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O Lwart aumenta mão de obra em 22¥
0 aumento acompanha o crescimento do grupo, que projeta um faturamento de R$ 787 milhões para 2012

Crédito: ADS Comunicação Corporativa

Durante esta semana, 
o Grupo Lwart, com
posto por três empre
sas que atuam nos setores 

de coleta e rerrefino de óleo 
lubrificante usado, produção 
de celulose e impermeabtli- 
zantes para construção civil, 
divulgou suas projeções para 
2012. A previsão é de que o 
ituramento bruto das em

presas do grupo seja de R$ 
787 milhões, montante que 
representa uma alta de 7,5% 
sobre os R$ 732 milhões 
de 2011 e superior em 3% 
á alta do ano passado so
bre 2010, quando faturou 
R$ 710 milhões.

Nas informações di
vulgadas, também ganha 
destaque o aumento de 
22% no número de cola
boradores da Lwart Lubri
ficantes, Lwart Química e 
Lwarcel Celulose, o qual 
saltou de 2,7 mil para 3,3 
mil profissionais, incluindo 
os terceirizados.

Segundo o p resi
dente do grupo, Carlos 
Renato Trecenti, tal cres

cimento se deve a atuação 
e&tratégica em setores que 
estão em expansão. Ele 
destaca que a Lwart Lubri
ficantes, por exemplo, se

t

alinha com a consciência a 
cerca da sustentabilidade, 
que difunde a importância 
de se dar um destino ade
quado ao óleo lubrificante, 
transformando-o em óleo 
rnineral básico, usado como 
matéria-prima de óleos lu
brificantes acabados.

A empresa de maior 
faturamento do grupo é a 
Lwarcel Celulose, localiza
da em Lençóis Paulista. No 
ano passado, ela gerou uma 
receita bruta de R$ 383 rrti- 
IhÕes. Apesar de ter tido um 
aumento de 7% na sua pro
dução, a empresa sofreu em 
razão da queda no preço da 
celulose no mundo e do for- 
taleéimento do real frente 
o dólar. Segundo Lúis Anto- 
nio KunzeI, diretor geral da 
empresa, isso não tira o oti
mismo para 2012, já que os 
sinais do mercado mostram- 
-se favoráveis. A Lwart Química é a empresa mais jovem do grupo, e a que mais cresceu
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Lar N ossa Senhora dos 
Desamparados promove 
festa junina para idosos

a tarde do último do- pela equipe de apoio da 
mingo, aconteceu a 

festa junina do Lar Nossa 
Senhora dos Desampara
dos, de Lençóis Paulista.
Contando com a parti
cipação de fam iliares e 
pessoas da comunidade 
que se uniram aos 87 ido
sos atendidos pela insti
tuição, o evento recebeu 
aproxim adam ente 100 
pessoas. A festa foi orga
nizada pelas irm ãs, que 
adm inistram  o lar desde

O Editor Chefe do Notfdas de Lençóis, Edson Agnello foi 0 padre do casamento caipira criação, em 1961, e

instituição que conta com 
uma assistente social, fi
sioterapeuta e psicóloga. 
Os recursos empregados 
no evento vieram de pe
quenas doações de fam i
liares e do próprio asilo.

A fe s ta , que o fe 
receu  a seu s m o rad o 
res e v is ita n te s  a t ra d i
c io n a l q u a d rilh a , a lém  
de m u ita s co m id as t í 
p ica s , tam bém  te ve  a 
co lab o ra çã o  de co m e r
c ia n te s  da c id ad e .
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A S P  re a liz
amanhã sua 

tradicional Fe
Junina
Associação dos 
vidores Púb!!-'’"  
de Lençóis Pauír 

(ASP) promove nesse sába
do, dia 23, sua já trad^ . . ' 
Festa Junina. Reunia 
associados e suas famiha*, 
o evento prevê a participo 
ção de 1800 pessoas. 
titulares e dependentes ' 
festa terá comidas típicas, 
como cachorro-quentp 
algodão doce e quenteo 
além de barríquinhas d 
prêmios, com brinquedos 
para as crianças. Após . 
quadrilha, organizada pe' 
Academia Tablado, a pi- 
gramação inclui ainda ■ 
alização de um baile. A Casa 
Abrigo também participa 
do evento, sendo responsá
vel pela barraca de be'*.- 
cujo lucro será revertido 
para a própria institui 
Durante a festa, esia
vista uma asâernbl.ÊÍci 
os associados, para disu -u 
o projeto de criação de um 
grêmio recreativo da as 
sociação, no molde de ou 
tros que existem na cidade 
Neste ano, o evento 
tecerá no Recanto rii 
no distrito de Alfredo C 
des, localizado na Rua 7 
setembro -  100, às 20h.

B log do Artesão 
está nos planos

do PA E, que tcni 
até o dia 25 para 

se adequar
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a>m pcHKaáas de dhuvo 
dtmarihd em itas nuvens ò 
fordé. Â noite, tempo fkme.

Se vocA tem um agasalho ou cobertor usado e em bom estado, entre em contato por e^ ail 

ou telefone com o Noticias de Lençóis, e iremos até a sua casa para recolher a sua doação.
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Children of the Beast
Dia 22 de Junho 

às 23h
Convites: R$ 20,00 19 lote 

Local: Casa Four

Festa Junina dos
Servidores Públicos

Dia 23 de Junho
às 20h

Local: Barraca da ASP 
Reservas: (14) 3264-899É

Jantar ADHONEP 
Preletor Adennar PawlowsW

Dia 23 de Junho ®
Convites: Venda antecipada 

Reservas: 9734-9514 ( 
com Pradinho ^

Início da Copa Frigol 
Masculino de Futebol

Dia 24 de Junho 
às09h 

Local: CEM

Brugo e Giovanna 
se separam

P a g in e
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COLUNià l o

/^G N ELLO

Sejamos argentinos

A lguém já parou
para pensar por 
que Tropa de E li

te fez tanto sucesso en-

no B ra s il, fa ltam  bons 
contadores de h is tó 
r ia s . E os que existem  
não são absorv idos

tre o público b rasile iro? 
Teria ele uma fórm ula

pelo m ercado . Os ro te i
ris ta s  de ta len to  ficam

especial a ser seguida 
pelas produções nacio
nais? Ou estam os dlan-

re strito s  a c ircu ito s  al-

te de um fenôm eno que 
pouco tem a ver com 
qualidade, e m ais com 
a atração que tem os 
por certos tem as, como 
a v io lência? As respos
tas podem ser variadas, 
mas uma coisa é certa :

te rn a tiv o s , assim  como 
os novos d ire to res que, 
antes de tudo, precisam
encontrar recursos para 
desenvolverem seus pro
je to s. Resultado: somos 
privados de obras como 
Dois Coelhos e Os Fa
mosos e os Duendes

o cinem a b rasile iro  pre
cisa de novos ares.

da M orte, im portantes 
sím bolos da qualidade

Tornou-se cômodo
para nós criticar, apontar 
estereótipos e dizer que 
nossos filmes não chegam

que o cinem a naciona 
pode e deve atingir.

