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Com 10 dias de atraso, creche deve 
ser reformada até janeiro de 2014
A empresa BG Projetos e Construções, com sede em Lins é a responsável pela reforma da creche, entretanto o início das obras deveria ter stdo no últuno dta 5

A reforma pela qual 
a creche Odette Moreira Cruz 
Pietraróia localizada na Cc- 
cap passará nos próximos 
meses, custará aos cofres pú
blicos cerca de R$ 500 mil. 
Porem, a empresa licitada, 
BG Projetos e Construções, 
cora sede cm Lins (interior 
de São Paulo), não cumpriu 
o prazo estabelecido para o 
inicio da reforma, em cin
co dc agosto. A Prefeitura já 
notificou a empresa Pág.
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INSS abre concurso 
público para 300 

vagas
o  Instituto Nacio

nal do Seguro Social (INSS) 
está com inscrições abertas 
para o cargo de analista em 
várias áreas dc nível superior.

Sào 300 vagas 
destinadas às Superinten
dências Regionais e Ad
ministração Central cm 
to^os os estados do país.

As inscrições po
dem ser feitas no site da or
ganizadora www.funrio. 
org.br, ate o dia 13 dc se
tembro. O valor da inscri
ção c dc RS 67,21. Pág.03 A creche Ôdete Moreira Pietraróia, passará por obras peios próximos cinco meses; com destaque para a reforma da cozinha Tttono

Campanha de vacinação antirrábica começa amanhã,17
i)ivu|g«isiu

Càes e gatos devem ser vacinados contra a Raiva. A doença transmitida por meio da mordida de um anima! contaminado, pode levar pessoas a óbito

Cultura promove segundo Salão de Cordel

A Diretoria dc Saú
de promove a partir dc ama
nhã (17) das Hh3o às 17h, a 
primeira etapa da campanha 
de vacinação antirrábica.

Cães c gatos de
verão ser vacinados con
tra a raiva, que se trata de 
uma doença causada por 
um vírus c transmitida ao 
homem, podendo, inclusi
ve levar à morte. Pág.03

Nesta
segunda-feira 
(19) é dia do 

fotógrafo. 
Confira a 
entrevista

Pág. 06
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Declatnaçào de Cordel feita por artistas no primeiro fi:stií'ai realizado no ano passado

mm ií 17^

Soie algumas 
nuvens. 

Nõo chove.

O Espaço Cultural 
"Cidade do Livre” recebe 
entre os dias 20 c 23 dc 
agosto 0 2® Salão de Cor
del dc Lençóis Paulista.

O evento vai apre
sentar peças teatrais, ex
posição de xilogravuras.

exposição dc cartazes, 
venda dc cordel, bate-papo 
com cordelistas c canto
res dc “causos”, alem dc 
apresentações musicais.

O Cordel c uma 
manifestação cultural 
dc origem portuguesa.

mas que sc consagrou 
no nordeste brasileiro, 
inovando com histórias 
c músicas populares.

O Espaço Cultu
ral está localizado na Rua 
Pedro Natálio Lorenzet- 
li, 2S6 -  Centro. Pág. 06

Desafio LP de Bike 
na busca pelo 
Curupira. Pág
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Marcos Aparecido de 

Toledo é advogado, 
empresário e teólogo.
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Qual é a idade 
e 0 tamanho da 

corrupção?

Ela c um pouco mais 
nova que o ser humano. O ho
mem foi criado por Deus per
feito. portanto, sem pecados. 
Logo após a sua cnaçào, num 
espaço dc tempo ignorado, o 
homem cedeu à tentação e pe
cou. Em linguagem teológica, 
se diz; “a queda do homem”. 
Santo Agostinho chamava de 
pecado original, pois, ela des- 
trói a naturalidade, divide a 
personalidade, altera drama
ticamente 0 comportamento 
e desaponta o ser humano. A 
queda ocorreu em tempo re
motíssimo, diz respeito ao pri
meiro ser humano, mas emite 
raios de forma universal e 
coletiva, nào poupa ninguém. 
Ela é um desvio do caráter 
humano, sc insere na órbita 
do pecado. O apóstolo Paulo 
confessa: ”No íntimo do meu 
ser tenho prazer na lei dc Deus, 
mas vejo outra lei atuando nos 
membros do meu corpo(...) 
tomando-mc prisioneiro na lei

do pecado que atua em meus 
membros”(Rm; 7:22/23). Na 
verdade ela age com vigor 
dentro do scr humano, às ve
zes, prostrando-o diante dc sua 
própria vontade. É a força que 
o pecado exerce sobre o ser hu
mano. Fiódor Dostoiévski vai 
mais fundo: ‘‘em todo humano, 
naturalmente, há um demô
nio escondido”. No início do 
século 21 0 psicanalista Con- 
tardo Calligaris refletc:’'há, às 
vczes{mais vezes que parece), 
escondidas em nosso âmago, 
ambições envergonhadas ou 
vergonhosas, que nào confes
samos nem a nós mesmos”. A 
corrupção é hereditária, pois 
faz parte da natureza peca
minosa que acompanha o ser 
humano, não importando seu 
sexo, sua idade, seu grau de 
cultura, crença e nível social, 
é repetidamente admitida e 
confessada através da histó
ria. Infelizmente a corrupção 
infiltrou em todos os níveis 
da nossa sociedade, sem pou
par alguns templos religiosos. 
Na política encontra seu ninho 
preferido. Corromper ou ser 
corrompido depende dos valo
res éticos, morais e religiosos 
de cada um. É verdade que não 
existe um só país onde impera 
total honestidade. Entretanto, 
no Brasil, a sensaçao é de que 
a corrupção alcançou niveis 
alarmantes. Com muito zelo 
JESUS combateu veemente
mente a corrupção, registra
da no Evangelho de Mateus 
(21:12/17): “Jesus entrou no 
pátio do templo e expulsou 
todos os que ali compravam e 
vendiam”. O templo era visto 
como lugar sagrado. Diante da 
corrupção que espalha desen- 
fî eada o povo clama por uma 
íaxina moral. Algo precisa scr 
feito, siga 0 exemplo de Cristo.

mlchcIranLiOho.MojL^pftt com

/9 c/í Acosto - Dia da Fotõ̂t*'âÍa

Editorial
Muitos dizem que 

0 mês de agosto é o “Mes 
do Cachorro Louco”. Ape
sar de ter se transformado 
cm uma expressão comum, 
poucos conhecem o real 
sentido deste dito popu
lar, que por incrível que 
pareça, tem fundamento.

Devido às condições 
climáticas do mês de agosto, 
aumenta muito o número de 
cadelas em período fértil, ou 
seja, no cio. Por esse motivo, 
os cães ficam “loucos” c bri

gam p ^ a  conquistar as fô- 
meas. É dessa forma que as 
pessoas são alertadas sobre o 
perigo que a raiva representa 
para a saúde da população.

A infecção em hu
manos ocorre por ferimento 
provocado por mordedura 
de um animal contaminado 
e ataca o cérebro, levando à 
morte. Por esse motivo c mui
to importante levar os ani
mais para serem vacinados 
contra raiva, principalmcnte 
cães e gatos, pois a doença

não tem cura. A partir deste 
final dc semana, a diretoria 
de saúde do município estará 
realizando a campanha anual 
dc vacinação antirrábica dc 
cães c gatos cm duas etapas. 
O jornal Notícias dc Len
çóis traz uma matéria com 
a relação dos locais onde 
serão feitas as imunizações.

Ainda nesta edi
ção, um pouco sobre a fo
tografia, que para alguns 
é como uma paixão e para 
outros uma profissão. No

caso do fotógrafo Icnçocn- 
sc Fabricio Ribeiro, trata-se 
da junção da arte c da pro
fissão por paixão. Confira a 
matéria em homenagem ao 
dia 19 dc agosto, “Dia do 
Fotógrafo c da Fotografia”. 
Para os apreciadores dc 
cultura, começa a partir da 
próxima terça-feira, o Se
gundo Salão dc Cordel cm 
Lençóis Paulista. S a i t ^  
mais detalhes desta c u llu "  
ra popular Nordestina con
siderada genuína do pais.

Colunista

k •

Deus tne livre 
das pessoas vazias

Luziane Martins de Souza
Conselheira Tutelar

Há um ditado que 
sempre me intrigara. Esse 
diz que atraímos para perto 
da gente o que somos, ou 
seja, que somos responsá
veis pelas coisas que apa
recem em nossas vidas, que 
atraímos as energias que en
viamos que colhemos o que 
plantamos.

Deus me livre dis
cordar disso, vai que eu seja 
castigada por pensar assim, 
já que recebemos de volta 
tudo 0 que enviamos, mas, 
como sou destemida e pago 
para ver algumas coisas, vou 
escrever aqui minha discor
dância.

