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Agendamento de casas populares
setembro
começa no dia 16 de
Critérios para participar do projeto “Minha Casa Minha Vida” incluem renda de até R$ 1.600 e residência fixa em Lençóis no período de 5 anos
MafccIoStaífi
Entre os dias 16 c 20
de setembro, os lençoenscs te
rão a oportunidade de realizar
o agendamento do programa
federal ‘'Minha Casa Minha
Vida”. O processo será feito no
ginásio do “Tonicào” das 8h às
16h. Os interessados deverão
portar RG, CPF e o Cartão do
Cidadão Municipal, além de
possuir os critérios minimos
de participação. Veja na ma
téria todos os requisitos para
participar do projeto. Pág.03
Senai e D iretoria de
Desenvolvimento oferecem
cursos gratuitos
O Senai disponibi
lizou 112 vagas para cur
sos técnicos. Trata-se de
uma parceria entre a Dire
toria de Desenvolvimento
e a instituição de ensino,
''ãp quatro cursos em dife.^nics segmentos do conheci
mento técnico. As inscrições
são gratuitas e podem ser fei
tas no Centro do Empreende
dor das 8h às 17h. Para tanto
a pessoa interessada deverá
portar RG, CPF. comprovante
de residencial e escolarida
de para se inscrever. Pág. 03

E o itip ^t^o h ^ra à a rv ^ da construtora Ecovfta trahaiham no Jardim Carolina para edificar as 452 casas do projeto *'Minha Casa Minha Vtda"

Casos de HIV em Lençóis são por falta do uso de preservativo
nivulgaçio
Para o mestre em
mfectologia pela UNESP,
Marcelo Ranzani, os casos dc
contaminação pelo vírus HIV
estão associados á banalizaçào do sexo. falta dc educa
ção cm saúde e o preconceito
que as pessoas possuem cm
usar 0 preservativo. O qua
dro apontado pelo infcctologista reflete o número dc
86.16% dos casos dc HIV cm
Lençóis Paulista associados
à falta dc segurança duran
te a relação sexual. Pág. 03

Handebol
masculino
disputa semi
final neste
domingo (1)
Em 12 anos a Diretoria de Saúde de Lençóis Paulista registrou 159 casos de pessoas infectadas com o H I\\ sendo 93 em hom ens e 66 casos em mulheres
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Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens
aumentam no decorrer
da tarde.

A prograitiaçào religiosa contará com prôcissão, novenas e missas em louvor a “Afde Piedade

Amanhã,
(31)
tem início á programa
ção da Festa dc Nos
sa Senhora da Piedade
cm
Lençóis
Paulista.
Além das procis
sões. novenas, e missas cm
louvor a padroeira da cida
de. haverá passeio ciclísti-

co, praça de alimentação c Namp; Dia T -N ino c Fer
apresentação de shows na nando; Dia 5- Os Quatro;
Concha Acústica, gratui- Dia 6- Julia Nunes c Max
lamentc a partir das 22h. Nascimento; Dia7- ABR3:
As comemorações vão Dia 8- Gaby Moretto; Dia
até 0 dia 15 dc setembro. 12- Edu c Anderson; Dia
13- Grupo Toque Novo;
Confira a program ação
Dia 14 Erick c Eder; c dia
dos shows:
Dia 31 - Banda G5 e 15 Jerry Adriani. Pág. 06

“Atos e Cenas"
apresenta peça inspirada em
obra de Orígenes Lessa. Pág. 06
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Marcos Aparecido de
Toledo é adwgado,
empresário e teólogo.

ÉC H ^TO LER A
b íb l ia ?
Infelizmcnte é o que
muitos cristãos dizem. E ver
dade que alguns textos não
fazem brotar muito interes
se pela sua leitura. Sabemos
que para ler c entender corrciamentc a Palavra de Deus
serão necessários estudos
paralelos, no sentido de se
conhecer a época, a cultura e
os costumes do povo a quem
os escritos foram dirigidos,
e, ainda, procurar conhecer o
mínimo indispensável sobre
0 autor daquele Iínto, sem
perder de vistas que toda a
Bíblia foi divinamente ins
pirada. Entretanto, para que
isso não aconteça devemos
tomar algumas providencias.
Em primeiro lugar é neces
sário orar ao Espírito Santo
para que abra o nosso en
tendimento. A leitura deverá
ser mais com o coração do
que propriamente com a vi
são. Absoluiamcnte ninguém
conseguirá ler e entender a
Biblia fazendo leitura igual
ou semelhantemente a outros

livros. 0 próprio JESUS no
livro de Lucas ensina; “En
tão lhes abriu o entendimento
para que pudessem compre
ender as Escrituras" (Lucas
24:45). O Espírito de Deus
é quem nos abre os olhos es
pirituais. Entender a Bíblia é
algo que extrapola a simples
capacidade de estudo, onde
0 leitor deve desapegar-sc
do materialismo, com to
tal isolamento do seu “eu",
na busca do sobrenatural de
Deus. Em segundo lugar, o
contato, 0 manuseio com a
Bíblia c muito importante,
pois, é muito difícil entender
aquilo com que não temos
contato. Evidente que, para
que JESUS abra nosso en
tendimento é necessário que
tenhamos lido e meditado em
primeiro lugar. 0 primeiro
passo é ler, o segundo c me
ditar. No Salmo 1 existe uma
bem-aventurança para os
justos que meditam de dia e
de noite sobre a Palavra. No
livro de Tiago 1:25, existe
relatos sobre as bênçãos para
quem medita c pratica. Em
terceiro lugar a leitiuu e me
ditação devem acontecer de
forma disciplinada e não de
sordenadamente. A principio,
devemos ler e meditar sobre
poucos versículos, gastando
3 ou 4 minutos apenas. O
ideal é um tempo maior, que
só virá com disciplina e per
severança. Com toda a certe
za, usando desses princípios,
você estará lendo a Bíblia
toda cm um ano. E preciso
investir tempo na leitura e
meditação, como forma de
buscar o reino de Deus. As
sim, com a busca você es
tará fazendo a sua parte, e,
consequentemente, o Senhor
Todo Poderoso fará a dEle.

Editorial
A tão esperada data
dc agendamento para aqui
sição dc casas por meio
do programa “ Minha Casa
Minha Vida” foi divulga
da pela prefeitura muni
cipal. A partir do dia 16
de setembro, a população
Icnçoense terá uma chance
para adquirir a casa pró
pria. O agendamento c a
primeira etapa do proces
so; 0 segundo será o cadastramento das informações
dos interessados, que pos

teriormente será analisado
pela Assistência Social.
Segundo informações da
diretoria, não será necessá
rio passar a noite em filas,
pois todos os interessados
serão atendidos. Cabe ao
cidadão lençoense provi
denciar os documentos ne
cessários para o cadastro
c torcer para que as infor
mações cumpram os pré-requisitos de aquisição do
imóvel no Jardim Carolina.
Por essas e outras.

os munícipes estão em
festa litcralmente. Nes
te final de semana inicia a
tradicional Festa de Nos
sa Senhora da Piedade da
igreja matriz. Além da pro
gramação religiosa, a po
pulação poderá prestigiar
shows musicais, praça de
alimentação, gincanas e
recreação, que seguem até
o dia 15 de setembro, en
cerramento da festa e dia
da padroeira do município.
Além da progra

mação para toda a famí
lia, neste fmal dc semana
tem também agenda para
a garotada. Amanhã tem o
projeto “Criança Feliz" no
Centro de Convívência Má
rio Covas no baíi ro Maestro
Júlio Ferrari, cl
‘i de artes, gincan. ‘ . - •dos e brincada
gicas, exposição Uw .
para todas as idades, além
de uma feira onde os parti
cipantes poderão trocas li
vros. Vale a pena conferir!