Em uma semana

Editorial

aos pés das produções

onde comemoramos o 
Dia do Cinema Brasileiro, 
talvez devéssemos nos

Câmara Municipal ao espaço público e, conse-
aprovou, na última
sem ana, o projeto

quentem ente, a assunção 
de sua responsabilidade

bilizaria pelo pagamento 
das m ultas referentes a

de lei que prevê a puni-
norte-americanas, que 
inundam as salas de cine
ma do país 0 ano todo. A 
questão acaba não saindo 
de sua superficialidade e 
deixamos de lado aspec
tos que envolvem mais 
do que o mero gosto por 
determ inados tem as ou

inspirar em nossos vizi
nhos hermanos. Afinal, 
enquanto eles concor
rem ao Oscar, continua
mos por aqui, tentando 
descobrir que fazer cine
ma é fazer história.

ção de donos que não re
colherem as fezes de seus

perante o com portam en
to de seus anim ais, a lei

anim ais nas ruas e areas
toca em uma questão que 
traz mais discussões do

eles? Será que sua contri
buição para a sujeira das 
ruas é m enor do que a 
dos anim ais dom ésticos?

tem enquanto prova para 
alguém ser multado.

A ideia é boa, mas 
suas frag ilidades são 
evidentes. Guardadas

A eficiência do mé-
as devidas proporções, 
se até Israel e os Esta-

públicas. A proposta, que 
ainda precisa ser sancio
nada pela prefeita Izabel 
Lorenzetti, é m ultar aque-

Edson Agneflo é ar-
nossa deficiência em ter
mos técnicos.

A verdade é que.

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

les que desrespeitarem  a 
determ inação.

Alinhada a uma ten-

que se possa supor.
É questionável, por 

exem plo, a pertinência 
de uma determ inação 
dessa natureza

todo que pretende identi
ficar os infratores é outro

dos Unidos encontram
dificu ldades para lidar

dência mundial que cobra

quan
do nos atentam os para 
a situação dos animais 
abandonados na cidade.

aspecto passível de refle
xão. Denúncias podem 
ser eficazes. Mas até que
ponto? Deixando de lado
o recurso da fotografia.

com a situação , mesmo 
dispondo de um ban
co de DNA de cães, que 
lhes perm ite identificar 
os donos das fezes nas

fica difícil imaginar um ruas, o que dirá de nós.
da população o respeito Afinal, quem se responsa- cenário em que elas bas- m eros Lençoenses.

Colunista da Semana Politicando
s ..

Marcos Aparecido de Toledo
Por que o PSDB da Bel não quer o PSDB do Marise?

Arrogância

O Diabo, Satanás 
ou Lúcifer era 
um anjo bom 

que vivia todo o tem 
po ao lado de DEUS, 
que por conta da sua 
arrogância foi expul
so do céu, e hoje vive 
atormentando a huma
nidade. Àqueles que 
pensam que o pecado 
nasceu no paraíso, com 
Adão e Eva, se enga
nam. O pecado nasceu 
no coração de Lúcifer 
quando ainda estava 
no céu, que, posterior
mente, contaminou a 
raça humana. Todavia, 
no Serm ão do M on
te JESUS deixou bem 
claro que os hum il
des serão exaltados e 
os arrogantes serão 
hum ilhados, isso faz 
parte das le is e sp iritu 
ais. JESUS em todo o 
seu m inistério terreno 
mostrou essa verdade 
a todos, e como DEUS, 
teve que destitu ir de 
toda a Sua Glória para 
poder habitar entre 
nós, como homem. 
Ora, se o próprio DEUS 
dem onstrou hum ilda

de, como pode pessoas 
ignorar essa qualidade? 
Certa vez estava no an
tigo Bar do Chopp, onde 
d iariam ente , em meio a 
um e outro cafezinho, 
costum ava conversar 
com o saudoso Horácio 
M oretto , pessoa que 
deixou exem plar legado 
pelas suas excelentes 
qualidades. E, num des
ses bate papos, e le me 
fez a seguinte pergunta: 
"Toledo você sabe qual 
é a m aior qualidade de 
um hom em ?". Confesso 
que não sabia e com e
cei a ad iv inhar: É a cu l
tura , ele disse não. É a 
sensatez, e le disse não. 
É a honestidade, ele d is
se não. Então qual é a 
m aior qualidade de um 
homem Sr. Horário , e 
ele d isse: É a hum ildade 
Toledo, pois quem ver
dadeiram ente é hum il
de sabe reconhecer suas 
qualidades e seus defe i
tos - que tam bém  é uma 
qualidade. É triste  de
parar com pessoas que 
som ente pontuam  qua
lidades em seu cu rrícu 
lo, nunca defe itos. Usu

alm ente costum am  se 
co locar acim a do bem 
e do m al. Na verdade é 
um arrogante falando 
de si. Nem é preciso 
c ita r nom es ou deixar 
p istas, mas creia-m e é 
um ser hum ano. Meu 
querido le ito r, nenhum 
de nós é abso lutam en
te nada a não ser ob
je to  do am or de DEUS, 
nosso Criador. Se t i
rar isso não servim os 
nem para adubo, nem 
para poeira de beira 
de estrad a . Você pode 
achar exagero tea tra l, 
m as, in fe lizm ente a in 
da existe  m uita gente 
assim . Em tudo isso 
há um grande perigo, 
se eu não me vig iar, e 
en tra r por esta senda, 
é bem possível que em 
meio a im perceptível 
deslize , me encontre 
d iante do espelho , d i
rigindo palavras de 
exaltação que somente 
a DEUS é lícito expressar.

e candidato a vereador fosse 

bom de m atem ática ele teria

sido engenheiro !!!!! Depois 

do anúncio de que o PMDB coliga 

com o PR na proporcional com e

çamos a ter certeza que alguém 

fugiu da escola e justam ente da 

aula de m atem ática. Como pode 

uma coligação com três candida

tos a reeleição acharem  que vai 

te r espaço para todo mundo. E o 

Jacob, alguém alertou ele para 

Isso? Com certeza vai fa lta r voto

partidos de esquerda e radical não 

querem  m ais chapa pura m ajori

tária em eleições; claro que nesta 

an á lise  não In clu ím o s o PSOL

que a inda não se sabe bem  a 

que ve io . Buscando in form ações 

sob re  a h ab ilid ad e  do atu a l Pre-

sid en te  Estad ua l da sig la Tucana 

co nclu ím o s que a Be l co rre  um 

sé rio  risco  de te r de ad m in istra r

e sobrar candidato . M as daqui o 

que im porta é que essa coligação 

poderá ind icar o candidato à vice 

na chapa m ajo ritária .

Também agora, comentários 

dão conta que o PV prepara a grande 

virada nessa eleição e como o Moisés 

Rocha não topou parece que outro 

publicitário vai encarar. Será verda

de? Se for com certeza muda todo

algum a tra p a lh a d a , po is é assim  

que esse Presidente vem  condu

zindo as tratativas políticas (vide o 

caso da cidade de Suzano onde ele

deixou 0 Governador literalmente

em  m aus lençóis). Calm a, pois ain

da não é os Lençóis Paulista.

