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Prefeitura fecha
O CA S de mais

asse com
t t iI I  

I I

anual
milhões

Edson Correid/Notlcias de Lencòis

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista 
fechou acordo no fi

nal do mês de junho, sobre 
o repasse anual de verba 

■̂ra a Organização Cristã de 
^ ã o  Social (OCAS).

O valor do repasse 
será de mais de R$ 4 mi
lhões, por meio de contrato 
existente entre a Prefeitura 
Municipal e a Organização

Social, dispensou-se o ato 
de licitação publica, para 
assinatura do acordo.

O repasse para a or
ganização social deverá ser 
para o gerenciamento do 
Pronto Socorro do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade 
e DBS "Dr. João Paccola Pri
mo" localizado no Núcleo 
Habitacional Luiz Zillo.

O objetivo do re

passe é que a organização 
administre e disponibilize 
profissionais da área de 
saúde, para atendimento 
médico de pacientes do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) nas dependências do 
PS e UBS "Dr. João Paccola 
Primo", assim como execu
ção do serviço SAMU 192, 
dentro de sua capacidade 
resolutiva e operacional.

Corinthians campeão 
invicto da Libertadores
O Corinthians con

quistou a Taça Li
bertadores pela 

primeira vez em sua his
tória, nesta quarta-feira, 
ao derrotar o Boca Juniors 
por 2 a 0 em um Pacaem- 
bu lotado, após ter empa
tado por 1 a 1 no jogo de 
ida, na Bombonera.

Os d o i S  gols aa

partida foram marcados 
pelo atacante Em erson, 
aos 8 e aos 27 do segun
do tem po.

Além de levantar 
finalm ente o troféu tão 
esperado pela torcida co- 
rintiana, o 'Tim ão' conse
guiu a façanha de vencer 
a competição de forma 
invicta, sendo que a ú lti

ma equipe a alcançar este 
feito foi justam ente o 
Boca Juniors, em 1978.

Apenas mais três t i
mes se sagraram campe
ões da Libertadores sem 
perder uma partida se
quer, 0 Santos, em 1963, 
o Independiente, em 
1964, e o Estudiantes, em 
1969 e 1970. Coríntianos comemoraram na Avenida Padre Sãlustío até as 3h de quínta-féíra

Vôlei adaptado é vice em Oswaldo Cruz
Benedicto Bfdnco

^  pé: Chiquinho, Caldeira, Eugênia, Edna, Passarinho, Sasso, Pastor Cabral, Eíiel, Maurão, Feman- 
dao e Ângela. Agachados: João, Fabrí, Berto Radkhi, Pasquá, Morbi, Ito, Coquinho e Bosínho

Neste final de sema
na a equipe de vo
leibol adaptado da 

Melhor Idade de Lençóis 
Paulista consagrou-se vice- 
-campeã dos Jogos Esta
duais do idoso que estão 
sendo realizados na cidade 
de Oswaldo Cruz. Com essa 
vitória, a equipe de Lençóis 
Paulista que é formada por 
atletas que atuam no vo
leibol desde a juventude, 
passa a ser considera a se
gunda melhor equipe do 
estado. Os componentes 
da equipe vencedora são 
pessoas que todos os dias 
atuam em Lençóis Paulista, 
em clubes de serviços, igre
jas e comércio da cidade.

Hospital Nossa Vacinação contra
a paralisia infantilSenhora da Piedade 

terá ala de 
quimioterapia

Uma reunião ocorrida 
na última terça feira, 
3 de julho, reuniu re

presentantes do hospital de 
Lençóis Paulista e autorida
des da cidade para discutir 
os próximos passos do projeto 
de implantação de uma ala de 
quimioterapia no local.

As obras inidais, previstas 
para terminarem dentro de no
venta dias, incluem o remaneja- 
mento da Endoscopia e da Clíni
ca de Olhos, além de reformas 
na parte elétrica, para que o es
paço possa ser ocupado pelo 
novo centro de tratamento.
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termina hoje
campanha de vacinação 
contra a paralisia infantil 

ue teve inicio em 16 de 
junho, termina nesta sexta-feira, 
na cidade de Lençóis Paulista. A 
meta é vadnar todas as crianças 
menores de 5 anos. A vacina é 
segura e os efeitos colaterais 
são extremamente raros.

A vacinação contou 
com mais de 4 mil postos fixos 
de vacinação em todo o esta
do. Desde 1988, o estado de 
São Paulo não registra casos 
de paralisia infantil, porém a 
vacinação é fundamental já 
que 0 vírus da doença ainda 
circula na África e Ásia.
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Sol com algumas nuvens.
Nõochoue.

AGENDA

o j o i m / A f o c ú í o e  c Ift lê N p Ó B S

Se vocé tem um agasatw  ou cobertor usado e em bom estado, entre em contato por e-mail 

ou tetefone com o Nobdas de Lençóis, e Iremos att a sua casa para tecolhef a sua doaçàa

i>ajMCdooM' ligue:

(14) 3263-1062

Bailão com o 
Grupo Fuzueira
Dia 07 de Julho 

Convites à R$10 H e R$5 M 
Local: Terra Nativa Country Bar

FOURSEVEN
Dia 7 de julho às 23h 
Proibido a entrada de 
menores de 18 anos 

Local: Casa Four

Fátima Bernardes 
perde audiência 
para desenhos

Página 7

í x ;^ '

u iR  erm cJJ

jomal@noticiasdelencois.com.br

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS
A SERVIÇO DA POPVLAÇAO LENÇOENSE

»

XII Porco no Rolete
Dia 08 de julho a partir das 12h

Convites na Rede de
Combate ao Câncer 

Local: Grêmio recreativo 
Lwart/Lwarcel

Stand Up Comedy 
Thiago Carmona

Dia 15 de julho às 20:30h 
R$:20,00 para não sócios 

Local: Clube Esportivo 
Marimbondo

mailto:jomal@noticiasdelencois.com.br


OPINIÃO

COLUN iK k o^\GNELLO
O s heróis que gostaríam os de ser

urante esta sema- ber o porquê dessa situ>
na, comemorou- 
•se 0 Dia do Bom-

ação, especialmente por 
vivermos em um mundo

beiro. A data, repleta de onde o discurso dos bons
homenagens para esses exemplos parece velho e,
profissionais que se dedi- para alguns, um tanto ul-
cam a garantir a seguran
ça da população, também

trapassado; assim como
pelo fato dos modelos de

abre a possibilidade para altruísmo e dedicação per-
que pensemos questões
que superam os aspectos 
práticos da profissão. A fi
nal, quando falamos em 
bombeiros invocamos o

derem espaço para os íco
nes do sucesso e da fama.

Mas me arrisco a dizer

símbolo do herói.
Não é novidade o fas-

que tal situação reflete 
um saudosismo que ali
mentamos intimamente, 
mesmo diante das im-

cínio das crianças diante 
da figura desses homens 
e mulheres que assu
mem 0 compromisso de 
colocar a vida de seus

posições e convicções 
da vida m oderna. Os
bom beiros sim bolizam
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P
O

a ideia de hum anidade

semelhantes acima de
na qual querem os acre
ditar. Seu trabalho é a

Editorial
qualquer coisa. Isso, no

torna-se um
ferram enta de transfor-

entanto, 
tanto curioso quando 
vemos a dissolução pela 
qual o quesito heroísmo 
vem passando na socie
dade

mação que todos quere-
Sua rela-

cenário político em 
Lençóis Paulista foi 
consolidado sem

mos possuir, 
ção com a vida é o ideal 
de segurança que dese
jam os alcançar. Eles são.

contemporânea, 
enquanto esses profis-

sim plesm ente , os heróis
que gostaríam os de ser.

slonais conseguem man
ter viva sua relação com 
a comunidade em que 
estão inseridos.

Edson Agnello é ar-

grandes surpresas. PSDB, 
PTB, PC do B e PSOL irão 
liderar as principais chapas 
na disputa pelo Executivo 
municipal. O último par
tido a definir sua situação 
foi 0 PTB que negociava o 
futuro de seus candidatos

Pode ser difícil perce-

quiteto, urbanista e em
presário, pós-graduado 
peia FGV.

ao legislativo, que no fim 
das contas, acabaram fi
cando órfãos.