Colunista
História, Filosofia
e Sociologia da
Ciência e o ensino de
Ciências Naturais
Msc. Ailton Jesus Dinardi
Coordenador Pedagógico do
Colégio Francisco Garrido e
Coordenador dos Cursos de
Tecnologia em Gestão Ambiental € Bioenergia da FACOL

Ao longo das últimas
décadas, a pesquisa cm ensi
no de ciências tem eviden
ciado a relevância do papel
desempenhado pela História
c Filosofia da Ciência (HFC)
no ensino e aprendizagem das
ciências. Abordar conteúdos
sobre a História c Filosofia
da Ciência (HFC) na sala de
aula é uma forma de estudar o
presente c fazer relações com
0 passado com a finalidade dc
desmistificar a ciência como
atividade individual, cumulati\a, neutra e linear. Diversos
autores convergem nessa di
reção, defendendo e expondo
razões para a presença da HFC
nas salas dc aula dos diversos
níveis de ensino. Porém quan
do SC busca a implementação
da HFC na educação básica,
por exemplo, alguns fatores
apontam para as dificuldades
que serão encontradas nesse
processo. Dentre os fatores
que corroboram com esse “si
lêncio" com relação à HFC
podemos citar a formação dos

professores em cursos de má
qualidade, que não exploram
a HFC como conteúdo (em
si) das disciplinas científicas
e muito menos, como estra
tégia didática facilítadora na
compreensão de conceitos,
modelos e teorias; as distor
ções e erros apresentados nos
materiais didáticos produzi
dos e destinados, principalmente para o ensino público
e a quantidade de trabalhos
de pesquisa publicados, com
objetivos voltados para a im
plementação em sala de aula,
ou seja, há um abismo entre
0 valor atribuído à HFC e a
sua utilização, com qualidade,
como conteúdo c estratégia
didática nas salas de aula da
educação básica.
Se a pesquisa em en
sino dc ciências tem eviden
ciado a relevância do papel
desempenhado pela HFC no
ensino c aprendizagem das
ciências, ainda é incipiente
essa perspectiva nos (Tursos
de Licenciatura cm Ciências
fazendo-se necessário um in
vestimento significativo na
formação inicial destes pro
fessores, no sentido de propi
ciar subsídios que possibili
tem uma visão mais adequada
c ampla a respeito da produ
ção científica e das relações
CTS-Ciência, Tecnologia e
Sociedade. Com relação aos
materiais didáticos a aborda
gem da História c Filosofia
da Ciência ainda são defi
cientes nos livros didáticos
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de ciências, o que deixa claro
a dificuldade ou até o desco
nhecimento de autores sobre
conteúdos de HFC.
A HFC ainda é pen
sada como algo periférico,
secundário, uma “ilustração”.
Há, sem dúvidas, poucas pes
quisas voltadas sobre o uso da
HFC em sala de aula nos peri
ódicos analisados.
Embora a História,
a Filosofia não resolvam to
dos os problemas do Ensino
de Ciências, podem auxiliar
a resolvê-los na medida em
que: podem humanizar as
ciências e aproximá-las dos
interesses pessoais, éticos,
culturais c políticos da comu
nidade; podem tomar as aulas
de ciências mais desafiadoras
e reflexivas, permitindo, deste
modo, 0 desenvolvimento do
pensamento crítico; podem
contribuir para um entendi
mento mais integral de ma
téria científica, isto é, podem
contribuir para a superação da
falta de significação que se diz
ter inundado as salas de aula
de ciências, onde fórmulas e
equações são recitadas sem
que muitos cheguem, a saber,
0 que significam; podem me
lhorar a formação do profes
sor auxiliando o desenvolvi
mento de uma epistemologia
da ciência mais rica e mais au
têntica, ou seja, de uma maior
compreensão da estrutura das
ciências bem como do espaço
que ocupam no sistema inte
lectual das coisas.
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receber
A XVI Bienal In
ternacional do Livro do Rio
começou ontem, 29, no Riocentro. O evento terá mais
de cem debates e bate-papos
com autores, sendo que 27
deles convidados estrangei
ros, como Mia Couto, Javicr Moro, Nicholas Sparks,
Emily Giffin, James Hunter
e César Aira. A expectati
va dos organizadores é que
cerca de 600 mil pessoas
passem pelo centro de con

venções até 0 dia 8 de setem
bro, encerramento da Bienal.
Como país home
nageado, a Alemanha trouxe
uma delegação de escritores,
ilustradores, editores e agen
tes para a cidade. Um dos
principais nomes do grupo
é Ilija Trojanow, autor de “O
colecionador de mundos" e
“Degelo" (ambos da Com
panhia das Letras). O cx-jogador de futebol Michac!
Ballack também veio oara

0 evento. O estande alfr
tem 4(X) mil metros qu ■
dos — de um toial de 5^ - ^
divididos em três pavilh*:'^
da Bienal — , c terá '*bçrtu- '
ra oficial hoje, às 18h, com a
presença de Wilfried Grolig,
embaixador da Alemanha no
Brasil; Sônia Jardim, pre
sidente da Bienal do Livro;
Wolfgang Bader, diretor do
Instituto Goethe; e Marifé
Garcia Boix, vice-presidente
da Feirado livro dc Frankfurt

Com alta da Selic, poupança volta a render mais, mas perde de fundo D!
Com o aumento dos
juros básicos da economia, da
Selic, para 9% ao ano, a cader
neta de poupança volta a ter, a
partir de hoje, uma única re
muneração: dc 0,5% ao mês,
mais a Taxa Referencial (TR).
Com a mudança, uma fortuna
de RS 237 bilhões (equivalen
tes a 45% dos recursos totais
na caderneta) passa a render
dc acordo com a antiga nor

ma, segundo o Banco Cen
tral. Este montante se refere
às ^licações de milhões de
brasileiros feitas a partir de 4
de maio dc 2012, quando en
trou em vigor uma regra que
determina que o rendimento
da poupança fica em 70% da
Selic mais a TR sempre que
os juros estiverem iguais ou
menores do que 8,5% ao ano.
O objetivo do governo, na

época, era permitir a queda
dos juros sem provocar uma
fuga de cotistas de fundos de
investimento para a caderneta
Mesmo
rendendo
mais a partir de agora, pas
sando de 5,88% para 6,17%
ao ano, a poupança perdeu
brilho em comparação a ou
tras aplicações conservado
ras, que acompanham mais
dc perto a elevação da Selic.

Aparições de ursos em zonas urbanas dos EUA aumentam a cada ano
Correr em uma tri
lha perto dc casa, numa pe
quena cidade do estado de
Michigan, sempre fez parte
da rotina de Abigail Wetherell, de 12 anos. Até meados
dc agosto, quando a menina
foi atacada por um urso c
foi gravemente ferida. Na
mesma semana, mais seis
pessoas foram surpreendi
das também por ursos, cm
diferentes estados dos EUA.
Em Wyoming, as vítimas
eram turistas, já em Idaho,

foram dois pesquisadores
que trabalhavam dentro de
um parque. E, no Colorado,
uma mulher foi mordida en
quanto dormia dentro de uma
barraca de camping. Os ata
ques, felizmente sem mortes,
trouxeram à tona uma preo
cupação cada vez mais cres
cente no país: as aparições
dos animais em quintais de
casas c em ruas movimen
tadas, antes raríssimas, têm
crescido nos últimos anos.
Apesar de conhecidos pelo

comportamento pacífico, re
gistros dc mortes por ataques
desses animais aumentam a
cada ano. Uma pesquisa do
“Journal of Wildiife Mana
gement" mostrou que en
tre os anos de 1900 c 2009,
foram 63 vítimas dc ureos
negros no Canadá c nos Es
tados Unidos. Destes, 86%
aconteceram a partir dc 1960.
Apesar do aumento, estudos
apontam que a chance dc ser
morto por uma abelha pode
scr quase 200 vezes maior.
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ERRATA
Pedido de desculpa
Nós, Michel Ramalho (diagramador) c Marcelo Staffa (fotógrafo), gostaríamos dc nos
desculpar com os senhores Junior Rando c José Guido pela publicação equivocada da
fotografia / legenda dos senhores, divulgada na coluna “Eu Leio o Jornal Notícias dc Len
çóis" da edição passada do jornal, n° 098,
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Diretoria Social divulga datas
para agendamento de casas

Divulgação

M arcelo SUffa

Da Redaçáo
A Prefeitura de Len
çóis Paulista, por meio da
Diretoria de Assistência e
Promoção Social estabele
ceu as datas para o agenda
mento obrigatório, entre os
dias 16 a 20 de setembro no
ginásio do Tonicâo, para os
interessados cm aderir o pro
grama “Minha Casa Minha
Vida" do Governo Federal,
que antevê o sorteio de 452
casas no Jardim Carolina.
O programa “Minha
Casa Minha Vida” estabele
ce como critérios renda bru
ta familiar de ate R$ 1.600,
não ter casa própria, não ter
participado de nenhum fi
nanciamento, parcelamento
imobiliário ou arrendamen
to em qualquer localidade
do país, alcm do cidadão ser
residente em Lençóis Pau
lista há mais de cinco anos.
O lençoensc que
participará do agendamento
obrigatório deverá compare
cer no ginásio do Tonicão das
8h às 16h. nas datas estabele
cidas portando RG, CPF c o
Canâo do Cidadão Munici
pal do casal, ou de solteiro.
Após o agendamenlo, o participante receberá
um comprovante contendo
o dia e o horário que deverá
-tomar ao ginásio do Toni
cão para o cadastramento.
A diretora de Assis
tência e Promoção Social,
Elisabctc Ortado Aihanásío,
explica que as informações
fornecidas pelos cidadãos
serão analisadas, verificadas
e cruzadas com os dados do

