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Mais que amigos pais filhos uma
experiência de amor incondicional
o  momento e a história de três tipos diferentes de pais são relatados nesta edição, em homenagem ao Dia dos Pais

bcâtriz dc O liv r in

Eles educam, ensi
nam, protegem de formas 
distintas, entretanto, o amor 
que nutrem pelos filhos c o 
mesmo: o incondicional. No 
próximo domingo, 11, será 
comemorado o dia deles. 
No Brasil, o Dia dos Pais, 
foi instituído na década de 
50. Conheça a história de 
três pais lençoenses que re
lataram suas experiências ao 
Notícias de Lençóis. Pág.06

Via Rápida Emprego 
oferece curso de 

capacitação gratuito
O programa Via Rá

pida Emprego que irá oferecer 
curso gratuito de qualificação 
profissional no município, já 
está com inscrições abertas.

O curso a ser mi
nistrado scra de “Re
cepção c Atendimento” 
com total dc 30 vagas.

O programa Via 
*.apida Emprego oferece 
material didático gratuita
mente, bolsa auxílio no va
lor dc R$ 100 para alimen
tação e dc R$ 150 para o 
transporte, durante o perío
do dc capacitação. Pág. 03 O paisüfiis/a e pai de Auréiio. Rof^ério Bernardes se define como pai da geração }; ligado a infernei . esportes e aventura ao lado do pequeno

Prefeita confirma a construção de outras creches em Lençóis
Oivulî 11

Após inauguração da creche do Jardim Santa Terezinha, a prefeita Bel Lorenzetti anunciou novas unidades nos bairros íbaté e Maria l.uiza IV

índice Vacina contra HPV será oferecida pelo SUS

O governador do es
tado dc São Paulo Geraldo 
Alckmm, juniamcntc com 
o Secretário dc Educação, 
Hcrman Voorwald; partici
param na ultima sexta-feira 
(2) da inauguração da creche 
no Jardim Santa Terezinha. 
A unidade foi à primei
ra do Estado a ficar pron
ta dentro do Programa 
Creche Escola Pág. 03

Começa 
amanhã (10) a 

festa em 
louvor a 

Santa Teresa 
Jornet no Asilo

Pág. 03
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HP\ ser contraído por relações sexuais sem métodos preventivos

jm= i

S d  e algumas 
nuvens, 

Não chove.

O Papiloniavirus 
humano (HPV) c um ví
rus que pode scr contra
ído por meio dc relações 
sexuais. A transmissão 
c feita por contato gc- 
nital, tanto por homens 
quanto por mulheres.

A doença é a se
gunda maior causa dc 
morte dc mulheres por tu
mor no mundo, atrás ape
nas do câncer dc mama.

Um estudo reali
zado pela Agencia Interna
cional dc Pesquisa do Cân

cer revelou pela primeira 
vez que a \ acína contra o 
HPV, alem de proteger o 
colo do útero e outras regi
ões, também ofcrecc prote
ção contra infecções orais 
que estão associadas ao 
câncer de garganta. Pág.05

Paula Lima faz show 
hoje gratuítamente na 
Concha Acústica. Pág.oe
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Vamos cuidar do solo

Para que suas plantas 
exibam potencial paisagístico 
é muito importante que você 
cuide do principal elemento 
para mantê-las bonitas e sau
dáveis; 0 solo. Ele é ftinda- 
mental para a sobrevivência 
das plantas, pois fornece su
porte, água e nutrientes para 
que elas possam se desen
volver e ostentar belas flores.

O melhor solo para 
0 plantio é aquele que possui 
textura, ou seja, que possui 
tanto partículas mais grossas, 
que propiciam uma melhor 
drenagem, quanto as mais fi
nas, que possuem alta capaci
dade de retenção de nutrien
tes. No entanto, há espécies 
adaptadas a viver nos diferen
tes tipos de solo. Gerânios, 
rosas c papiros, por exemplo, 
são espécies que se desenvol
vera bem em solos argilosos, 
e consequentemente mais 
úmidos. Enquanto que ave- 
-do-paraiso, lantema-chinesa, 
malvaviscus, mussaenda- 
-rosa, antúrio, madressilva 
são espécies que se desenvol
vem bem em solos arenosos.

São reconhecidos no 
solo 17 elementos. Dentre 
estes, oito são denominados 
micronutrientes, por serem 
requeridos em pequenas 
quantidades, são eles: moli- 
bdênio, níquel, cobre, zinco, 
manganês, boro, ferro e clo
ro. E os outros sete são deno
minados macronutrientes por 
serem requeridos em doses 
maiores: nitrogênio, fósfo
ro. potássio (o famoso NPK, 
muito utilizado para adubar 
as plantas) enxoíre, magné
sio, cálcio, oxigênio, carbo
no e hidrogênio. Na falta de 
um desses nutrientes a planta 
poderá apresentar deficiên
cias. Os sintomas mais co
muns podem ser observados 
no caule e nas folhas, como 
0 crescimento raquítico dos 
ramos e folhas, morte loca
lizada de tecidos (necrose) e 
amarelecimento das folhas 
devido à perda ou à redu
zida formação de clorofila.

Além disso, o solo é 
composto por uma diversi
dade de seres vivos que em 
condições naturais mantêm 
0 equilíbrio do ambiente. 
As minhocas e as formigas, 
por exemplo, aeram a terra, 
que com maior porosidade 
consegue acumular ar ne
cessário para o crescimento 
das raizes e melhora a dre
nagem do solo. Fungos e 
bactérias fazem o papel de 
recicladores, decompondo a 
matéria orgânica, ou seja, fo
lhas, plantas e animais mor
tos devolvendo para o meio 
nutrientes que serão usados 
pelas plantas. E diferentes es
pécies de fungos e bactérias 
associam-se as raizes ajudan
do a planta absorver nutrien
tes essenciais para seu cres
cimento e desenvolvimento.

Analfabetísmo político,
um mal que vitima a 

cidadania

Alexsandro Teixeira 
Ribeiro

Jomaiista  ̂assessor de comuni- 
cação do Sindicato dos Enge^ 
ttheiros no Estado do Paraná 

(Senge^PR)

Nas urnas e por obri
gação. Esse é 0 resumo da 
participação política de uma 
parcela significativa da po
pulação brasileira. Somado 
a esses, há ainda aqueles que 
sequer se dão ao trabalho de 
votar, justificando cm uma 
seção eleitoral mais próxima 
à sua residência, mesmo es
tando a poucos quilômetros 
do local em que deveriam re
gistrar seus votos.

Longe de julgar a va
lidade das recentes manifes
tações populares, a falta de 
uma paulatina participação 
do mundo político e da omis
são, mais que por ignorância, 
mas por puro desinteresse, 
desemboca na súbita epifania 
da necessidade de ganhar as 
ruas para combater, dentre 
inúmeros inimigos, a corrup
ção no poder público, como 
algo que se instalou na histó
ria recente da política brasi
leira.

A corrupção no Es
tado e um certo grau de ino- 
perância nos três poderes são 
antigos em nossos sistema

político. Seu agravamento 
tende a aumentar com a falta 
de fiscalização e participação 
popular. De fato, é cômodo 
terceirizar as responsabili
dades de algo que desconhe
cemos e que não nos causa 
interesse. Assim como o é 
apontar falhas de atuação da
queles aos quais delegamos 
as referidas responsabilida
des.

Para o falecido dra
maturgo e militante alemão 
Bertolt Brecht, essa é a pior 
forma de analfabetísmo, o 
político. O analfabetismo dos 
que não participam do que 
acontece na Wda pública e 
que se orgulham de alegar em 
alto e bom som que odeiam 
política. Mal sabem esses 
que, ao se omitirem, dão anu
ência para que aqueles que se 
instalam ao poder façam uso 
da máquina pública a seu bel- 
-prazer.

Se, como aponta uma 
recente pesquisa realizada 
pelo Ibope, quatro em cada 
cinco brasileiros demons
tram descrença nos partidos, 
e, por conseguinte, na políti
ca, outra pesquisa, feita pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), apontou que a maioria 
dos eleitores não sabe qual 
exatamente é a ftmção de de
putados federais e estaduais, 
senadores e governadores. 
Provavelmente essa pesquisa 
reiteraria o resultado se am
pliasse os questionamentos 
para as funções de cargos não

No próximo domin
go será comemorado o Dia 
dos Pais em todo o país. De 
acordo com relatos, a come
moração surgiu há mais de 4 
mil anos atrás na Babilônia, 
por meio de um jovem que 
confeccionou um cartão de 
argila para o seu pai, com 
dizeres amáveis, desejando 
- 0 sorte, saúde c vida longa.