Dc uns tempos para 
cá ando a atrair para perto dc 
mim pessoas egoístas, pes
soas dc sentimentos rasos, 
falsos, mesquinhos. Ando a 
atrair pessoas que mentem 
sobre o que sentem, sobre o 
respeito que deveríam sentir 
pelo próximo, pessoas que 
são capazes dc lhe jurar le
aldade c amizade etemamen- 
tc e, em segundos apagarem 
dc suas vidas como sc você 
fosse algo descartável. Até ai 
tudo bem, cada um oferece 
ao mundo o que tem. Como 
cobrar de uma pessoa vazia, 
complctude? Minha discor

dância vem da discrepância 
da afirmação de que atraímos 
0 que emitímos.

Às vezes, as pessoas 
podem até estranhar meu jei
to, pois, não sou pessoa de fi
car bajulando, puxando saco, 
de ficar cheia dc chamegos, 
mas, quem convive comigo 
sabe que sou cuidadosa com 
sentimentos. Sou o tipo de 
amiga que não se importa em 
levantar de madrugada para 
ajudar caso uma amiga (o) 
precise, sou o tipo de pessoa 
que não se apega a coisas 
materiais, se for necessário 
me desprender de algo para 
ajudar alguém, faria isso de 
bom grado. Sou o tipo de 
pessoa que calça luvas de 
pclica para mexer com sen
timentos.

Portanto, não acei
to a teoria, o conceito de 
que somos responsáveis por 
aquilo que atraímos, que só 
aparecem cm nosso cami
nho 0 que desejamos. Eu não 
atrairía o egoísmo dc afeto, 
de amor, de desprendimento, 
dc leveza, de sorrisos, dc ca
rinho. Eu não atrairía a mes
quinhez dc amor, corações 
vazios de sentimentos. Deus 
me livre scr egoísta. Deus 
que mc livre de abrir feridas, 
de deixar marcas doloridas 
na vida das pessoas.

Resumindo: eu serei 
sempre a primeira a discor
dar; nem sempre colhemos o 
que plantamos, pode, de re
pente, acontecer de alguém

passar por nossas plantações 
e, “desavisadamente” ou 
maldosamentc deixar cair 
sementes podres em nossos 
terreiros. Pode ser que ven
tos fortes tragam sementes 
de ervas daninhas.

Aprendi desde cedo 
0 que é o amor. Dentro de 
minha casa não havia e não 
há desunião. Nunca soube o 
que é vivcnciar violência do
méstica, discussões, falta de 
respeito. Cresci cercada dc 
amigos e pessoas boas, por
tanto, não tenho sementes 
ruins em meu celeiro. Nun
ca houve espaço para elas 
crescerem cm meu interior, 
portanto, a recíproca não c 
verdadeira. O que anda a 
aparecer em minha vida são 
restos de colheitas ruins que 
algumas pessoas querem de
positar cm meu silo. ou por 
vontade de abrir espaço em 
suas vidas para coisas me
lhores, ou por achar que pos
so fazer uso diferente dc suas 
já  estragadas sementes. Que 
eu consiga transformar joio 
cm trigo, apesar dc achar que 
isso seria muita pretensão.

Eu não sei o que 
0 amanhã mc reserva, tal
vez seja por isso que prefira 
plantar amor, afeto, delica
deza dc sentimentos, sc eu 
tiver que partir, quero ir cm 
paz com minha consciência. 
Posso pagar por qualquer pe
cado, menos pelo pecado do 
desrespeito a condição hu
mana das pessoas.
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Vendas no varejo crescem 0,5% em junho, informa IBGE

As vendas do co
mércio varejista restrito cres
ceram 0,5% no mês de junho 
em relação a maio, na série 
com ajuste sazonal, informou 
0 Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística (IBGE), 
na última quarta-feira, 14. 
O resultado veio dentro do 
intervalo das estimativas de 
analistas, que esperavam um 
resultado que variava entre 
uma queda de 0,20% e uma 
alta de 1,80, com mediana 
de 0,60% para a margem.

Na comparação com 
junho de 2012, as vendas do 
varejo cresceram 1,7%. Nes
sa comparação, as previsões 
iam de um crescimento de 
0,50% a 4,50%, com me
diana de 2,20%. Até junho, 
as vendas do varejo restrito 
acumulam alta dc 3,0% no 
ano e de 5,5% nos últimos 
12 meses. Quanto ao vare
jo ampliado, que inclui as 
atividades dc material dc 
construção e de veículos, 
as vendas cresceram 1,0%

cm junho sobre maio. na 
série com ajuste sazonal.

O resultado do va
rejo ampliado também veio 
dentro do intcr\'alo da.s esj 
tímativas dos analistas, qu^ 
esperavam um resultado 
entre um declínio dc 0,10% 
c uma expansão de 2,50%, 
na comparação com maio, 
com mediana positiva de 
1,50%. Na comparação 
com junho do ano passa
do, as vendas do varejo 
ampliado recuaram 2,0%.

Empresas do cartel receberam R$ 401 mi de estatais da União

Cinco empresas 
dc fornecimento investiga
das por cartel no setor dc 
ferrovias em São Paulo e 
Distrito Federal receberam 
desde 2003 ao menos R$ 
401 milhões (valores atu
alizados) de estatais ferro
viárias do governo federal. 
Alstom e CAF têm mais R$ 
425 milhões a receber por 
contratos recentes com as 
estatais CBTU c Trensurb.

A CBTU opera em 
Minas, Pernambuco, Ala
goas, Rio Grande do Norte 
e Paraíba, c a Trensurb, no 
Rio Grande do Sul. Além 
dos contratos nas duas es
tatais, a União repassou 
R$ 2 bilhões aos Metrôs 
de Fortaleza c Salvador. 
Dessas empresas, a maior 
rcccbedora federal é a espa
nhola CAF: desde 2009 já 
ganhou R$ 160 milhões e

tem R$ 225 milhões a rece
ber, a maior parte para forne
cer trens ao metrô dc Recife. 
A Alstom recebe desde 2005 
da União. Já ganhou R$ 106 
milhões c tem mais R$ 200 
milhões a receber de um con
trato em Porto Alegre. A Sic 
mens recebeu R$ 85 milhões

Bombardicr 
Balfour Beuty são as ou 
tras empresas que recebe 
ram das estatais federais

Em visita ao Brasil, Kerry defende a espionagem dos EUA

O secretário dc 
Estado dos EUA, John 
Kerry, defendeu ontem, 
cm visita a Brasília, a 
espionagem feita pelos 
americanos a diversos pa
íses, inclusive o Brasil.

Kerry sc disse dis
posto a um “diálogo” com 
0 governo brasileiro que 
esclareça a iniciativa dos 
EUA -  0 que não conven

ceu o chanceler Antonio 
Patriota. Após o encon
tro dc uma hora. Patrio
ta pediu “transparência”.

Questionado so
bre 0 fim da espiona
gem, Kerry, que depois 
sc encontrou com a pre
sidente Dílma Rousscff, 
deixou implícito que os 
EUA não vão rever seus 
métodos controversos:

-  “Dcixc-mc ser 
transparente com vocês: 
não posso discutir ques
tões operacionais, mas 
posso dizer que o Con
gresso aprovou uma lei 
depois do 11 dc Setembro, 
quando fomos atacados 
pela Al-Qacda, c começa
mos um processo dc tentar 
entender os ataques antes 
dc nos atacarem” -  disse.

http://www.noticiasdelencois.com.br


Saúde inicia campanha anual de vacinação
de caes gatos contra raiva em Lençóis

A Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista realizará 
a campanha anual de vaci
nação de cães e gatos con
tra a raiva em duas etapas: 
nos dias 17 c 31 de agosto.

A raiva c uma zoo- 
nosc causada por vírus, que 
é transmitida ao homem por 
animais mamíferos (cães. 
gatos e morcegos, principal
mente). E uma doença mortal 
para os animais c seres huma
nos. O principal transmissor 
da raiva para o homem c o 
cão. Em segundo lugar estão 
os galos. Atualmente, o mor
cego também vem se toman
do um transmissor comum.

Cuidados

A veterinária c res
ponsável técnica pelo Canil 
Municipal. Kcila Regina Go
mes, lembra ainda que são 
necessárias algumas medidas 
de segurança no dia da vaci

[ ) \ \

Confira os horários e locais de

17 de agosto, das 8h30 
1 lh30 e das 13h às 17h 

Centro Comunitário 
da Cecap

ESF Jardim das Nações 
Praça Luís Diegoli 
(Parque Rondon) 

Praça do Asilo 
Batalhão da Polícia Militar 

(Vila Ubirama)
ESF Caju

Crianças não devem ievar os animais para vacinar desacompanhadas

nação. “Primeiro, pedimos 
que as crianças nunca levem 
os animais para vacinar desa
companhadas. E importante 
ter um adulto, para garantir 
que 0 cão ou gato não tente 
tiigir. Sempre levar o cachor
ro na coleira. Mesmo os ani

mais menores podem tentar 
escapar. Sc for um cão de raça 
mais agressiva, como pit bull 
c rottwcilcr, o animal deve ser 
levado até o local de vacina
ção com a focinheira”, lista.