86,16®/o dos casos de HIV
em Lençóis são causados por
relações sexuais sem proteção

t
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Programa municipal oferece teste rápido gratuito
if

Da Redação

o CTA (Centro dc

Serão oferecidas 452 casas, por meio do programa **Minha Casa Minha Vida
cadastro oficial, para cons
tatação das informações e
cumprimento dos requisitos,
“o objetivo da averiguação é
atender às famílias que rcalmente se enquadram nos cri
térios definidos pelo progra
ma Minha Casa Minha Vida e
atender a quem de fato neces
sita desta moradia popular.”
A construtora Ecovita
já iniciou as obras de constru

ção das 452 casas no Jardim
Carolina. Cada imóvel irá
dispor de 52 metros quadra
dos, divididos em dois dormi
tórios, sala, cozinha e banhei
ro. Dc acordo com a Diretoria
dc Assistência e Promoção
Social haverá 28 imóveis des
tinados a categorias especiais,
das quais 14 serão destinadas
às famílias que tenham um
ente com deficiência gra

ve ou irreversível, outras
14 para idosos (acima dc 60
anos). As demais 424 casas
serão destinadas ao restante
dos inscritos no programa.
A Prefeitura Mu
nicipal por questão de se
gurança recomenda que
nenhuma pessoa passe a ma
drugada em filas no local,
tendo cm vista que todos in
teressados serão atendidos.

Centro de
Reabilitação será
reinaugurado

Senai de Lençóis Paulista oferece 112 vagas
para quatro cursos técnicos
gratuitos
Dtvul|Acto

Com investimentos
de R$100 mil, o Centro de
Reabilitação Municipal de
Macatuba foi reformado e
-'ontará com novos equiimentos como bebedou
ro. barras paralelas para
fisioterapia entre outros.
O espaço leve pin
tura interna e instalação
de aparelhos de ar condi
cionado feitos por meio de
mão de obra cedida pela
administração municipal.
O
recurso
foi
conquistado por meio dc
emenda parlamentar pro
posta pelo deputado fede
ral Paulo Teixeira (PT).
A rcinauguração do
espaço está marcada para
a próxima sexta-feira (6).

çaram no último dia 26 de
agosto e vão até o preenchi
mento das vagas. A seleção
dos candidatos será por or
dem de chegada. Os cursos
oferecidos são: Assistente de
Departamento de Pessoal,
Desenhista da Construção
Civil, Eletricista Instalador e Operador de micro.
Para se inscrever o
candidato deverá compare
cer ao Centro do Empreen
dedor, localizado à Rua Cel.
Joaquim Anselmo n® 11, das
8h às 17h, portando cópia
do CPF, RG, comprovante
de endereço e escolaridade e
CPF do responsável (menores
de 18 anos). A idade mínima
para inscrição c de dezes
seis anos. Mais infonnaçôes
no telefone (14) 3263-0445.

As inscrições estão abertas desde a última segunda, 26
Da Redação
A Prefeitura Mu
nicipal de Lençóis Paulista
por meio da Diretoria dc De
senvolvimento Geração dc

ISAMIX

Emprego e Renda oferece em
parceria com o Senai - Servi
ço Nacional de Aprendizagem
Industrial 112 vagas gratuitas
para quatro cursos técnicos.
As insenções come-

Acessa SP recebe prêmio de 1 milhão
de dólares da Fundação BilI Gates
Divulgação

“Trabalhe com quem faz história.”

Representantes do Acessa SP na cerimônia em Singapura
Da Redação

Construção
isam ixtrad in g @ yaho o.co m .b r

O Acessa São Paulo
foi premiado em 1 milhão de
dólares pela Fundação Bill
& Mellina Gates. A premiaçao ocorreu cm Cingapura, o
qual está em sua 14* edição.
Considerado um marco da in
clusão digital, 0 Acessa São
Paulo cm Lençóis Paulista já
registrou desde sua inaugu
ração 73,139 atendimentos.
Oferecendo para a
população dc todo o Estado
dc São Paulo novas tecnolo
gias dc informação c comu
nicação, o Acessa São Paulo

contribui essencialmente para
0 desenvolvimento social,
cultural, intelectual e econô
mico dos cidadãos paulistas.
Em operação desde
agosto dc 2008, o posto do
Acessa SP em Lençóis Pau
lista conta com um espaço
amplo e adaptado, com oito
microcomputadores para uti
lização da população, que
segundo dados do Centro do
Empreendedor, recebe cm
média 53 pessoas diariamente.
O acesso é gra
tuito e pode ser feito
pelo
indivíduo
median
te
cadastro
obrigatório.

Testagem e Acompanha
mento) e SAE (Serviço Ambulatorial
Especializado)
por meio da Diretoria de
Saúde registram que 86,16%
dos casos confirmados de
HVI em Lençóis Paulista
estão relacionados a rela
ções sexuais sem proteção.
De acordo com o
CTA e 0 SAE, entre 2001
c 2013 foram 159 notifica
ções de casos de HIV Desse
total, 69 pacientes são as
sistidos com os antirretrovirais, 24 são monitorados,
22 pacientes se tratam cm
outras cidades, e 44 já fa
leceram. Das 159 notifica
ções, 93 são do sexo mascu
lino c 66 do sexo feminino.
O HIV é um vírus da
imunodeficiência humana,
causador da AIDS. O vírus
ataca o sistema imunológico
humano, o qual é responsá
vel por proteger o organismo
de infecções e baclénas. “ele
destrói essas células (especialmentc os linfócilos CD4)
prejudicando de maneira
brutal a imunidade, c per
mitindo que a pessoa con
taminada fique doente por
germes oportunistas. Com
isso vêm a AIDS, fase em

i. I

í

que pode ter infecções pul
monares, intestinais, de pele,
no sistema nervoso central,
tumores, entre outros, que
podem 0 levar a morte”,
aprofundou o pesquisador e
mestre em infectologia pela
UNESP, Marcelo Ranzani.
A população ainda
comete os mesmos erros na
hora da relação sexual por
falta de consciência e educa
ção de saúde. Na concepção
de Marcelo Ranzani, muitos
desses problemas se devem
ao fato da banalização do
sexo. “A minha impressão
é a de que em nosso país
falta muita orientação em
saúde de forma geral. Além
disso, há uma banalização
do sexo, inclusive cm nove
las e programas populares
da televisão aberta. Acre
dito que as pessoas estão
perdendo o medo da AIDS,
já que se entende que a efi
cácia do tratamento na era
pós-coquetel permite uma
melhor qualidade de vida
dos portadores”, ressaltou.
Marcelo
Ranzani
ainda destacou que embora
seja 0 preservativo a garan
tia que não haverá trans
missão de uma DST, ou a
gravidez indesejada, muitos
homens c mulheres prefe
rem não usar o prescrv’ativo.

Pesquisadores da USP desenvolvem vacina
que pode significar a cura da AIDS
Desde 2002 pes
quisadores da Faculdade de
Medicina da Universidade
de São Paulo - USP, têm
desenvolvido uma vacina
imunizante (HlVBrl8), que
visa agir em regiões fixas
do vírus que não passam
por mutações. Os pesqui
sadores da USP utilizaram
um programa dc compu
tador que identificou regi
ões permanentes do HIV c
encontraram dezoito frag
mentos dc peptídeos posteriormente incorporados na
vacina. “Estes fragmentos
podem estimular o siste
ma imune dos vacinados a
produzir anticorpos contra
0 HIV. Ou seja, seria uma
vacina para ser aplicada nos
paciente com o vírus para
reduzir a carga viral, fun
cionando como um medica
mento”, explicou Ranzani.
No entanto, a pes
quisa não tem tido apoio
da esfera pública c pri
vada, tendo cm vista se

tratar de um estudo com
um custo muito elevado.
Para o mestre em
infectologia o método para
prevenir a contaminação
pelo vírus continua conser
vadora: “Fazer sexo seguro,
com uso do preservativo.
Não compartilhar objetos
cortantes ou agulhas que
contenham sangue ou secre
ções. Evitar 0 uso dc drogas,
cspecialmcnte as injetá
veis. Essa é a melhor forma
dc prevenção”, apontou.
Os
exames
de
DST são feitos por meio
do sangue, quando se de
tecta anticorpos contra o
vírus HIV Sempre são re
alizados dois testes por
métodos diferentes, antes
dc concluir-se como teste.
O Programa Munici
pal de DST/AIDS e Hepati
tes Virais dc Lençóis Paulis
ta realiza assistência integral
aos pacientes infectados,
além de oferecer o teste rápi
do e os testes de laboratório.