Já nos Estados Uni
dos, 0 registro dc comemo
ração do Dia dos Pais é mais 
recente. No ano de 1.909 uma 
moça chamada Sonora Luisc

queria uma data especial para 
homenagear o seu pai, pela 
admiração que sentia por ele.

Não demorou mui
to para os americanos se 
interessarem pela data, e a 
celebração se diftmdir por 
todo o estado de Washing
ton. Logo, a comemoração 
se espalhou pelo país intei
ro. Em 1972, o Presidente 
Richard Nixon, oficiali
zou então o Dia dos Pais.

No Brasil, desde 
quando foi estabelecido o 
Dia dos Pais na década de

50, a celebração c feita no 
segundo domingo do mês 
de agosto. Segundo regis
tros a data comemorativa foi 
criada pelo publicitário Syl- 
vio Bhering cm 1953, que 
propôs que fosse celebrado 
o primeiro Dia dos Pais no 
Brasil. O dia 14 de agosto 
foi escolhido para tal come
moração, por SC tratar do dia 
de São Joaquim, considerado 
patriarca da fanulia Bhering.

Nesta edição o Jor
nal Notícias de Lençóis traz 
entrevistas. com : pais Icn-

çoenscs que relataram suas 
histórias dc vida, de luta, 
de experiências em home
nagem ao Dia dos Pais.

Confira também nes
ta edição, as novidades sobre 
a nova creche inaugurada no 
município, c as orientações 
para o curso de P"' 
Atendimento que 
cido pelo Centro Oi- 
endedor em parceri 
programa Via 
prego. Uma ótima oporru- 
nidade de capacitação para 
quem está dtsempregado.í

eletivos, como o de secretá
rios, ministros e tantos ou
tros. Afinal, para onde aponta 
e a quem cobrar responsabili
dades pela inoperância ou má 
gestão, quando não se sabe “a 
César o que é dc César’?

Há grupos de dis
cussões, físicos ou virtuais, 
associações de bairros, ong"s, 
sindicatos e tantas outras 
agremiações da sociedade ci
vil e dos movimentos sociais 
que podem potencializar e 
coordenar a participação in
dividual na política. Deve
mos acompanhar em todas 
as instâncias o andamento 
da máquina pública, fazendo 
valer a Lei de Transparência 
c tantos outros dispositivos 
que possibilitem o acesso ao 
trâmite político.

Independente da cor 
de bandeira, de direção po
lítica, se esquerda, direita, 
centro ou suas quase infi
nitas filiações e colocações 
intrapartidárias, o que nos 
falta é politização. Mais in
formação, em detrimento ao 
entretenimento. Precisamos 
exercer a cidadania cm sua 
plenitude, não apenas co
brando quando a imprensa 
nos lembra, mas cobrar dia
riamente, da mesma forma 
como são realizadas votações 
e tomadas decisões, em âm
bito municipal, estadual ou 
nacional, de temas e projetos 
de lei cujos reflexos muito 
nos importam, que a política 
seja, de fato, para o povo.

Senado aprova PEC que autoriza médico militar a trabalhar no SUS

O Senado aprovou 
quarta - feira (7). a Pro
posta de Emenda à Consti
tuição 122/2011, que per
mite aos médicos militares

atenderem pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A votação da PEC 
foi acompanhada pelo mi
nistro da Saúde, Alexandre

Padilha. A iniciativa o mai 
uma medida para au: 
lar a oferta de médic.  ̂
localidades onde há ca 
cia desses profíssi^ . 1

Tribunais devem priorizar julgamentos sobre saúde, decide CNJ

O Conselho Nacio
nal dc Justiça (CNJ) apro
vou no dia 6, por unanimi
dade, recomendação para 
que os tribunais priorizem 
o julgamento de ações en
volvendo planos e seguros 
de saúde. A proposta foi

apresentada pelo ex-depu
tado Flávio Dino, cujo fi
lho morreu em um hospital 
de Brasília no ano passado.

Na mesma decisão, 
0 CNJ recomendou que 
os tribunais de todo o pais 
criem varas especializadas

para julgar processos en
volvendo questões de saú
de. A proposta do relator, 
conselheiro Ney Freitas, 
é que essa especialização 
ocorra nas varas de fazen
da pública, que agregaria 
uma nova competência.

Micro e pequenas empresas vão fornecer serviços para os Jogos Olím-

O Comitê Organi
zador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 
lançou na última quarta-fei
ra, 7, o Portal de Suprimen
tos, que será utilizado para

a contratação de serviços e 
compras de itens necessá
rios à realização dos even
tos. Por meio do portal, em
presas fornecedoras poderão 
se informar sobre o plano de

demandas dc bens e serviços 
dos Jogos, detalhado com o 
cronograma de compras. A 
previsão do comitê c a aqui
sição de 30 milhões de itens.

Pesquisa revela que população apoia poder de investígação do MPF

C M M S de lençóis
^ bllcsçle do (AMS ■ Initituto do Apoie o Porcorlii o Açlo

Sodol • CNPJ 07.U I.94t/00Q l-ll.
Poflitndo ne Minlitérto do JuMlça como OSOt 

•ob n* Ot071.0010U/2007-07 doido 21/02/2007.

Etta publicação encontra-te representada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de 
Lençóis Paulista, Estado da S lo  Paulo, sob o n« 07, Uvro B-1, Folha 14 dtsde 01/11/2011.

Pesquisa divulgada 
ontem, 8, pelo Ministério Pú
blico Federal (MPF) mostra 
que 80,4% dos entrevistados 
defendem que o MPF deve 
investigar crimes. O poder 
de investígação da instituição 
foi ameaçado pela Proposta

de Emenda à Constituição 
(PEC) 37, que proibia o Mi
nistério Público dc fezer in
vestigações criminais. A PEC 
37 foi rejeitada pclo Con
gresso Nacional em junho. 
A pesquisa “Diagnóstico da 
Imagem do Ministério Pú

blico Federal’* traz dados dc 
5.063 entrevistas, feitas cm 
todas as regiões brasileiras 
dc fevereiro a julho dc 2013 
c foi realizada pclo Núcleo 
dc Pesquisas da Universi
dade Federal Fluminense.
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Lençóis ocupa lugar no ranking
3

do
IDHM na região do Centro-Oeste Paulista
Da Redação

O crescimento popu
lacional tem mostrado que as 
administrações públicas pre
cisam cada vez mais de pla
nejamento em longo prazo e 
muito fôlego para acompa
nhar a população, sobretudo 
em quesitos básicos como 
qualidade de vida, segurança, 
acesso à educação de quali
dade e distribuição de renda.

, Recentemente um 
estudo publicado pela Orga
nização das Nações Unidas 
(ONU) mostrou um ma
peamento dos municípios 
que melhor apresentaram o 
IDHM (índice de Desenvol
vimento Humano Munici
pal). O estudo foi publicado 
conforme o censo de 2010, 
realizado pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE) por meio de 
pesquisas em todos os mu
nicípios brasileiros. O IDHM 
vai de 0 a 1, quanto mais pró
ximo do zero, pior o desen
volvimento humano e quanto 
mais próximo do l, melhor.

A respeito da re
gião centro-oeste do esta
do de São Paulo, o maior 
IDHM é de Bauru, seguido 
por Botucatu. Os critérios 
analisados foram expectati

va de vida, distribuição de 
renda e acesso à educação.

Considerada uma 
cidade com alto IDHM, 
Lençóis Paulista ficou na 
quarta colocação dos mu
nicípios da região. O pior 
IDHM foi de Borebi.

Acerca desses nú
meros obtidos por Lençóis, 
o diretor de desenvolvimen
to, Altair Aparecido Toniolo, 
“Rocinha”, destaca os inves
timentos feitos na adminis
tração nos últimos anos em 
áreas como educação, saúde, 
infraestrutura, apoio as mi- 
croempresas e qualificação 
profissional. “Os números 
mostram que estamos no ca
minho certo, pois temos mais 
aberturas de empresas do 
que fechamentos, mais con
tratações de trabalhadores 
do que demissões, economia 
sustentável e diversificada, 
educação profissionalizan
te de qualidade, importante 
centro produtor de açúcar 
e álcool, distrito empresa
rial regularizado e uma rede 
de fomento que dá apoio 
aos empreendedores garan
tindo o suporte para o de
senvolvimento econômico.”