Mas e o PTB vai causar ou

Marcos Aparecido 
de Toledo é advogado, 
empresário e teólogo.
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O cenário desenhado até agora, pois 

em política ninguém gosta de dispu

tar com o desconhecido, pois se sabe 

lá 0 que pode acontecer. Alias esse tal 

de PV esconde cada estreia que se al

guém conseguir unMos pelo mesmo 

ideal esse céu de Lençóis Iria clarear.

Mas 0 Governador do nosso

não, como diz a m oçada? O Juru- 

na am eaçou que sairia a Prefeito, 

mas fum ou o cachim bo da paz e se 

acertou, o ex-prefeito Ézio Pacola 

só vai se o cavalo passar arreado 

e pronto para o galope, mas até o 

m om ento o José de Oliveira Prado

que é quem entende de cavalo não 

se m anifesta.

Já o M arcão Piauí, o Profes

sor Edson e o Tinho também não

Estado ter de pedir ao Presidente do 

PSDB Estadual para unir a Bel e o M a

rise em tomo de uma chapa pura é 

a contramão da história, pois até os

tem  m áquina de calcular para des

cobrir que a divisão deles só favore

ce a situação. Parafraseando o sam

bista podemos dizer que "quem não 

gosta disso tudo, bom sujeito não é, 

é ruim da cabeça ou doente do pé".
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OS consumidores en
contram na internet 
uma nova e podero

sa ferramenta para exigirem 
seus direitos. Redes sociais, 
sites especializados e até 
mesmo os serviços online 
oferecidos pela Procura
doria de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon)

avaliar a idoneidade da em
presa que o está vendendo 
ou mesmo para fazer recla
mações quando esta não 
cumpre suas obrigações, 
determinadas pela lei".

A atuação de sites 
especializados que se pro
põem a ser uma ponte al
ternativa entre consumido-

tornam-se espaços privi
legiados para as pessoas 
reclamarem e protestarem 
contra serviços e produtos.

Paulo Araújo, diri
gente do Procon de Lençóis 
Paulista, ressalta como tais 

'xursos podem ser úteis 
para a população: "A inter
net bem usada é um instru-

res e empresas cresce em 
importância dentro desse 
cenário. Nascido da insa
tisfação de um passageiro 
diante do serviço oferecido 
por uma companhia área e 
do tratamento que lhe foi 
destinado por esta, o portal 
Reclame Aqui é, hoje, um 
dos mais bem sucedidos no

com 4 milhões de consu
midores e 30 mil empresas 
cadastradas, recebendo, em 
média, 7 mil reclamações 
por dia.

O Reclame Aqui, de 
forma semelhante aos ser

de informação, que acaba 
denegrindo sua imagem. 
Por isso, a resposta delas 
através desses meios ten
de a ser mais rápida. Hoje, 
0 monitoramento das redes

viços online oferecidos pelo 
Procon, também disponibi
liza rankings referentes às 
empresas que melhor solu
cionam os problemas, assim 
como as que mais tiveram 
reclamações em um perí
odo de 30 dias ou um ano.

online e a criação de equi
pes para solucionar proble
mas relativos a reclamações 
e críticas na internet fazem

Araújo, reitera a importân
cia de iniciativas como es-

parte do planejamento das 
grandes organizações.

O dirigente do Pro
con lençoense deixa o 
alerta, que vale para todos 
os casos: "Antes do consu

Paulo Araújo é dirigente do Procon de Lençóis Paulista

mento que facilita muito a 
vida do consumidor Seja 
para fazer pesquisas sobre 
0 produto que irá comprar.

setor.
O site oferece a possi

bilidade das pessoas, a par
tir de um cadastro, posta

rem suas reclamações para 
todos verem. Em contrapar
tida, o direito de resposta 
é assegurado às empresas, 
dependendo exclusivamen

te delas querer resolver e 
responder ao reclamante. 
Segundo informações dis
ponibilizadas pelo portal, no 
ano passado, ele já contava

sas: "Tudo aquilo que for 
disponibilizado para auxiliar 
a relação de consumo, o 
Procon e a Fundação Procon 
vê com muito bons olhos".

midor fazer qualquer com
pra, primeiro deve pes
quisar qualidade, preço, 
forma de pagamento, se 
existe assistência técnica
em sua cidade, a reputa-

Muitas empresas vêm 
percebendo esse novo fluxo

ção da empresa e sempre 
pedir nota fiscal."

Blog para os artesãos entra nos planos do
Posto de Atendimento ao Empreendedor

Fotos: Edson Correia/Notfdas de Lençóis

O PAE já conta com a Casa do Artesão, porém o blog é uma importante ferramenta para a divulgação do trabalhos

O Centro do Empre
endedor de Lençóis 
Paulista pretende 

dar um novo passo em sua 
parceria com os artesãos 
lençoenses. A criação do 
Blog dos Artesãos, previsto 
para entrar no ar ainda este 
ano, objetiva oferecer a es-

ponsável pelo programa 
Acessa SP na cidade, o pro

la Aparecida de Oliveira, 
coordenadora do Posto de

jeto visa criar um espaço 
online onde os artesãos
possam expor seus produ
tos e receber encomendas

Atendimento ao Empreen
dedor (PAE), explica como 
está sendo esse trabalho:

guns casos, lidar com os 
computadores e o conteú
do online".

ti

sas pessoas mais um meio 
para a comercialização de 
seus trabalhos.

vindas de diferentes partes 
do país.

Nesse momento, a 
preocupação vem sendo 
no sentido de fornecer

Nós já contamos com ini
ciativas como a Casa do

Organizado por Jo- 
ima de Andrade e Letícia

Soares Gnutzmann, res

uma estrutura para que 
esses profissionais consi
gam lidar sozinhos com a 
manutenção do blog. Pau

Artesão. O blog é a etapa 
seguinte, mas sua viabili
zação depende de alguns 
fatores. Precisamos, por 
exemplo, ensinar aos arte
sãos como atribuir preços 
a seus produtos, negociar 
com os clientes e, em al-

A expectativa é que, 
superadas essas etapas, 
os profissionais consigam 
converte o blog em uma 
nova possibilidade de gera
ção de renda. Para tanto, o 
PAE, além das orientações 
preliminares que vêm ofe
recendo, projeta a disponi- 
bilização de oito computa
dores em suas instalações
para essa finalidade.

Segundo Paula o blog do artesão é a segunda etapa

Informe

"Eu leio o Notícias de Lençóis
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espaço
Wélida já tem CD gravado e agora investe na carreira gospel, com convites para cantar em igrejas do México

ma musica. Um convi
te. Um sonho. Foi assim 
que Wélida, uma das 

novas promessas da música 
lençoense, deu um dos passos 
mais importantes de sua carrei
ra. Como em um filme, bastou 
eld subir no palco e cantar uma 
cançào. O restante transfoimou- 

na história de sua vida.
Em julho do ano pas

sado, a cantora lançou seu 
primeirt) CD: "Nos braços de 
Deus". Gravado no estúdio da 
dupla Daniel e Samuel, r>a cida
de de Anápolis, Goiás, o disco, 
que conta com doze faixas, foi 
a concretização de um mo
mento que Wélida diz não es
quecer. Em um Show, enquan
to cantava a música "Debaixo 
de Tuas Asas", a jovem chamou 
a atenção dos dois irmãos, que 
acabaram convidando-a para 
acompanhá-los no palco na
quela mesma noite. E foi aí, 
diante de toda uma platéia, 
que veio o sonhado convite 
para a gravação.