Colunista da Semana
' i t k

V Arnaldo Jardim

Energ ia m ais barata

O Brasil tem hoje a 
tarifa de energia 
das mais caras do 

mundo. Quase 50% da 
conta de energia é com
posta por encargos se
toriais, taxas e tributos, 
dentre eles a CCC (Conta 
de Consumo de Combus
tíveis), a RGR (Reserva 
Global de Reversão), o 
ESS (Encargos de Serviços 
no Sistema), o PIS/Cofins, 
no âmbito federal, e o 
ICMS (Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e 
Serviços), que é cobrado 
pelos governos estaduais.

Mais de 13 encargos 
encarecem a produção 
e inibem o aumento da 
oferta do Insumo. Premi
do pelos fatos, o gover
no corre contra o tempo 
para baixar o preço final 
da energia elétrica.

O governo, agora, es
taria decido a rever sua 
orientação, mas deixou 
passar uma oportunida
de de baixar o preço da 
energia quando insistiu 
na prorrogação da RGR 
-  espécie de poupança 
para pagar os investimen
tos não amortizados na

construção de hidrelétricas 
durante o período de con
cessão -  o ano passado e 
conseguiu aprovar com o 
apoio da sua base aliada no 
Congresso Nacional. Eu vo
tei contra.

Para reduzir o seu custo, 
ensaia inicialmente a redu
ção ou até a extinção de en
cargos e tarifas que incidem 
sobre a conta do setor pro
dutivo e dos consumidores 
de forma geral.

Não bastassem idas e 
vindas, o Palácio do Planal
to também não se define 
em relação às concessões 
de energia que vencem em 
2015. O governo, sem deci
dir se irá propor alteração 
na legislação para rellcitar 
ou renovar as concessões 
de geração, transmissão e 
distribuição de energia elé
trica, abre mão de bem uti
lizar esta oportunidade.

Essas indefinições cau
sam apreensão e desesti
mulam investimentos na 
geração de energia, bem 
como sustam planos de 
expansão Industrial, jus
tamente no momento em 
que a economia dá sinais 
evidentes de desacelera

ção, e quando precisamos 
exatamente do contrário, 
de investimentos. Empre
sas já admitem abando
nar o Brasil para produzir 
em países com menor 
custo de energia.

A ação de Frentes 
Parlamentares como as 
que atuam em defesa 
dos Consumidores de 
Energia Elétrica e Com
bustíveis, da Indústria 
Nacional e da Infraestru- 
tura Nacional se fortale
ce e se soma a iniciativa 
da Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos 
Deputados para priori
zar projetos de lei que 
extinguem ou dim inu
am encargos, que apre
sentem alternativas 
quanto às concessões, 
enfim o Parlamento ser 
protagonistal O objeti
vo desta união de esfor
ços é acelerar propostas 
e decisões para que a 
energia elétrica fique 
mais barata.

Arnaldo Jardim é 
Deputado Federal pelo 
PP5
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Cleuza Spirandelli man
teve a candidatura própria

como oposição e enfatizou: 
"Seremos

dispondo a concorrerem

aparecendo sim!
opção nas umas.

O primeiro partido a 
realizar convenção foi o PC do 
B de Marcão Piauí, em segui
da o PSDB de Bel e Marise, o 
PTB de Cleuza Spirandelli e na 
noite do sábado o PSOL do

oposição 
e aquele que não 

concorda, pode se retirar". 
Mas como dita a frase: O

como oposição.
Já 0 PSDB se rendeu 

ao Hit do cantor Michel

professor Edson Fernandes. O 
PSDB com seus seguidores e 
fiéis soldados, rachou o parti-

orgulho ferido é uma cer
ca de arame farpado que 
machuca quem está de 
ambos os lados, acabou 
por machucando Ézio Pac- 
cola, João Miguel Diegoli e

Teió, Ai se eu te pego", e 
criou seu "jingte" de cam
panha, baseado no ritmo 
da musica.

Talvez o PSDB queira

Neno, que se retiraram da 
convenção e desistiram de

mostrar a seus oponentes, 
que ninguém "pega" Bel 
Lorenzetti, na concorrida

colocou— euas*«•« ̂

disputa pela cadeira prín-; 
cipal do executivo. ^ ,

Politicando
Coligar para quê?

■y*

s regimes demo
cráticos vislum-

ele está tão próximo de nós. 
No final da última

partido (PTB), é um f.

bram nas coliga
ções uma possibilidade 
de partidos políticos com 
idéias afins se unirem em

sem ana, com o anuncio 
dos concorrentes ao exe-

no mínimo curioso 
os interessados em pe

prol da perpetuação de 
seus ideais no que con
cerne a uma administra-

cutivo municipal. Lençóis 
Paulista foi palco de cer
tos acontecimentos que 
deixam clara a necessida-

ceber o choque que uma 
atitude como essa repre

de de se refletir sobre a
ção pública que tenha 
nos interesses e necessi
dades da população que 
governa sua maior fonte 
de preocupação. Teoria? 
Com certeza. A realidade
é bem diferente.

O Brasil não é uma
exceção quando tratamos 
da questão, mas por estar
mos em período eleitoral e 
as manobras políticas para a 
consolidação de candidaturas 
atingirem um momento cru
cial, parece mais do que apro
priado colocar o assunto em

forma como fazemos polí
tica enquanto uma alian
ça que atua sobre trocas 
de favores consagrados 
que, a longo prazo, chegam 
ao ponto de desconsiderar a 
existência de uma população 
que pode e deve ser prioriza- 
da em todas as instâncias da

senta psra um sistema
político alicerçado e ave;
so a mudanças bruscas, 

Sem qualificar a si 
tuação e longe de defei 
dê-la ou refutá-la, terrn
diante de nossos olho:
exemplo de ruptura 
deroso. Se não capaz
promover alterações 
poder ou atuando o

rtrtrta-v/n7 de eÊÊh

vida publica.
Sejamos claros. A 

posição assumida por 
Cleusa Spirandelli, colo- 
cando-se como candida-

. 4 ^

bições particulares, u 
ferramenta para que os 
cidadãos lençoenses v is-^ :, 
lumbrem uma realidade ■
que está diante de seus 
olhos. Uma realidade

ta a prefeitura da cidade, 
mesmo mediante o racha

responsável pela política

voga. Especialmente quando que provocou em seu

que tanto criticamos, mas 
pouco entendemos.



CIDADE

Lençóis Paulista ganhará ala de quimioterapia
Ana Carolina/Noticias de Lençóis

A previsão é que o novo espaço do hospital Nossa Senhora
da Piedade esteja pronto até setembro

m uma reuntao
ocorrida na manhã 
da últim a te rça

-feira, 3 de ju lho , no 
Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, foram esta
belecidos os próximos 
passos para a finalização 
da ala de quim ioterapia 
que está sendo constru
ída no local. A previsão 
é que dentro de noventa 
dias o novo serviço esteja 
à disposição da popula
ção tençoense.

O espaço ocupará 
o lugar onde hoje se en
contram  a Endoscopia e 
a Clínica de O lhos. Por 
isso, num prim eiro mo
m ento, os trabalhos vêm 
sendo no sentido de re- 
acom odar esses locais e 
conclu ir as reform as na 
parte e lé trica . Posterior
m ente, com a quim io
terap ia já  funcionando, 
os planos preveem  uma 
am pliação da UTI e a 
construção de mais dois 
quartos no hospital, a 
fim de atender possíveis 
dem andas dos pacientes 
em tratam ento .

A intenção é que

verta em uma extensão 
do Hospital Am aral Car
valho, sendo inclusive 
supervisionada peta ins
titu ição  que, atualm en
te , recebe cerca de 30 
pacientes da cidade em 
suas instalações, para 
tratam ento .