O papel dos jovens no 
desenvolvimento humano

Na medida em que 
há ocupação cultuai, inte
lectual ou profissional para 
os jovens na sociedade, fica 
cada vez mais claro que além 
de serem rotulados como 
“futuro da nação”, os jovens 
exercem um papel funda
mental como pilar desenvol- 
vimentista de uma sociedade. 
Rocinha também chamou 
atenção para as diretrizes de 
investimentos voltadas para 
os jovens, além de ressaltar 
o combate à criminalidade 
e o uso de drogas como os 
maiores problemas para o de
senvolvimento na educação. 
“É uma diretriz do governo 
municipal oferecer a popula
ção e principalmente aos jo
vens o acesso a educação e ao 
conhecimento. Porém, é im
portante que tenhamos uma 
atenção constante a todos 
os problemas, encarando-os 
com muita responsabilidade 
e buscando constantemente 
a sua solução ou alternativas 
que os amenize. A educação 
é um dos fatores determi
nantes da qualidade de vida 
de uma população, possibi
lita mobilidade e crescimen
to social, portanto, investir 
com qualidade em educação 
fundamental e técnica profis-

j^>»iv AtUt lDHM 2013 d«O N U .com dado»doccm odem oRrilicod< 201ü ffUo pelo IBC
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sionalizante, é enfrentar com 
coragem os desafios aponta
dos e melhorar os índices de 
desenvolvimento humano.”

Distribuição de 
rendaidesafios a serem 

cumpridos

Lençóis Paulista é 
uma cidade que se encon
tra em localidade estratégica 
no estado de São Paulo. Sua 
economia é diversificada e 
sustentável, os moradores 
possuem fácil acesso as gran

des universidades da região, 
além de contar com grandes 
centros profissionalizantes. 
Todavia, a distribuição de 
renda do município ainda 
se apresenta abaixo de cida
des como Macatuba, que de 
acordo com o IBEGE, o nú
mero populacional em 2009 
foi de 17.899 habitantes.

O diretor de desen
volvimento rebateu este nú
mero e ressaltou que Lençóis 
é uma cidade que se destaca 
por atingir suas metas, “os 
serviços oferecidos contri

buem significativamente para 
que o padrão de vida do ci
dadão lençoense seja cada 
vez melhor, pois temos uma 
economia sustentável e diver
sificada com a oferta de uma 
grande quantidade de empre
gos. O grande desafio é manter 
todos os serviços funcionan
do e operando com a quan
tidade e qualidade desejada 
por todos, e a busca constante 
em novos projetos, acompa
nhando a evolução e a velo
cidade da modernização do 
mundo,” finalizou o diretor.

Prefeitura Municipal anuncia construção de | Curso de R e c e p ç ã o  e  Atendimento “Via Rápida”
creches nos bairros Ibaté e Maria Luiza IV Mjnelo StjfTê

Martelo SulTá

Á S  inscrições podem  ser feitas no “Acf'•sn SP'*de Lençóis

O anúncio das novas creches fo i feito durante inauguração da Unidade no Sta Terezinha

Beatriz de Oliveira

Na última sexta -  
feira (2), Lençóis Paulista re
cebeu a visita do governador 
do estado de São Paulo Ge
raldo Alckmin, juntamente 
com 0 Secretário de Educa
ção, Hcrman Voorwald: o Se
cretário do Desenvolvimento 
Social, Rogério Hamam; da 
Habitação, Sílvio Torres.

Eles participaram 
da inauguração da C r̂eche 
Iara Maria Giovanetti Cam- 
panholi, no Jardim Santa 
Terezinha, a primeira uni
dade do Estado dentro do 
Programa Creche Escola.

A prefeita Bcl Lo- 
renzetti participou da en
trega da creche, cujo valor 
investido foi de RS 1,5 mi
lhão. Segundo a prefeita, 
a ampliação de atendimen
to nas creches era uma das 
prioridades dc sua campa
nha na época dc eleições.

O espaço tem 800 
metros quadrados dc área 
construída com sete salas c 
dois berçários. Os ambientes 
já estão equipados com ele
trodomésticos, bnnquedos c 
outros objetos para uso no 
berçário. O prédio também 
possui aquecimento solar c 
especificações para redução

do consumo dc água e energia.

Confirmações

No dia da inaugura
ção, Bcl confirmou a constru
ção de uma creche para o bair
ro Ibaté c outra para o Maria 
Luiza IV, cujas obras devem 
ser iniciadas ainda em 2013.

O governador apro
veitou a visita c divulgou a 
liberação de R$ 500 mil para 
construção dc um Condomí
nio Empresarial e R$ 900 
mil para a duplicação do 
número de Unidade dc Te
rapia Intensiva no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade.

luliana Morelli

O Centro do Em
preendedor dc Lençóis 
Paulista em parceria com 
0 programa Via Rápi
da Emprego, irá oferecer 
dc 1® a 25 dc novembro o 
curso gratuito de qualifi
cação profissional dc “Re
cepção c Atendimento”. 
No total serão disponibi
lizadas 30 vagas para o 
período da tarde. O curso 
tem carga horária dc 8Üh.

As inscrições
já podem ser feitas no 
site do programa: www.
v i a r a p i d a . s p . g o v . b r .
Para participar, o candidato 
deve ter no mínimo 16 anos de 
idade, ser alfabetizado c re
sidir no Estado dc São Paulo.

Os interessados que 
não possuem acesso à inter
net podem efetuar a inscri
ção no espaço do “Acessa 
SP”, localizado no Centro 
do Empreendedor do muni
cípio. A seleção dos partici

pantes será realizada pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo que enviará telegra
ma para os selecionados.

O programa Via 
Rápida Emprego ofere
ce aos participantes, ma
terial didático gratuita- 
mente, auxilio financeiro 
no valor dc RS lOÜ para 
alimentação c dc RS 150 
para o transporte, durante 
o periodo dc capacitação.

D esem p reg ad o s , 
sem seguro-desemprego 
ou benefício prcvidcnci- 
ário também têm direi
to à bolsa-auxílio men
sal no valor dc R$ 210.

Coordenado pela 
Secretaria dc Desenvolvi
mento Econômico, Ciência 
e Tecnologia (SDECT) do 
Estado de São Paulo, o Via 
Rápida Emprego foi cria
do cm 2011, com o objeti
vo dc oferecer capacitação 
profissional gratuita para 
os cidadãos que buscam 
ingressar no mercado dc 
trabalho ou abrir o próprio 
negócio. Os cursos são 
definidois dc acordo com 
as demandas regionais.

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locaçao

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Construção
isamixtrading@yahoo.com.br

Asilo realiza Festa de 
Santa Teresa 
Jornet com 

quermesse e novena

Começa amanhã, 
10, a tradicional Festa em 
louvor a Santa Teresa Jor- 
nct do , asilo “Lar Nossa 
Senhora dos Desampara
dos” cni Lençóis Paulista. 
Nos dias 10, 11,17 e 18 de 
agosto a partir das 18h, 
haverá a quermesse com 
barracas dc salgados, do
ces e bebidas, c também a 
entrega dos salgados ven
didos antecipadamente.

No periodo de 17 
a 25 de agosto será reali
zada a novena preparatória 
na capela do asilo, sempre 
às 7h30. A festa sc encer
ra no dia 26 dc agosto, 
dia de Santa Teresa Jor
net, considerada padroeira 
dos velhinhos do Brasil.

Os munícipes 
podem adquirir anteci
padamente os salgados 
(quibe c pastel) com vo
luntários c também na 
própria sede do asilo. 
Todos estão convidados.

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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O P O R T U N ID A D E S  D E  
E M P R E G O S  D IS P O N ÍV E IS
Açougueiro (2 vagas) 
Atiador de corrente 

Ajudante de motorista 
Apanhador de laranja 

Analista de recursos humanos 
Assessor de vcnJa.s externo 
Assistente administrativo 

Assistente de vendas {dispo
nibilidade para trabalhar em 

nucatubâ)
Atendenie de balcão (2 vagas) 

Atendenie de tnillcr 
Auxiliar de olrnoxarife 

Auxiliar de cozinha 
Auxilar de enfermagem do traba
lho (disponibilidade para viajar) 

Auxiliar (lorestol 
Auxiliar de inventário ílurestal 

{sem expenencia/ensino médio) 
Auxiliar de instalação 

Auxiliar de laboratório (mascu- 
linn/desejàvel; técnico em açúcar

álcool)
Auxiliar dc linha de pnKluç«ào 

(produção de fios) 
Auxibar de Imha de prtxiuçào 

(órca dc metalurgia) 
Auxüiar mecânico de autos 

Auxibar de padeiro 
Auxíliard e suldadur 

('^nareira
Carregadur/movimenlador de 

mercadorias (45 vagas) 
Caseiro (3 vagas)

Caseiro (trabalho para o casal) 
Chapeiro (lanches) 

C!obrador externo (2 vagas) 
Consultor de vendas (vendas

de tv)
Cozinheira em geral (3 vagas) 
Costureira cm geral (3 vagas) 
Educador social (graduação 
em pedagogia completo ou 

cursando)
Eletricista de autos (2 v*agas) 