Cantando em Igrejas 
desde os cinco anos de ida
de, Wélida assumiu o estilo 
gospel ainda criança. O mo
tivo ela explica: "Eu sempre

f •
me inspirei em musicas que 
tocam 0 coração. Assim, eu 
procUro escolher canções 
que se encaixam comigo, 
com o que eu vivo"

O aprendizado di
ário, os ensaios e conse
lhos de seus pais, grandes 
incentivadores de sua car
reira, foram a maior fonte 
de aperfeiçoamento da 
cantora. Programas de ta
lento, como o do apresen
tador Raul Gil, também 
tiveram um papel de des
taque no aprimoramento 
de Wélida, que os acom
panha sempre em bus
ca de dicas e críticas que 
possam de alguma forma 
contribuir para seu cresci

mento musical.
Hoje, com o CD gra

vado, suas músicas sendo 
divulgadas nas rádios e até 
mesmo um convite para 
passar algum tempo no Mé
xico cantando em igrejas do 
país, Wélida conta com uma 
banda de 30 músicos que a 
acompanham em suas apre
sentações. A cantora, admi- 
radora de artistas renomadas 
como Cassiane e Elaine de 
Jesus, já fez suas inscrições 
para o Programa Raul Gil e a 
nova competição musical da 
Rede Globo, o The Voice. "A 
música pra mim é tudo. Des
de criança até hoje, ela sem
pre foi o meu travesseiro de 
dormir", afirma'Wélida.

DivulgaçSo
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Cantando em 
: igrejas desde os 

5 anos de idade, 
Wélida assumiu o 

estilo gospel ainda
criança
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Susana Pires 
de Oliveira

Idade: 78 anos

t2 0 /0 6 /2 0 1 2

Local: Lençóis Paulista

MralvaSvaSctTtos
Idade: 70 anos

t  20/06/2012

Local: Lençóis Paulista

Leonice Conceição 
de Campos 
M artíns
Idade: 73 anos 

1 18/06/2012 

Local: Lençóis Pauiibia
OôOOÔOOOOOOOOOOOÔOO> 0000090

Ivan Frandsco Silva
Idade: 50 anos

t  16/6/2012

Local: Bauru/SP
OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Andre Ferreira
Idade: 21 anos 

t  14/6/2012 

Local: Bauru/SP
•s*.

Adeli Gasparini 
Peratta
Idade: 81 anos 

t  14/06/2012 

Local: Lençóis Paulista
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Está Incluído nest« programa:

Passagem aérea ida e volta
Hospedagem no Oisney's All Star Resort, tocahzado
denlro do complexo Disney
Parques: Magíc Kingdom, Epeot. Disney Hollywood

Studios, Disney Animal Kingdom, Busch Gardens, Islands
ofAdvenlure.em ais.

■ Café da manhã todos os dias no hotel através de Disney Dolar 
• Acompanhamento de monitores da Forma Turismo

no it«s
•
» « • I

òt «mbarque

E MUITO MAIS!
■V.w

Av. Padre Salüstío R. Machado, 11S1 - Jd. Ubirama • Lençóis Pta.

íH (14)3263-3267

Acesse www .viagem ecla.tur.br

Pastoral da Sobriedade

S e m a n a  N a c i o n a l  d e  
C o m b a t e  a s  D r o g a s .
Uma p re se n ça  que L ib e rta .

dia 24 de Junho de 2012
3® CAMINHADA

PEDALADA VIDA SIM
DROGAS NÃOPELA VIDA

às 8h30 com saída 
da Paróquia 
S. Pedro S. Paulo

às 8h com saída do 
Santuário Nossa 

Senhora da Piedade

Chegando ao Santuário  N. Sra  da Piedade
A R T I C I P E
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ín scriçò es
so lidárias

LITR O S

PORQUE 
£ ENTÃO 
QUANDO 
EU MAIS 
PRECISO!

Dia 28/06 PALESTRA 
às 20h no 

Salão Paroquial 
Nossa Sra. cia Piedade, 

ministrada pela Psiquiatra 
Dra. Rebeca, com 

ENTRADA FRANCA.
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ESPORTE
ArquK-o Pessoal

Tim e de futebol feminino da cidade 
^  mantém mesmo com as dificuldades

Campeã dos Jogos Regionais de Lins, em 2010, a equipe lençoense enfrenta falta de
patrocínio, preconceito e escassez de atletas

ençóis Paulista tem um 
time de futebol femini- 
ino. Campeà dos Jogos 

Regionais de Lins, em 2010, 
a equipe se mantém, mas 
sem o incentivo necessário 
e com a dificuldade de ain 
da contar com um número 
reduzido de jogadoras.

A estrutura imediata 
para equipe é oferecida pela 
administração municipal, que 
fornece os uniformes, bolas, 
local de treino e transporte, 
além de arcar com os custos

demandando que atletas 
de fora, muitas vezes, sejam 
convidadas para integrar o 
time temporariamente du
rante uma competição.

A situação interfere, 
inclusive, na constância dos 
treinos do futebol de cam
po, como destaca Capello: 
"Como são poucas pessoas 
que querem treinar, então 
não temos isso. Nós até ten
tamos implantar alguns dias 
de treino, mas vêm muitas

Filho, oTonicão, localizado 
na Praça Comendador An- 
tonio Lorenzetti Filho, 33. 
Os treinos de futebol fe

minino estão abertos para 
todas as idades e são ofe
recidos de terça a sexta, 
das 18h às 19h.

Argurvo Pessoal
■ 1

■. •

pessoas interessadas no co
das taxas deinscriçJo;naan3rh-*-J3ieçQ-£LJÍepQÍs elas.4>arara. 
petições. Mas o time lençoeh- Por isso, algumas meninas
se conta com dificuldades que 
superam Isso, como explica 
o auxiliar técnico da equipe, 
Felipe Capello: "Seguindo um 
padrão nacional e até mesmo 
mundial, as empresas não 
querem investir no futebol 
feminino. Quando você vai a 
algum lugar pedir patrocínio e 
a pessoa descobre para o que 
é, ela logo recua, porque a mo
dalidade não tem visibilidade".

O pequeno número 
de atletas do qual o time 
pode dispor é mais um pon
to problemático nesse cená
rio. As jogadoras que com
petem pela equipe de futsal 
da cidade geralmente são as 
mesmas que jogam pela de 
futebol de campo. Mesmo 
assim, o quadro de jogado- 

■ se mostra insuficiente.

acabam indo treinar junto 
com os garotos nas escoli- 
nhas da prefeitura que exis
tem nos bairros".