As recomendações 
também valem para quem

possui gatos. Keila explica 
que 0 ideal c levar o bichi
nho embrulhado em uma 
toalha, na gaiola (no caso 
de quem possui o equipa
mento), ou mesmo numa 
caixa de papelão com furos 
para permitir a entrada de ar.

17 de agosto, 
das 8h30 às 1 lh30 
ESF Maria Cristina 

Parque Paradào

17 de agosto, 
das 13h às 17h 

Concha Acústica 
Praça da Igreja Bom Jesus 
e Bar Fartura, em Alfredo

Guedes

vacinaçao:
31 de agosto, das 8h30 às 

H h30edas 13h às 17h
UBS do Núcleo 
ESF Júlio Ferrari 

Emeif Ézio Paccola (Jardim
Primavera)

ESF Jardim Cruzeiro 
Emef Nelson Brollo (Monte

Azul)
Empg Edwaldo Bianchini

(Cecap)
Capela Santo Expedito (Jar

dim Príncipe)

T f  l Fuvest anuncia data de inscrição e disponibiliza
Manual do Candidato para Vestibular 2014

de Combate ao uso de drogas
PlVllIgAfiO

Dentro da programação, haverá palestra no domingo, 18

luliana Morelli

Dando continuidade 
as ações realizadas nos Fó
runs permanentes dc Comba
te ao uso dc drogas, a Região 
5, que compreende os bairros 
da Cecap. Itapuà, João Pac
cola, Príncipe. Maria Luiza 
I c II c Santa Terezinha 1 c II 
são os contemplados com ati
vidades neste mes de agosto.

A programação ini
cia hoje, 16, a partir das 17h, 

escola Edwaldo Roque 
Bianchini no bairro Cecap. 
com 0 festival dc basquete.

Amanhã, 17, das 9h às 
12K haverá confecção dc pipas 
temáticas c concurso dc voos 
no Estádio Municipal Eugênio 
Paccola. No dommgo, 18, as 
pipas poderão ser confecciona
das na quadra da escola Bian
chini, a partir das 8h3(), além 
das atividades como: Oficina 
dc artes, gincanas, espetáculos

circenses c dança Hi|>-Hop. 
teatro c dc serviços (cortes dc 
cabelo c maquiagem) den
tre outras, A entrada é franca.

Ainda no domin
go, às 9h30. haverá palestra 
cxplicati\a sobre o “Fórum 
permanente dc Combale ao 
uso dc drogas" para a Legião 
Masculina (Roiar>' Club).

Projeto Prefeitura nos 
Bairros

No evento será lançado 
o Projeto Prcfcitiua nos Bairros, 
com diversos serviços públicos 
disponibilizados: Geração de 
Emprego c Renda (PAT, Ban
co do Povo, emissão dc cartei
ra profissional). Assistência c 
Promoção Social, Saúde. Cul
tura. Meio Ambiente c Obras.

O Projeto Prefeitura 
nos Bairros acompanliará o Fó
rum Permanente nas diversas re
giões onde 0 mesmo irá ocorrer.

V '  • A*

s}y
.Serdo oferecidas 11.057 vagas para 249 cursos de graduação

luliana Morelli

Para os alunos 
que pleiteiam uma vaga 
na Universidade, a Fuvest 
já disponibilizou gratuita
mente 0 Manual do Can
didato para o Vestibular 
2014, no site: www.fuvcst.br

Este ano, a Universi
dade São Paulo irá oferecer 
11.057 vagas para 249 cur-

sos dc graduação, c a Facul
dade dc Ciências Médicas da 
Santa Casa dc São Paulo cem 
vagas para o curso dc medi
cina. As novidades para este 
processo seletivo são a cria
ção do bacharelado cm Ci
ências Biomcdicas -  ênfases 
cm Ciências Básicas de Saú
de c Biotecnologia cm Saúde 
na Faculdade dc Medicina 
dc Ribeirão Preto; c Enge

nharia da Computação com 
ênfase em Sistemas Corpo
rativos na escola Politécni
ca, no campus USP Leste.

As inscrições para 
0 vestibular podem ser fei
tas a partir do dia 23 de 
agosto, até o dia 9 dc se
tembro, no próprio site da 
Fuvest. A taxa de inscrição 
será no valor dc RS 130.

Na primeira fase do 
vestibular, que será realizada 
no dia 24 dc novembro, ás 
I3h, a prova terá 90 ques
tões abordando português, 
história, geografia, matemá
tica, física, química, biolo
gia, inglês, c terá algumas 
questões intcrdisciplinarcs.

A segunda fase será 
nos dias 5, 6 c 7 de janeiro 
dc 2014. Serão três provas 
dc caráter analítico-cxposi- 
tivo, \ariando, no terceiro 
dia, dc acordo com a carrei
ra. As provas começam às 
13h c duram quatro horas.

A primeira chama
da será feita no dia T  de 
fevereiro dc 2014. A matri
cula online será nos dias 4 
c 5 dc fevereiro para confir
mar 0 interesse pela vaga, e 
a matricula presencial será 
cm 12 c 13 dc fevereiro.

Acilpa divulga lista com o nome dos 
sorteados em concurso do Dia dos Pais

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história ”

Locaçao

Na última terça- 
-feira. 13, a Acilpa (Asso
ciação Comercial c Indus
trial dc Lençóis Paulista), 
realizou o sorteio dc 20 
valcs-compra do concurso 
cultural do Dia dos Pais. A

Vale compras
AB MODAS 
ANA MARIA FASHION 
ARES PERFUMES

BAZAR SAO CARLOS

CCAA

promoção, que se tornou 
tradicional no município, é 
uma parceria entre as lojas 
associadas c a Acilpa com 
o intuito dc presentear por 
meio dc sorteios dc valcs- 
-compra c outros brindes.

Nomes
NAIR MARCUSSO 
VALDINEIA AZEVEDO 
SIDINEI F. DA SILVA

MANUEL A. G.

MARCIAM.D. GOES

as pessoas que prestigiam 
0 comércio da cidade.

Nesta edição dc 
Dia dos Pais. foi sor
teado também três 
Kits churrasco. Confi
ra a lista dos premiados:

________sorteada
TRINDADE MODAS
NOVA FONTE__________
SUPERMERCADO SANTA 
CATARINA LOJA 03 
SUPERMERCADO 
TO EXPEDITO 
JEITO DE MULHER

CEBRAC
ELKE CABELELEIRA 
LOJA OK 
LOJAS É b+
LOJAS SILVA CALÇADOS

LOJAS SILVÁ GALERIA 
LOJAS SILVA ROITERY
NENO VIDROS

BENEDITA C.T. M. PRÍNCIPE SHOPPING
MARIA C. DA SILVA 
PAULO CESAR FERRARI
MARIA B. ROQUE DIAS 
RODRIGO L. DOS REIS

GILMAR AP/V. 
HELOÍSA ALVES LEITE 
LUCIANO FONSECA

OK MODAS ROBERTO RAMOS
OTICAGUARANY
PLACCA SUPERMERCA
DO_________
POSTO POREAO

Construção
isamixtrading@yahoo.com.br

PRÍNCIPE SHOPPING 
ROSA MODAS

ÍOSE BISPO DE SOUZA 
TEREZINHA A. SILVA
MARIA J.P.MILANEZZI
ILZAM.K. DE SOUZA 
ZENILF.S. CONTI 
CREUZA M. DA SILVA

LF CALÇA DOS 
DROGARIA ORTEGA 
CASA DA VO 
SUPERMERCADO JAU 
SERVE
TICO TINTAS 
AB MODAS 
RAMBLAS
MOVEIS DIEGOLI
UNIARTE 
VENINA MODAS
COPERCON 
TRINDADE MODAS 
STILLUS MALHA RIA 
MELOMANIA

31 de agosto, das 8h30 às
Uh30

Praça Cristo Rei (Vila Con
tente)

Parque do Povo

31 de agosto,das I3h às 17h
UBS Ubirama 

Pátio de treinamento CNH 
da Avenida Brasil

Kit Churrasco
SANTA CATARINA RÜÍ)A B. P. MASTROLEA ANA MODAS
JAU SKRVK 
SANTO EXPEDITO

ANTONIA DELGADA LOJAS ÍD +
LINDAMARB. LOPES ALICE ACESSORIOS

INSS abre
inscrições 

para concurso 
com salário 

acima de 
R$ 7 mil

luliana Morelli

Iniciou na última 
segunda-feira. 12, as ins
crições para o concurso 
do Ministério da Previ
dência Social. Ao todo 
serão oferecidas 300 va
gas dc Analista cm várias 
áreas dc nível superior 
no Ihstituto Nacional do 
Scgqro Social (INSS), 
destinadas às Superinten
dências Regionais e Ad
ministração Central cm 
todos os estados do pais.