Eletricista de manutenção geral 
(curso de 600h e nrlO) 

Eletricista de manutenção 
índustnal (com o curso de 6Ü0

h c nrlO)
Eletricista instrumentista (téc
nico cm elétrica ou instrumen

tação)
Eletricista instalador/montador 

Eletrotécnico
Empregada doméstica (2 vagas) 

Encarregado de produção 
Faxineiro (com experiência em 

residência)
Gerente de restaurante 

Gerente comercial 
Lidcr/analista de logística (gra
duação adminislração/lugistica/

contábil)
Unha de produção 

Lubrificador de máquinas 
Marceneiro

Mecânico de caminhão 
Mecânico de autos 

Mecânico dc manutenção de
autos

Mecânico de máquinas poadas 
Mecânico de máquinas agrícolas 

Montador de nmveis 
Motoboy / entregador de pizza 
MotobiTy entregador de Linche 
Motoboy / entregador de docu

mentos

Motorista de caminhão (cnh d - 
disponibilidade para siajar) 

Motorista de caminhão (cnh d. 
Viajar e morar em outra cidade) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista carreleiro (cnh e. í’ara 
viajar e morar em outra cidade) 
Motorista de ônibus (curso de 

transporte coletivo) 
Motorista de ônibus circular 

(curso de transporte coletivo - 20
vagas)

t)ficial geral (plantio de mudas c 
rcllores lamento) 

Operador de caldeira 
Operadot dc empilhadeira 

Imperador de grua (disponibilida
de para viajar e morar cm outra

cidade)
(Operador de máquina de prensa 

(produtas reciclados) 
Operador dc pá carregadeira 
Operador de riiçadcira costal 

Operador de telemarkcling (me
ntir aprendiz)

Pintor residencial 
Professor de educação lisica 

(com graduação completa e cref) 
Pnifessor de espanhol 

Professor de inglês (üuéncia em 
inglês H 2 vagas) 

Professar de inglês (letras cur- 
sando/completo e conversação 

avançado)
Recepcionista (cursando o 

graduação)
Recepcionista atendente (2 

vagas)
Recuperador de crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 

Reposilor de mercadorias (super
mercado dia%)

Representante comercia! auto-
nomo

Serralheiro (expcriencia em 
portóes)

Serviços gerais (área dc limpeza 
«rm geral. Nr35)

Servente de obras 
Soldador

Técnico em informática (técnico 
em informática)

Técnico cm informática (gra
duação em informática ou áreas 

relacionadas) .
Técnicsi em segurança no traba

lho (.' vagas)
Técnico íltiresial 

Tratorista agrícola 
Trattirisu agrícola (\Tiga exclusi - 
vn para portador de deticiéncia

parcial)
Vendedor (a) (loja de cletroelc-

trônicos)
Vendcdor(a) (boutíque) 

Vendedor de serviços (finan
ceira)

Vendedor externo (pnidutos de 
higiene e alimentos) 

Vendedor externo (produtos dc
tabacaria)

Vendedor externo (vendas de
cursos)

Vendedor externo «ulofHHm* 
(produtos de beleza pessoal) 
Vendedor interno e externo 

Vigilante (disponibilidade para 
residir na fazenda)

Mzvoa vólkkn áe atofdo com o pram determinado peh  emptvgadot

Pva no «rtoma «irawãt ào MT. bana (onvarocar portando MG. Cfr.

Carteira dr TrsbaVo, ComproMnit d» ênd#r«xo t  Numero de P * (Man quom potmm) 

infermacÔPSlU) UC3 2VM MamalZounoMT (htaCai JoaqaknGabrwt, 1) Contro

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

UMA AREA d e  TERRAS- 
<om 15.960.00m2-entre

os bairros JdSantana 
e Residenaal Açai-R$- 
l.SOO.OOO.OO-TOLEOO 

IMOVEI-3263-0187.

iAROIM  V IliA G E  casa

com 3 dorm.sendo 1 su
íte c/banheira de hidro- 
massagem/sala de TV/ 
sala de estar/sala de lan- 
tar/cozinha/banheiro so- 
cial/lavanderia/ed ícula

com churrasq./banheiro/ 
despensa/^ragem 2 car- 
ros-RS-400.000,(X FTaE- 
DO IMÓVEIS-3263-0187,

iARDIM VILLAGE: so
brado c/3 dorm jendo 
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/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEOO 
IMOVElS-3263-0187.

JARDIM ITAMARAT1 •
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 am- 
bíentes/sala de jantar/ 
sala de tv/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d e ria /d e sp e n sa /á re a  
de lazer com piscina/ 
g a rrem  3 carros.-RS- 
-550 .000 ,00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI:
casa com 3 dorm.sendo 
1 suíte c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /lavab o /b an h e iro / 
cozinha planejada/ 
d esp en sa/lavan d eria/ 
^ragem  2 carros/-R$- 
-5 0 0 .0 0 0 ,0 0 -TO LEDO  
IMOVElS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL: 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sufte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edicula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-R$-500.000.00-TOLEDO 
IMÓVElS-3263-0187.

aN TRCh
la .C A ^ : 03 dorm./sala 
ampla/2 banheiros/la- 
vandería/ 2a. CASA: 02 
dorm /sala/cúzinha/ba-

nheíro/lavanderiV 3a. C

CASA: salão c/churras- 
queira/banheiro e cozi- 
nha-todas edihcados no 
mesmo lote de lerreno- 
-R$-700,000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI:
sobrado c/03 dorm jen- 
do 1 sult^sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jarv 
tar/escntório/cozlnha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
ww  fie lazer com p»- 
ona/garagem 2 camos- 
-R$-6SaOOO,TO 
TOLEDO IMÓVEIS 
3263-0187.

JARDIM fTAMARATI: so
brado com 03 dorm.se n- 
do 1 suil^varanda/me- 
zaninq/saia de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
ba n he i ro/co z i nha/ta va n- 
dena/garagem coberta 2 
carros/oom frente para a 
lagoa - R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

PRAIA GRANDE 
alugo apartamento no 
"boqueirão" à 50 metros 
da praia.
Fone: 3264 4345 /  3263 
1961

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

MONZA Ano 90 - Me
cânica (K  - Pneus novos 
• Olr. Hidráulica - Docu
mento OK - Fone (13) 
9726-7094

ASTRASEDAN 1.8 
2003 G AZUL COMPLETO 
FS VEÍCULOS • Fone (14) 
3264-3033 
CORSA HATCH 2P 
1997 G BRANCO VIDRO/ 
TRAVA/ALARME F5 VEÍ
CULOS • Fone (14) 3264- 
3033
CORSA OASSIC 2004 A 
PRETO BÁSICO FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

CIASSIC UFE 2007 FL£X 
PRETO TRAVA - FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

OASSIC UFE 2007 FLEX 
PRETO DlREÇÃO/mAVA/ 
ALARME/RODAS-FS v e í
c u lo s  - Fone (14) 3264- 
3033

CELTA 2P 2004 G 
PRATA AR/TRAVA/ALAR- 
ME • FS VEÍCULOS • Fone 
(14) 3264-3033

OMEGA GLS 1999 G 
PRATA COMPLETO • FS 
v e íc u lo s  - Fone (14) 
3264-3033

VECTRA GLS 2.0 
1994 G AZUL COMPLETO 
-FSVEICUL0S-Fone(14) 
3264-3033

VECTRA ELITE 2010 FLEX 
PRATA COMPLETO FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

MONTANA 1.8 2005 
Fl£X PRATA COMPLETO - 
FS VOCULOS - Fo r* (14) 
3264-3033

COURIER 1.3 1998 G 
PRATA BÁSICO - FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

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

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

SAVEIRO CL 1.6 Ml 2000 
G BRANCA DIRECAO/ 
V10RO/TRAVA - FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

I
t ' r /
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jA R D lN i
E LAGOS

PAISAGISMO

Consultoria - Projetos Paisagismo 
Gerenciamento e execução • Execução de áreas verdes

LarissarAndrecciolli
9 6 5 3 i 6 l 9 : 4

www.jardinselagos.com.br
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m u s i c a l

Venda'd'e‘lnstrumentos Musicais 
Aulas de víolão l Guitarra I Baixo

-Violã'1 Cavaco

R. Anita G^iBliai/738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com

GOL 1.0 16V 1998 G 
BRANCO BÁSICO - FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

G O L1.04P 2000 
G 0OUR40O DIREÇÃO/ 
VIDRO/TRAVA - FS VEÍ
CULOS-Fone (14) 3264- 
3033

FOX 1.0 4P 2005 
FLEX PRETO VIDRO/ 
TRAVA /ALARME FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