A questão do precon
ceito também é muito forte 
na visão do treinador, partin
do tanto de dentro das casas

das atletas como da socieda- ^ equipe de futsal disputou a copa TV Tem e Copa Record
de em geral, especialmente 
das empresas que se negam 
a patrocinar a modalidade. 
Nádia Stopa, jogadora da 
equipe lençoense, diz como 
enfrenta isso: "Nesse espor
te temos muitas dificulda
des, inclusive o preconceito; 
mas não devemos nos abalar 
com as criticas, e sim erguer 
a cabeça e seguir em frente."

A escolínha da pre
feitura está sediada no 
Ginásio Antonio Lorenzetti

Crisão ganha torneio de sinuca 
do C lube M arim bondo

No último domingo, 
foi realizado o primeiro tor
neio de sinuca do Qube Es
portivo Marimbondo (CEM). 
A competição, que contou 
com a participação de 40 
associados, foi das 9h até

as 14h30. A partida final 
foi disputada entre Crisão 
e Lagarto, com o primeiro 
consagrando-se campeão 
após vencer de virada por 
2x1. Em terceiro lugar, fi
cou Célio Jordan.

Espaço do Atleta
"Eu  gostava de jogar futebo l 
desde pequena, até  que sur
giu a oportun idade de tre in a r 
e rep resen tar Lençóis. Com  os 
tre in o s e as com petições co
m ecei a ad qu irir experiência 
e to rn e i isso parte  da m inha 
v id a . M as existem  m uitas d i
ficu ld ad es, com o o precon
ce ito , pelas pessoas acharem  
que só hom ens podem  jogar 
fu teb o l; as d iscrim inações por 
causa da hom ossexualida
de , que até existe  dentro  do 
esp o rte , m as é  generalizada 
para todo o tim e ; e a fa lta  de 
patrocín io".
Gabriela Cirino, jogadora 
de futebol

"A m inha m aior alegria, o  m eu 
m aior prazer, é  jogar futebol. É 
um a coisa que eu realm ente am o. 
M as há m uita discrim inação. As 
pessoas acham  que esse é  um  
esporte só para m eninos e  por 
Isso acabam  nos desvalorizando. 
A lém  disso, sofrem os com  a feita 
de estrutura, que para eles existe 
há m uito tem po".

Alessandra Aparecida Paulí- 
no, jogadora de futebol

Arqutvo Pessoal

Arquivo Pessoal

"Jogo futebol há cinco anos. En
tre  esse tem po houve m uitas 
tristezas, assim  com o felicida
des. M as elas nos ensinam  a 
lutar e  sem pre nos dão alguma 
lição. É m uito prazeroso e dá or
gulho representar a cidade de 
Lençóis Paulista, pois tam bém  
participam os de m uitos cam 
peonatos. Às vezes ganham os, 
outras perdem os, m as o m ais 

leg a i é  que nunca desistim os.
im pre oos ̂ tre g a ç^ d ^ ça d a  

logo, dando 6  m áxim o e  r i f i t s -  
forçando até o fim ."

Nádia Cristina Stopa Góis, 
estudante e jogadora de 
futebol

C opa Frigol inaugura novo cam po 
do Clube Esportivo M arim bondo

Neste domingo, 
dia 24 de junho, será 
inaugurado o novo cam
po de futebol do Clube 
Esportivo Marimbondo. 
A obra, iniciada no co
meço do ano, remode
lou totalmente o lugar, 
objetivando proporcio
nar maior comodidade 
e qualidade para torce

dores e jogadores das 
equipes que desfruta
rão do espaço. O jogo 
inaugural está previsto 
para as lOh da manhã 
de domingo e será en
tre MASSTER VEÍCU
LOS / Sport shoes x MS 
SPORTS/TRIGAL, pela 
primeira rodada da 
Copa Frigol.
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CLASSIFICADOS
Informe

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Vendese linda Resid. V 
Antonieta I, c/: 3 dorms, 
sd. 1 o c . st, s. estar, s. 
TV, wc soc, ampla s. jant 
Int.. a coz., coz. acesso a 
34. + exc. rancho ár. Izr <J 
churr., fbmo, pia, balcão. 
Obs.; quintal grande esp. 
p/ pisdna. 2 vgs cob. Exc. 
imóvel! €82568/14-9535- 
2290 - 3263-3163 -  vita- 
gliano.com.br / ref. 00184

Vende-se sobrado c/ 200 
m* reg. privil. do Jd. Amé
rica. Baixo; linda s. visitas, 
ooz. c/ sala jantar ínteg. 
wc sodal e 1 dorm. Cma; 
s. TV íntima c j sacada, 3 
dorms, wc sodal + edíc. 
c /1 dorm., sala, coz, wc e 
quintal. 5 vagas, 2 cob. Ac. 
financ.l Toninho - Creci 
82568 - (14) 9635-2120 / 
3263-3163 - www.vita- 
gliano.oom.br/ref, 00154

Vende-se sobrado cJ 
3S0m* exc localiz. Varias 
salas, ótima cozinha, 3 cíor- 
ms. (2 surtes), WC sodal, 
ar. lazer e ar. p/ escrit ou 
dinica integrada ao imóvel. 
Obs; acab. nobre oj vista 
panorâmica p/toda ddade. 
Várias vagas. Ac Permuta e 
estuda propostal Vrtaglia- 
no (14) 9724-8803/3263- 
3163/ref. 00114

Vende-se casa em 1/2 ter
reno indo acab. em (db- 
ma kxaiz. da Rorxjon. Sala 
de TV, 3 dorms, WC scxial 
grande, jd. ln\«mo, coz. e a/s 
coberta, além de ar. lazer esp. 
(/  churrasq. no mezanino e 
irxia vista panorâmica para 
a cidade. 1 vaga coberta. Ac 
Fnancl Vttagliano (14)9724- 
8803/3263-3163/ret 00115

Vende-se casa c j 40m* em 
exc localiz. do Jd. M. Luíza I 
(terr. t  murado de esquina 
c/ 234m*), rua aftam. co
mercial, ideal p/ investim. 
1 dorm., wc soc, sala e 
coz. var. vgs desc. Opor
tunidade R$ 98,000,001 
Pedro/C82568-14-9635- 
2120 /  3263-3163 -  vita- 
gliano.com.br/ ref. 00175

Vende-se Casa simples no 
bairro Maria Cristina, 600 
mts do centro. 2 dorms, 
sala, cozinha e WC Obs.; 
Ideal p/ investimento, 
apenas R$ 60C00,00I Vrta- 
gliano / C82568 -14-9724- 
8803/ 3263-3163-vitaglia- 
rx3.oom.br / ref 00146

Vende-se casa em L no Jd. 
M. Luiza IV c/ 53 m̂ . Possui: 
Idorm , wc soc, s.tv, coz. + 
tem ^ . Obs.: falta aabarrL 
/ 3263-3163 -  vitagRano. 
com.br/ref.00177

Casa Jd MUiza V  2 dcim ŝãb 
U  vc scóatoDRl̂  e piso 
fnoi 3ygs 
ampto terTerx3l 
ta permuta e não acata 
financiam ento IVitagliano

31Q -  vteglíano.comb’ / 
rrf00201

Verxtese Casa </141,80 m*, 
•Jio resid Rondon 2dor- 
ms» Isendo surte, piso frio, 
v*c sodal, ODZ, tv estar, C0Z+
1 edicula no fundo c/1 dorm 
,\m: sodal, tâ onderia coberta 
2v^ descobertas execbcaii-