As inscrições 
podem ser feitas no site 
da organizadora www. 
funrio. org.br, ate o dia 
13 dc setembro. O edital 
c o cronograma já estão 
disponíveis e podem ser 
verificados no site da 
Funrio. O valor da ins
crição é dc R$ 67,21. 
Pessoas inscritas na Ca- 
dÚnico ou famílias dc 
baixa renda poderão so
licitar a isenção da taxa 
no mesmo período da 
inscrição do concurso. 
Para concorrer, o candi
dato precisa ter gradu
ação nas áreas dc esta
tística, administração, 
ciências contábeis, direi
to, estatística, engenharia 
(civil, mecânica, elétrica, 
dc telecomunicações, se
gurança do trabalho), 
arquitetura, tecnologia 
da informação, terapia 
ocupacional, pedagogia, 
psicologia, comunica
ção social (jornalismo c 
publicidade c propagan
da). fisioterapia c letras.

A jornada dc tra
balho é de 40 horas sema
nais, c a remuneração ini- 

j ciai corresponde ao valor 
I do vencimento básico dc 
R$ 788.51, acrescida da 
Gratificação dc Ativida
de Executiva no valor dc 
R$ 1.261,61, da G ratifi
cação dc Desempenho dc 
Atividade do Seguro So
cial -  GDASS que pode
rá alcançar, na pontuação 
máxima, o valor dc R$ 
4.724, auxílio alimenta
ção no valor dc R$ 373, 
totalizando R$ 7.147.12.

A realização da 
prova está prevista cm 
edital para o período da 
manhã do dia 13 dc outu
bro, cm todos os estados.

http://www.fuvcst.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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o  PAT INFORMA 

OPORTUNIDADES DE 
EM PREGO S DISPONÍVEIS
Av*ougucln> (2 vagas) 
Afiador de corrente 

Ajudante de motorista 
Apanhador dc laranja 

Analista de recursos humanos 
Assessor de vendas externo 
Assistente administrativo 

Assistente dc wndas (dispo
nibilidade paru trabalhar em 

macaluba)
Atendcntc de balcão (2 vagas) 

Atendente de trailler 
Auriliar de almoxarife 

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

Auxiliar florestal 
Auxiliar de inventário florestal 

(sem experienda/ensino médio) 
Auxiliar de instalação 

Auxiliar de laboratório (mascu- 
lina/desejAvel; técruco em açúcar

álcool)
Auxiliar dc linha dc produção 

(produção 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) 
Cjiseiro (3 vagas)

Caseiro (trabalho para o casal) 
Chapeiro (lanches) 

Cobrador externo (2 vagas) 
Consultor de vendas (vendas

detv)
Cozinheira em geral (3 vagas) 
Costureira em geral (3 vagas) 
Educador social (graduação 
em pedagogia completo ou 

cursando)
Eletricista de autos (2 vagas) 

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

Eletricista de manutenção 
industrial (com o curso de 600 

h e nrlO)
Eletricista instrumentista (téc
nico em 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 
lâder/onalísta de lugistica (gra
duação adniinístraçáo/luglstica/

amtábil)
Linha de produção 

Lubrificador de máquinas 
Marceneiro

Mecânico de caminhão 
Mecânico de autos 

Mecânico de manutenção de
autos

Mecânico de máquinas p>esaldas 
Mecânico de máquinas agricolas 

«>' Montador d« móveis 
Motoboy / entregador de pizza 
MotobiTy entregador de lanche 
Motoboy / entregador de docu

mentos

Motorista de caminhão (cnh d - 
disponibilidade para viajar) 

Motorista de caminhão (cnh d. 
\1ajar e morar em outra cidade) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista carreteiro (cnh e. Para 
viajar e murar em outra cidade) 
Motorista de ônibus (curso dc 

transporte coletivo) 
Motorista de ônibus ■ ireular 

(curso dc transporte coletivo - 20
vagas)

Oficial geral (plantio de mudas e 
reflorestamento) 

Operador de caldeira 
Operador de empilhadeira 

Operador de grua (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 dc educação fisica 

(com graduação completa e cref) 
Professor de espanhol 

Professor de inglês (fluência em 
inglês) (2 vagas) 

Professor 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) 

Repositor de mercadorias (super
mercado dia%)

Representante comercial auto-
nomu

Serralheiro (experienda 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 cm segurança no traba

lho (3 vagas)
Técnico florestal 

Tratorisia agrícola 
Tratorísta agrícola (\'nga exclusi
va para portador de deficiência

parcial)
\'endedor (a) (loja de clctrocle-

trõnicos)
Vendcdor(a) (boutique) 

Vendedor de serviços (finan
ceira)

Vendedor externo (produtos de 
higiene c alimentos) 

Vendedor externo (produtos de
tabacaria)

Vendedor externo (vendas dc
cursos)

Vendedor externo aulonuino 
(produtos de beleza pessoal) 
Vendedor interno e externo 

Vigilante (disponibilidade para 
residir na fazenda)

com churrasq./banheiro/ 
despensa/^ragem 2 car- 
ros-ftS-400.000,00-TOLE-
0 0  lMÓVElS-3263-0187.

iAROIM VILLA6E: so
brado c/3 dorm,sendo
1 suite c/doset 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/canif-R$- 
-550 .000 .00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI • 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/sala 2 am- 
blentes/sata de jantar/ 
sata de tv/escrítórk>/ 
lavabo/cozínha/lavan- 
d e rla /d e sp e n sa /á re a  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-5 50 .00 0 .0 0-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/clo$et e banh. 
hidrom./sata de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /la va b o /b a n h e iro / 
cozinha planejada/ 
d esp en sa/lavan d eria/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-SOO.OOO.OO-TOLEOO 
IMOVEIS-3263-0187.

CEhíTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL
sobrado com 3 doim . 
sendo 1 sufte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edlcula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-RS-500.000,00-TOLEDO 
IMÓVElS-3263-0187.

CENTRO:
la .C A M : 03 dorm ./sals 
ampla/2 banheiros/la- 
vanderia/ 2a. CASA: 02 
dorm /sala/cozinha/ba- 
nheiro^avanderia/ 3a. C

CASA: salSo c/churras- 
queira/banheiro e cozi- 
nha-todas edificados no 
mesmo lote de terreno- 
-«$•700.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-32fâ-0187.

JARDIM fTAMARATI:
sobrado c/03 dorm jen- 
do 1 sulte/sala de estar/ 
sata de Tv/sala de jan- 
tar/escritó rio /cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
áree de fazer com pis- 
dna/garagem 2 carros- 
-RS-650.000.00 
TOLEDO IMÓVEIS 
3263-0187.

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

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Voyage Ano 83 • Cor 
Gnza - Âkool Original - 
4  marchas • Fone: (14) 
9871-0721/9677-68S9

MON2A Ano 90 - Me
cânica OK - Pneus novos 
- Olr. Midraulica - 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 FS VEÍ
CULOS - Fone (14)3264- 
3033

OASSte UFE 2007 Ft£X 
PRETO TRAVA - FS VEÍ
CULOS • Fone (14)3264- 
3033

OASSIC UFE 2007 FLEX 
PRETO OIREÇÃOARAVA/ 
ALARME/RODAS-FS VEÍ
CULOS - Fone (14)3264- 
3033

CELTA 2P 2004 6  
PRATA AR/TRAVA/AIAR- 
M E-FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

OMEGA GLS 1999 G 
PRATA COMPLETO • FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

VECTRAGLS2.0 
1994 6  AZUL COMPLETO 
-FSVEICULOS-Fone(14) 
3264-3033

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

MONTANA 1.8 2005 
FLEX PRATA COMPLETO - 
FS VBCULOS - Fone (14) 
3264-3033

Vogas vá lidas d t  o co fd o  com  o p ta /o  ch fttfm in a d o  p t fo  e in p ftgo íio^

^  a nrvts áo HAI. bêfXz rorvip^rKtr Qorx^néo HG. CPS.

i dnnr» <í* do ̂
mftvfmçòrs (U) ? ou no MT «ua Cnl. JOi^uírr» II  Crniro

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

os bairros id^antana 
e í^ id eno al Açai-R$- 
-l.SPO.OOO.OO-TOLEDO 
IM CÍ/EI-32^-0187.