Caolp realiza
12“ Mostra de Orauídeas
em Lençóis Paulista
luliana Morelli
O Clube dc Ami
gos Orquidófilos de Len
çóis Paulista (CAOLP) re
aliza entre os dias 13 e 15
de setembro a 12“ Mostra
de Orquídeas com Vendas.
O evento aconte
cerá no Salão Paroquial
(Salão dc Festas) Nossa
Senhora da Piedade. Além
dos associados do CAOLP,
os não associados também poderão expor flores

no dia 13, a partir das 8h.
Haverá a venda
dc mudas c plantas adul
tas selecionadas, por preço
do produtor. A exposição
é aberta a toda população.

Confira os horários:
Dias 13 e 14 de setembro
das 8h às 22h.

Dia 15 de setembro
das 8h às 18h.
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com churrasq ./banheiro/

o

P A T IN F O R M A

O P O R T U N ID A D E S D E
EM P R EG O S d is p o n ív e is
Açougueiro (2 vagas)
/Úiaaor de corrente
Ajudante de motorista
Apanhador de laranja
Analista de recursos humanos
Assessor de vendas externo
Assistente administrativo
Assistente de vendas {dispo
nibilidade pam trabalhar em
macatuba)
Atendcntc de balcão (2 vagas)
Atendeiite de trailler
Auxiliar de almoxarife
Auxiliar de cozinha
Auxilar de enfermagem do traba
lho (disponibilidade para viajar)
Auxiliar florestal
Auxiliar de inventãrio florestal
(sem experiencia/ensino médio)
Auxiliar de instalação
Auxiliar de laboratório (masculina/desejável; técnico em açúcar
álcL>ol}
Auxiliar de linha de produção
(pn>dução de hos)
Auxiliar de linha de produção
(área de metalurgia)
Auxiliar mecânico de autos
Auxiliar de padeiro
Auxiliard e soldador
Camareira
Carregador/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 6lX)h e nrlO)
Eletricista de manutenção
industrial (com o curso de 600
h e nrlü)
Eletricista instrumentista (téc
nico em elétrica ou instrumen
tação)
Eletricista ínstalador/montador
Eletrotécnico
Empregada doméstica (2 vagas)
Encarregado de produção
Faxineiro (com experiência em
residência)
Gerente de restaurante
Gerente comercial
Lider/analista de logistica (gra
duação administração/logisUca/
contábil)
Linha de produção
Lubrihcador de máquinas
Marceneiro
Mecàiúco de caminhão
Mecânico de autos
Mecânico de manutenção de
autos
Mecânico de máquinas pesadas
Mecânico de máquinas agrícolas
Montador de móveis
Moloboy / entregador de pizza
Motobny entregador de lanche
Motoboy / entregador de docu
mentos

Motorista de caminhão (cnh d disponibilidade para viajar)
Motorista de caminhão (cnh d.
Viajar e morar em outra cidade)
Motorista de caminhão (cnh d)
Motorista carreteiro (cnh e. Para
viajar e morar em outra cidade)
Motorista de ônibus (curso de
transporte coletivo)
Motorista de ônibus circular
(curso de transporte coletivo - 20
vagas)
Oficial geral (plantio de mudas e
reílorestamento)
Operador de caldeira
Operador de empilhadeira
Operador de grun (disponibilida
de para viajar e morar em outra
cidade)
Operador de máquina de prensa
(produtos reciclados)
Operador de pá carregadeira
Operador de roçadeira costal
Operador de telemarketing (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/complelo 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 geral. 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 floresta]
Tratorista agrícola
Tratorista agricola (sTiga exclusi
va para portador de deficiência
parciiil)
Vendedor (a) (loja de eletroeletrônícos)
Vendcdor(a) (boutique)
Vendedor de serviços (finan
ceira)
Vendedor externo (produtos de
higiene e alimentos)
Vendedor externo (produtos de
tabacaría)
Vendedor externo (vendas de
cursos)
Vendedor externo autonomo
(produtos de beleza pessoal)
Vendedor interno e externo
Vigilante (disponibilidade para
residir na fazenda)

despensa/^ragem 2 carros-R$-400.000,00-TDLEDO lMÓVEIS-3263-0187.
JARDIM V1LLAGE: so
brado c/3 dorm sendo
1 suite c/closet e banh.
hidrom ./sala de estar/
lavabo/sala de jantar/
c o z in h a / d e s p e n s a /
lavanderia/^ragem
3
carros coberta/canil-RS-5 5 0 .0 0 0 ,0 0 -T O L E D O
IMOVElS-3263-0187.
JARDIM

ITAMARAT1

-

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 ria /d e s p e n s a /á re a
de lazer oom piscina/
garagem 3 carros.-R$-5 5 0 .0 0 0 .0 0 -T O L E D O
IMOVEIS-3263-0187.

PRAIA GRANDE
alugo apartamento no
“ boqueirão" à 50 metros

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

da praia.
Fone: 3264 4345 / 3263

SAVEIRO a 1.6 M l 2000
G BRANCA DIREÇÃO/
VIDRO/TRAVA • FS VEÍ

1961

CARROS/MOTOS
VENDE-SE
Toyota Corolla 2003 com
adaptação para deficien
te físico, motor novo
com 6m il km . R$ 30 mil.
- (14) 9 97028779 / 3263
6509 (José Carlos)
Voyage Ano 83 ■ Cor
Onza - Álcool Origina! 4 marchas - Fone: (14)
9871-0721/9677-6859
MONZA Ano 90 - Me
cânica OK - Pneus novos
- Dlr. Hidráulica - Docu
mento OK - Fone (13)
9726-7094

JARDIM
rTAMARATI:
casa com 3 dorm.sendo
1 suíte c/doset e banh.
hidrom ./sala de estar/
sala de jantar/sala de
T V /la v a b o /b a n h e iro /
oozinha
planejada/
d e sp e n sa /la v a n d e ria /
garagem 2 carros/-RS- 5 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO

ASTRASEDAN 1.8
2003 G AZUL COMPLETO
FS VBCULOS - Fone (14)
3264-3033
CORSA HATCH 2P
1997 G BRANCO VIDRO/
TRAVA/ALARME F5 VElCULOS - Fone (14) 32643033

IMOVEIS-3263-0187.
CLASSIC UFE 2007 Fl£X
CEhfTROr
PONTO

EXCEl£NTE
COMERCIAL:

sobrado com 3 dorm.
sendo 1 suite/02 salas/
co p a/co zln h a/b an h eiro/despensa/edtcuta cj
churrasqueíra/garagem -RS-500.000,00-TOLEDO
IMÓVEIS-3263-0187.

PRETO TRAVA - FS VEÍ
CULOS - Fone (14)32643033
O ASSIC UFE 2007 FLEX
PRETO DIREÇÃO/TRAVA/
ALARM E/RODAS-FS v e í 
c u lo s

- Fone (14) 3264-

a riT R O :
la.CASA: 03 dorm .^ala
ampla/2
banheiros/la-

CELTA 2P 2004 G
PRATA ÁR/TRAVA/ALARM E-FSV EIC U LO S-Fone

vanderia/ 2a. CASA: 02
dorm /sala/cozinha/ba-

(14) 3264-3033

nheiroAavanderia/ 3a. C

OM EGA GLS 1999 G
PRATA COMPLETO - FS
v e íc u l o s - Fone (14)
3264-3033

CASA: salSo c/churra$queira/banheíro e cozlnha-todas edificados no
mesmo lote de terreno-

-R$-7oaooo,oo
TOLEDO IMÓVEIS
-3263-0187.
JARDIM

rTAMARATI:

sobrado c/03 dorm .serv
do 1 suíte/saia de estar/
sala de Tv/sala de jantar/e scritó rio /co zin h a /
lavabo/2
banheiros/
área de lazer com pisxina/garagem 2 carros-R$-6S0,000,00

JARDIM VILIAG E

casa

2005 FLEX PRATA
COMPLETO - FS VEICULOS • Fone (14) 32643033
G O lf

SPORTLINE

2.0

2011
FLEX PRETO
COMPLETO - FS VEÍCU

PEUGEOT 307 FELINE
2008
G PRETO
COMPLETO • FS VEÍCU
LOS
Fone (14) 32643033
KOM BI 98
BRANCA
ENTR. R$ 5.000,00 +
24X RS 500,00
-FS VEÍCULOS-Fone (14)
3264-3033
UNO

M IU E

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

LOS - Fone (14) 32643033

R$ 6.500,00 ^ 48X RS

3033
SAVEIRO 1.6 CE G6 2014
OKM BRANCA COMPLE
TA - FS VEÍCULOS - Fone

carras/oom frente para a
lagoa- RS-400.000,00
TOLEDO IMÓVEIS3263-0187.