ünda res)d.No Jd.namarati 
(̂ 445.00 m̂  terr .1.042,00 

amplos ambientes boa 
planta 4 docrns, Isendo 
su(te3wc sodal , 2 salas.1 
sendo piso de mármore 
ítaÍano,pisdna,chunasqueir3 
14-9635-2290 - 3263-310 
-  wwwvitagfano.combr / 
fef00195

Vende^e osa c/ 179m* 
nova em terr. de 425m  ̂rx3 
Itamarat). C/ 3 dorms. ser> 
do 1 suíte c/ doset, wc soc, 
ampla sala estar-visítas, sala 
TV, l»«bo, coz. gde ínteri a 
ar. serv 2 cob. Obs; bom 
acabam. - e c . planta, confi- 
ral 3263-3153 -  vitagRano. 
oomhr/ref 00189

Vsrxle-se casa cJ 93m* bem 
localiz. do Jd. Príncipe, 2 
dorms +1 ótima surte, wc 
social, sala tv /  estar, coz. 
esL am eric, bom acab. 
+ ar. lazer c/ churrasq e 
esp. p/ pisdna. 2 vgs cob. 
Estuda prop. e ac financ! 
Pedro/C82568-14-9635- 
2120 / 3263-310 -  v it ^  
noxomJx/ ref, 00174

Vende-se casa c/ 207m ,̂ 
na Contente (900m oerv 
tro), terreno 300 m̂ . Sala 
de visitas, de tv, alm ./jan
tar, cozinha, 3 dorms c/suí
te, wc+fechada c/ varanda. 
Edicula c/ dísp. a/s, ar lazer 
e esp. p/ písdna. Obs; es
paçosa e arejada, 3 vagas 
cobert. ampla. Ac. Finarrc 
estuda permutal Vita- 
gliano/Cred 82568 -  (14) 
9786-5951 /  3264-8192 -  
www.vitagliano.com.br / 
ref 00143

Vende-se casa bem lo- 
callz. c/ ótimo acabam, 
no M. Azul. São 106m  ̂
em boa planta, 3 dor
ms, wc social, s.estar, 
coz. c/ ligação p/ s. jan
tar * rancho de lazer c/ 
churraqueíra. 1 vg. cob. 
C 82568/14-9635-2290 
- 3263-3163 -  vitaglla- 
no.com.br / re f 00188

Vende-se casa 146 m  ̂ro 
centro próx. a Unimed, ideal 
p/dínica. Ampla sala de visi
tas e jantar, coz., 3 dorms c/ 
1 suíte, WC sodal *  ar tazer; 
churrasq. e quintal. 2 vagas. 
Ac Rnanc e permutal Vrta- 
güano /  C82568 -14-9724- 
8803 / 3263-3163-vitagfe- 
no.comi)r/ref 00112

Vende-se Casa o^lSl m*. 
bem localiz c/ bom aca
bamento no Jd, Prindpe 3 
dorms, WC sodal ,$ala de 
estar, coz *  lavanderia co
berta fogão a lenha 1 wc 
2vgs oobertasVitagliano- 
C82568 /  14-9635-2120 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br/ref.00196

Vende-se casa no Jd. Ubí- 
rama, ótima p/ ir r ^  S  TV, 
coz. 2 dorms. sodal, bem 
ilurTiirtada. Ampio espaço p/ 
edicula-f 3 (1 coberta).
Toninho-C82568/9635- 
2290 -  3263-3163 -  v it ^  
noxomijr/ref. 00155

3263-3163 -  víta^ îanozcm. 
br/feW0192

VerxJese Apto no Jacarandá 
79 andar 1 va^ na garagem 
,piso de madeiraarmário 
embutido ooz e em 
ldorm,venha conforir

C82568 /  14-9635-2290 
* 3263-3163 www.vita- 
gtiano,com.br ref:00199

Vende-se casa nova em 
frente a praça no Ita- 
puã, ideal p/ festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., + quintal c/ gde 
esp. p/ piscina e comérc,, 
agregado. 1 vg. cob., exc 
p/ investidor, apenas 
R$ 120.000,001 Toninho
-  C82568 /  9635-2290 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
irom .br/ref 00167

Vende-se casa c/ 166m* 
bem localiz. na Cecap, 3 
dorms, wc social, sala tv 
/  estar, coz,, bom acab. + 
ar. lazer c/ churrasq e wc. 
2 vgs cob. Estuda prop. e 
ac. financ.) / 3263-3163
-  vitagiiano.com.br /  ref 
00179

Vende-se casa no Jd. Ita- 
maraty. C/4 dorms. sd. 
1 exc. st. c/ hid. s. vis. s. 
TV. w c soc ampla coz. c/ 
a.s. int. esp.+€xc ár. Izr c/ 
churr. forno, pia, balcão. 
Toda avarand. ó t vst da 
st. voltada a natureza, c/ Ig 
ornam, canil, vív. páss. eng. 
sir, etc Exc imóvel) Toni
nho-C82568 / 9635-2290
-  3263-3163 -  vitagliano, 
com.br/ref.00172

\fende-se casa c/40m*em 
terreno de 213m*, exc. lo
caliz. do Jd. Itapuã (Ikm  
do centro). C /1 dorm., wc 
soc, sala e coz. vgs desc. 
Oport. R$ 85.000,00! 
3253-3163 -  www.vita- 
gliano.com.br / ref 00181

Vende-se residência de 
390m* em amplo terre
no com l.OSOm* tudo 
do mais alto padrão no 
Jd . Granvitie. Sofisticado 
hall de entrada, ambien
tes amplos, sala com 
lareira, excelente área 
de lazer. Venha conferir 
e conhecer esse excep
cional e elegante imóvel 
com :Toninho-C82568/ 
9635-2290 -  3263-3163
-  vitagllano.com.br /  ref 
00173

ótima casa em L Jd M. 
Luiza IV: boa localiz ,2dor- 
ms ,wc sodal, sala tv, 
coz, lavanderia coberta, 
bom acabemento,cerca 
^étiica,3vgs descobertas 

pamíd ̂ ^^rT>-

-vt̂ noccmb/iefaQZB

ma
2dbrms, sN vx; soüafax 
integracb c/copa Obsbom 
acabamerto,-Fedoia no ftjn- 
do c/2 comòdos+wc socei 2 
vgs cobertas Obs: Ibrro de rTB- 
defaVit̂ anoC82S68/9635- 
2120-3263-3163-s4ta^ano. 
combr/f̂ OQCB

TERRENOS/
SÍTIOS

\%ide-se lote c/ área de 
253m ,̂ bem localizado na V 
Paccoia (600mts do centro), 
c/ muro e calçada. Preço 
especial, aceita propostal 
PedrD-aiSl43/14-9635- 
2120 /  3263-3163- v i t ^  
no.oom.br /  ref 00180

Wrdese tetrano (área) de 
31Srr/noasrbo(î edtart>- 

bob. correcÉf 3 400 mb 
cb W  Ncxembro Opcrtui- 
(bde hífistiiiertDl C82568 / 
149635-2250-32B61S-VÍ3' 
e^enojsmbr/reí 00182