JARDIM V ILU G E - casa

com 3 dorm.sendo 1 su
ite c/banhelra de hidro- 
massagem/saia de TV/ 
sala de estar/sala de jarv 
tar/cozínha/banheiro so- 
cial/lavanderia/ed lcula

JARDIM fTAMARATI: 
brado com 03 dorm.sen
do 1 suíte/varanda/me- 
zanino/sata de estar com 
tareira/sala de )antar/ 
banheiro/cozinha/lavan- 
deria/garagem coberta 2 
carros/oom frente para a 
lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

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

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

SAVEIRO CL 1.8 
1995 A BRANCA TRAVA/ 
ALARM E-FS v e íc u l o s - 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO CL 1.6 Ml 2000 
G BRANCA DIREÇÃO/ 
VIDRO/TRAVA - FS VEl- 
CULOS - Fone (14) 3264-

www.jardinselagos.com.br
* H

ê
t .

m u s ic a /
9Í-

Venda de Instrumentos Musicais
I ... ‘

Aulas de violão I Guitarra I Baixo
Violã"! Cavaco

3033
GOL 1.0 16V 1998 G 
BRANCO BASICO ■ FS 
v e íc u lo s  • Fone (14) 
3264-3033

GOL 1.0 4P 2000 
G DOURADO DIREÇÃO/ 
VIDRO/TRAVA - FS VEÍ
CULOS • Fone (14)3264- 
3033

FOX 1.0 4P 2005 
FLEX PRETO VIDRO/ 
TRAVA /ALARME - F5 
v e íc u lo s  - Fone (14) 
3264-3033

FO X1.64PPLUS 
2005 FLEX PRATA 
COMPLETO • FS VEICU- 
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

GOLf SPORTUNE 2.0 
2011 FLEX PRETO 
COMPLETO • FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 3264- 
3033

KOMBi 16001998 
G BRANCA - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

SAVEIRO 1.6 CE G6 2014 
OKM BRANCA COMPLE
TA - FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

UNOSMART 2001 
G PRATA V I D R O /  
ALARME/TRAVA 
PAUO Vi/EEK. 1.S 
1998 G VERDE COMPLE
TO - FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

PAUO FIRE 2007 FLEX 
PRETO COMPLETO - FS

VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

FIORINO 13  FIRE 2012 
FLEX BRANCA ÚNICO 
DONO • FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

PEUGEOT 307 FELINE 
2008 6  PRETO
COMPLETO - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

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

UNO MILLE WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3 .000/n  + 48X RS
499.00 - FS VEÍCULOS • 
Fone (14) 3264-3033

UNO VIVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
RS 6 .5 0 0 /»  ♦ 48X R$
630.00 • FS VEICULOS - 
Fone (14) 3264-3033

XSARA Pl- 
CASSO GLX 1.6 2010 
PRETA ENTRADA ♦ 48X 
R$ 620,00 - FS v e íc u lo s  
-Fone (14) 3264-3033

GOL 1.0 G5 2013 PRA
TA ENTRADA + 48X R$
590.00 - FS v e íc u lo s  - 
fone (14) 3264-3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR. RS 5.000,00 + 24X 
RS 500,00 - FS v e íc u lo s  
-Fone (14) 3264-3033 
UNO M ILIE WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3.000,00 + 48X RS
499.00 - FS v e íc u lo s  -

fone (14) 3264-3033 
UNO VIVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
RS 6.500,00 + 48X RS
630.00 - FS v e íc u lo s  - 
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. 
R$ 7.000,00 + 48X RS
815.00 ■ FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

GOL 1.0 65  2013 PRA
TA ENTRADA + 48X R$
649.00 - FS v e íc u lo s  • 
Fone (14) 3264-3033

ECOSPORT XLT 2.0 2009 
PRATA ENTRADA + 48X 
RS 660,00 - FS v e íc u lo s  
-Fone (14) 3264-3033

Monza GL 95 
R$3.000,00 de entrada 
* 48 partslas fixas de 
R$360/» com tran- 
fererKía grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

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

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,S0 
oom tranferenda p átis 
-3254-1613/7834-9576

W ctra GLS 94 
R$3.000,00 de entrada 
■f 48 parcelas fixas de 
R$360/» com tran-

)

ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9575 
Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/%10-5960 shop 
carsveiculos

Honda Biz ClOO 2002 • 
R$1.200,00 de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Ford Ka 2004 
R$3.S00,00 de entrada
*  48 parcelas fiia s  de 
R$420,00 com tran- 
ferenoa grátis - 3264- 
1613/7834-9576

$-10 Cdlna prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

EcDsport xlt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop carsveiculos

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  Aut. 4x2 -  
Completo - 2011 -G a
solina -  BrarKO • (14) 
32643033

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

CRF 230 2012 G VERME

LHA IM IL KM/
ÚNICO DONO

CB 600F HORNET 2010 
G PRATA

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 3264 4345

Bb 125 flex 2013 /  Biz 
100 - 2013 /Fan 125 
2013 /  Fan 150 flex 2013 
/  ntan 150 ex flex 2013 
/  Lead 110 - 2013 /  CB 
300r 2013 /  XRE 300 - 
2013/BroslSO  flex 2013 
- Pa^ n Motos fone: 
32644345

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

FinarKiam ento de moto 
Honda okm com entra
da com a menor parcela 
do mercado. "Grátis 02 
capacetes" Pagan Motos 
fone: 3264 4345

Capacete ebf ou liber- 
ty  aberto ou fechado $ 
60,00 só n a pa^  n motos 
fone: 3264 4345

Courier mod 2001 • 1.61 
protetor de casamba, 
lona m arítim a, som 
mp3 • vendo ou troco 
por moto Honda. Fones: 
32644345/97913285

ã *t it iu  tfit pilt
la vUa iai nilat t  PctcrBiiiitc 
para cici raçaa as ticalbat 
ccrlat. Pilaclpalaicalc | b u <> 
ictiata iaatabc Praias, 
t i  lacl t pal. fale sabre Issa 
cai casa caa aals frcialaela. 
le  cicaplat Pc pcisaas 
bca-siccPIPas lac aPa asaa 
Praias. Csiabcicça llallet,
PP rcsMisablIíPaPct c cabre 
a partlclpaçla Pcici aas 
attilPaPcs Pcattllcit. 
tcjacrtllcaplaalcpc 
eaaparliacalas laaPcpaaPas 
cafllactcaavclat. taaa 
biB apariiBlPaPc Pc licar 
aaastaalacaascBSfllbai. 
Pracarc saber caa « 
eles aaPaa c a lac eastiaaa > 
fazer. Sia itliaPes liaplci 
laePeaaailraaasaa 
prcacipipia caa as Ptaiai 
c, prlBcIpalacatc. caa ^ ^ 
• fatiri Pas seis fllbat.
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fotograf ias

A/ÊW
A beleza da fotografia New Born'está em' registrar os primeiros dias 

•n  y  . éf de vida dessa nova fam ília. ^
M  De^ma forma cuídado^sa e carinhosa fotografar o bebè recém-nascido

R. Anita G^nibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com

registrando toda a beleza do seu corpinho.

Rua Anita Garibaldi, 7083 
Centro - Lençóis Paulista

www.cintiafotografiasxom.br

( 1 4 ) 3 2 6 3 - 5 1 8 4

/cintiofotografias

http://www.jardinselagos.com.br
mailto:stock.musical@hotmail.com
http://www.cintiafotografiasxom.br
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política 5
Greche na Cecap passará por 
reforma nos próximos meses
O  prazo para término da obra é de 150 dias; o valor investido na reforma será em torno de R$ 500 mil

Betiriz áe Oliveira

() atual refeitório, a cozinha e a lavanderia serão transformados em salas berçários

Beatriz de Oliveira

A creche Odet> 
te Moreira Cruz Pietra- 
ròia, localizada na Ce
cap por obras de
'*?fornu nos próximos meses.

No dia 19de julho des- 
t | |^  .1 ;íG Projetos e Cons-

í.tda - ME foi à empre

sa que ganhou a licitação para 
executar as obras de melhorias 
nas dependências da creche. 
A obra custará aos cofres mu
nicipais cerca de R$ 300 mil.

Em cinco de agosto, 
foi aberta ordem de serviço 
autorizando a empresa a ini
ciar as obras no local, porém 
até o fechamento desta ma

téria, a empresa BG Projetos 
e Construções, com sede em 
l.ins (interior de S«ão Pau
lo), nâo havia enviado mate
riais nem mesmo funcioná
rios para iniciar a reforma.

O engenheiro da pre
feitura responsável pela obra, 
Fernando Ortega afirmou que 
a empresa vencedora da licita-

çàojáfoi notificada pormeio de 
mensagem eletrônica. “Como 
ninguém apareceu, enviamos 
a primeira notificação por e- 
-mail. Os responsáveis já estào 
cientes que devem cumprir 
o cronograma”, disse Ortega.

Dentro do plano de 
execução das obras, o enge
nheiro responsável lista as me
lhorias. A transformação do 
refeitório, da cozinha e lavan
deria em salas berçários, uma 
nova construção no terreno 
vai abrigar o refeitório, a co
zinha bem como a lavanderia.

Também está progra
mada a substituição do telha
do por telhas termoacústicas 
-  que tem melhor isolamento 
térmico e diminuem o ruído 
externo e interno instalação 
de sistema de aquecimento 
solar, pisos das salas tam
bém devem ser trocados pelo 
piso vinílico emborrachado.

A instalação de ja
nelas maiores para deixar as 
salas mais arejadas e a inter
ligação dos banheiros entre 
duas salas, permitindo que 
as crianças não fiquem cir
culando pela escola para ir 
aos sanitários serão as áre
as que receberão mudanças.

Ainda conforme in
formações de Ortega, já há um 
projeto para que a área admi
nistrativa da creche também 
passe por reformas em 2014.

O prazo para térmi
no da obra é de 150 dias con
tados a partir da liberação da 
ordem de serviço, conforme 
consta no edital de licitação.