Espera-se que os 
detalhes da parceria se
jam  definidos em uma 
reunião no próximo dia 
17 de ju lho , quando uma 
com issão composta pelo 
D iretor de Saúde, Mareio 
Santarém , Ju liano Bo- 
tero , representante do 
hospital, José Antonio 
M arise e o em presário  
Edenilson Grecea, gran
de incentivador do pro
jeto, se encontrará com o 
Diretor Superintendente 
da Fundação Amaral Car
valho, Dr. Navarro, para 
discutir o assunto.

Superada essa e ta
pa, o objetivo é promo
ver encontros com pre
feitos da região e reunir a 
prefeitura lençoense, jun
tamente com a adminis
tração do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade e

a ampliação da UTI Lençóis Paulista se con em presários da cidade, a

fim de traçar estratégias 
para a operacionaüdade 
e m anutenção do se rv i
ço de quim ioterap ia . Co- 
gita-se, a liás , que este , 
eventualmente, possa ser 
aberto a pessoas de Arei- 
ópolis, Borebi e Macatuba.

A viab ilidade do 
projeto está sendo pos
sível graças a verbas 
conseguidas junto aos 
deputados M ilton Monti 
e Pedro Tobias. A libera
ção do dinheiro para a 
construção do novo es
paço na UTI e dos dois 
novos le itos, no entanto, 
deverá ocorrer som en
te no começo de 2013. 
Enquanto isso, cerca de 
R$ 300 mil serão em 
pregados na construção 
de uma nova cozinha do 
hospital, que abrirá espa
ço para as mudanças lo
gísticas dentro das instala
ções da unidade de saúde.

Para fin s im ed ia
to s, o em p resário  Ede
nilson Grecea d isp o n i
bilizou um m ontante de 
R$ 40 mil para o in íc io  
dos trab a lho s de am 
pliação da Unidade de 
Terapia In te n s iv a .

Dlr^ton» de Educado

Educação reconhece os responsáveis
pelas m elhores práticas

s educadores res- a Kroton Educacional. O forma de reconhecer o

Oponsáveis pelas
94 práticas ins

critas para o 1® Simpósio 
de Práticas Educativas 
"Potencializando Apren
dizagens" foram reun i
dos na sexta-feira , dia 
29, para receberem  o 
reconhecim ento da D ire
toria M unicipal de Edu
cação pelo bom trabalho 
desempenhado.

O Simpósio, que 
ocorrerá no dia 12 de ju- 
Jho, é uma realização da 
Diretoria Municipal de 
"^ducação em parceria 
com o Grupo Positivo e

evento vai divulgar boas 
práticas de ensino atre
ladas às metas de apren
dizagem e ao uso do ma
terial didático do Sistema 
Aprende Brasil, com o 
qual os professores atu
am durante as aulas nas 
escolas municipais.

Todas as práticas 
inscritas no evento antes 
passaram por uma sele
ção em suas escolas e, por 
isso, na última sexta cada 
educador recebeu o certi
ficado "Fez a Diferença", 
uma ferramenta criada 
pela DME como mais uma

mérito dos profissionais.
prefeita Bel Lorenzetti 

também esteve presente 
no encontro.

Segundo o diretor 
de Educação, Luiz Eduar
do Conti, 0 le  Simpósio 
foi pensado justam ente 
para identificar as melho
res práticas realizadas na 
rede e socializá-las entre 
todos os profissionais. "O 
foco no aluno é o nosso 
mantra e o Simpósio é 
mais um evento para es
tim ular o sucesso dos alu
nos em relação ao ensino/ 
aprendizagem", ressalta. A prefeita Bel e o diretor de educação, Luiz Eduardo Conti, com os gestores da Rede

Informe Informe

Coleta de sangue em Lençóis Paulista

DOE SANGUE E SALVE VIDAS!



CULTURA

Banda de Lençóis Paulista chega 
ao segundo CD sua carreira

Com três anos de carreira, a NAMP aposta no pop-rock paro conquistar o público lençoense

que
aos poucos vem 
ganhando seu lu

gar na galeria dos 
principais nomes 

da música lençoense. 
Formada por cinco jo

vens que fazem de seu 
som o sonho de suas v i
das, o grupo se prepa
ra para o lançamento 
de seu mais novo 
trabalho, o CD "Ao 
fim  de tarde"

N a s c i d a  
em 2009, do 
encontro entre  
M ark , Di, P rey 
e A d rian , que 
em m arço  do 
ano passado 
daria  lugar a 
A rth u r Fari-

AMP. Essa c ia i. Cazuza e N icke l- 
é a ban- b ack , os am ig os levam

para o pa lco  m ú s icas  
a u to ra is , re p le ta s  de 
h is tó r ia s  de v id a  e a n 
se io s  de ju v e n tu d e .

Para A rth u r, seu 
m ais novo  in te g ra n te , 
a banda d esto a  de o u 
tro s  t ra b a lh o s  p ro d u 
z id o s na c id a d e : "N o s
so co n ju n to  de vo ze s , 
as m ú s icas  p ró p r ia s , o 
co n ju n to  e a h a rm o n ia  
da N AM P é o que  faz 
da gente  um a banda 
d ife re n c ia d a  aqu i em

D ific ilm en te ,

n e ili, a ban
da adotou o 
pop-rock e n 
quanto  e s t i
lo. Com influ-

Lençó is. 
um a pessoa ass iste  ao 
nosso Show e fa la  que 
não gostou ."

Desde seu início, 
os m úsicos se m antêm  
sozinhos, revertendo o 
dinheiro ganho com os 
shows e os trabalhos fora 
do m eio  m usica l em  in 
vestim en to s na banda. 
O in cen tivo , no en tan to , 
não fa lta . Especia lm en-

rA

. ênc ias com o te  o de duas fig u ras bem 
C harlie  Brow n esp ec ia is  na h istó ria  do 

Jr., Cap ita l Ini- g rupo : F ra n c isco , m ais
info^rne

* ^
G ru p o  L e n ç ó is  P a u l i s t a

Btá incluído nt sU programa:
Passagem aéiea ida e volta
Hospedagem no DIsne/s All Star Resort, localizado
dentro do complexo Disney
Parques; MagK Kíngdom, Epcot Disney Hollywood
Studios, Disney Animal Ktngdom, Busch Gardens, Islands
ofAdventure.emais.
Café da manhã todos os dias no hotel através de Disney Dolar 
Acompanhamento de momtoms da Forma Turismo
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E MUITO MAIS!

Av. Padre SaIústíoR. Machado, 1151 id.Ubirama * Lençóis Pta.

Acesse; w w w .v ía g e m tc i i . t u r .b r

co n h e c id o  com o "P ê " , 
pai do b a te r is ta  Prey, 
e P a u lin h o , in te g ran te  
da A lp h a ro ck .

Em  su a  t r a je t ó 
r ia  de t r ê s  a n o s , a 
N A M P  c o le c io n a  um 
CD la n ç a d o , a lé m  do 
w e b  c l ip  in t i t u la d o  I 
T ry  A g a in , d is p o n ib i
l iz a d o  na in t e r n e t .

P a ra le la m e n te  ao 
p ro je to  de c o v e r  no

q u a l vem  t r a b a lh a n 
do n o s ú lt im o s  m e se s , 
o novo  CD da b an d a , 
cu jo  s in g le  é a m úsica  
"U m  pouco  de paz", 
co m eça  a se r  d ivu lg a 
do n e sse  m ês. A lém  da 
p a rce r ia  com  a V e n tu ra  
FM , a N AM P já  tem  um 
sh o w  p re v is to  para  o 
p ró x im o  d ia  15 d e  ju 
lh o , na Fo u r, a p a r t ir  
d a s 1 5 h .

