de saúde não temos este fermagem. porém, não foi projeto parecido eom o Mais dc médicos, conforme a rela
dinheiro", disse Santarém. infomiado polo diretor a quan Médicos. O Provab serv iu ção das cidades publicada no
Há duas semanas a tidade dc profissionais. Dc como uma inscrição quase que site do Ministério da Saúde.
w

ministério

DASA

Lençóis foi con
templada com mais uma
creche pelo programa es
tadual Creche Escola na
última segunda-feira (29).
A prefeita Bcl Lorenzetti esteve na capital
paulista, e assinou um termo
de adesão para a construção
dc uma creche no Jardim
Maria Luiza IV. As obras
tem previsão para serem
iniciadas ainda este ano.
“Solicitamos tam
bém uma unidade para o
bairro do Ibatc, mas ainda
não foi confirmada, quem
sabe com a presença do
governador Geraldo Alckmin aqui nesta sexta - fei
ra (2) para a inauguração
da creche do Santa Terezinha, a solicitação seja con
firmada”, disse a prefeita.
Com a construção
dc mais duas creches na

cidade, a lista de cerca dc
300 crianças na fila de es
pera por uma vaga, poderá
ser reduzida pela metade.
Dentro da primei
ra etapa de convênios as
sinados em 2011, Lençóis
Paulista será a primeira ci
dade do estado a entregar
uma unidade do Programa
Creche Escola. A unida
de de educação infantil do
Maria Luiza IV será nos
mesmos moldes estrutu
rais ao da Santa Terezinha.
“A contrapartida do
município é apenas expor
0 terreno, a unidade e os
equipamentos são custea
dos pelo Governo do Esta
do. O valor a ser investido
na obra é cerca de R$1,5
milhão”, ressaltou Bel.
O
programa
Creche Escola é uma
parceria entre as Se
cretarias dc Desenvolvi
mento Social c de Educação.

Bicicleta Colony Decendent
2012 - Em cromoly
(com pé de apoio)
R $ 1 .3 0 0 ,0 0

Bicicleta Free Agent 2011
Quadro em alumínio, garfo e
guidão em cromoly. peças de
grandes marcas R$ 1.000,'

Beatriz de Oliveira

L o la De B lk e - Rua Inaclo Anselmo, 822 - Fone: (14) 3263-7487

ESPORTE

PCD 's da Adefilp batem recorde
no Mundial Paralímpico de Lyon

Lençóis conquista 6° colocação nos
Jogos Regionais de São Carlos

I)iv

Da Redação
A delegação es
portiva de Lençóis, com o
resultado obtido neste ano
nos 57' Jogos Regionais
de São Carlos conquistou
0 direito de permanecer na
r divisão da competição.
Com 109 pontos,
os atletas Icnçoenses que
participaram dos Jogos Re
gionais tem motivo de sobra
para comemorar a 6" coloca
ção conquistada, tendo cm
vista que ficaram à frente de
cidades tradicionais da com
petição, como Jaú e Lins.
No total os despor
tistas de Lençóis faturaram

Alan Fonteles e Yohansson Nascimento (os dois primeiros da direita da para a direita) representam a Adefilp
Da Redação
Depois de tres me
dalhas de ouro no Mundial
Paralímpico dc Atletismo de
Lyon, 0 brasileiro Alan Pon
teies encerrou o revezamento
4xl00m T42-46 com a pra
ta, ao lado dc Bruno Marins,
Yohansson Nascimento c
Emicarlo Souza, finalizan
do sua participação no mun
dial com quatro medalhas.
O atleta paralímpicoque adotou Lençóis como sua
“casa'\já havia se consagra

do no mundial conquistan
do ouro e batendo o recorde
nas provas de lOOm e 400m,
esta última Fonteles bateu o
recorde do astro esportivo
sul-africano Oscar Pistorius.
Outro destaque da
competição foi Yohansson
Nascimento, que bateu o
recorde mundial da prova
2()0m da classe T46. Yohans
son e Fonteles são atletas da
Associação dos Deficientes
Físicos dc Lençóis Paulista
(Adefilp) c contam o apoio
da Diretoria dc Esportes.