Saiba os custos da reforma da BMOL

Coluna da 
Transparência

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

A única participante da licitação da Prefeitura para 
compras de pneus para frota de veículos do mu
nicípio foi à empresa Gerardo Bastos Pneus e Pe
ças Ltda. Ela irá oferecer pneus de transporte, cujo 
mais caro a ser vendido é o Pneu Transporte 11 R, 
próprio para caminhão que custará R$ 1.346 cada.

Pelo período de 12 meses uma empresa deve
rá ser a responsável pela distribuição de sete 
mil tubos de concreto para a prefeitura. São 
cinco tipos de tubos de 600 mm a 1.200mm.

Na próxima segunda-feira (19) será conheci
da a empresa que irá oferecer pelo menor preço a 
venda de 42.800 soros, no período de 12 meses.

Também por compra pelo menor preço, a diretoria 
de saúde por meio da Prefeitura solicitou a aqui
sição de materiais para coleta de exames labora
toriais pelo período de 12 (doze) meses. O resul
tado está marcado para sair no dia 20 de agosto.

Em 21 de agosto será escolhida a empresa que fi
cará responsável pela remanufatura de cartu
chos de toner de impressoras HP, Samsung, Le
xmark e Xerox das autarquias do município.

Por meio de carta convite, a Construlen Constru
tora Lençóis irá receber R$119.998,19 do mu
nicípio pela construção de vestiários no cam
po de futebol do Parque do Povo (Sidelpa).

A Câmara de Lençóis Paulista em 30 de julho, 
abriu licitação por meio da modalidade carta convi
te à empresas para adquirir pelo menor preço, cin
co mil litros de gasolina e cinco mil litros de etanol.

As Informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficiai do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Após a instalação dos vidros , agora o calçamento da BMOL está sendo adequado

Beatriz de Oliveira

A diretoria de supri
mentos dc Lençóis Paulista 
respondeu o requerimento 
solicitado pelo Noticias dc 
Lençóis a respeito das em
presas contratadas neste ano. 
para as obras dc ampliação 
da Biblioteca Municipal

Orígenes Lessa (BMOL).
Com o prazo dc ter

mino da obra esticado para 
o final dc setembro, quem 
passa cm frente da BMOL, 
pode perceber que os vidros 
cm tomo da nova extensão 
do prédio já foram instalados.

Dc acordo com o 
documento da diretoria dc

suprimentos, a instalação 
dos vidros ficou por res
ponsabilidade da Vidraçaría 
Brasil dc Lençóis Paulista 
Ltda -  ME. A empresa foi 
escolhida por meio dc lici
tação que resultou na pro
posta da prestação do servi
ço pelo valor de R$ 50.486.

Também por meio

dc licitação, a DP Chrístia- 
nini Construtora EPP res
pondeu pela obra civil de 
ampliação do prédio pelo 
valor de RS 295.017,31. 
Já as estantes dc aço fo
ram disponibilizadas pela 
Vilcri & Viteri Ltda ME 
e custaram R$ 17.730.

Para que Iívtos não 
saiam sem autorização da bi
blioteca evitando furtos, de
verá ser instalado um sistema 
de detecção eletromagnético 
adquirido da empresa 3M 
do Brasil por R$56.991,80.-

Finalmentc. para 
mobiliar a BMOL houve 
dispensa dc licitação. As
sim foram gastos R$7.987 
na empresa Alexandre Vc- 
nicios de Gouveia -  ME.

Após serem des
tacadas as prestadoras dc 
serviço responsáveis pela 
reforma da BMOL. agora 
resta apenas à comunidade 
aguardar a inauguração des
te novo espaço dc leitura, 
que oferece atendimento a 
pesquisas e empréstimo do
miciliar, cuja obra custou ao 
município R$295.07!,3I.

Na última terça-feira (13) a equipe do ESF (Estra
tégia de Saúde da Família) que atende a Vila Cruzeiro c São 
João, reuniu pessoas dc várias faixas etárias na escola muni
cipal Irma Carril na Vila Cruzeiro. O encontro fez parte da 
programação da Semana da Família. Assuntos como a saúde 
preventiva bem como o papel dc cada profissional que com
põe a equipe: agentes comunitários, médicos, enfermeiros 
c auxiliares de enfermagem foram discutidos na reunião.

Vende

j  n .  ^

r  .  .  1
10 Sessões 
Carbox

■ 08 leiiòei Corbox 1 
1 08 leiiõei Infrared I

j lOíeiíôei J
1 Drenogem ünfótko I 
1 com ultraiion I

' 1 0  íessdes carbo* '
10 Infrared

10 Drenagem Línfotico

R$450,00 R$580,00 R$300,00 R$1.000,00
ò vista à vista à vista à vista

ou ou ou ou
6  v e ze s  d e 8 v e ze s  d e

S
6  v e ze s  d e 8 v e ze s  d e

R$ 83,00 R$ 80,00 R$55,00 R$ 140,00

PARCELAM EN TO S NO CARTÃO  OU CHEQ UE

w

Ligue e Agende:
( 14 ) 3264-9139  /  9148-0359

Rua Ccl Joaquim Anselmo Martins. 1241 - Centro - Lençóis Paulista

Caroíine Riccola
F i s i o t e r a p e u t a

CR9fiT0 r

Bicicleta Colony Decendent 
2012 - Em cromoly 
(com pé de apoio)

R$ 1 .3 0 0 ,0 0

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

Lo ja  De B lke  - Rua Inaclo Anselmo, 822 - Fone: (14) 3263-7487

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditti

14. 3283-1676 
14.9134-7329

-------------------------------

^  Cuítur<> ^

R Cel. Joaquim Gabriel n® 643 
(̂ nUo - Lençóts Paulista 

marcos vendiílt^Yahoo.com br
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Lutador lençoense leva prata « r r :
no Mundial de Jiu-Jitsu no RJ

Divulgação

Oivulgjçuo

O trajeto de quase 50km leva ao encontro do "Curupira'*

O atleta Hugo Cesar (à esquerda) disputou o campeonato mundial de Jiu Jitsu e conquistou a medalha de prata

A Diretoria dc Espor
tes c Recreação da Prefeitura 
de Lençóis Pauiista. cm parce
ria com o Projeto Bikc e Saú
de, a Associação Lençoense 
dc Cicloativismo (ALCA) c a 
Prefeitura de Pralânia. realiza 
no domingo, IS, a 4̂ ' edição 
do “Desafio Lençóis Bikc cm 
Busca do Curupira”, que con
siste cm um trajeto dc aproxi
madamente 50 km dc Lençóis 
a Pratánia. onde o destino fi
nal será o sítio Taquara-Poca

Os a\cntureiros que 
irão participar terão direito a

uma camiscLa, cafe da manhã, 
frutas, apoio na trilha, água, 
sucos, almoço e transporte.

Ü IV Desafio Len
çóis dc Bikc é uma iniciativa 
de ação social, que visa pro- 
mo\'cr saúde c bem-estar na 
população. Para esta edição 
foram arrecadados cerca de 
600 litros dc leitc que serão 
poslcriormcme distribuídos 
pela Dirctona dc Assistência 
c Promoção Social. Infor
mações pelos telefones (14) 
3264-1444 ou (14) 8144- 
6008 falar com Maurício.

Da Redação

A palavra de ordem 
para o lutador dc Jiu-Jitsu 
Hugo Cesar é perseveran
ça. Mesmo sem patrocínio 
oficial e diante de todas as 
dificuldades para treinar c 
competir, o atleta lençoen- 
se conquistou a medalha dc 
prata no Campeonato Mun
dial dc Jiu-Jitsu realizado cm 
Tercsópolis no Rio de Janei
ro, durante os dias 10 c 11 dc 
agosto, no Ginásio Polies- 
portivo Pedro Jahara, o “Pc- 
drâo”, com organização da 
CBLP (Confederação Bra
sileira dc Lula Profissional).

Conciliando o tra
balho com os treinos, Hugo 
participou pela primeira 
vez de uma competição in
ternacional, c destacou o 
trabalho coletivo que vem 
sendo feito na academia 
Tribo do Jiu-Jitsu ”0  meu 
professor c toda a equipe, 
foram fundamentais nessa 
conquista pessoal, embora 
a luta seja individual, por 
trás disso há uma luta co
letiva, que c dc todos, pois 
0 apoio c constante e sem 
privilégios para ninguém”.

Treinando seis vezes 
por semana c 2h30 por dia, o 
atleta lençoense explica que

seu maior obstáculo cm dis
putar outras competições c 
a dificuldade dc transporte, 
hospedagem c alimentação, 
que está associado ao revés 
financeiro que o lutador en
contra para manter um alto 
nível dc competitividade.

Mas mesmo dian
te da dificuldade, o jovem 
lutador demonstra garra e 
perseverança para continu
ar brilhando no cenário das 
artes marciais, cujo mo
mento c dc ascensão c des
taque no esporte brasileiro.