ISAMIX
CONTRATA
Encarregado de 

obra com experiência 
em construção civil

Envie  seu  cu rrícu lo  para 
Isam ix in te rfo r.raq u eK ^ ah o o .co m .b r 
ou R u a A n ita  G artbald i, 6 9 0  - Centro  

Len çó is P a u lis ta  • S P

^'Trabalhe com quem faz história
isam ix.trad ing@ yahoo .com .br

i

f f

Verxie-se barracão (centro), 
novo, c/ 180m* terrer» 
plano, pé dir. alto, cobert 
estart. metal, piso dm. po
lido, fácil acesso p/ c a r^  
wc serv, ooz.,-f escrit c/wc 
IrrvesL c/ alugud garantido 
1 VfcgRano /  C82568 -  14- 
9724-8803/3263-3163 -vi- 
tagliarx3.oom.br / ref 00104

Wnde-se (hácara 16880 
m2 de área á 6km de Atf. 
Guedes, focR acesso. Pos- 
Slè porrrar, transformador 
(errergia) indeperrdente, 
mina d água e um rio (cór
rego) na divisa. C82568/14- 
9635-2290 - 3263-3163 - vt- 
taglanoxDm.br/ref. 00183

Vende-se Galpão / Barra
cão , c/ 400m  ̂terr. plano, 
possib. ampliação de -t- 
400m*, pé dir. alto, pare
des alvenaria, cobert. ev 
truL metal., piso dment. 
alta resist., wc serv., + es- 
crit. frontal. Localiz. estra
tégica p/ Supermercadol 
Vitagliano /  C82568 -  14- 
9724-8803 /  3263-3163
-  vitagliano.com.br /  ref 
00113

Vênde-se terreno <̂ +300 
m* c/ 29mt5 de fundo, em 
reg. Super comerc da av. J. 
Paccoia, ótirrro p/ constr. 
de galpao/loja. Oport. p/ 
investidor I Estuda propos
ta! Vitagliano /Cred 82568
-  (14) 97248803 /  3263- 
3163 -  www.vrtagTiarro. 
com.br / ref. 00138

\Amde-se Ic^ ( / ampia área 
de +700m ,̂ na São Joâo 
(900mt) do centro. Obs: 
região prevtegíada e trarv

Oport de gde. área prác 
do centrol VitagRarxs / Cred 
82568 -  (14) 97248803 / 
3263-3163 -  wwwvitagRa- 
noxofTtbr/rrf 00139

VerxJe-se terrerxj ̂  275 m* 
(11x25) no Centro - An. Ga- 
libaldí, ideal p/^lpão ou es- 
oTtório. Possui casa simples. 
Oport fV ín^esticforl Pedro/ 
Cred 82568 • (14) 9635- 
2120^263-3163. www.ví- 
tagHarc.com.br/ref 00158

Verxiese área (terreno) de 
1.730 m* rc  centro (pr6c 
estação 400 m da XV de 
ncverrrbro). Rsssui casa 
coreervada c/ 2 ciorms,

sala , ccz e wc. Ejc  oport 
p/ investrnento! Tor*rho/ 
Cred 82568 - (14) 9635- 
2290/3263-3163. www. 
vitagiíano.combr/ref 00159

VerxJe-se dtio c/ 1331ha 
*próx. Borebí, possut nasoerr- 
tes água, 2 casasp/colabcira- 
dores, ar. de APP, ar. p/comp. 
de reserva, errergia elét, 
água encarv, top. s.-plana. 
ideal çi/ psicultura/rarrária 
Ac permutVpn^posta! An- 
drade/C82568-148583- 
6437 /  3263-3163 -  v r c ^  
rc.oom.br/ref, 00164

Verrde-se Terreno (área) 
de 628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente conrercial, 
perto de tudo ISO 
mts da XV Novem
bro. Oportunidade 
InvestimentolVitaglíano 
- /  C82568 -  14-9724- 
8803 / 3263-3163 -  vi- 
tagllano.com.br /  ref 
00176

Verrde-se Sito em Vanglóna 
, a 6km da Usirra São José 21 
alqueires , sendo parte da 
propriedade cana de açúcar 
e outra parte pasto. ̂ >ssui2 
mma 0 água. Rio na divisa da 
propriedade ,casa ampla 
,pomar e outras Benfei
torias C82568 /14-9635- 
2290-3263-3163-vitaglía- 
rc.com .br/ re f 00193

Vende-se Amplo tenerc de 
430m  ̂c/ 42 mts de fundo, 
em reg. comerc da rua 28 
de abrif ótinc p/ constru
ção de galpacVloja. Oport 
Estuda proposta! Vitagliano 
/  C82568 -14-9724-8803 
/  3263-3163 -  vitagliano. 
com .br/ref00122

v e íc u l o s

Vende-se Honda FÍT-LX, 
ano 2011, com 30.000 
km, Valor RS 45.000.00. 
Tratar; (14) 9712-0847,

Verrde-se C3,1.4,04, Com- 
pl., preto, gas. R$ 25500,00. 
Vartão Vetcuios - Fone; 
3263-2128.

W rxJesea 1.4,08; CdrTvle- 
t̂ pretoRe(R$̂ 050Ct0QWr- 
tãoWiaJos-Fone;3263-2128.

\bnde-se Ches^te, 90. Roda 
bco. gas. RS 650000 

Vãrtão-Fone: 3263-2128

Verfoe-se Corsa Qassic, ano 
2000. Compl., verde, gas. RS 
1650000. Vartão Velcubs - 
Fone: 3263-2128.

Verxíe-se Corsa Wagon 97 
DH, VE, TR, dnza, gas. RS
14.000,00. Vartão Veículos 
-Fone; 3263-2128.

VerxJe-seEscort9tBás,dou- 
radCL gas RS 700000 Vartão 
VaoJos-Fone 3263-2128

Vendese Escort 94. Bás. 
prata; áic R$ 900000 Vártão 
Nfeioics - Fone3263-2128.

VerxJe-se Gol 10 cor 
branca, gasoir̂ a, ano 0001, 
valor RS 11.000.
Tratar (14) 9715-21109744- 
9485

Vendese Fiesta 1.0,99, VE. 
OH, azuf gas. R$ 11.000,00. 
Vartão Velcubs- 3263-2128

\bnde-se Fifica 1300, 75, 
bás., bco, gas R$ 450000. 
Vartão • Fone 3263-2128

Vende-se Gol 1.0, 93. 
Bás., branco, gas. RS
9.500,00. Vartão Veícu
los-Fone: 3263-2128.

VendeseGdlQ 9899 Bás. 
bco ̂  RS 138000a Vartão 
V9oios-Fone 3263-2128

Vende-se Gol 1 .6 ,9Z 
bco. álcRS9.500,00. Vartão 
Vebibs - Fone 3263-2128.

Vende-se saveiro super surf 
2007 L6, cor prata, flex, dke-

^ E V I ^ A U r O
TECNOLOGIA E QUALIDADE

3269-6900
Ptças Ori^n4ís« ProfiisionaU  trr<n»dOf ha fábricA. 