José Lcnci Neto, di
retor de esportes destacou
a participação dos atletas
no Mundial Paralímpico de
Atletismo como sendo uma
grande conquista para o mu
nicípio. "Como eles tem um
vinculo muito grande com
nossa equipe PCD, essas
conquistas cm Lyon nos dei
xaram muito orgulhosos, in
clusive 0 professor Vanilton
Senatore, responsável pelo
time de São Paulo de atletas
para desportivo, relatou a
vontade que o Alan c também

oYohansson tem em compe
tir dentro do pais e que de
monstram grande desejo em
disputar os Jogos Abertos de
Mogi das Cruzes em outu
bro deste ano, representando
a equipe PCD de Lençóis”.
O Brasil encerrou
as competições em Lyon na
França em terceiro lugar.com
40 medalhas no quadro ge
ral do Mundial Paralímpi
co dc Atletismo, sendo 16
dc ouro, 10 dc prata e 14
de bronze, atrás da Rús
sia e dos Estados Unidos.

32 medalhas, sendo 20 de
ouro, 6 de prata e 6 de bronze.
Com o ótimo resul
tado deste ano, a Diretoria
de Esportes aguarda com
grande expectativa o balan
ço para os Jogos Abertos de
Mogi das Cruzes. Se houver
a confirmação de Piracicaba
(campeã geral) para a série
especial da competição, as
quartas colocações de Len
çóis na Malha, GR (ginástica
rítmica) por equipe, Biribol,
Vôlei masculino. Ciclismo
masculino. Tênis de Mesa
masculino, e Xadrez femi
nino, teriam a possibilida
de de participarem dos Jo
gos Abertos cm Outubro.

Jogos Escolares Joelp e Joelpin de
Lençóis começam no dia 5 de agosto
Na próxima se
gunda feira, dia 05 dc
agosto iniciam os Jogos
Escolares dc Lençóis Pau
lista, cuja primeira fase da
competição será realiza
da ate o dia 14 dc agosto.
Neste ano a com
petição infantil (Joelpin)
contará com 13 esco
las municipais, das quais
a atual campeão escola
Professor Edwaldo Ro
que Bianchini que bus
cará
0
bicampeonato.

A abertura da com
petição para esta edição será
no dia 5 de agosto, a partir
das 8h no Ginásio Esportivo
CESEC. Alunos de 11 a 14
anos dc idade de outras seis
escolas municipais, disputa
rão entre os dias 29 de agos
to a 6 dc setembro o Joelp.
O grande encer
ramento c entrega dos
troféus para as escolas
campeãs acontecerá na co
memoração do dia 7 de se
tembro na Concha Acústica.

CULTURA

A arte da restauração e customização de carros
MatccIoStâiTa
Da Redação

Em seu atelier» Junior do *‘Fusca Amarelo'* aproveita peças tjue seriam facilm ente descartadas

Espaço do artista - Cássia Rando

Quando se trata de
objetos de suas paixões, os co
lecionadores de antiguidades
são avessos aos verbos vender,
trocar e negociar. Esse é o caso
de Junior Rando, lençoense
conhecido por todos como
Junior do “Fusca amarelo”.
Apaixonado
por
fuscas desde a infância, Ju
nior hoje em dia possui três
exemplares dc modelos to
talmente customizados e
restaurados, além de três
motocicletas da marca CG
dos anos de 1976 e 1978, e
um modelo Jawa de 1951.
Mas Junior não se
satisfaz apenas com auto
móveis e motocicletas. O
restaurador c colecionador
também é apaixonado por
brinquedos antigos dc va

riadas décadas c gerações.
A arte dc restaurar
um objeto antigo sendo fiel
ao original, segundo Junior
Rando, é um processo lento,
gradual e que requer cria
tividade do restaurador. “A
restauração tem um dia certo
para começar, mas não tem
dia exato para terminar; pode
levar anos ou meses, porém,
a satisfação dc realizar esse
trabalho c ver o resultado fi
nal da maneira como é ima
ginado desde o início, su
pera todas as expectativas.”
Visitar seu atelier é
uma divertida aventura pelo
mundo dc objetos que fize
ram parte da vida de muita
gente, desde uma bicicleta
dois irmãos, ferromodelismo, triciclos modelo velotrol,
além dos tradicionais fuscas.
Com
descobertas