Com a medalha no 
peito, Hugo Cesar afirma 
que daqui em diante vai lutar

com mais garra e destacou a 
importância dessa conquista 
para sua carreira profissio
nal. “Para mim, essa me
dalha significa mais do que 
um prêmio, c o resultado 
dc muita dedicação. Sair 
dc Lençóis para representar 
meu país diante dc 700 lu
tadores do mundo lodo, esse 
sim é o verdadeiro prêmio, 
principalmentc. porque não 
possuo patrocinador. Mas 
graças a Deus consegui tra
zer a medalha dc prata”.

O atleta sente-se pre
parado c motivado para no
vas conquistas c ressalta que 
vai “para cima” com tudo.

Jogos Escolares: Alunos das escolas municipais colo
caram cm prática suas habilidades esportivas durante as 
competições do JOELPÍN (Jogos Escolares dc Lençóis 
Paulista Infantil), ocorndas na última terça-feira (ü ) .

A iniciativa da Diretoria dc Educação o fe rece^ - 
vidades esportivas totalmcntc gratuitas c \oltadas para 
alunos do ensino infantil c fiindamcntal, possibilitando 
recreação, união, interação, desenvolvimento muscular 
c motor As competições seguem ate o dia 30 dc agosto.

/

CULTURA

Dia da fotografia: sob o “Cidade do Livro promove
olhar de Fabrício Ribeiro 2" Salão de Literatura de Cordel

o  artista Cristiano Taioque é um pioneiro do Cordel em Lençóis Paulista

‘O bom profissional precisa unir equipamento de qualidade e um olhar singular" Da Redação

Da Redação

Fabrício Ribeiro, na
tural de Lençóis Paulista, há 
vinte anos c fotógrafo, co
brindo eventos sociais como 
casamentos, festas dc ani
versários, ensaios etc. Até ai 
muitos outros são como ele, 
mas 0 que o toma singular? 
Segundo o próprio Fabrício, 
ele possui uma lente mágica 
no coração, que é capaz de 
fixar no papel os momentos 
mais emocionantes vividos 
por uma pessoa. “Desde pe
queno gostei de imagem, cos
tumava desenhar em folha dc 
seda, cm seguida colocava- 
-a no fundo dc uma caixa dc 
sapato e através dc uma len
te monóculo, eu reproduzia 
na parede, era um cinema”.

Nesse processo, dc 
curiosidade c revelações, o 
jovem havia feito a grande 
descoberta dc sua vida, ele

queria se tornar fotógrafo.
Agregado ao desejo 

dc ser fotógrafo veio à com
pra do primeiro equipamento 
c as primeiras oportunida
des profissionais, no entan
to, Fabrício ressalta que se 
atualizar, estudar, frequentar 
palestras constantcmcnie foi 
fundamental para sua for
mação como um profissional 
singular no mercado, pois o 
valorizar seu próprio trabalho 
continua sendo essencial para 
permanecer tanto tempo na 
área fotográfica. “Você está 
entre amigos e um deles re
solve cozinhar, depois dc co
mer um prato saboroso, você 
pretende elogiar o fogão? 
Ninguém quer ouvir que o 
fogão c ótimo para cozinhar. 
O mesmo sc aplica ao fotó
grafo, que deve valorizar seu 
trabalho ao ponto dc reconhe
cer que 0 mais importante é 
a emoção c doação que sc dá

para registrar um determina
do momento. O equipamento 
é apenas a sua ferramenta de 
trabalho, mas sc o fotógrafo 
não tiver sensibilidade, a fo
tografia jamais será emocio
nante, ncslc caso, saborosa c 
tudo isso deve pcnnancccr cm 
constante fidelidade aos estu
dos c pesquisas”, explicou.

Quem vcnccria sc 
houvesse um “combate” entre 
técnica c equipamento x olhar 
e coração? Para o fotógrafo 
Fabrício sem dúvida é o olhar 
c o coração. “Para ser um 
bom fotógrafo, antes dc tudo, 
é preciso que esteja alinha
do mente, olho c coração na 
mesma direção, não importa 
sc a foto for feita com celular 
ou uma câmera profissional, o 
que deve prevalecer é a sensi
bilidade dc captar o momento 
de emoção, cm suma o que 
importa c a emoção, traduzi
da na fotografia”, finalizou.

O mundo fantás
tico dos Cordéis está de 
volta cm Lençóis Paulista 
a partir da próxima terça- 
•feira (20), quando começa 
o Segundo Salão de Cor
del da “Cidade do Livro”.

A literatura de 
Cordel é um tipo de po
ema popular dc origem 
portuguesa, que ficava ex
posto para venda cm bar
bantes. cordas ou cordéis, 
por isso, 0 nome “Cordel”.

O Cordel chegou ao 
Brasil poi meio da cultura 
popular Nordestina c logo 
se disseminou entre os serta
nejos, transformando-se cm 
uma das mais genuínas ma
nifestações culturais do Bra
sil. As declamaçòcs dos poe
mas de Cordel nomialmcntc 
são feitas acompanhadas dc 
uma \iola, cujo cordclista 
recita os versos de fomia

cadcnciada c melodiosa para 
contagiar o seu público. Os 
versos dos poemas dc Cordel 
são feitos a partir dc rimas, 
apresentando diversos temas 
fantásticos das tradições lo
cais e da literatura regional 
Cristiano Taioque, cordclista 
e xilogravurista, explica que 
0 Cordel também c uma for
ma dc manter o mito das his
tórias cm constante contato 
com 0 público, pois c uma for
ma de rcaproximar o real do 
fantástico que habita cm nós.

Sobre o “Salão”, 
Cristiano Taioque ressalta 
que a intenção da Diretoria dc 
Cultura é promovc-lo anual- 
mente. “O apoio da Diretoria 
dc Cultura tem sc mostrado 
importante para o resgate da 
cultura nordestina c da litera
tura do cordel. Isso significa 
um avanço, do qual nos entu
siasmamos para manter anu- 
almcntc na Cidade do Livro”

No período dc 20 a

23 dc agosto, peças dc tea
tro. números musicais, pa
lestras. bate papo com escri
tores cordclistas. exposição, 
lançamento dc livros, são 
atrativos para toda comuni
dade. também com o obje
tivo dc valorizar c divulgar 
a força do nordestino para 
a cultura popular brasileira.

C onfira a programação de
abertura:

Programação para 
terça-feira (20)

08h - Abertura Oficial na 
Praça da Concha Acústica.

Peça: A Princesa c a 
Ervilha. Baseada na clássica 
história dos contos dc fada 
dc mesmo nome. a trama 

acontece no sertão nordes
tino, narrada c interpretada 

por lav adeiras. 
Horários de encenação: llh, 
lOh. 13h30, 15h30e 19h3ü.
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Smurfs 2" bato “( ímilo de Ko<»o” 
0 niaiitcni liderança no Brasil

O filme “Os Smurfs 2" manteve a lide
rança nos cinemas brasileiros e foi o mais visto 
neste fim de semana. A produção, que mistura 

, animação e atores reais, registrou um público 
de 426.668 pessoas, rendendo R$ 5,595.677 
milhões em três dias, segundo dados da con
sultoria Rentrak divulgados nesta segunda- 
- feira (12). Desde sua estreia, há pouco mais de 
uma semana, o longa já soma R$ 19,3 arreca
dados, com 1,6 milhões de ingressos vendidos.

>  ___________________________________________________

Motorista bêbado bate em eaniinhão promoeional
de novo diseo de Kat> Perrv

Um caminhão usado para promover o novo 
co da cantora Katy Perry, “Prism”, foi atingido por um 
motorista bêbado na tarde desta sexta (9). na Pensil- 
vânia. De acordo com informações do site TM 2.com, 
uma caminhonete bateu de frente com o caminhão 
dourado, que estava parado no estacionamento de um 
supermercado Wallmart, causando grandes danos à ca
bine. O motorista do caminhão não estava no veículo 
no momento da colisão.

Restaurante dos pais de Lady Gaga
sofre infestação de ratos

O restaurante mantido pelos pais de Lady 
Gaga na cidade de Nova York está com uma infes
tação de ratos. De acordo com o site Radar Online, 
clientes do Joanne Trattoria flagraram os roedores no 
local na noite do dia 31 de julho. Enquanto comiam, 
várias pessoas viram ratos andando pelo salão princi
pal do restaurante e em sua área externa. Os animais 
iam para dentro do restaurante por meio de um buraco 
na parede.
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Jlefi& ocãa d a  Sem an a
"Jamais olhei para trás. Nunca tive tempo e sempre me

pareceu muito perigoso. Olhar para trás é
relaxar a vigilância".
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ABAIRRAR
ABALONAR

ABECAR
ABORDAR
BACOREJO
BAILARINO
BALOUÇAR

BANANINHA
BARGANHISTA
CABELEIREIRA
CACHALOTE
CADAVÉRICO

CAÍDA
CAÍDO

DECALITRO

TIRINHA DA SEMANA
MkfMl Kimalho •itnnh«neÍt« .blo |fpotcom
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/ Outdoors /  Sinaliiafão (Interna e Externa) 
yRouter/ Envelopamento de Veírulos /  Faíhadas

yletras Caixa/  Luminosos y  Banners e Faixas 
y  Platas /  Camisetas /  Impressão Digital

1 4  3264 6144 
Rua Piedade, 62 ■ Centro 
CEP; 18680-050 ■ lenróis Paulista ■ SPe

www.tag<omunitataovisual.tom.br

^ o t , ó t c o p o  d a  ^ e m a n a

de 21/03 a 20/04
Reflita sobre suas ati

tudes nos relacionamentos. O 
que está aprendendo com as 
pessoas? Pondere, coloque as 
coisas na balança, a fim de to
mar decisões mais conscientes, 
ariano. Um dia que desfavorece 
assinatura de contratos e ques
tões judiciais. Baixa objetivlda- 
>de.