Credito Omho f lavio

Capa do CD Ao fim  de Tarde da Banria NAMP

OBITUARIO

Razi Gebara
Idade: 75 anos 
t 30/06/2012 

Local: Lençóis Paulista

Therezinha S .  Rubin
Idade: 87 anos 

t  30/06/2012

Local: Lençóis Paulista

Sebastião D . Pedroso
Idade: 55 anos 

t  01/07/2012 

Local: Bauru

A n to m S .B ,d e (y v e im ^
Idade: 61 anos 

t  02/07/2012 

Locai: Lençóis Paulista

i

M ario Castiglioni
Idade: 88 Anos 

t  02/07/2012 

Local: Lençóis Paulista
i*«

Mercedes P. daSihKi
Idade; 87 anos 

t  02/07/2012 

Local: Lençóis Paulista

JadraM. VazdaSihKi
Idade: 58 anos 

t  05/07/2012 

Local: Lençóis Paulista

Informe

Funerária
BOM PASTOR

^  mais nova opção cm funerária, 
oferecemos a meííwr so fução e tamSém o serviço 

mais eficaz para a rcaíização dofuneraí
Ĵ temCimento 24 íi.
T deJlsszsténcúi 'FãmiCmr,
iais Fúne6res e

■ s*
i>.
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ESPORTE

Um torcedor corintiano Espaço do Torcedor
Ana Carolina/Notídas de Lençóis

"Agradeço por ser a minha 
geração a ver o Corinthians 
campeão pela primeira vez 
da Libertadores, invicto. Pa
rabéns aos torcedores que 
já passaram, aos que estão 
por vir. Poderosa é uma tor
cida que manteve-se fiel e gi
gantesca por 102 anos, sem 
que fosse preciso ostentar 
essa taça, mas, sem dúvida, 
é muito bem vinda. Todos os 
jogos tiveram a cara da nossa 
torcida: sofrida, entretanto, 
feliz. Vai Corinthiansf Agora é 
0 mundial!"
Anderson Prado de Uma, 
Sócio- Diretor da Revista O 
Comércio.

Luiz Carlos foi convidado para treinar nas categorias de base do Corinthians, nos anos 1970

Corintiano de ber
ço. Esse é Luiz Car
los Costa. Nascido 

e criado na Usina Barra 
Grande, o "Miquinho", 
apelido que ganhou ainda 
criança e o acompanharia 
ao longo de sua trajetória 
no futebol, assistiu na noi
te da última quarta-feira, 4 
de julho, aquele que define 
como um dos momentos 
mais emocionantes de sua 
vida; a conquista da Copa 
Libertadores da América 
pelo Corinthians.

A relação do torce- 
rdor com o alŷ in

lista vem de muito tempo. 
Aos cinco anos de idade, 
uma das memórias mais 
antigas de Luiz é ver seu 
pai, corintiano fanático, 
acompanhando os jogos 
de seu time pelo rádio. 
Logo, não demoraria para 
que a paixão se estendes
se ao filho.

maiores ídolos, Roberto 
Rivelino; assim como de 
suas andanças por cida
des do interior paulista, 
junto com seus irmãos 
e amigos, vendo nomes 
como Romeu, Zé Maria, 
Russo, Vaguinho, Moisés 
e Sócrates jogarem.

Mas a história de
Presenciando mo- amor com o clube esteve

mentos marcantes da 
história do clube, Luiz se 
lembra com entusiasmo 
do famoso go) de Basílio, 
na final do Campeona
to Paulista de 1977; da

oau- tra je tória de um dç ,seu.s

prestes a se tornar a his
tória de uma vida no final
dos anos 1970. Quando

.

"M iquinho" jogava na 
equipe júnior do Noroes
te, um olheiro do Corin- 
thians lhe convidou para

ir treinar nas categorias 
de base do time. Mesmo 
com sua carta de convo
cação em mãos, o joga
dor não foi; ele acabava 
de perder seu pai.

Após o episódio, a li
gação com o time se forta
lecería ainda mais. Relação 
que Luiz, hoje, define des
ta forma; "É muita paixão. 
Não tem nem como expli
car. A relação é tão forte 
que quando o time entre 
em campo já posso sentir 
se ele vai ganhar ou per
der. Na maioria das vezes, 
eu acerto!"

"Já estive em muitos jogos 
decisivos do Corinthians, 
mas este vai ficar na histó
ria dos corintianos. Nós to
dos estamos de parabéns, 
já suportamos um período 
de vinte e três anos sem 
ganhar um titulo, e hoje 
podemos nos orgulhar por 
termos 26 títulos paulis
tas, 5 brasileiros, 3 copas 
do Brasil, uma libertadores 
e 1 mundial da Fifa. Somos 
uma nação com mais de 
30 milhões de seguidores.
COM MUITO ORGULHO!" 
Silvano Gasparini, 
empresário

Lençoenses lotam Avenida Padre Salustio
Motfcias de Uncód N ce(aude Lençóis

"Acompanho o time desde 
pequena por influência do 
meu pai. Ontem, o primeiro 
tempo do jogo foi muito so
frido, mas depois deu tudo 
certo. Agora todos que nos 
zoavam dizendo que o Co- 
rinthíans não tinha a Liber
tadores não têm o que falar. 
Ser corintiana é isso: sofrer 
e depois festejar."
Tamara Aniele Paccola, 
estudante

A história está feita: o Cd- 
rinthians foi campeão 
da Copa Libertadores 

pela primeira vez, na ultima 
quarta-feira, em pleno Está- 

c^acaembu lotado. O

foi degustado pelo time pau
lista pela primeira vez, após a 
vitória por 2 a 0 contra o Boca 
Juniors. Os gois de Emerson 
coroaram uma campanha bri
lhante; com oito vitórias e seis

I  •  t f  •( dito da conquista empates, o Corinthians foi

campeão invicto e se libertou 
da melhor maneira possível.

Os lençoenses lota
ram a Avenida Padre Salus
tio, logo após a Vitória do 
alvinegro, e comemoraram 
até às 3h de quinta-feira.

A carreata, reuniu mais 
de 2 mil pessoas, e não houve 
nenhum registro de acidente.

Os corintianos co
memorarem 0 fim do 
trauma e a conquista de 
um título tão desejado.

"No final do jogo foi uma 
felicidade. Ser corintiano 
não é fácil; nós realmente 
somos sofredores. Mas é 
bom demais. Eu torço pelo 
time desde pequeno, como 
todos aqueles que são co
rintianos de verdade. Na 
Libertadores, o nome do 
Corinthians pra mim foi o 
Diego Souza, jogador do 
Vasco, com aquele gol que 
ele errou"
Luiz Fernando da Silva 
Barbosa, estudante de 
engenharia civil

iivo Pessoal

ArquM  Pessoal

\

Arqu Aro Pessoal

Arquivo Pessoal

I?
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Considerado 0  MELHOR humorista -h 
nos maiores concursos de stand up

do pais



CLASSIFICADOS
Informe

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Barracão (centro), 
novo, c/ 180m* terre
no plano, pé dir. alto, 
cobert. estrut. metal., 
piso cím. polido, fácil 
acesso p/ cargas, wc 
serv., coz., + escrit. c/ 
wc. Invest. c/ aluguel 
garantido I Vitagliano 
/  CB2568 -  14-9724- 
8803 /  3263-3163 -  vi- 
tagliano.com.br / ref. 
00104

Casa c/ 146 m*, no cen
tro próx. a Unimed, ide
al p/ clínica. Ampla sala 
de visitas e jantar, coz., 
3 dorms c/ 1 suíte, WC 
social ar. lazer, chur- 
rasq. e quintal. 2 vagas. 
Ac. FInanc. e permutal 
Vitagliano /  C82568 > 
14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
b r/re f. 00112

Galpão /  Barracão , 
e/ 400m* terr. plano, 
possib. ampliação de 
400m^, pé dir. alto, pa
redes alvenaria, cobert. 
estrut. metal., piso cl- 
ment. alta reslst., wc 
serv., + escrit. frontal. 
Localiz. estratégica p/ 
Supermercado! Víta- 
giiano /  C82568 -  14- 
9724-8803/3263-3163 
-  vitagliano.com.br / 
ref. 00113

Sobrado c j  350m^ exc. 
localiz. Várias salas, óti
ma cozinha, 3 dorms. 
(2 suítes), WC social, 
ar. lazer e ar. p/ escrit. 
ou clínica integrada ao 
imóvel. Obs: acaba
mento nobre c/ vista 
panorâmica p/ toda ci
dade. Várias vagas. Ac. 
Permuta e proposta! 
Vitagliano /  C82568 -  
14-9724-8803 /  3263- 
3163- vttagliano.com. 
br /  ref. 00114