WAV
ENTR.

RS 3.000,00 -f 48X RS

R$360,00 com tranferenda grátis - 32641613/7834-9576
Hb20 1.6 2013 32643644/9610-5950 shop
cars veículos

4 9 9 ,X ■FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033
UNO VrVACE 4P 2011
VERMELHO
ENTR.

RS 6.500,00

48X RS
630.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

Honda BIz ClOO 2002 R$1.2(X),(X) de entrada
36 parcelas f ia s de
R$122,(X) com tranferenda grátis - 32641613/7834-9576

XSARA PICASSO GLX
1.6 2010 PRETA ENTR.

RS 8,000,00 <*■ 48X RS
839.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033
SAVEIRO
1.6 TROOPER 2010 PRATA ENTR.
R$ 7,000.00 + 48X RS
815.00 - FS VEÍCULOS
Fone (14) 3264-3033

S-10 2.5 Cab. Dupla 1999 - Diesel - Azul (14)32643033
Ford
Ka
2004
R$3.500,00 de entrada
* 48 parcelas f ia s de
R$420,00 com tran-

TA ENTRADA + 48X RS
649.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033
ECOSPORT XLT 2 .0 2009
PRATA ENTRADA + 48X
RS 660,00 • FS VEÍCULOS
-Fone (14) 3264-3033
GL

95

Bandeirante Cab. Dupla

fixas de R$294.00 com
tranferenoa
grátis

UNOSM ART 2001
V l 0 R O /

KOM BI

Ô

98

BRANCA

C B300R

2012

BRANCA
M inI m oto trackbikes
nos modelos cross ou
motogp é na Pagan M o
tos fone 32644345

Ecosport xlt freestyle
2009 prela completa
3264-3644/9610-5960
shop cars veículos

okm , moto Honda semi
nova. Pagan Motos fone
3264 4345
FinarKiam ento de moto
Honda okm com entra
da com a m enor piarceta
do mercado. “Grátis 02
capacetes" Pagan Motos
fone: 3264 4345

3264-1613/7834-9576
CRV 2.0 LX A uL 4x2 Completo - 2011 -G a 
solina - Branco - (14)

Capacete ebf ou liberty aberto ou fechado S
60,00 só na pagan motos
fone; 3264 4345

AUTOEXAME
EM 4 PASSOS

.

í

Km tifiUr au csiK^lho:

1

2

COURIER 1.4 1998 G
PRATA DIREÇÃO/VIDRO/
TRAVA - FS VEÍCULOS •
Fone (14) 3264-3033

ttc;.
isso
l e \ a n u d o s . óbiiixado.s c mãos lu cintura.
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E N S A IO F O T O G R Á F IC O N E W BORN

Newborn é o ato cuidadoso de fotografar
bebês recém-nascidos, entre 3 e 10 dias de vida.
O corpo do bebê ainda está flexível,
facilitando colocá-lo em posições estratégicas
para serem fotografados.

Venda de"lnstrumentos Musicais
Aulas de violão I Guitarra I Baixo
Viola I Cavaco
- f—^

R. Anita Ganióaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com

R ua Anita Garibadi, 1083
Centro - Lençóis Paulista
WWW. cintiafotógrafias. corr

G

Com pro/troco por moto

EscortG L95-RS3.000,00
de entrada + 48 parcelas

*
Palio EX 98 - R$3000,00
de entrada
48 parce
las fixas de R$367,50

C6R GOORR 2006 G PRE
TA

shop

1613/ 7834-9576

590.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

CB 600F HORNET 2010
G PRATA

3644/9610-5960
cars veículos

RS 620.00 - FS VEÍCULOS
- Fone (14) 3264-3033

(14) 3264-3033

KM/

S-IO Colina prata 2008
flex com pleta
3264-

RS360/X) com tranferenda grátis - 3264-

• 1990 - Diesel - Azul (14)32643033

LHA
IM IL
ÚNICO DONO

2 0 1 3 /Bros 150 flex 2013
■ Pagan Motos fone;
3264 4345

CASSO GLX 1.6 2010
PRETA ENTRADA + 48X

GOL 1.0 G5 2013 PRA
TA ENTRADA + 48X RS

CRF 230 2012 G VERM E

ferenoa grátis - 32641613/ 7834-9576

M onza

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

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

Blz 125 flex 2013 / Bu
100 - 2013 /Fan 125
2013/F a n 150 flex 2013
/ Títan 150 ex flex 2013
/ Lead 110 - 2013 / CB
300r 2013 / XRE 300 •

530.00 - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033
XSARA Pl-

TOLEDO IMÓVEIS
3263-0187.

laníira/sala de jantar/
banhelro/cozinha/tavanderia/garagem coberta 2

WAV

UNO VIVACE 4P 2011
VERMELHO
ENTR.

K O M B I16001998
G BRANCA - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264-

Vectra
GLS
94
R$3.000,00 de entrada
48 parcelas fixas de

M IIIE
BRANCO

GOL 1.0 G5 2013 PRA

3264-3033

zanino/sala de estar oom

UMA AREA d e TERRAS-com 15.960,00m2-entre

FOX 1.6 4P PLU5

MONTANA 1.8 2005
FlEX PRATA COMPLETO FS VEÍCULOS - Fone (14)

infixnvKÕ H '(14|l7617)00 RatnalZouraM T.IbM CH ioaqüim GabnH.tl Centro

ite cAianhelra de hidrotnassagem/sala de TV/
sala de estar/saia de jantar/cozinha/banheiro social/lavan d ería/ed icu ia

3264-3033

VEÍCULOS • Fone (14)
3264-3033

(Par^quetn pocsiar)

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

FIORINO 1.3 FIRE 2012
FlEX BRANCA ÚNICO
DONO - FS VEÍCULOS Fone (14) 3264-3033

UNO
2008

32643033

VECTRA ELÍTE 2010 FLEX
PRATA COMPLETO • FS

CULOS • Fone (14) 32643033

com 3 dorm .sendo 1 su

3033

WLUO FIRE 2007 FLEX
PRETO COMPLETO - FS
VEÍCULOS - Fone (14)
3264-3033

com tranferencia grátis
-3264-1613/7834-9576

3264-3033

brado com 03 dorm.sendo 1 sulte/varanda/me-

os bairros JdSantana
e Residendal Açai-R$1.500.000,00-TO LEO O
IMOVEI-3263-0187.

VIDRO/TTtAVA - FS VEÍ
CULOS • Fone (14) 3264-

1998 G VERDE COMPLE
TO - FS v e íc u l o s ■Fone
(14) 3264-3033

ENTR. RS 5,000,00 * 24X
RS 500.00 - FS v e íc u l o s
-Fone (14) 3264-3033

VECTRA G LS2.0
1994 G AZUL COMPLETO
-FSV EIC U L0S-Fo ne(14)

JARDIM rTAMARATI: so
do

GOL 1.0 4P 2000
6 DOURADO DIREÇÃO/

G PRATA

3033

COURIER 1 3 1998 G
PRATA BÁSICO - FS VEÍ

(Artvtrsd» trabadto, rnmpravantv

3264-3033

a la r m ea r a v a

Vogai vó fíd o i d e oco tdo com o p ta io detetm in a ch p trh em prtrf/adoi
l^ra fwtottTifTwffto no m tvfnj »tnvei do M l. baita rr>mpar*c»f ponando RG. CFf.