Touro
de 21/04 a 20/05

Perceba como as 
emoções e os desequilíbrios 
em relacionamentos podem 
prejudicar a saúde. Dia para 
refletir sobre como tem con
duzido parcerias de trabalho 
e onde tem faltado decisão e 
atitude. Questões profissionais 
não estão beneficiadas hoje. 
leve refletir mais a respeito.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Questões que envol

vem amor e crianças hoje pe
dem uma profunda reflexão, 
gemlniano. Mais importante 
do que ter expectativas é agir 
de forma equilibrada, promo
vendo a harmonia. Lições sobre 
temperança e sobre uma apre
ciação justa e conciliadora de 
:ertos conflitos.

Câncer
de 21/06 a 21/07
Desafio de manter o 

equilíbrio em situações familia
res e emocionais. Pondere, re
leve. Perceba que a paz é culti
vada com atitudes gentis, que, 
contudo, não significam fugir 
de conflitos. Dia desfavorável 
para negociações e contratos. 
Mais benéfico para a observa
ção e a reflexão.

^ Leão 
^^m ftde  22/07 a 22/08

Esteja aberto ao di
álogo, evitando se fechar em 
certezas que não refletem bom 
senso, leonino. Há pontos de 
vista diferentes a serem consi
derados. Esteja atento ao que 
as pessoas dizem. A comuni
cação não se faz apenas com 
palavras, mas com gestos que 
I ro mova m^çg^^a cã o.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Desfavorecimento a 

negócios e a questões práticas. 
Falta de juigamento correto e 
de objetividade. Perceba o va
lor dos seus relacionamentos e 
das pessoas que estão em sua 
vida, virginlano. Cuidado com a 
falta de imparcialidade, julgan
do apenas pelos seus pontos de 
LVista.

Libra
de 23/09 a 22/10
Em seu signo a Lua 

está fora de curso. Pode haver 
dificuldade de tomar decisões, 
libriano.

Aprendizado de se 
manter equilibrado em situ
ações que desafiam a paz e a 
harmonia. A semana inicia pe
dindo que você seja mais toie- 
ante. Gentileza é fundamental.

^  Escorpião 
g ^ d e  23/10 a 21/11

Hoje tende a se sentir 
desamparado emocionaimente 
e nos relacionamentos, escor- 
piano.

A pior solidão é a que 
sente estando em um relação 
que não representa sintonia 
espiritual. Um dia em que deve 
estar atento ao que se passa in- 
^eriormente e espiritualmente.

1

r  ■

' I

Palavras Cruzadas

^ de 16/08 a 23/08

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Hoje estão des^vo- 
recidas as questões que en
volvem empresas e amizades, 
sagitariano. Pode perceber o 
desacordo que há entre você e 
as pessoas. Mas pondere sobre 
as diferenças. Não é dia de to
mar decisões definitivas, mas 
de pensar com mais calma so- 
J)re o que está em jogo.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Início de semana de- 
saconselhável a contratos e 
parcerias profissionais, capri- 
corniano. Hoje deverá ponde
rar sobre como tem se rela- 
cionado. Ser mais tolerante e 
gentil é o desafio. Pode achar 
difícil chegar a um acordo, es
pecialmente com superiores ou 
.nos relacionamentos.

Aquário
^ ^ d e  21/01 a 19/02

Percepção de que a 
justiça humana é diferente da 
justiça divina, aquariano. Refli
ta a respeito. Dia que estimu
la importantes aprendizados 
emocionais de tolerância e de 
diplomacia. Contornar um con
flito não significa fugir dele. 
Que 05 seus atos sejam condi- 
:entes com o que prega.

/< ||̂  Peixes
de 20/02 a 20/03

Nesta segunda o de-  ̂
safio está em conciliar o que [ 
aparentemente é muito con- í 
traditório, pisciano. Não é um ; 
bom dia para negócios e para \ 
questões relacionadas a par-1 
cerias. Reflita. 0  dia beneficia \ 
a percepção do que está por \ 
detrás das aparências e que in
fluencia as relações.

fontt: httf) //hoToscopovintíaiuol com.br/

HORIZONTAIS
I. Cidüde «anta do» judriu, crútâoc e mu
çulmano». (9)
6. Adicionar (em ingli*). (3)
8. Mencionar, fazer referenda a. (5)
9. E5Pon|a« (em indéa). (7)
10. Bebida ,a]ooóUca dettUada de grio» 
(plural). (6>.
12. Filho da mesma m ie e do roe*mo pai 
cm rdacio a outro filha (S)
13. Mofécula cumpoata por t r ^  átomos 
de oúdg^iai(6)
14. Chefe, p t i r ia  (6)
17. Número de anoa de algo ou de al
guém. (5)
19. Músculo (em Inglé»)- (S)
21. Semelhante a serpente (feminio, plu
ral) (7) j
21 Lábio. (^)
23. Liga metálica formada esscncialmen- 
te por ferro e carbona (3)
24. Objeção, Impedimaito (plural). (9) 
VERTICAIS
1. ___Tatui personagem criado por Mon -
tdro I obata (4)
2. Referente a ritm a (7)
3. Criatura, Indiridua peatoa. (3)
4. EfcHo de Inionar (plural). (6)
5. Máns pcOTemu. (9)
6. Um, qualquer. (5)
7. C^rvator, tirana (7)
1 i. Rclalívo 8 quimera. (9)
13. Uma palavra__ é uma palasra cujo
acailo tônko recai na última sílaba. (7)
15. Brilhante, dntllante, fulgente. (7)
16. A pertia (6)
IA Aflitaçio, mu»'uca. (5)
20. Numero natural que segue o um c 
precede utré». (4)
22. Macho da \'aoL (3)

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone; (14) 3263-1062 | emall: Jornal@noticlasdelencois.com.br 

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

Voce gostaria 
de aorender?

Fale com o 
escritório

14 -3 8 4 13 0 9 6
N C c r e t a r i a @ c l u b e i i g u a n u v a . c o m . b r

m arcarem o s d a tas  e 
h o rá rio s  de  acordo  

com  a m aio ria  in scrita

mailto:Jornal@noticlasdelencois.com.br
mailto:NCcretaria@clubeiiguanuva.com.br
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Ana Julya foi batizada dia 11 de agosto no 
Santuário Nossa Senhora da Piedade

Ana Laura foi batizada dia 11 de agosto no 
Santuário Nossa Senhora da Piedade

Cmtia Fotografias Clntia Fotografias

Ao casal Cristiane e Alessandro parabéns pelo 
casamento realizado dia 9 de agosto no 

Santuário Nossa Senhora da Piedade
Cintia Fotografras

Gustavo Henrique comemorou seu 1“ ani
nho dia 11 de agosto no Salào WG. Seus pais

Pamela e Renan
Cíntia FoTügrafjas

Isadora foi batizada dia 11 de agosto no San
tuário Nossa Senhora da Piedade

Laura comemorou seu 1® aninho dia 10 de 
agosto no Castelo Feslolandia

Mariana foi batizada dia 10 de agosto na Paró
quia São José

Cmn» Fcto ffjn *»

Parabéns Luiz Sérgio e Adriana pelo 
casamento realizado dia 10 de agosto no 

Santuário Novssa Senhora da Piedade

Bel e Cario Luciana e Julio Luciano e Carolina Michele e Ricardo

Arouivo Pg&SMl Arquivo

Lucas DAlessandro -19 de agosto
_______________________ K

Eberton Borin - 18 de agosto

Arquivo Pessoal

Marcos Santana - 14 de agosto

J 'cm r \

ressarcas

Faça sua reserva!
Uma das melhores festas 
da nossa cidade em 
comemoração ao sucesso 
dos nossos empresários.

fr̂ AtlOCtAÇAO
^ J C O H E R C U I

A notícia mais perto
de você!

www.noticiasdelencois.com.br

Eu leio o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE

(14 ) 3263*1062  /  8 1 2 4 .6 1 0 1  /  9 6 8 8 -6 9 0 0
CÉSAR QEBARA

www.noticiasdelencois.com.br
Coroné Bentinho - Vereador
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