Kriyã Yoga a prática do autoconhecimento
Sa)eU Cortèz

Arquivo Pe»>oal

Da Redação
r

E a própria arte cm
movimento, sobretudo, por
sua maneira colorida de sc
vestir, suas criações susten
táveis visando à redução, rcaprovcitamcnto c reciclagem
dc materiais diversos c seus
fuscas, uma grande paixão em

sua vida, inclusive um dc seus
carros possui a parte interna
toda customizada cm jcans.
Natural de Bragan
ça Paulista. Cássia Rando sc
graduou em Educação Artís
tica com habilitação cm Artes
Plásticas pela Faculdade dc
Arquitetura, Artes c Comuni
cação da Universidade Estadu

cada vez mais inusitadas, o
artista tem avançado no de
senvolvimento de sua sen
sibilidade, trabalhando com
criatividade peças que seriam
facilmente jogadas no lixo
Tudo para conquistar novos
horizontes e ampliar sua cole
ção particular, que segundo o
próprio Junior não existe pre
ço algum neste mundo capaz
de convencê-lo a vender, toda
essa memória cultural que
atravessa décadas e gerações.
Hoje em dia. Junior
está trabalhando na restau
ração c customização de um
carro Ford modelo T com mo
tor dc Opala 4 cilindros e uma
Pick-Up Fiat modelo 147.
Diante desse novo desafio e
aprimorado trabalho, o artista
pretende resgatar e preservar
a memória cultural que se en
contra eternizada em sua vida.

al Paulista “Julio dc Mesqui
ta Filho” (1979); Pedagogia
com habilitação em Supervi
são c Administração Escolar
pelo Centro Universitário
Ciarctiano UNICLAR cm
Batatais, São Paulo (1981).
Foi professora da
rede pública dc educação
por mais dc 30 anos c atu
almente alua como arte-cducadora e arte terapeuta
em seu atelier localizado
na Rua Treze de Maio, 532,
Centro de Lençóis Paulista.
Diante dos desafios da arte
no mundo atual. Cássia
Rando já realizou diversos
projetos artísticos e socioculturais na Cidade do Livro
como 0 “Reciclartc” c “ 155
Olhares Diferentes”. Para sa
ber mais sobre os trabalhos
da arte educadora, acesse
o site; WWW.rando.com.
br e a rede social WWW.facebook.com/cassia.rando

o mestre Osnir Cugenotta aplicando técnica de Kriyà Yoga

Da Redação
O que se pode esperar
de três dias participando de cur
so de iniciação em Kriyà Yoga?
Nas
palavras
do
mestre
Osnir
Cugenotta
após a iniciação cm Kriyã
Yoga o indivíduo terá uma
mente tranquila, uma vida
mais equilibrada e saudável.
As práticas do Kriyã
Yoga se difundiram a partir dos

ensinamentos Lahin Mahasaya na índia. Realizado no
Shenmen - Centro de Cultura
Oriental de Lençóis Paulista no
último final de semana, o cur
so de iniciação em Kriyà Yoga
com 0 mestre Osnir Cugcnoila foi uma oportunidade para
quem estava buscando trilhar
o caminho do autoconheci
mento do mundo espiritual.
Osnir Cugenotta des
tacou o papel da meditação
t

_

na saúde que reflete as ações
(Kri) do interior da alma
(yã). “A maior parte de nos
sos problemas são mentais;
trabalhando a mente na busca
pela serenidade c tranquili
dade, obviamente a medita
ção vai refletir positivamen
te na saúde e no bem-estar
do corpo como um todo.”
O mestre ressaltou
ainda que o ser humano deve
buscar a superação dos medos
internos, os quais muitas ve
zes são suprimidos por buscas
exteriores e superficiais, cujo
resultado nada mais é do que
esconder o problema real que
normalmentc está associa
do a um quadro depressivo,
de ansiedade e insegurança.
O curso dc iniciação
cm Kriyà Yoga contou com a
participação dc aproximada
mente 15 pessoas interessadas
cm trocar experiências c ener
gia por meio da meditação.
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ENTRETENIMENTO
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^ éo*cóbcopo d a ^ e m a n a

fwimt i/tt ut/

^ de 02/08 a 09/08

Áries

^ Leão

de 21/03 a 20/04

L

k ;

A lenda viva do rock com pletou 70
anos e está fazendo um a turnê im portante
com a banda Rolling Stones. Michael Philip
Jagger nasceu em D artford, no dia 26 de ju 
lho de 1943, e mais tarde m udou seu nom e
para Mick. Além do sucesso com um a das
bandas mais im portantes do m undo, Mick
tam bém é conhecido por seus relacionam en
tos amorosos: o fruto disso sào sete filhos.