Casa em K  terreno 
c/ lindo acabmto na 
Rondon. Sala de TV, 3 
dorms, WC social, jd. 
Inverno, coz. e a/s co
berta, além de ar. lazer 
c/ churrasq. e linda vis
ta panorâmica. 1 vaga 
coberta. Ac. Financ I 
Vitagliano /  C82568 -  
14-9724-8803 / 3263- 
3163- vitagliano.com. 
b r/re f.O O llS

Casa linda c/ 207 m^ 
(900 mts centro), terr. 
de 300m^. Salas: visit., 
TV e alm ./jant., coz., 
3 dorms c/ 1 suíte, wc 
soc. -F edícula c/ disp., 
a/s, ar. lazer e esp. p/ 
pise. Obs: esp.a e arej., 
c/ exc. acab. 3 vagas 
cob. Ac. Financ. per
mutal /  C82568 -  14- 
9635-2290/3263-3163 
-vitagliano.com.br / 
ref. 00143

Sobrado lindo, c/ 200 
m* reg. privil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
$. visitas, coz. c/ sala 
jantar Integ., wc so
cial e 1 dorm. Cima: 
s . TV íntima c/ sacada, 
3 dorms, wc social + 
edíc. c/ 1 dorm ., saia, 
coz. e wc. e quintal. 
S vagas, 2 cob. Ac. fi- 
nanc.lC82568 /9635- 
2290-3263-3163-v i-  
tagliano.com.br /  ref. 
001S4

Casa simples no bair
ro Maria Cristina, 600 
mts do centro. 2 dor
ms, sala, cozinha e 
WC. Obs.: Ideal p/ in
vestimento, apenas R$
60.000,001 Vitagliano 
/  C82568 -  14-9724- 
8803 /  3263-3163 -
vitagliano.com.br / ref. 
00146

Casa nova em frente a 
praça no Itapu i, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., f quintal c/ 
gde esp. p/ piscina e co- 
mérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,001 
C82568/ 9635-2290 -  
3263-3163-vitagliano. 
com .b r/re f. 00167

Resid. maravilhosa no 
Jd. Itamarati. Possuí: 
4 dorms, sd. 1 exc. st. 
c/ hid., s. vis, s. TV, wc 
soc., ampla coz. c/ a.s 
int. esp., F exc. á r izr 
c/ churr, forno, pia. 
balcão. Obs.: toda ava- 
rand., ót. vst da st, bem 
voltada a natureza, c/ 
Ig ornam., canil, viv. 
páss., eng. sir. etc. Exc. 
imóvell /  9635-2290 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br / ref. 00172

Magnífica residência 
de 390m* em amplo 
terreno com 1.080m* 
tudo do mais alto pa
drão no Jd. Granville. 
Sofisticado hall de en
trada, ambientes am
plos. sala com lareira, 
excelente área de lazer. 
Venha conferir e conhe
cer esse excepcional e 
elegante imóvel com; 
/  9635-2290 -  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
br /  ref. 00173

Casa c/ 166m* bem lo
caliz. na Cecap, 3 dor
ms, wc social, sala tv / 
estar, coz., bom acab. 
+ ar. lazer c/ churrasq 
e wc. 2 vgs cob. Estuda 
prop. e ac. financ.! Vi
tagliano/ 3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 
00179

Linda Resid. V. Anto- 
nieta I, c/: 3 dorms, 
sd. 1 exc. st., s. estar, 
s. TV, wc soc., ampla 
s. jant. Int.. a coz, coz. 
c/ acesso a a.s. + exc. 
rancho ár. Izr c/ churr., 
forno, pia, balcão. Obs.; 
quintal grande c/ esp. 
p/ piscina. 2 vgs cob. 
Exc. imóvell C82568 / 
14-9635-2290 - 3263- 
3163 -vitagliano.com . 
br /  ref. 00184

Casa c/ 179m* nova 
em terr. de 425m* no 
itam arati. C/ 3 dor
ms. sendo 1 suíte c/ 
closet, wc soc., ampla 
sala estar-visitas, sala 
TV, lavabo, coz. gde 
in terl. a ar. serv. 2 vgs 
cob. Obs: bom aca
bam. - exc. planta, 
confiral Vitagliano 
/  C82S68 -  14-9724- 
8803 / 3263-3163 -  
vitagliano.com .br / 
re f. 00189

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. São 106m' em 
boa planta, 3 dorms. 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar 
F rancho de lazer c/ 
churraquetra. 1 vg. cob. 
C 82568/14-9635-2290 
- 3263-3163 -  vitagiía- 
no.com.br / ref. 00188

Casa c/141,80 m^ no 
Pq resid Rondon 2dor- 
ms, Isendo suíte, piso 
frio, wc social, coz. tv 
estar, cozf l  edícula no 
fundo c / 1 dorm ,wc so
cial, lavanderia coberta 
2vgs descobertas exec 
localização C82568 
/  9635-2290 -  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
br / ref:00192

Linda resid.No Jd. Ita- 
marati c/445.00 m* terr 
.1.042,00 m̂  amplos 
ambientes boa planta 
4 dorms, 1 sendo suite, 
3 wc social . 2 salas, 1 
sendo piso de már
more italiano, piscina, 
churrasqueira 14-9635- 
2290 - 3263-3163 -
www.vitagliano.com.br 
/  ref:00195

Casa c/151 m*, bem lo
caliz c/ bom acabamen
to no Jd. Príncipe 3 dor
ms, WC soctal ,sala de 
e s ta r, coz f  lavanderia 
coberta fogão a lenha 
F 1 wc 2vgs cobertas- 
Vitagliano- C82568 / 
14 9635-2120 /  3263- 
3163 -  vltagliano.com. 
br /  ref.00196

Casa Jd M.Luiza IV 
;2 dorms,sala tv, wc 
socidl,coz,laje e piso 
frio, 3vgs descobertas 
amplo terrenol Aceita 
permuta e não aceita 
financiamento! Vlta- 
gliano-C82568 /  9635- 
2120 -  3263-3163
-  vitaglianocom.br / 
refd»201

ótim a casa em L Jd M. 
Luiza IV: boa localiz 
,2dorms ,wc socjal, sala 
tv, coz, lavanderia co
berta, bom acabemen- 
to, cerca elétrica, 3vgs 
descobertas Aceita 
permutal Vitagliano^ 
C82568/ 9635-2120 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br / ref:00203

Casa Cecap ótima lo
caliz, 2dorms, s.tv, wc 
social,coz integrada c/ 
copa Obs;bom acaba
mento, Fedicula no 
fundo c/ 2 comódos * 
wc social 2 vgs cobertas 
Obs: forro de madei
ra Vitagliano C82568/ 
9635-2120 -  3263-
3163 -  vitagliano com. 
br/ ref:00205

Vende-se Apto Jd fpé 
1 vaga coberta na 
garagem 2 dorm s, 
s .tv , wc so c ia l, coz, 
lavanderia Venha 
conferir Exec Opor
tunidade V itag liano 
C82568 /963S-2120 
-3263-3163 www 
v ita g lia n o .c o m .b r /  
re f:00222

ISAMIX
CONTRATA
Encarregado de 

obra com experiência 
em construção civil

Envie seu currículo para 
isam ixinteríor.raquel@ yahoo.com .br 
ou Rua AnKa Garibaldi, 690  - Centro 

Lençóis Pau lista  - SP

'"Trabalhe com quem faz história'"
isam lx.tradlng@ yahoo.com .br

e outras Benfeitorias 
C82568 /14-9635-2290 
-3263-3163- vitagliano. 
com.br/ ref:00193

VEÍCULOS

TERRENOS/
SÍTIOS

sitio com 2.7 alqu., 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pas
to, casa e amplo salão 
festas. A 12 km da cida
de. Exc. Propriedade! 
Vitagliano /  C82S68 -  
14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
br / ref. 0005

Área (terreno) de 
1.730m* no centro (próx. 
estação 400 mts da XV 
Novembro). Possui casa 
conservada c/ 2 dor
ms, sala, coz e wc. Exc. 
Oport. p/ investimento! 
C82568 / 9635-2290 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.br /  ref. 00159