FOX 1.6 4P PlUS 
2005 FLEX PRATA 
COMPLETO - FS VEÍCU
LOS Fone (14) 3264- 
3033

6 0 LF  SPORTIINE 2.0 
2011 FLEX PRETO 
COMPLETO - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

KO M BI16001998 
6  BRANCA - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

SAVEIRO 1.6 CE G6 2014 
OKM BRANCA COMPLE
TA - FS v e íc u lo s  - Fone 
(14) 3264-3033

UNOSMART 2001 
G PRATA V I D R O /  
ALARME/TRAVA 
PAUOW EEK. 1.5 
1998 G VERDE COMPLE
TO ■ FS v e íc u lo s  • Fone 
(14) 3264-3033

PAUO FIRE 2007 FLEX 
PRETO COMPLETO • FS 
VEO JLD S - Fone (14)

3264-3033

FIORINO 1.3 FIRE 2012 
FLEX BRANCA ÚNICO
d o n o  - FS v e íc u lo s  -
Fone (14) 3264-3033

PEUGEOT 307 FEUNE 
2008 G PRETO 
COMPLETO - FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 3264- 
3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR, R$ 5.000,00 ♦ 
24X R$ 500,00 
-FS VEÍCULOS-Fone (14) 
3264 3033

UNO M1LLE WAV
2008 BRANCO ENTR. 
R$ 3.000.00 ♦ 48X R$
499.00 - FS VEÍCULOS - 
fone (14) 3264-3033

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

XSARA PL 
CASSO GLX 1.6 2010 
PRETA ENTRADA + 48X 
RS 620 ,00-FS VEÍCULOS 
-Fone (14) 3264-3033

GOL LO 65 2013 PRA
TA ENTRADA ♦ 48X R$
590.00 - FS VEÍCULOS • 
Fone (14) 3264-3033

fCOMBI 98 BRANCA 
ENTR. RS 5.000,00 + 24X 
RS 500,00 - FS VEÍCULOS 
-Fone (14) 3264-3033

UNO M lUE WAY 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3EX10,00 + 48X RS
499.00 • FS VEÍCULOS -

Fone (14) 3264-3033 
UNO VIVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
RS 6.500,00 ♦ 48X RS
630.00 - FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

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 TROO- 
PER 2010 PRATA ENTR. 
RS 7.000,00 + 48X RS
815.00 - FS VEÍCULOS ■ 
Fone (14) 3264-3033

GOL 1.0 6  5 2013 PRA
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

ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9S76 
Hb20 L 6  2013 3264- 
3644/9610-5960 shop 
ca rs veículos

Honda Biz ClOO 2002 - 
R$1.200,00 de entrada 
* 36 parcelas f ia s  de 
R$122,00 com tran- 
ferenda grátis - 3254- 
1613/ 7834-9576

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

LHA IM IL KM/
ÚNICO DONO

CB 600F HORNET 2010 
GPRATA

CBR 600RR 2006 G PRE
TA

CB 300R 
BRANCA

2012

M ini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na Pagan Mo
tos fone 32644345

Monza 6L 95 
R$3.000,00 de entrada 
-r 48 parcelas hxas de 
RS360/X) com Iran- 
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Bandeirante Cab. Dupla 
- 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Palio EX 98 - RS3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vfectra G15 94
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com iran-

Ford Ka 2004 
R$3500,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$420,W  com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

S-10 Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veicutos

Ecosport xh freestyie 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shopcarsveiculos

EscortGL9S-R$3.000,00 
de entrada * 48 parcelas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 IX  AuL 4x2 -  
Completo - 2011 -G a
solina -  Branco - (14) 
32643033

Escoit L 1.8 93 -  Gaso
lina - Vermelho - (14) 
32643033

CRF 230 2012 GVERM E-

125 flex 2013 /  Biz 
100 - 2013 /Fan 125 
2013/Pan 150 flex 2013 
/  Tltan ISO ex flex 2013 
/  Lead 110 - 2013 /  CB 
300r 2013 /  XRE 300 • 
2013/ Bros 150 flex 2013 
- Pagan Motos fone; 
32644345

Compro/troco por moto 
okm, moto Honda semi 
nova. Pagan Motos fone 
3264 4345

Rnanciamento de moto 
Honda okm com entra
da com a menor parcxla 
do mercado. "Grátis 02 
capacetes" Pa^ n Motos 
fone; 3264 4345

Capacete ebf ou líber- 
ty aberto ou fechado $ 
60,00 só na pagan motos 
fone: 3264 4345

Courfer mod 2001 -1.61 
protetor de casamba, 
lona m arítim a, som 
mp3 - vendo ou troco 
por moto Honda. Fones; 
3264 4345 / 97913285

W W W  b f
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DUAS DESTAS 
VIVEM CDM̂  
NÃD SER Qg[
A aids não tem preç

ESSOAS

t 1 ..
«  • •  •

E ltis  pusoM (hanm ctrsoim da sa axpar aqui 
para meifrar qsa. apasar de convívaram com a 
vírus, nia sia  difartnias da você Faça como alas 
antre nesta tuU corrtn o pracMctila 
da nur sempro camisinha.

www.todoscontraopreconceito.com.br

sus+ Ministério 
da Saúde OPVCANO MDKAAi

betezd da fotografia Nev/ Born’está em reaistrar os primeiros dias 
"V ^  ^  de vida dessa nova família.

^  D?fc~ma forma cuídado îsa e carinhosa fotografar o bebê recém-nascido 
■ -  ' ^ ‘ * registrando toda a beleza do seu corpinho. *  ̂^

Rua Anita Garibaldi, 1083 
Centro -  Lençóis Paulista ( 1 4 ) 3 2 6 3 - 5 1 8 4

wwwxintiafotografiasxom.br /cintiofotografias

http://www.jardinselagos.com.br
mailto:stock.musical@hotmail.com
http://www.todoscontraopreconceito.com.br
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Terreno de destilaria central
desativada será sede do CMFP
Além da unidade do Centro Municipal de Formação Profissional o local abrigará uma área de convivência

NUrcelo StAffa

Moradores do loca! terão prioridade em  programa de habitação no município

Da Redação

Há cerca de vinle 
dias, a prefeita Isabel Cristina 
Lorenzetti assinou um termo 
de cessão gratuita do imóvel

Central. O prédio 
K . tuLÍdo na década 40

'itüto do Açúcar e do 
• oi (lAA). Porém, desde os 
•, Ü o prédio foi deíinitiva- 

menle desativado. O conjunto 
que compõe a torre da Desti

laria conta com um terreno 
de aproximadamente 22 mil 
metros quadrados, além de 
sete casas residenciais, as quais 
atualmente estão ocupadas por 
famílias carentes, das quais 
muitas vivem somente com o 
auxilio da Assistência Social.

Em condições adver
sas aos padrões socioeconô- 
inicos, à moradora Vera Lúcia 
Portela de Barros, informou 
que já houve a decisão para

desocupar o local, segundo 
a qual os moradores teriam 
um prazo até dezembro deste 
ano para saírem dos imóveis.

Ressaltou ainda a 
moradora que mesmo não 
havendo data certa para a sa
ída, o fato já deixou todos os 
moradores preocupados com 
a possível ordem de despejo. 
"Veja minha situação, não te
nho para onde ir e não tenho 
condição nenhuma de pagar

aluguel. Sou a moradora mais 
antiga, estou nesta casa há 
mais de 30 anos, por isso es
pero que haja ajuda da Assis
tência Social e da Prefeitura”.

Por outro lado, a pre
feita Bel informou em nota que 
as famílias não ficarão desam
paradas, sem um local para 
morar. "Essas famílias terão 
prioridade com relação às ca
sas dos programas de habitação 
que estão sendo construídas”. 
A assistência social ainda fará 
um levantamento da situação 
de cada família, mas isso será 
ap>ós a aprovação do projeto de 
construção da área de convi
vência e do Centro Municipal 
de Formação Profissional Pre
feito Ideval Paccola (CMFP).

A prefeitura também 
confirmou a presença de pes
soas ligadas a uma constru
tora, que estiveram no local 
para medirem a área de cada 
imóvel. "O que deve ter alar
deado as pessoas foi à questão 
de a empresa ter ido ao local e 
fazer a metragem do espaço. 
Qualquer informação de que 
as pessoas serão despejadas 
sem qualquer apoio não é ver
dadeira. Temos que aguardar 
todo o trâmite de aprovação 
do projeto, isso não será fei
to de uma hora para outra”.