O grito de liberdade “Nós somos as garotas de Stonewall. Nós usamas nossos cabelos encaracolados. Não usa
mos roupas de baixo. Mostramos nossos pelos púbicos. Nós
usamos nossas roupas acima do joelho!” foi o estopim para a
jovem Madonna, que 14 anos após a Rebelião de Stonewall
chegaria no mundo pop pela porta da frente com o lança
mento de seu primeiro álbum de estúdio. O álbum, homôni
mo, completou 30 anos no último sábado (27), que sempre
apontou para as diretrizes do fiituro.

Sagitário

22/07 a 22/08

^

de 22/11 a 21/12 '

Libertação e mudan
Certas coisas não são
C
onscienttze-se
das
passíveis de explicação racio ças afetivas necessárias, en
mudanças que não podem ser
indefinidamente adiadas, aria
nal, mas tocam fundo no co carando as suas Inseguranças,
sagitarlano.
no.
ração. Permita que aquilo que
Tendência a se ape
Há uma luta entre ve
você não entende, mas sente,
lhos padrões, ambições, status i lhe transforme profundamen gar ao que anteriormente era
e uma mudança necessária de
fator de segurança. Mas já não
te. Desafios envolvendo saúde
atttude. Resistir às transform a
é mais. Perceba do que exata
de familiares e emoções que
ções necessárias apenas acenmente você deve se libertar. E o
não estão sendo bem digeriasticldade do processo.
^ ^ ^ m e mudar.
las.

Ê
1
!
i

Touro
de 21/04 a 20/05

Virgem
ide 23/08 a 22/09

Para que se liberte do
' oprime, terá que muceítos e atitudes, taurlm no. Constate como o que antes
fjd a v a significado a sua vida, já
não dá mais. Siga sua nova ver
dade. Momento em que novos
ambientes, pessoas e situações
lhe chamam. Mude ou será
udado.
I

Importantíssimas
questões familiares, afetivas
e financeiras estão em jogo
agora. Dia em que percebe a
diferença entre agir segundo
velhos padrões ou olhar para o
futuro e inovar. A sintonia com
amigos, grupos e o seu lugar na
sociedade vem passando por

Film e so b re assassin ato de K ennedy estreia em
setem b ro , dois m eses an tes dos 50 anos do crim e
O filme “ Parkland” , sobre o assassinato de
John F. Kennedy, vai estrear em setem bro nos Estados
Unidos, dois meses antes do aniversário de 50 anos
do crime. O longa é produzido por Tom Hanks e tem
marca a estreia na direção do escritor Peter Landesman. No elenco, estão atores como Zac Efron, Mareia
G ay Harden, Paul Giamatti, Billy Bob Thom lon, Jacki W eavere Ron Livingston.

udanc^
Câncer
de 21/06 a 21/07

t

íRefieocãa d a Sem ana
espere ser bem sucedido em tudo, o fracasso
pode trazer extraordinários toques de sabedoria".

Libra

Aquário

de 23/09 a 22/10

de 21/01 a 19/02

As situações familia
res, que podem ser desagradá
veis, levarão a mudanças nos
relacionamentos.
Enfrente os seus me
dos internos, se desapegue do
que você tanto teme perder.
Momento em que há a necessi
dade de mudanças na casa, na ^
família e nas relações, libriano.