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da rua 28 de abril, óti
mo p/ construção de 
galpão/loja. Oport. 
Estuda propostal Vita
gliano / C82568 -  14- 
9724-8803 /  3263-3163 
-  vitagliano.com.br / 
ref. 00122

Terreno (área) de 
628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 mts 
da XV Novembro. Opor
tunidade Investimentol 
Vitagliano - /  C82568 -  
14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vitagliano.com. 
b r/re f. 00176

Ampio terreno (área) c/ 
F 300m* c/ 29 mts de 

•fundo, em reg. comerc. 
dâ av. J. Paccola, óhmo 
p/ Cbnstr. de galpão/ 
loja Oport. p/ investi- 
d6rí Estuda proposta! 
/  C82568 -  14-9635- 
2290 /  3263-3163 -  ví- 
tagiiano.com.br / ref. 
00138

Chácara c/ 16.880 m2 
de área á 6km de Alf. 
Guedes, fácil acesso. 
Possuí: pomar, trans
formador (energia) 
independente, mina 
d'água e um rio (córre
go) na divisa. C82S68 / 
14-9635-2290 - 3263- 
3163 - vitagllano.com. 
b r/ re f. 00183

Lote c/ área de f  de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região 
privilegiada e tran
quila, já murado e c/ 
calçadal Oport. de gde 
área próx. do centro! 
/  C82568 -  14-9635- 
2290 /  3263-3163 -  ví- 
tagliano.com.br / ref. 
00139

Terreno (área) c/ 275m* 
(11x25) no Centro- An. 
Garibaldi, ideal p/ gal
pão ou escritório. Pos
sui casa simples. Oport. 
p/ investidori Vitaglia- 
no / C82568 - 14-9724- 
8803 /  -  3263-3163 -  
vitagliano.com.br /  ref. 
00158

Terreno (área) de 
315m* no centro (c/ 
edifc. anbgâ), localiz. 
comercial, a 400 mts da 
XV Novembro. Oportu
nidade Investimento! 
C82568/ 14-9635-2290 
• 3263-3163 - vitaglia- 
no.com.br /  ref. 00182

Lote c/ área de 253m*, 
bem localizado na V. Pac
cola (600mts do centro), 
c/ muro e calçada. Preço 
especial, aceita propos
tal Vitagliano /  C82568 
-  14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vitagllano.com.br 
/ ref. 00180

Vende-se Q , 14,04, Com- 
pl, preto, gas. R$ 25500,00. 
Vartão Veículos ■ Fone: 
3263-2128.

Vende-se C3 1.4 , 08, 
Completo, preto Flex R$
30.500.00. Vartão Veí
culos-Fone: 3263-2128.

Vende-se Chevette, 
90. Roda liga, bco, gas. 
RS 6.500,00. Vartão - 
Fone; 3263-2128

V e n d e i Corsa Oassic, ano 
2000. Compl., verde, gas. 
R$ 16500,00. Vártão Veícu
los - Fone: 3263-2128.

Vende-se Corsa Wagon 
97 OH, VE, TR, cinza, gas. 
R$ 14.000,00. Vartão Ve
ículos - Fone: 3263-2128.

Vende-se Escort, 91. 
Bás., dourado, gas. R$
7.000. 00. Vartão Veícu
los - Fone: 3263-2128

Vende-se Escort 94. 
Bás., prata, álc. R$
9.000. 00. Vartão Veícu
los-Fone; 3263-2128.

Vende-se Gol 1.0 8v, cor 
branca, gasolina, ano 
00/01, valor R$ 11.000. 
Tratar; (14) 9715-
2116/9744-9485

Vende-se Fiesta 1.0, 
99, VE, OH, azul, gas. RS
11.000. 00. Vartão Veícu
los- 3263-2128.

Vende-sc Fusca 1300, 
75, bás., bco, gas. R$
4.500.00. Vartão 
Fone; 3263-2128.

Vende-se Gol 1.0, 93. 
Bás., branco, gas. RS
9.500.00. Vartão Veí
culos-Fone: 3263-2128.

Vende-se Gol 1.0, 
98/99. Bás., bco, gas. R$
13.800.00. Vartão Veí
culos-Fone: 3263-2128.

Vendese Gol L6, 92. Bás.. 
bco, álcRS9500,00. Vartão 
Veículos - Fone: 3263-2128.

Vendese VTyOge 83. Báŝ  
becL gas. RS SÇOO/X). Vartão 
Veiculas-Fone; 3263-212&

VENDE - SE
Casa em construção com 246,AOm̂ , 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado o com pro
jeto de residôncla aprovado com 
92,50^1  ̂e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia elé
trica. Aceitam os permuta com imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

dade única. Valor de 
R$ 80.000,00. Contato (14) 3263 4214.

Sito em Vanglória , a 
6km da Usina São José 
21 alqueires , sendo 
parte da propriedade 
cana de açúcar e ou
tra parte pasto. Possui 
2 mina D água. Rio na 
divisa da propriedade 
,casa ampla ,pomar

Vende-se Strada, 2000. 
Bás., bco, gas. R$
18.000. 00. Vartão - 
Fone: 3263-2128.

Vende-se Uno 97. VE, 
TER, verde, gas. R$
8.500.00. Vartão 
Fone; 3263-2128.

Vende-se saveiro super 
surf 2007 1.6, cor prata, 
flex, direção hidráulica, 
roda, alarme, ótimo es
tado. 70.000 km valor 
r$25.000,00. Contato: 
14 /  9774 5355

Vende-se Kadett 1.6 SL, 
ano 1992, Roda Liga, pra
ta, álcool. RS 8 5X ,00 . 
Vartão - 3263-2128.

Vende-se Pai» Week Ad- 
vent 1.6,02. Compl., prata, 
gas R$ 24500,00. Vartão 
Wkulos • Fone: 3263-2128.

Vende-se Palio Weekend. 
Compl,, preto, Flex. RS
30.000. 00. Vartão - Fone: 
3263-2128.

Vende-se Palio Weekend. 
Compl., preto. Flex. R$
30.000. 00. Vartão - Fone; 
3263-2128.

Vende-se Scenic 2.0, 
ano 1999. Comple
to, cinza, gasolina. R$
19.500.00. Vartão Veí
culos - Fone; 3263-2128.

Vende-se ou troca-se 
Courier 1.6L, 2001,
mp3, protetor de ca
çamba, lona marítima. 
Fone 3264 4345.

V endei savero 06̂  bca. 
L6 fÍ0c Sto ant, prot ca
çamba trv% abnn e CD. R$ 
22500/». Cet9601-0695.

MOTOS

Vende-se Honda FÍT-LX, 
ano 2011, com 30.000 
km. Valor RS 45.000,00. 
Tratar (14) 9712-0847

Vende-se Honda FíT-LX 
ano 2011, com 30.000 
km. Valor RS 45.000,00. 
Tratar (14) 9712-0847

Vénde-se CG FAN 125 
2012. Pagan Motos Conta
to pelo Fone3264034S

Vende-se CG FAN 150 
Flex /12. Pagan Motos - 
Fone: 3264-4345

Vende-se nTAN 150 EX 
Flex 2012. Pagan Motos - 
Fone: 3264-4345

V^xiese BROS ISO fía/Ü  
Pâ Mate-Rx«326443«

Ver>de-se L£A0110. Pagan 
Motos - Fone: 3264-4345

Vendese CB300. P a ^  Mo
tos-Fone 32644345

Vende-se XRE 300. Pagan 
Motos - Fone: 3264-4345

Vende-se Biz 125 KS 
2008, Básico, preto, gas. 
R$ 4.500,00. Vartão Veí
culos - Fone: 3263-2128.

Vende-se Biz 100, 2004, 
básico, preto, gas. R$
3.500,00. Vartão Veícu
los-Fone; 3263-2128.