CULOS Fone (14) 32643033
GOL 1.0 16V 1998 G
BRANCO BÁSICO - FS
VEICUIDS • Fone (14)

PALIO W EEK. 1.5

(14) 3263 5184
facebook. cxjm/cintiafotografaslp
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Atividade Delegada está no
orçamento municipal de 2014

O projeto de fortalecimento da segurança pública entrou na pauta da prefeitura municipal em 2010
__________

Divülgaçio

Coluna da
Transparência
Acompanhe aqui como cada um dos orgãos
públicos gasta o seu dinheiro.
Foi
aberta
licitação
para
contratação
de
empresa
especializada
para
realização
dos serviços de limpeza nas Creches e Esco
las. O resultado sai no dia seis de setembro.
Licitação de número 099 prevê a contratação de em
presa especializada para realização dos serviços de
limpeza do Centro do Empreendedor. O edital anteci
pa que a empresa deve disponibilizar no mínimo dois
funcionários para execução dos serviços no local. O
resultado tam bém deve sair no dia seis de setembro.
Dia 19 de agosto o Laboratório Sanobiol Ltda e
a em presa Fresenius Kabi Brasil Ltda, serão as
responsáveis pelo fornecimento de diversos ti
pos de soros para o município. Os custos unitá
rios entre os 13 itens, variam de R$1,21 a R$2,46.
Pedras do tipo “rachào” foram licitadas pela
Prefeitura
de
Lençóis
Paulista.
A pedrei
ra Diabásio Ltda ofertou pelo m^ R$37,70.

s

:• j

Atividade Delegada prevê pagamento de Policiais i\filitares para reforçarem a segurança em horário de folga
Beatriz de Oliveira

c provável que esse seja o mo
tivo pelo qual a data foi pos
tergada para o ano que vem.
Em 25 de junho des
te ano, foi criada a Lei 4.476,
instituindo o pagamento men
sal aos integrantes da Polícia
Militar que exerçam ativi
dades, em horário de folga,
previstas na legislação mu
nicipal. No documento ficou
previsto que a remuneração
será calculada sobre os se
guintes valores; “até 100%

Pelo visto a Ativi
dade Delegada - Policiais
Militares que podem tra
balhai cm horário de folga
‘ dc\'c aiciar em Lençóis
P.iuli^' I apenas cm 2014.
Quando o assunto co‘ “ ou a tomar xorpo, o que
empenava o princípio do pro
jeto era a indisponibilidade de
recursos financeiros da Pre
feitura para sanar os custos. E

da UFESP (Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo), por
hora trabalhada ao Coronel,
Tenente - Coronel, Major,
Capitão, I” Tenente, 2® Te
nente e Aspirante a Oficial;
ate 90®/o da UFESP, por hora
trabalhada ao Subtenente,
1® Sargento, 2® Sargento, 3®
Sargento, Cabo c Soldado".
A implantação da Ati
vidade Delegada é de grande
interesse do município como
mecanismo de fortalecimento

da segurança pública, segun
do nota da assessoria da Pre
feitura que ainda ressaltou a
previsão da atividade para o
ano que vem. “Salientamos
que a execução da Ativida
de Delegada está prevista
no PPA (Plano Plurianual) e
será incluída no orçamento
para 2014. Ainda neste ano,
encaminharemos um novo
plano de trabalho para o es
tabelecimento da parceria”,
afirma nota da assessoria.

Trecho na saída da cidade confunde motoristas

Com valores de R$0,77 a R$13,36, oito tipos de luvas
cirúrgicas foram licitadas, cujas empresas Ciriirgica
Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda; Larismed Com.
Mat. Méd. e Hosp. Ltda e Starmed Art. Méd. e Hosp.
Ltda foram às vencedoras na licitação número 089.
A Prefeita Bel Lorenzetti foi notificada por ine
xatidões apontadas em relatório das contas anu
ais do exercício de 2012. A partir do dia 12
de agosto a governante terá 30 dias para apre
sentar considerações a respeito da notificação.
A em presaCoresV ivasCom érciodeTintasLençóisLtda
ofertou o m enor preços por lotes de tintas no dia nove de
agosto. Foram seis lotes cujo total foi cerca de R$90 mil.
As inform ações acíma foram obtidas dos atos oficiais do
Diário O ficial do Estado, Portais Transparência da
Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM e CMFP.

Beatrí7 de Olrvdra

■j -.

Transporte de alunos de M acatuba recebe
investim ento de cerca de R$115m ii
D ivulg açio

A verba será destinada a manutenção do transporte

Não há placa de sinalização indicando acesso à Rodovia Marechal Rondon -SP 300 pela pista da direita
Beatriz de Oliveira
A sinalização em
uma das saídas dc Len
çóis - trecho no final da
Avenida Papa João Paulo
II - está confundindo moto
ristas que não estão acostu
mados a passar pelo local.
Uma entrada sinaliza
sentido São Manuel e Botu-

catu, porem a via expressa
paralela também pode ser
confundida como saída al
ternativa para a rodovia Ma
rechal Rondon, que por falta
de sinalização, acaba condu
zindo os motoristas à antiga
sede da empresa Disimag.
A dificuldade de en
tendimento c a probabilidade
de um acidente ao motoris

ta que passa pela primeira
vez no local, ainda pode ser
maior no período da noite.
O departamento de
trânsito da Prefeitura in
formou que foi enviado um
ofício a central da conces
sionária Rodovia do Tietê
(empresa que administra a
rodovia Marechal Rondon
SP - 300) nesta semana, so

08 lehôei Carbox
08 tehõet Infrored

10 Sessões
Carbox

10mm
DrenagemLinfâtka
comultratton

licitando uma sinalização
adequada para o local. “Até
que isso não aconteça esta
remos estudando uma medi
da paliativa de sinalização
no local, pois a identifica
ção daquela área pertence à
Rodovia do Tictc”, afirmou
Ulisses Francatti, encarrega
do dc equipe do departamen
to dc trânsito de Lençóis.

à vista
ou

à vista
ou

à vista
ou

6 vezes de

8 vezes de

6 vezes de

8 vezes de

R$ 55,00

I R$ 140,00

\

3264-9139

/

9148-0359

Rua Cel Joaquim Anselmo Martins, 1241 - Centro • Lençóis Paulista

%

Yoga
Meditação
Lian Gong
Professor

Marcos
Venditti

P A R C E LA M E N T O S NO C A R T Ã O OU C H E Q U E

( 14 )

Lo ja De B lk e - Rua Inácio Anselmo, 822 - Fone: (14) 3263-7487

R$300,00 il R$1.000,00

à vista
ou

Ligue e Agende:

Bicicleta Free Agent 2011
Quadro em alumínio, garfo e
guidâo em cromoly, peças de
grandes marcas R$ 1.000,00

10 Drenggem Línlótíco

R$580,00

R$ 80,00

tura será de R$ 44.703,08.
O pedido da verba
feita pelo prefeito Tarcísio
Mateus Abel foi aceito após
análise técnica da equipe
de convênio de transporte
onde também ficou defini
do o aumento do repasse
da Secretaria c, consequen
temente, a redução da con
trapartida do município

Vende

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

10 senões corbox
!0 Infrared

R$450,00

[ R$83,00

A Prefeitura dc Ma
catuba investirá verba dc
R$114.623,30 na manuten
ção do Programa de Trans
porte de alunos da rede esta
dual dc ensino no município.
Um convênio fir
mado entre a Secretaria dc
Estado da Educação que
investirá R$ 69.920,22 e
a contrapartida da Prefei

D r a . C a r o í i n e R ic c o la

14. 3283-1676
14. 9134-7329

C u líU t

R Cei. Joaquim Gabriel n'’ 643
Centro - Lençóis
marcos vendiUi©y4^;o-^

br
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CULTURA

Handebol disputa semifinal pela
Liga Regional de São Manuel

4“edição dos Jogos Escolares conta
com mais de três mil estudantes
BtêiTxz

Oltvrira

Divulgaçio

Participantes do Joelpin (versão infantil dos Jogos Escolares)

Beatriz de Oliveira
Começou ontem a 4**
edição do Joelp (Jogos Es
colares de Lençóis Paulista),
com a participação dos alu
nos do sexto ao nono ano da
Rede Municipal de Ensino.
O objetivo dos
jogos é incentivar a prá
tica esportiva c a qualida
de de vida dos estudantes.

Cerca de 3 mil alu
nos vão para as praças es
portivas para disputar as
modalidades cabo de guerra,
basquete, handebol, vôlei,
fxitsal, queimada, atletismo,
xadrez, damas e tênis de
mesa. As competições sâo
realizadas na EMEF Prof
Lina Bosi Canova, na pista
municipal de atletismo e no
ginásio de esportes Tonicào.