A cessão gratuita da 
Destilaria se deu por meio da 
Superintendência de Patrimô
nio da União, em São Paulo, 
por um prazo inicial de 10 
anos. Porém, o prazo pode
rá ser prorrogado, de acordo 
com o interesse do município. 
Segundo declarado pela prefei
ta Bel, o local abrigará inidal- 
mente uma unidade do CMFP.

Vacina contra o HPV será gratuita
Marcelo St̂ iTa

m
luli

Exam e preventivo pode ser realizado às quartas-feiras

Da Redação

Um estudo realizado 
pela Agencia Internacional de 
Pesquisa do Câncer {lARC. 
sigla cm inglês) revelou pela 
pnmcira vez que a vacina con
tra o Papilomavirus humano 
(HPV), além de proteger o

colo do útero c outras regi
ões, também oferece proteção 
contra infecções orais que es
tão associadas ao câncer de 
garganta que inclui as amig- 
dalas, a base da língua, o pa
lato mole e as paredes da ca
vidade interna da faringe. Os 
resultados mostraram que a

vacina reduz cm mais de ^̂ 0% 
infecções orais pelos tipos 16 
e 18 do HPV, que costumam 
ser relacionados ao câncer dc 
colo dc útero. Os dados de 
amostragem foram coletados 
dc células bucais dc 5.840 
mulheres entre 18 c 25 anos. A 
pesquisa foi publica original- 
mcnte no periódico Pios One.

A Diretoria dc Saúde 
dc Lençóis Paulista instituiu 
um cronograma abrangente 
para coleta dc exame de Pa- 
panicolau (capaz dc diagnos
ticar a doença) com horário 
flexível. Com exceção da Uni
dade Básica dc Saúde (UBS) 
da Cecap. as demais UBS da 
cidade c também ESFs (Es
tratégia dc Saúde da Família) 
do município c RAIS Mulher 
realizam a coleta do matenal, 
sempre às quartas-feiras, a 
partir das 14h. Esse atendi
mento se estende pelo período 
noturno, ate por volta dc 21h.

Quanto à vacina
ção gratuita, O Ministério 
da Saúde, anunciou que pela 
primeira vez ela será apli
cada com custo zero pelo. 
Porém, a vacina gratuita foi 
incorporada apenas para me
ninas dc 10 e 11 anos c visa

prevenir quatro variáveis do 
vírus, responsáveis por 70% 
dos casos associados a cân
cer do colo do útero. As de
mais faixas-etárías continuam 
sem acesso gratuito a vacina.

Entenda o HPV

O HPV está dircta- 
mente ligado ao câncer de 
colo do útero, a segunda maior 
causa dc morte de mulheres 
por tumor no mundo, atrás 
apenas do de mama. Estima- 
-sc que existam mais dc 100 
tipos do vírus e de acordo 
com a Organização Mun
dial dc Saúde (OMS) cerca 
dc 290 milhões dc mulheres 
no mundo são portadoras de 
HPV. No Brasil, a cada ano, 
685.400 pessoas são infecta
das por algum tipo do vírus.

O HPV é um vírus que 
contamina a pele e a mucosa 
(revestimento interno das ca
vidades do corpo que têm con
tato com a parte área externa).

Sexualmcntc trans
mitido, o HPV pode tanto ir 
para as áreas genitais, c ou
tras regiões, inclusive a boca. 
(com o sexo oral a pessoa tam
bém pode ser contaminada).

Yoga
Meditação
Lian Gong

P r o f e s s o r

Transparência

Acompanhe aqui como cada um dos orgãos
públicos gasta o seu dinheiro.

O Tribunal de Contas (TCE) em 29 de julho divul
gou documento advertindo a prefeita Bel Lorenzetti 
ao atraso no envio de documentos solicitados junto à 
Prefeitura de Lençóis Paulista. Conforme o processo 
000803/002/13 a prefeita foi informada que atrasos 
sem justificativas plausíveis não serão mais tolerados.

Em 26 de abril a empresa N.F Pini Transportes -  
ME ganhou a licitação para o transporte de alunos 
portadores de necessidades especiais. Foi cobra
do R$2 pelo quilômetro rodado dentro do períme
tro urbano do município pelo período de 12 meses.

Educação para a vida
Marcos

A licitação que tem o objetivo de contratar em
presa para a execução das obras de construção 
de 39 casas no Conjunto Habitacional Lençóis 
E, foi solicitado pelo TCE o adiamento da aber
tura do envelope das empresas participantes.

A representação no TCE partiu da empresa Walp 
Construções e Comércio Ltda que não concordou 
com o item na licitação que tinha como imposição 
a realização de vistoria técnica “obrigatoriamen
te pelo responsável técnico da empresa licitante".

Outro item do edital que deixou a empresa des
contente foi à necessidade de comprovar “obras 
de construção dc unidades habitacionais que pos
sua, no mínimo a quantidade de unidade igual 
ou superior a 60% da obra do presente edital".

De acordo com o documento, a empresa alega que 
estas solicitações causariam restrições desneces
sárias de participantes, o que seria vedado pelas 
normas legais. Com isso no dia 26 de julho foi pe
dido medida liminar adiando a entrega e abertu
ra dos envelopes (que deveria ter acontecido no 
dia 29 de julho), até a as deliberações do TCE.

As inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficiais do 
Diário O ficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

Prefeito de Macatiiba pede verba para
iluminação de trecho da Osny Matheus
Beatriz de Oliveira

O prefeito Tarcí
sio Mateus Abel proto
colou pedido de R$ 300 
mil para a realização da 
obra de iluminação do tre
cho urbano da rodovia 
Osny Matheus (SP-261).

A solicitação foi 
entregue ao subsecretário 
Rubens Cury c que segun
do 0 prefeito dc Macatuba, 
o pedido tem como obje
tivo dar mais segurança 
para condutores dc veícu
los e pedestres. “Pedimos

urgência neste pedido e 
esperamos que o governa
dor entenda nossa preocu
pação”, disse o prefeito.

Outros trechos tam
bém devem receber ilumi-

f

nação, E o caso dos trevos 
da Aguinha, da usina e o 
trajeto que liga Macatuba 
a Igaraçu do Tietê c Barra 
Bonita. “Importante que 
sejam iluminados não só 
para a segurança dos mo
toristas que trafegam pela 
rodovia como também, 
prmcipalmcnlc, os pedes
tres”, ressaltou o prefeito.

Vende

B ic ic le ta  Cotony Decendent 
2012 • Em  crom oly 
(com  pé de apoio)

R $  1 .3 0 0 ,0 0

Free Agent 2011 
Quadro em alumínio, garfo e 
guidão em cromoly, peças de 
grandes m arcas R $  1 .000 ,00 ,
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CULTURA

Notícias de Lençóis homenageia Dia
dos Pais; eles são os heróis deste domingo

Bc&tnz de Oliveira

o  pai da nova geração: Rogério Bernardes
Beatriz de Oliveira

Por ser uma gera
ção definitivamente nova, a 
geração '*Y” ainda não tem 
características muito cla
ras, a não ser pelo fato dc 
ser composta por nascidos 
entre os anos 1980 c 2000 c 
terem grande identificação e 
facilidade com os recursos 
digitais c novas tecnologias.

Aurélio nasceu há 
três anos c já lida bem com 
a tecnologia, os esportes c o 
sentimentalismo. O paisagis
ta e pai dc Aurélio, Rogério 
Bernardes se define como 
um pai da geração “Y".

“Sou um pai que

conversa, pula rampa dc bi
cicleta, faz penteado moicano 
no filho, que não o deixo as
sistir TV aberta. Eu e minha 
esposa a gente tenta estudar 
mais 0 mundinho dele. A 
geração “Y” ainda lá acon
tecendo”, conta Bernardes.

O pai da nova geração 
também é adepto dos esportes 
radicais. Salta sobre rampas 
dc bicicleta (diit jump) e anda 
de skatc long board. “Com 
três anos o meu filho já tem a 
bicíclciinha dele, mas ele gos
ta mais é dc andar dc skate”.

Assim como lodo 
pai. Rogério se preocupa 
com o futuro do filho. Para 
ele 0 que mais importa é de

senvolver um ser humano 
com caráter, um cidadão de 
bem começando desde cedo 
para que cie possa entender 
o mundo como ele é. e não 
como é mostrado pela TV.

O entrevistado finali
za sobre a realização do pri
vilegio de ser pai. “Eu sem
pre quis ser pai e curtir cada 
momento com ele, para trocar 
ideia e fazer parte do mundo 
dele. Quero visualizar meu 
filho no futuro bem c sempre 
ensinando a ter caráter, pois 
desde que tenha caráter ele 
não cairá cm uma mão errada, 
ele fará tudo conscientemen
te”, completa o paisagista.