Vende-se CB 300, 2010, 
Completo, preto, gasolir̂ a. 
R$ 10500,00. Vartão Ve
ículos-Fone: 3263-2128

Vende-se moto HorKla Pop 
100, am  2007, cor preta. 
Tratar (14) 81344511

EMPREGOS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO DISPONÍVEIS

Açougu0tro (M ãscuh^  •
Advpçêáo (Escfttóho) 
A m 9dord0 Concreto

ôe V90óés (TfMòèfhêr 9m 
B̂rm)

Assist9nt9 Ó0 ImportBçêo 
AtBOiient^ àe (àrmécta (aupananda na

éraa)
Auxtímr financakD  

A utatar âa Ehtn& sta 
Auxihar da/n fom êtKs 

Ai/x/har da Pfênafêmanto 
(Conhaomanfo am Eicaé avançado) 

C/furraaçualfo
Coosufíor da vandas (Produtos 

COS a  êhmantfcios)
Corrator tmòvais (Curso 77? -  Técnico 

da Transaçóas im obM ftas) 
Cortador da TaCfdos 

Costuratra
CosturaifB (Máquina rata a 

tntarioqua)
Costufaifa Garai (Com axparfénciô) 
CoiÈnheaa(Coma)̂ ananaaemproMÍÊ)

Cozinhaira
Cconhatro (EMChfStvamanta maacijSns) 
D asossador (Tratalhar am fnçorlffco 

am Séo Ca/ios)
EíafrK isia  da Manutançéo industhat 

(Sam  axpaiiandô)
EfatfidslB  da Manutançéo M u sin a t 

Etathaaté Industriai (N RlO  a curso da
600 horas)

Efatndsta/Awahar Elatnosta  
Efatrotécnico 
Empaootadof 

EfKanôdor Industnat 
Errearragado da Raposrçéo 

EstoQutsta 
Garanta da Vandas 

ínstalador a Racuparador da Unhas 
Aéraas (CNN 8  ou A/B) 

Instfvtor/Vdar Agrícola (Para Trabalhar 
am Séo  Manual)

Lavador da máquinas Florasfals 
Lrçador/Anahstê da Suporta 

Unha de P/vduçáo 
Unha da Produção (A/aa rrmaêaéra) 

Ujbrrhcãdoe/Prantisia 
Mêfcanatro 

Macémeo é  Dmsai 
Macánico da Automòvais 

Macárileo da Máqumas Pasadas 
Macânteo da Motor ê  d m a l 
Macánico da Valculoa Lava 

Macánico da Valculos Paaados 
Macénioo ElatrKista é  Oiaaai 
Macémeo Elátrieisia da Autos

MoT}tador da Mávats 
Motonsta Caminhão (CNH D Curao 

M O PE áMparlançia comprovada) 
MotrmCarnftà:>PtM(CamaÊp̂ ChãiD) 
Moíonata Camkihêo Prancha (Oom ax- 

pariéndaChãiE)
McÉDhs^CMlaio(CanexpanênaaCNHE)
MakxmdaCcrtoic(OornaíípadÊnaaCfãiDf
Ká:áonsíadáònâ3ua(ComaMperiárKmChPfD)

Oficial Garal da Manutançéo 
do Tféhoada Tram 

Oparadorda MotonrvatadorB (Com 
parténcía Mintmo CNH B) 

Operador da Eacavadaira Hídráullcê 
(Com experiência Mtnlmo CNH B) 

Operador da P é  Carragadeim (Com  av- 
panénçta Minimo CNH B) 

Operador de Pá CêfragadairafGfUê (Com  
experiência CNH

Operador da Rolo Compactador (Cem  ex« 
penéncia Minimo CNH B) 

Operador da Trator da Pneu (Com  ex* 
penénoú Mtnirrw CNH 8 ) 

Operador da Cétxa (Com axpanéneiê) 
Pedreiro (Exparm naâ a CNH A/B) 

Pedreiro
Padraao (Para trabaim r^  Barra B o r^ ) 

Padrairo (Hidráultea)
Padrairo (CNH A/B)
Padraèo (Mascuhna)

Ptrrtor da Obras 
Proíasaor da ingtés 

Profaasor/Instrutor da Educação F Isicé  
(Para Acadamia com axpanéfKia) 

Promotor da Vandas 
Recapcrornst^Auxilkir Finanoairo 

RacapdontstB Ataodante 
Racapdom sta/AuxISêr da Sacrataria 

(Mésculma CNH A/B) 
Raprasentanta Comaraai 

Racuparador da Crédito (Oportunidéda 
para o  Pnmauo Em prego) 

Sêlgadaéra 
Sarvanta da Obras 

Servente da Padrairo 
Serviços Gerads 

Soldador (Com axpariéfKfÊ) 
Suparvtaor/Encêrragado da Compras 

Técntee am Inforrr^étKa 
Técnico am Sagurarrça no Trabalho 

(Exparianda Comprovada) 
Trabalhador Rural 
Tratorista Agrícola 

Vandaóor(ê) da Lofa 
Vendedor Externo

Vendedor Ejoamo (Para TrabaÊhar am Bartri) 
Vendedor da Materiais da Construção

(Masculmo)

\^gas válidas de acordo com  o  prazo determ inado pelo em pregador

Para cadasüamento no sistema através do PAT, basta comparecer portando: RG, CPF. 

Certeira de Trabalho^ Comprovante de Endereço e Numero do PIS (Par? quem poisuir) 

lnformaçòe^;|14) 3261-2300 * Ramal 2 ou no PAT. Rua Cel. Joaquim GabrtcL 11 Centro.

' ««T
t:--.

ISAMIX TRADING ESTA 
CO M PRANDO  IMÓVEL

Estamos comprando imóvel na 
cidade deLençóis Paulista no 

quadrilátero da Avenida 
Padre Saiústio, Rua Pieadade, 

Avenida XV de Novembro 
e Rua 28 de Abril.

Damos preferênda por imóvel com 
construção antiga para demolição

ou terreno vazio.
Enviar indicação ou proposta para o

endereço eletrônico:
ísamíxínteríor.raquel@yahoo.com.br
ou pelo telefone: (14) 3263-4214

www.vitagliano.com ■

■li

í

VITAGLIANO
Negócios Imobiliários
Avaliação Mercadológica 

Documentação Registrai 

Assessoria para Rnanciamento

Administração de C o n s t r u ç õ e s

•T
R: Dr. Antonio Tedesco, 872 
(14)3263-3163 (14) 9724-8803

http://www.vitagliano.com.br
mailto:or.raquel@yahoo.com.br
mailto:isamlx.tradlng@yahoo.com.br
mailto:or.raquel@yahoo.com.br
http://www.vitagliano.com
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ENTRETENIMENTO
Noticias dos Famosos

Fontt: ilt t  O Fuxico

Paula Fernandes não 
atende mais a imprensa

Além de ser ar-
redia com f3s, a 
cantora também 

quer distância 
de Jornalistas (a 
não ser quando 

vai lançar disco).
A moça se apre

sentou na festa ju
nina da Portugue
sa, em São Paulo, 

na noite do

ultimo domingo.
E mandou colocar uma 

plaquinha antipática na por
ta de seu camarim escrito 
"Favor Não Perturbar".

Repórteres tentaram fa
lar com Paula e foram barra
dos na porta.

A assessoria  dela man
dou dizer que entrevis
tas só são aceitas se forem 
pré-agendadas.

Katie Holmes vai receber US$3 milhões para 
cada ano que foi casada com Tom Cruise

Casada desde novem
bro de 2006, a atriz Katie 
Holmes pediu o divórcio do 
ator Tom Cruise e, como ela 
tinha assinado um acordo 
pré-nupcial, não poderá ficar 
com a metade da fortuna do 
astro, que soma um total de 
US$275 milhões.

Em vez disso, ela irá 
receber US$15 milhões pela 
união de cinco anos, além de

US$35 milhões pela mansão 
em Beverly Hilis.

No entanto, Katie - que 
citou "diferenças irreconcili- 
áveis" como a razão por trás 
de sua separação - está bus
cando a custódia integral da 
filha do casal, Suri, de 6 anos.

A maior parte do pa
trimônio é de Tom. Mas ela 
receberá muito dinheiro de 
pensão à criança.