A lunos do C olégio Francisco G arrido
disputam cam peonato de xadrez
A partida será no próximo domingo (I), a partir das 10hI5, no ginásio Flamboyant da cidade de Botucatu
Da Redação
No próximo domin
go (1), a equipe adulta de
handebol masculino de Len
çóis Paulista terá a possibi
lidade de disputar a segunda
final consecutiva, caso vença
a representação de Botuca
tu no ginásio Flamboyant, a
partir das lUhl5 da manhã.

“A vaga para a semi
final foi garantida após uma
bela campanha da equipe
Icnçocnse durante a fase de
classificação, ficando invic
ta e encerrando em primeiro
lugar da chave, o que per
mitiu que 0 time jogasse no
playoff contra a quarta colo
cada do grupo, a cidade de
Praiânia. Dessa forma con

seguimos sem nenhuma difi
culdade uma vitória passan
do a semifinal”, ressaltou o
técnico Luciano Carmo Liz.
Os esportes coletivos
tomaram-se uma tendência
cada vez mais consolidada no
cenário esportivo Icnçocnse,
e o handebol adulto de lençóis
caso vença a partida semifi
nal poderá disputar um titulo

inédito: o bi-campeonato de
handebol masculino da Liga
Regional de São Manuel.
A outra semifinal
acontece entre as equipes
de Dois Córregos e Marilia no mesmo dia. A vitó
ria garante aos Icnçocnses
vaga na final e a possibili
dade de disputa do bi cam
peonato
na competição.

O Colégio Fran
cisco Garrido realiza neste
sábado (31), a partir das
9h, campeonato de xadrez,
cujo objetivo é estimular a
prática deste esporte que
mescla conceitos de tática
e estratégia. “Essa inicia
tiva é realizada através do
espírito inovador da dire
ção c dc todo o corpo do
cente do Colégio, tal como

0 desejo dc desenvolver jo 
vens com o discernimento
necessário para observar
buscar as melhores opor
tunidades e condições dc
vida,” aprofundou o pro
fessor e organizador do
evento, Bruno Godinho.
O Colégio Francis
co Garrido fica localizado na
Rodovia Osni Mathcus, Km
108 cm Lençóis Paulista.

CULTURA
Rlcârdo Romero

Cia‘‘Atos e Cenas”apresenta peça
inspirada em obra de Orígenes Lessa
sociedade civil c o ditador.
Construída
sobre
Neste domingo (1), uma fábula do poder c da de
a Cia Teatral Atos e Cenas mocracia onde uma onça se
apresenta às 17h na Casa da intitula a Rainha da Floresta
Cultura de Lençóis Paulis Azul, com direito de comer
ta a peça “A Floresta Azul” . qualquer súdito dc seu reino.
Com texto adapta A notícia espalhada por toda a
do da obra do escritor Orí floresta, fez com que uma reu
genes Lessa, a peça teatral nião definisse um plano para
conta a história de uma flo acabar com o reinado da onça.
A direção da peça
resta onde os personagens
(bichos), representam as fi é dc Nilccu Bernardo, com
guras da sociedade cm épo elenco de Bryan Luccas,
ca de regime militar: polí Leda Fernandes. Marina
cia, intelectuais, imprensa Ronque e Sabrina Burato.
Os convites podem
oficial, imprensa marrom.
Beatriz de Oliveira

Os ingressos antecipados para a peça podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br

ser adquiridos no site ww” '
sympla.com.br pelo valor
RS 5 mais taxa de RS 2, ou
antecipadamente por RS 5.
Ser\iço
O que: Cia Teatral Atos e
Cenas apresenta “A Floresta
Azul"
Quando: domingo (1) dc
setembro
Valor: R$5 antecipadamente
Censura: livre
Onde: Casa da Cultura Rua
Sete dc setembro, n*^34
Informações:
(14) 3263-6525

Começa amanhã, 31 de agosto a festa Projeto “Criança Feliz
chega
da Padroeira de Lençóis Paulista ao bairro Maestro Júlio Ferrari
Mdfcdo StaíTa

Divul^^çio
Da Redação

A imagem da padroeira em procissão pelas ruas da cidade dará inicio a comemoração

A diretoria de Cul
tura promove neste sábado
(31), 0 projeto “Criança Fe
liz” a partir das 14h, no Cen
tro dc Convivência Mário Co
vas no bairro Maestro Júlio
Ferrari cm Lençóis Paulista.
A programação in
clui oficina dc artes, gin
canas, brinquedos c brin
cadeiras
pedagógicas,
e.xposição dc livros para
todas as idades, além de
uma feira onde os partici
pantes poderão trocas livros.
“O objetivo do pro
jeto c difundir cultura c ci
dadania nos bairros dc Len
çóis Paulista para crianças
c adolescentes gratuitamen
te”. explicou Cláudio San
1
tos idealizador do projeto.
ifO Projeto “Crian
ça Feliz” percorre mcnsalmcnic bairros da cidade,
promovendo inclusão às
crianças c jovens dc ma
A programação inclui oficinas, gincanas e brincadeiras neira alegre c interativa.
k

Da Redação

Senhora da Piedade, shows
musicais, praça dc alimen
A Festa de Nossa Se tação. gincanas e recreação.
nhora da Piedade tem mobi
No sábado às 9h a
lizado a comunidade dc Len solenidade dc abertura terá
çóis Paulista para o início das uma procissão motorizada
celebrações no próximo sá com a imagem da padro
bado (31) Considerada tra eira pelas ruas da cidade e
dicional pela população, as no início da noite às 19h30
celebrações terão eventos re uma missa com envio mis
ligiosos no Santuário Nossa sionário dc mensageiros.

No domingo, dando
continuidade as celebrações,
os fiéis terão um dia reple
to dc cerimônias religiosas,
que serão realizadas no San
tuário, além dc um almoço a
mineira às 12h na praça dc
alimentação, para reunir ami
gos c familiares. A progra
mação festiva do evento se
gue até ò dia 15 dc setembro.

d
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a n a
de 30/08 a 06/09

Aries
Lembra aquele roteiro que Todd McFarlane, criador do Spawn, disse estar escrevendo há
anos? Pois então, parece que finalmente ficou pronto.
McFarlane esteve no evento Toronto Fan Expo e reve
lou isso por lá. Ele disse que a história é mais sombria,
mais voltada para o terror e comparou o material com
O Exorcista. McFarlane revelou ainda que pretende
iniciar as filmagens em 2014.0 roteiro mostra Spavsm
mais como uma presença que é sentida ao longa da
história e que ele nào estará na tela o tempo todo.

k-

O espólio do cantor Michael Jackson deve US
702 milhões em im postos atrasados e multas, disse o
Serviço de Arrecadação Interna (IRS, Receita Federal
dos Estados Unidos) em acusação apresentada à Justiça
Tributária.
O IRS diz que o espólio acum ulou essa dívida
porque subestim ou em centenas de m ilhões de dólares
0 patrim ônio deixado pelo artista, que m orreu em 2009,
aos 50 anos, vítim a de um a overdose de medicamentos.

F

\

i
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Dentista fã de Beatles quer criar clone
de ,lohn Lennon a partir de dente

FsX

Um dentista e f l dos Beatles quer clonar John
Lennon. Michael Zuk, usando o DNA de um dos den
tes do músico morto em 1980. Ele afirma que comprou
o m olar de Lennon em 2011, direto do filho da ex-govem anta de Lennon, Dot Jarlett, que havia ficado
com o dente rem ovido na década de 1960. “Dizer que
eu tive uma pequena parte para trazer de volta uma das
maiores estrelas do rock seria alucinante” , contou Zuk
ao tabloide britânico “The Sun”.

!Refiexãa da Semana
"Para realizar grandes conquistas, d evem o s não ap en as
agir, m as tam b ém sonhar; não ap en as planejar,
m as tam bém acreditar".

^ Leão

de 21/03 a 20/04

Sagitário

22/07 a 22/08

Saúde, trabalho, ta
lentos, valores e relaciona
mentos são os temas enfatiza
dos hoje aos arianos. Gratidão
pelas bênçãos da vida e força
Interna para superar adversldades são fundamentais. Ola
produtivo. Percepção do que é
Importante a você. Acordos e
^alianças são desafiadores.