Marcelo Siaffii

f .

A profissão transmitida de geração para geração: Sid, N ey e  Sérgio Angélico

Tatuador e pai coruja: Raldy Paschoarelli
Beatriz de Oliveira

Trabalhando com 
modificações corporais, 
quem já viu o tatuador Ral
dy Paschoarelli pelas ruas 
de Lençóis não imagina 
que além dc artista, ele é 
pai da pequena Clara dc 
quatro anos. Raldy se clas
sifica como um pai coruja.

A distância não foi 
empecilho para que o latua- 
dor SC tomasse um pai super 
protetor e coruja, como ele 
SC define. Clara mora no Rio 
dc Janeiro com a mãe. Pai 
e filha SC encontram fisica
mente dc três cm três meses, 
e graças á tecnologia, esse 
tempo c reduzido com fre
quentes conversas pelo tele
fone e por meio da internet.

“Quando nos encon
tramos c sempre incsquccivel

c gratificante para mim, eu 
acompanho tudo pelos meios 
dc comunicação como telefo
ne e internei, estamos sempre 
nos falando”, relata Raldy.

Mesmo longe, ele se 
preocupa com o apego que 
sente pela filha e acredita que 
talvez isso possa se tomar algo 
desagradável na vida dela. 
“Bom eu sou um tipo de pai 
muito coruja, c ainda não ima
gino como vou lidar com as 
mudanças do tempo enquanto 
minha filha estiver crescen
do, mas tenho certeza dc uma 
coisa, que vou estar sempre 
ao lado querendo saber so
bre tudo que esta havendo ou 
pelo menos tentar”, afinna.

Por ter um perfil dc 
pai super protetor, é comum 
que ele c a maioria dos pais, 
tenham angústias com relação 
ao futuro dos filhos. “Tudo co

meça desde cedo todos os en
sinamentos precisam ser pas
sados agora, pois, o futuro não 
nos pertence, não sabemos 
ainda como nós pais vamos es
tar no futuro, então tudo deve 
começar agora. Meu maior 
medo é que minha filha talvez 
não tenha sabedoria no futuro 
e talvez não possa contar co
migo”, desabafa o tatuador.

Raldy resume a sen
sação de ser pai em uma oca
sião favorável dc ser plantar 
agora e colher bons fhitos 
depois. “Ser pai é sempre 
uma oportunidade ímpar in
dependente dc quantos filhos 
temos, é algo sagrado. Amar 
seu filho para a eternidade, c 
sempre estar dando bons en
sinamentos para que no fu
turo eles nos tragam orgulho 
c alegria dc termos planta
do boas sementes”, resume.

Rogério Bernardes^ seufilho Aurélio e o mascote dafam ília  " f  eijão *'em momento relax

Do alicerce da construção ao legado familiar
Da Redação

Seja como forma de 
homenagem ou para perpetu
ar um nome de família, diver
sos pais escolhem o próprio 
nome para batizar os filhos c 
a mesma profissão para ensi
nar. Este é o caso dc Sidncy 
pai c Sidncy filho, ou como 
preferem Ney e Sid Angélico.

Construir laços, cons
truir amizades, construir um 
legado familiar, construir ca
sas, construir sonhos, construir 
por simplesmente constniir. A 
palavra construir para a fa
mília Angélico não é apenas 
algo temporal, que se toma 
visível a olho nu. O construir 
para eles é transcender o tem
po, por meio do amor de pai 
para filho e dc avô para neto. 
Isso porque, há aproximada
mente 60 anos, Sérgio Angé

lico o avô começava o lega
do empreendedor da família.

Atuando juntos cm 
diversas obras da construção 
civil, Ney Angélico conta que 
sempre sc preocupou cm ensi
nar a seu filho que o trabalho 
é uma virtude, da qual traz 
experiência, conhecimento c 
dignidade Esse pensamen
to segundo Ney já havia sido 
ensinado a ele c seus seis ir
mãos pelo seu pai. “Antiga- 
mcnie os pais ensinavam os 
filhos logo cedo a terem uma 
profissão. Os mais \clhos são 
os responsáveis por trazer ex
periência c conhecimento aos 
mais jovens, que por sua vez 
serão a mão dc obra qualifica
da que as empresas precisam”

Sid sobre a respr^ 
sabilidade dc manter o legado 
familiar destaca a educação 
c valores morais que estão

sendo passado dc geração a 
geração, como o maior trun
fo dc sua profissão. Ünico 
membro da família gradu
ado cm um curso superior, 
Sid se formou arquiteto, po
rém jamais abriu mão dos 
ensinamentos dc seu pai c 
de seu avô cm 10 anos de 
profissão. “O respeito, entre 
nós, sempre foi muito gran
de. eu aprendi desde cedo 
com 0 meu pai a dar valor 
ao trabalho, mas c claro que 
por lermos um gênio muito 
forte acabamos brigando por 
divergências profissionais 
porque, afinal das contas, tra
balhamos junto; mas logo cm 
seguida passa, por que o meu 
pai iNcy) sempre foi meu 
profbssor na vida. Meu pai 
c meu avô são verdadeiros 
paizões, engraçados, bravos 
c rígidos como tem que ser”.

ArquhT) Pcuoâ]

M esmo com a distância , pai c filha  não perdem os laços de am or e amizade

Pauia Lima agita Lençóis hoje
I I)cvulg«iv.ui
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Hoje, 9, às 21h 
na Concha Acústica, tem 
Show com entrada gratui
ta da cantora Paula Lima.

A apresentação faz 
parte do Circuito Cultural Pau
lista, projeto da Secretaria da 
Cultura que leva música, tea
tro, circo e apresentações dc 
dança ao interior dc São Paulo.

Conhecida como a 
“Diva”, Paula já cantou com 
grandes nomes àã música brasi
leira entre eles Jorge Ben, Mil
ton Nascimento e Luiz Melodia.

Em 2001 Paub Lima 
lançou o primeiro CD solo, 
antes disso integrou grupos 
musicais cm qual sc desta
cou no grupo dc samba -  
soul, Funk Como Le Gusta.

Em setembro ela lan
çará um novo CD apenas com 
sambas com composições 
inéditas e participações espe
ciais, entre eles Périclcs, o cx 
- vocalista do Exaltasamba.

Casa da Cultura de Lençóis oferece hoje, 9, oficina de Cinema
Pivulguvio

A oficina de cinema será ministrada pelo pesquisador c professor Cássio Starling

A Casa da Cultu
ra Professora Maria Bove 
Coneglian de Lençóis Pau
lista promove hoje, (9), a 
partir das 14h, a oficina 
“Cinema; Arte das Trans
formações” com 0 critico, 
curador, pesquisador c pro
fessor de história do au
diovisual Cássio Starling.

Com 0 objetivo dc 
apresentar as metamorfoses 
técnicas desde o nascimento 
do cinema, com a invenção 
do cinematógrafo no sécu
lo 19 ao 3D c ao digital que 
reinventam o modo dc fazer 
c ver filmes no século 21, os 
amantes dos filmes podcião 
entender como o emema sc

transformou e inventou seu 
futuro Por meio da apre
sentação dc fragmentos de 
filmes dc todas as épocas, 
o professor pretende fazer 
uma viagem no tempo, mos
trando os aspectos estéticos 
da sétima arte. As inscrições 
são gratuitas c ainda podem 
ser feitas na Casa da Cultura.
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pode ehojíar a IIS$ 190 niilhoes

%

Até está terça (6), especialistas estimavam 
que “O Cavaleiro Solitário”, estrelado por Johnny 
Depp, provocaria uma perda de US$ 150 milhões 
para a Disney. Nesta quarta, no entanto, o p ró
prio estúdio revelou que o prejuízo pode ser ain
da maior, de US$ 160 a US$ 190 milhões. O filme 

teve um orçamento de US$ 215 milhões, mas 
arrecadou apenas US$ 176 milhões no mundo

inteiro (87 milhões somente nos
Estados Unidos).

O/./y cliz qiio halcrista está acima do peso
para tocar com Black Sabhath

Ozzy Osboume alfinetou novamente o baterista 
Ward. Depois de dizer que ele nào sabe mais tocar bateria, 
o cantor falou que Ward está acima do peso para tocar com 
Black Sabbath e por isso barrou sua participação na tumê. As 
informações são do site New York Daily News. ‘*Não acho 
que ele cons^uiria tocar, pra ser sincero. Ele está incrivel
mente acima do peso. Um baterista precisa estar em forma. 
Ele já teve dois ataques cardíacos. Não quero ser responsável 
por sua vida”, disse Ozzy Osboume.