"Encontro com Fátim a Bem ardes” perde para desenhos
De acordo com da

dos preliminares do IBOPE, 
o programa "Encontro com 
Fátima Bemardes" perde 
audiência para a emissora 
de Silvio Santos desde o se
gundo dia de estreia, con
secutivamente. A estreia de 
Fátima nas manhãs da Glo
bo aconteceu na segunda-

-feira (25), único dia em que 
o programa superou o SBT 
com 10 pontos.

Atualmente, a jornalis
ta obtém 6 pontos de audi
ência, enquanto o SBT alcança 
8 pontos com a exibição dos 
desenhos matinais. Cada 
ponto equivale a 60 mil domi
cílios da Grande São Paulo

37S passo para uma vida feliz
"Saia de casa todos os dias, os milagres estão esperando

em todas as esquinas e lug^e^'.

ÍÉloróscopo da semana
Áries
de 21/03 a 20/04

O seu planeta regente Marte 
muda 0 movimento nesta sema
na. Agora ele passa a atuar em 
Libra, o que representa um im
portante momento para parce
rias, acordos, contratos e relacio
namentos. Será melhor conciliar 
e buscar a colaboração.

Touro
de 21/04 a 20/05

A passagem do planeta Marte pelo 
signo de Libra que Inicia nesta se
mana favorece novos empreen
dimentos, interesses e atividades 
profissionais. É também a percep
ção de que você deve ter mais di
namismo no seu cotidiano. E a lua 
cheia acentua a importância de 
harmonizar as questões pessoais.

de 04/06 a 11/07

^ Leão
22/07 a 22/08

Cuidados com a saúde devem ser 
intensificados nesta semana de lua 
cheia. É importante refletir sobre 
como você está conduzindo seu 
cotidiano, o trabalho, e seu tem
po para si mesmo. É fundamentai 
buscar um maior equilíbrio entre as 
questões pessoais e profissionais.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Ao longo desta semana o planeta 
Marte encerra o movimento em 
seu signo, e passa a atuar em Libra, 
dinamizando as questões financei
ras e a expressão de talentos. Mas 
pode também acirrar confrontos 
devido a questões emocionais e 
financeiras. E a lua cheia indica um 
importante momento para o amor.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A fase lunar cheia que ocorrerá 
nesta semana se refletirá sobre as 
questões emocionais e financeiras 
dos sagttarianos. é um momento 
importante para refletir sobre o que 
é essencial e para compreender que 
a Impermanênda e a transformação 
são as leis da vida humana.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

é em seu signo que a Lua ficará 
cheia nesta semana, traduzin
do um momento Importante de 
conscientização de como você 
tem vivenciado os relacionamen
tos. É um momento multo Impor
tante para buscar a harmonização 
entre a dedicação às questões 
pessoais e profissionais.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 A

Libra
de 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

O planeta Marte muda o movi
mento nesta semana, estimulan
do as questões afetivas na sua 
vida. Também pode ser um novo 
impulso para questões criativas 
que envolvem filhos, crianças e 
novos projetos. E a lua cheia assi
nala um importantíssimo momen
to relativo às questões financeiras.

Câncer
de 21/06 a 21/07

O Sol em seu signo e a Lua em 
Capricórnio caracterizam nes
ta semana a fase lunar cheia, e 
remete a importantes questões 
emocionais e nos relacionamen
tos. E 0 novo movimento do pla
neta Marte estimula as questões 
familiares e relativas a imóveis. 
Mas cuidado com a tendência a 
confrontos em família.

O céu astrológico está cada vez me
lhor para os libríanos. Nesta semana 
0 planeta Marte, passa a atuar em 
seu signo, estimulando os librianos 
a serem mais assertivos e corajosos. 
Mas cuidado para que essa energia 
não se manifeste agressivamente. E a 
lua cheia traz à tona importantes as
pectos ligados as questões familiares.

^  Escorpião 
& Íl^ d e  23/10 a 21/11
A partir de agora tenha muito 
cuidado com a tendência a agir 
de forma inconsciente, especial
mente nas questões de relacio
namento. Isto está retratado pelo 
movimento do planeta M arte no 
signo anterior ao seu. Por outro 
lado, esta posição astrológica es
tim ula as atividades e os projetos 
que ocorrerão nos bastidores.

Marte inicia um novo movimento 
nesta semana no signo de Ubra e 
estimula os aquarianos a busca
rem novos conhecimentos, ideais, 
a irem em busca dos seus sonhos. 
E também pode enfatizar questões 
legais e relacionadas a viagens. É o 
momento que estimulará a amplia
ção dos seus horizontes.

Peixes
4̂ d e  20/02 a 20/03
O planeta Marte ingressa nesta 
semana o signo de Libra, o que 
significa para os piscianos uma 
nova energia relacionada a parce
rias, a negócios, a acordos e tam 
bém à importância das emoções 
dos relacionamentos e da sexuali 
dade. E a fase lunar cheia acentua 
as questões afetivas, familiares e 
que envolvem amigos e grupos.
W W W . horosa^virtuí^l. uol wrn.br^orosco^
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Solução
Palavras Cruzadas

Dfd. Letícia Cesouini
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Informe Informe

Marcos Venóittí
www.m drcó^vcndlttl.ccfT),br
Técnico em ReabiAiçio, A icturil em Pncoiofíi.

EipeeMíiede em Medidni TredicionM Chhcu

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

www.saletecortez.com.br

^  ( - i . i í f

Llan Cong tm 18 Terapias

Pós-graduação peia FMUSP em Sexualidade Humana e
especialização em Pânico e Depressão

PsicoteraDia Individual

MtdItaçSo

R. Cel Joaquim Gabriel n° G43 sobre loja - Centro - Lençóis Paulista - SP
Celular (14) 9134-7329

Terapia de Casai 
Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART/FunerárIa Panico/Funerãrla São Francisco
Assossiação dos Servidores Públicos Municipais

R. Cel Joaquim Anselm o M artins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista

(14) 3263-6214

http://www.saletecortez.com.br
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Arquivo Pessoal

A jornalista Ana Carolina aniversaria dia 10. A equipe do 
Jornal Notícias de Lençóis, deseja felicidades a jovem!

o  Clube Marimbondo 
promoveu no ultimo sábado 
a Festa Junina do CEM. Com 
direito a quadrilha e muita 

comilança, o evento 
mais tradicional do calendário 
do clube, reuniu quase 2 mil 

pessoas. A festa contou com a 
participação dos alunos da 

academia de dança, e a 
animação ficou por conta das 

bandas Montana e Explosão do
Forró. Confira quem 

esteve presente!

» w

Seja o aniversariante  
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
jom alO notlciasdeleiicois.com .br

notícias DE LENÇÓIS

Arquivo Peisoal

AfQuivo Pessoal

9

Arquivo Pessoalr
Edna Rocha Moreno aniversaria dia 12. O esposo Laér 
cio, e os filhos Cristiano e Tiago desejam felicidades!

Cintia Fotoxrahi

O corintiano Sílvano Gaspariní aniversaria na próxima
■A

quarta-feira. Parabéns!
Cintia Folograhas

Bah, você é uma pessoa muito especial para nós.
Parabéns de sua mãe Elisangela e irmaõ Rodrigo!

Cintia Fotografias

Alice, Gislene e Artur no Clube Marimbondo

Cintia Fotografias

A

J-

A %
Darci e Neíva Andreia, Maria Eduarda e Marcos Cissa e Mariá

Cintia Fotografias Cintia Fotoerabas

%

cintia Fotograhas

Livia, Lilian e Ines Eleandro, Felipe e Marcelí Fabricio, Tais e Alicia

cintia Fotografias Cintia Fotografias Cintia Fotografias

Osvaldo e Terinha Mareio e Natalia
Informe

Mareio e Rita

PORCO NO ROLETE
Dia 08 de Julho

A PARTIR DAS 12H8 
NO GRÊMIO RECREATIVO

Realização: Loja Maçonica de Lençóis Paulista

> . " t n .  '/ }  I - l  • ' !
u .ç i\/A

NOVO ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, N« 1.083, Centro, Lençóis Paulista. Telefone: 3263-51M 
0  novo prédio fica praticamonte ao lado do endereço antigo | www.dntlafotografias.com.br

http://www.dntlafotografias.com.br