Perceba o valor do
que você faz, dos seus talentos
e habilidades e como está ex
pressando-os. Um dia que en
fatiza as questões profissionais,
o aprimoramento, a excelência,
0 profissionalismo. Desapegue
da necessidade de estar com
a razão. Cada um tem as suas
ferdadesjeonino.

de 22/11 a 21/12
Benefícios relaciona
dos ao trabalho e ao aperfeiço
amento de habilidades profis
sionais. Perceba que valor você
dá ao trabalho. E também os
hábitos cotidianos que Influem
na saúde. O equilíbrio emocio
nal depende de uma Interação
positiva com as pessoas e que
^respeite diferenças.

Jouro

Virgem

Capricórnio

de 21/04 a 20/05

de 23/08 a 22/09

de 22/11 a 20/01

Energia
criativa
e
emocional enfatizadas. Lapida
ção, aprimoramento. Desafios
no trabalho. Respeitar o seu
ritmo é essencial, mas não sig
nifica se acomodar ou ser indo
lente, taurino. Favorecimento
ao que é feito com amor, com
prazer e atenção aos detalhes,
iue fazen^ ^ ^ ^ M ça.

0 Sol segue em seu
signo iluminando a necessi
dade de aprimoramento, dis
cernimento e de melhorias.
Desafio de se conscientizar de
seus valores mais importantes
e respeitar os valores alheios.
Seja grato, não somente pelo
que possui, mas pelo que a vida
iJem lhe ensinado, virginlano.

Tende hoje a se sentir
mais seguro e esta autoconfian
ça é fundamental, caprlcornlano. A maneira como se relaciona
e como lida com a carreira, a fa
mília e a casa está se modifican
do.
Um ritmo mais sereno
e a percepção do tempo certo
^e cada coisa ajuda você agora.

Gêmeos

Libra

Aquário

de 21/05 a 20/06

de 23/09 a 22/10

de 21/01 o 19/02

Fase Importante para
as questões familiares, emocio
nais e espirituais, geminlano.
inicio de semana que enfatiza
questões de bastidores e que
pedem reflexão e contempla
ção. Ainda há a presença de de
safios envolvendo a vida afetiva
e o relacionamento com crian-

Câncer

Dia Importante para
negociações e situações que
envolvem casa e carreira, libriano. Favorecimentos ao compar
tilhar talentos, recursos, valo
res. t compartilhando que se
multiplica. Ainda está em pauta
a percepção da diferença entre
os seus valores e os de outras
essoas.

*

de 21/06 a 21/07
Tentativa de harmoni
zar situações familiares e emo
cionais com a necessidade de
independização. DIa que favore
ce o trabalho em equipe e o con
tato com amigos e empresas.
União de esforços. Percepção de
como fazer a sua parte, de uma
forma criativa e produtiva, den
tro de um grupo, canceriano.

Questões domésticas
e familiares estão favorecidas
hoje, Centramento e conscien
tização. Negócios que envol
vem a família estão enfatizados.
Energia mais estável que nos
dias anteriores. Não se feche
em velhas concepções da reali
dade. Muito ainda há a ser re-

;en^o.
Peixes

Escorpião

& ^ d e 23/10 a 21/11

^ ^ à e 20/02 a 20/03

A Lua transita o se
tor de relacionamentos e você
deve ter cuidado com a ten
dência ao apego. As relações
com fortes bases tendem a se
aprofundar. Mas deve haver
atenção ao comodismo. Os in
tensos desafios emocionais dos
últimos dias tendem a se ame
nizar a partir de agora.

Capacidade de comu
nicação e de contato, criativida
de e produtividade estimuladas,
pisciano. Questões materiais e
emocionais que estavam difi
cultadas começam a apresentar
sinais de melhoria. Início de se
mana que pede calma e consci-1
ência da necessidade de um rit
mo mais natural e harmonioso.
fanxt: http://hoTosnpovlituol.uol.com.br/
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TIRINHA DA SEMANA

Mkh»l flamtlho

Palavras Cruzadas

ABABADADOS
BALAUSTRAR
BISSETRIZ
CABAZ
CACÓFATO
CINCO
DEBILITANTE
DÍZIMA
FATOR
FRAÇÃO
GERATRIZ
INTERPOLAR
PARCELA
QUATRO
TANGENTE

11

12
13

16
17

iie

i20

18

21

123

24

MtranhaAott«.bto|spot.€Ocn

H O R IZ O tm iS
1. Conjunto de hotála de tin u regUo. (9)
6. Arte (em Inglét). (3)
& RAchado em Imcaa. (7)
9. Pianeta du dftcma Miar. (S)
10. Na>'t9ador, marinheiro. (5)
12. Scrni audlvd (plural). (6)
14. Que produziu eco. (6)
15. Um doa óigioa do aparelho reprodu
tor naâ fibnea* da maioria dos manüferos
(phiral). (6)
18. Liblos. (6)
20. Pequena oodüUda no Início da tarde,
gmümcnte depois do a lm o ^ (S)
22. Palavra que indica idéia de açlo ou
estado. (S)
Z3. Rlacià, traço (plural). (7)
25. Contan dizer (em in^ès). (3)
26. Eaqudeto (pluj^). (9)
NTRTICAIS
1. Pertencente ou reUtht» á Holanda. (8)
2. Grande quantidade de dinheiro ou de
objetos predosos. (7)
3. Satélite da T m a. (3)
4. Que tem bastante idade (feminino, phiral).(6)
5. Canal ou galeria construído p a n con
duzir igua. (9)
6. Que tem asas. (5)
7. Conteúdo; escrita. (4)
11. Audaz, corajoso, destemido. (9)
13. Di^>erM; difundida; soha (plural). (8)
16. Fazer rasura em. (7)
17. Casa de assistência social que abriga
crianras absmdonadas ou idosos dcaomparauos. (6)
19. Cedo. precoce (em inglês). (5)
21. Frutos da videira. (4)
24. Conjunto; grupo; série (em in^ês). (3)

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emall: jornalí^notlciasdelencoís.com.br
Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

ONDE PRO CURAR ?
^ <ocüliz<içcc;s mjts frequente-b do cúnccr de
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&
G
G
C

0

M .. V-

Qr

1 •V b A
R i " i V> í'

•

*

l
•

^

•
i "

o QUE PRO CURAR ?
P o q u o n n s fo fjc l.is que nno
c ic a triz a m , m e srn o q u e n .io
c a u s e m dor

Voce gostaria
de aorender?
FaTe com o
escritório
14 -3 8 4 13 0 9 6

s e c r e ta ria ^ ^ c lu b c a g u a n o v a .c o m .b r

C a ro ç o s e e n d u re c im e n to s
q u e n a o d e s a p a ie c e rn
S a n q ra m e n to s fre q u e n te s e
sem c a u s a c o n h e c id a

FIQUE ATENTO I
E lembre-se que quando
diagnosticado precocemente o
câncer de boca tem cura .
Na presença de algum sinal
procure seu clrurglâo-dentlsta
rapidamente.

m a rc a re m o s d a ta s c
h o rá rio s d c a c o rd o
com a m a io ria in s c rita
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Adriana e Marina

André , Benício e Sabrina

Adriele e Nilson
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Cinriâ fotORr^ht%

Ontia Fototrahas

Cintid Fotoflrèfids
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Guacira , Pedro Henrique e Nir

Gabriela, loào e Tatiane

Denice e Heitor

Débora , Livia e Josemir
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Cfntid Fotoirahaa

O ntia Foioarafiaa

O n Tit Fotografias
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Ana Laura comemorou seu 1° aniversário no
dia 25 de agosto com os pais no Espaço Kids
i ir»r>3 Fotoarahas

Monique Gomes e Josué Costa parabéns pelo
casamento realizado dia 24 de agosto

Cecilia comemorou seu 3®aninho dia 24 de
agosto no Castelo festolandia com seus pais.

ra fia i

CíntiA Foioi^afia:

Cmtia Fotoerafias
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João Pedro comemorou seus 9 anos dia 20 de
agosto no Castelo Festolandia

Cecília foi batizada dia 11 de agosto na Paro
quia Cristo Ressuscitado

Sofia foi batizada dia 11 de agosto na Paróquia
Cristo Ressuscitado

Giovanna Duarte comemorou seus 15 Anos
dia 24 de agosto na VIP

t

Junior Placca - 31 de Agosto

Izilda Luccas - I®de Setembro

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 3263-1062 / 8124-6101 / 9666-6800
www.noticiasdelencois.com.br
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Venessa - 27 de Agosto

•V.Vi