^

Mudanças
emocio
nais são importantes e se con
frontam com velhos padrões
nos relacionamentos. Novas
possibilidades na carreira en
volvem retomar propósitos e
idéias esquecidas. A verdadei
ra libertação é ser quem você
é, sem medo de aprofundar e
transform ar relacionamentos.

de 22/11 a 20/01

Desapegar de um anA necessidade de I
transformação afetiva e de i tlgo status ou situação é necessário, para se abrir ao novo.
padrões de comportamento é
fundamental. Se você não bus
Pare de continuar repetindo
car a própria transformação, ^comportamentos, como se isso
será radicalmente mudado pe ' garantisse as coisas, capricorniano.
las circunstâncias. Deve se li
bertar de padrões compulsivos,
Novas situações fami
liares e emocionais são neces
possessivos e controladores,
^Irginiano.
sárias a suaevoluçâo.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

\í

Capricórnio

Algumas coisas che
gam ao final, independente de
sua vontade ou controle, aquariano.
Aprenda com as expe
riências da vida e agradeça as
bênçãos, mesmo que disfarça
das de desafios. Um novo pen
sar conduz a um novo agir. t o
lue você precisa asora.

Peixes

Escorpião

^ ^ d e 23/10 a 21/11

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

Mudanças no traba
lho dependem, antes de mais
nada, de mudança de conceitos
e paradigmas. Cuidado com ve
lhas posturas dogmáticas, com
conhecimentos que não tem
mais paixão. Momento impor
tante para mudar paradigmas,
acessando uma verdade mais
.essencial.

Encarando os seus
medos mais profundos é que
você descobrirá a sua força
Interior. Uma mudança de va
lores, que se reflete emocio
nalmente e materíalmente, é
necessária. Não se apegue ao
que já demonstrou que não
tem o valor que anteriormente
você atribuía.
fontt: http-y/horoscopovlrtual.uoi eom.br/
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HORIZONTAIS
I. Vento suave e fm e o . (5)
4. Afirmaçio que eaUbèlece uma igual
dade entre duas e.xprcssôcs matemáticas. (7)
8. Dolo, fraude. (7)
9. Sétimo planeta a partir do Sol. (5)
10. Soberano que governa um estado
monárquico. (3)
II. Alo ou efeito de animar. (8)
13. Indústria de produtos cerâmicos. (6)
14. Celhos, pestanas. (6)
17. Qualquer corda que passa pelo cen
tro da drcunferèncja. (8)
19. Mulher do tia (3)
21. Um dos m n d es responsáveis pela
execução da Revolução Russa de 1917.
(5)
22. Desgaste provocado pdo atríta (7)
24. Êmb^os. (7)
25. S ^ t o s (em inglês). (5)
VERTICAIS
1. Banheiro (em inglês). (8)
2. ReUtívoa Itália antiga (feminino). (7)
3. Parte de um ch^éu. (3)
4. Relativo a idade (feminino). (6)
5. Modo de adquirir um imóvel através
de posse pacifica durante certo tempa
(9)
6. Era usado como arma. (5)
7. Resistir, ser contrário a. (4)
11. Ato ou efeito de adiar. (9)
12. Grau, nivd (plural). (8)
15. Esporte de corridas de iate. (7)
16. Que ocorre no momento (plural). (6)
18. Unidade monetária do )apão (plu
ral). (5)
20. Escorregar (em inglês). (4)
23. São parecidas com os sapoa. (3)
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Fone: (14) 3263-1062 | email: jornalíSnoticiasdelencois.com.br
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

EMBARQUE NESTE
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães
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Voce gostaria
de aprender?
Fale com o
escritório
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Cintia Fotosrafkas

Daniel Boso Prado foi batizado no dia 28/07.
no Santuário Nossa Senhora da Piedade

Ana lulya • 3 Meses

Alex - 10 Meses

P.lisangela e Marcelo casaram no ^ art»
registro Civil no dia 27/07
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Henrique - 11 Meses

OntHftne§nhé%

Cjrm«FototrafU^

Malhcus - 1 Mc>

Lanna Vitória - 6 Meses

Isadora - 2 Meses
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Andreia e Cley

Valentina - 5 Meses

Mirela - 7 Meses

Luana e Marcos

OnOt hc\u§$^é%

C M it

N éia, Felipe e Carlos

Sandro e Sandra

Terezinha c Maria

Lau Paixão - 05/08

Sabrina Santos -31/07

Rodrigo Cascrta OH/08 e Cíislame 02'OS
áá
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CÉSAR OEBARA

www.noticiasdelencois.com.br

Junior Rando - colecionador e
restaurador de carros e brinquedos antigos