♦ ̂  •

Terreiice Hovvard é acusado novamente
de agredir ex-mulher

De acordo com nota do site TM 2, o ator Ter- 
rence Howard está sendo acusado novamente de agre
dir a ex-mulher, Michelle Ghent, desta vez durante 
uma discussão no último final de semana. O ator te- 
ria viajado com Michelle para a Costa Rica acompa
nhados de outros integrantes da família. Terrence está 
tentando omitir a história, por sua vez, amigos do ator 
estão negando que tenha havido agressão.

Jtefíe^jcáa da Sem ana
"Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas 
dispor de todo o conhecimento e ainda assim não ter

nenhum poder sobre a ação".
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Aries
de 21/03 a 20/04
A Lua nova marca o 

início de um ciclo na vida afe
tiva e na relaçSo com filhos 
e crianças. Energia criativa e 
amorosa enfatizadas. Momen
to de semear novos propósitos 
e atitudes, ariano. Importância 
do que toca o seu coração e do 
que é feito com paixão e prazer.

^ Leão
22/07 a 22/08

Sole Lua em seu signo 
caracterizam a fase lunar nova, 
início de uma nova etapa aos 
leoninos. Você agora tende a se 
sentir mais energlzado e mais 
consciente do que quer e de 
como agir. A Lua nova leonina 
enfatiza o amor, a generosida
de, a criatividade, a vocação e o 

ue Drovem do coracão.

Touro
de 21/04 a 20/05

Uma nova etapa re
lacionada ao lar, à família e a 
imóveis Inicia agora para os 
taurinos. Ao longo das próxi
mas semanas ocorrerão re
soluções Importantes na vida 
doméstica e familiar. O mais 
importante agora é o que ocor
re dentro de você, em relação à 
:asa e às emoções, taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Novas idéias, contatos 

e Interesses ficam ativados com 
a fase lunar nova que ocorre S 
hoje. A capacidade comunicati
va e expressiva fica enfatizada. 
Momento Interessante a novos 
aprendizados, interesses nos 
quais estejam emocionalmente 
envolvido estão estimulados. 
nteliRên^^T^ional.

Câncer
de 21/06 a 21/07
A Lua nova recai sobre 

o setor material e de talentos e 
habilidades dos cancerianos. 
Um novo ciclo inicia em relação 
ao que considera seus valores, 
recursos e dons mais impor
tantes. A habilidade financeira 
e a valorização da criatividade 
e dos potenciais constituem as 
energias do novo ciclo.

Virgem 
ide 23/08 a 22/09
No signo anterior 

ocorre a Lua nova, Indício de 
que você encerrará uma etapa 
nas próximas semanas. Obser
vação do seu comportamento 
emocional e colheita do que fez 
desde o ano passado. Questões 
afetivas e espirituais pedem sua 
atenção. Você percebe a conse- 
qüência de seus atos e emoções.

Libra
de 23/09 a 22/10
As amizades ganham 

uma nova energia, simbolizada 
astrologicamente na Lua nova, 
libriano. Hora de congregar es
forços, de contribuir criativa
mente e de ^zer a sua parte na 
sociedade. Questões que envol
vem empresas, grupos, trabalho 
em equipe e criatividade ga
nham um novo impulso.

Escorpião 
de 23/10 Q 21/11

Novos propósitos pro
fissionais e energias relaciona
das à carreira, às realizações 
e ao sucesso, escorplano. Lua 
nova no alto do céu escorpia- 
no. Semeie o que você quer 
ver brilhar nos próximos dias. 
Constate que um objetivo é im
portante na medida em que o 
eu coração nele está.

Palavras Cruzadas

11

12

15

16

17

20

18

23

09/05

Sagitário 
de 22/11 a 21/12
A renovação na fé e 

na confiança dos sagitarianos 
está simbolizada na fase lunar 
nova. Começam a surgir novas 
situações e energias relaciona
das a viagens, estudos e desen
volvimento cultural. Inicia um 
excelente período para ampliar 
os seus horizontes mentais, cul
turais e espirituais.

Capricórnio
de 22/11 a 20/01

Uma fase de grandes 
transformações emocionais co
meça a atuar intensamente a 
partir de agora. Lua nova, indício 
da importância de questões afe
tivas, financeiras e relacionadas 
à sexualidade. Um renascimento 
emocional ocorrerá com os ca- 
pricornianos ao longo das próxi
mas semanas. Metamorfose.

Aquário
de 21/01 a 19/02
Tem início agora e se 

estende pelos próximos dias um 
novo ciclo nas parcerias e rela
cionamentos aquarianos. A Lua 
nova ocorre no signo oposto. 
Acontecimentos envolvendo pes
soas importantes de sua vida. Se
meie novas atitudes nas relações 
e colherá os frutos nas próximas 
semanas. Novas parcerias.

4f ^ d e  20/02 a 20/03
Trabalho e saúde sâo 

aspectos de sua vida que ganha
rão uma nova energia a partir de 
agora. Lua nova no céu, prenun
cio de um novo ciclo na vida pro
fissional. fase de aprimoramen
to emocionai. Perceba como as 
emoções estão presentes nas 
situações cotidianas. Qualidade 
de vida é tema importante.

HORIZONTAIS
1. Fazer ou levantar mapa de algum 
lugar. (6)
5. Pode
correntes e geleiras.

ser causada ̂ d o  vento, águas

8. U\Te, em indís. (4)
9. Relêrir a emas coisas simultanea
mente. (8)
10. Variantes de um elemento químico 
em particulax. (7)
11. Ambientes elegantes, seletos. (5)
13. Terapia__ .(11)
16. Padeiro, em inglês.. (5)
18. Da ou pertencente i  Oiina. (7)
21. Que aoere. (8)
22. Ato de sustentar-se no ir. (4)
23. Tipo de composiçào poética. (6)
2 4 . __ Rodrigues: um dos mais in-
Auentes dramaturgos brasileiros. (6) 
VERTICAIS
2. Técnica de pintura aplicada em pa
redes e tetos. (/)
3. Evento, em inglês, (5)
4. Dar várias voltas. (8)
5. Pronome pessoal. (4)
6. Üplniio. em inalês. (7)
7. Jorge__ : um aos mais famosos es
critores brasileiros. (5)
12.18. em in^ês. (8)
14. Canal pdo qud a urina passa, (plu
ral) (7)
15.0  tecido era__ .(7)
17. Som audível. (S)
19. Feiramente para determinar se um 

ano está horizontal (5)
0. Felino grande. (4)Çí

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jomal(S>noticiasdelencois.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

f

Eu assumi um compromisso
com a saúde!
Contamos com você no combate a dengue. Junte-se a nós.

lave com escova e Vire todas as
possa impedir a
água de correr

sabão, os utensílios garrafas com a boca
usados pra guardar 

água.
para baixo.

Coloque o lixo em 
sacos plásticos e 

mantenha a lixeira 
fechada.

V oce gostaria  
de anrender?

Fale com  o 
escritório

14-38413096
s e c r e t a  r la C ^ c lu b e a g u a n o v a .c o m .b r

marcaremos datas e 
horários de acordo 

com a maioria inscrita



SOCIAL

CíoTia Foto fn ffas Ontta Fotografias

Dimeia e Onoro Mercedes e Sebastião

Cíntia Fotogrifms Cíntla fotograHas

joana e Ezequiel Luciana e Fabio

Cmcit Fo togn flts

f -

CMna fotografias

Neusa e joão Tais e Sandro

t is o a l

Dudu - 05/08 Daiane - 10/08 Pamela - 12/08 Verusca Scandarolli - 09/08

Parabéns a todos os pais
que protegem, 

provém e educam
seus filhos, 

transformando
os pequeninos 

em grandes 
cidadãos.

Lençóis CRESCE com você!

« •

A Oiratoría de Desenvolvimento, Qeraçfto de Emprego e Renda tem como 
objetivo fomentar a atividade econômica no município de Lençóis Paulista, 
com enfoque para o incentivo, o estímulo e o apoio aos micro, pequenos e 
médios empresários e produtores rurais e para os microempreendedores e 
trabalhadores da economia informal, possibilitando o planejamento, a 
centralização e a coordenação de ações do governo municipal no 
segmento, bem como a formalização de convênios e parcerias com órgãos, 
entidades, instituições e outros a fim de beneficiar e incentivar o setor.

Para impulsionar o empreendedorismo, auxiliar no crescimento e 
perenidade às empresas aqui instaladas foi criado o Centro do 
Empreendedor, inaugurado em abril de 2011 que reuni em um só local, 
programas como:

/

/
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votos do Vereador lE:
(14) 3263-2300 

WWW. t«ncx>lapaulista. sp go v br 
daMnvolvimtntoOlancoIspaulista $p govbr