C tn tro  A utom otivo : AlinhAmento« Lavêf«m« 
H if itn ita ç io , P o lim w to

•OCCH

A
fk ftO

Vendese Stio oom Z7 aiquei- 
res, possuÉ 2 nascentes de

man&jera,p 
pfo saBo festas A 12 bn da ci
dade Ejcelente Propriedadel 
Vftagfeno/C82S68-14€r724- 
880S /326^3163-vita^ nx 
ccmbr/ref.OOCS

ção hídráuRca, roda, alarme 
ótimo estado. 7DOX km 
vdor r$25.000,00. Contata 
14/97745355

Vende-se Kadett 1.6 SL, 
ano 1992, Roda Liga, pra
ta, álcool. RS 8.500,00. 
Vartão-3263-2128.

Vende-se PafoWeek Advent
I . 6,02.Compl., prata,gas 
RS 24.500,00. Vártao Vêbi- 
los-Fone 3263-2128

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

Vende-se Parati, ano 1993. 
Básico, prata, álcool. RS
I I .  000,00. Vartão Veícu
los - Fone: 3263-2128.

Vertde-se Scerric 2.0, ano 
1999. Completo, dnza, ga
solina. RS 19500,00. Vartão 
Vebjlos-Fone: 3263-2128.

Vende-se Strada, 2000. Bás, 
bco, gas. RS 18.000,00. Var- 
tâo-Fone: 3263-2128.

Vende-se Uno 97. VE, TER, 
verde, gas RS 8.500,00. 
Vartão-Fone; 3263-2128.

\ferxJe-se \foyage 83. Bás, 
bca gas R$ 5000/X1 Vartão 
Veículos-Fone 3263-2128

\ferxJese ou troca-se Cou- 
fier 1.61, 2001, mp3, prcte- 
tor de caçamba, lona nrariti- 
ma Fone32644345.

Vende-se \b/age lA  áic, 83, 
üoendamento 2012 Pago 
R$ 2900,00. Cel 97745355,

Vende-se saveiro 06, bco 
16 flec Sto ant, p rd  ca
çamba, üva, alarm. e CD. RS 
2250aoaCel:9601-0895.

MOTOS

VerxJe-se CG FAN 125 
2012 Pagan Motos Coma- 
to peb Fone3264-4345

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

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

V^ndese BRCS 150 fW l2  
Pa^Motcs-Fone32644345

Vende-se LEAO110. Pagan 
Motos - Fone: 3264-4345

Vende-se CB 30a Pagan Mo
tos-Fone 32644345

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

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

Vende-se Biz 100, 2004, 
básico, preto, gas. RS 
3.500,00. Vartão Veícu
los-Fone: 3263-2128.

Vende-se CB 300, 2010, 
Completo, preto, gasolina. 
RS 10.500,00. Vartão Ve
ículos - Fone; 3263-2128.

Vende-se honda XLX 350 
R, cor preta, ano 1987. 
Valor R$ 5.000.00 
Tratar: (14) 9683-6437
com Alexandre

\ferxJe-se meto Honda Pop 
100, arvo 2007, cor preta. 
Tratar (14) 81344511.

. EM PREGOS >

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO DISPONÍVEIS

Açoagu^m (Mascuimo a  pQrrtiryinê) 
Aâvogado
Arm ada d9 CorterBÍo 

Asatstêryfe de Vendes (Trebãther em
3ann)

Assístenfe de tmpcriaçêo 
Atendente de fem òae (e^ipenenoê na

éreBi
Auin/mr PinêncetfX}

Auífitter de Efet/fci%t6 
AuxUte^de ínformòtice 

Auxifierde Ptenejamento 
(ConhBCif7yei}to em Excet evançúdo) 

ChofresQuetro
ConsoltordB vendas (Produtos quimt- 

COS • Bírmenficfos)
Corretof imòvers (Curso TTl ̂  Técnteo 

óe TrenSBÇòes fmob*UBr\as) 
CoftBdoe de Teodos 

CosHrretre
Cosfuretre (Méqufne refe e 

fmerioque)
Cosluretro Gemt (Com expenérroê) 

Coi0ihm(Comt̂ : »oornarowdAJ
Coniiheire

Coonheiro (Excfusfvãmente mãscohne) 
O esessedor (TrBdõthóf em fngonfico 

em Sêo Certos)
Etetriçlsta de Meaotençèo (ndustriel 

(Sem  exfreneryoe)
Eh tnasta  de Ktonuiençâo Industrteí 

Efetnctsfê trdustnef (NR 10 e  curso de
6O0hc*-:>

E iefrio sle  Aijs^er EfetfKrsta 
Etefroteentoo 
Emftecotador 

Encenedor infiu^tnet 
Encarroçodo de Reposrçgo 

EsfoQuitíe 
Gerente de Vendos 

insiêiedof e  Recupeeedor de Ltnhas 
Aéreas 6  ou A/Bl 

mstrutor/lider AgrKOta (Para TfaOêthêr 
em S êo  Manuet)

Levedor de méputnôs Ptoreste^s 
L/çedorfAnaèstê de Suuone 

unha de Proóuçúo 
Ijnhe de ProduçAo (A^^e moveferra)

L uònfioeóorPf^urhsta

MecénKO é Dresei 
Mecântco de Automàveés 

Uecértteo de Méquutas Pesadas 
Mecéntco de hhsSuT à dreset 
Kêecànfco de VeíciA^  Leve 

M ecânko de Vetcohs Peaados 
K4ecártfCo Eietrtosta é Oreaei 
Meçéfvco EietfkfH é de Aotos

íJon fedor de Móve*$
Moionsta Catrunhêo (CNH O Curso 

M OPE e y fc . ertaa  crynpmvade) 
Mabmê CanWihêô patCcmeqxCNHO} 
Mofonsfa Cammhêo Prancha (Com ex- 

f)énêncm CNH E)
M o A ra to  Cwreler> (Camexpenéncm (y ^ £ )  
/Ubtjra&d» iOynrepeeánaot̂ JHD)
MDtonstedeõr̂ fComerd̂ enénaaCNHD) 

(^Aoêi Gerai dQ Manuíençéo 
de Tnfhos de Trem

Oçeredo/ de Uefonrvetedora (Com  ex* 
perídnckt M>n/mc CNH B) 

Operador de Escevadeifo Hidraufrea 
(Com expenénoa CNH B)

Operador de PA Correçedeira (Com ex> 
penénoa Minimo CNH &) 

Operador de Pé Ce/reçadefraGruê (Com 
experréncfa CNH C/0)

Operador de Roto Compactador (Com ex  ̂
perténoé Mtnmo CNH 6) 

Operador do Trator de Prteu (Com ex- 
penénoa  MVíimo CNH B) 

Operador d itMe (Com expenénoe) 
Pedreiro (Expenencta e CNH A/B) 

Pedreiro
Pedreav (Pwe treoamarna Berra dontta) 

PV‘ J 'v n s  iHfdréuftcef 
Pedfetro (CNH A/B)

Pedreiro (MescvUne)
Pmtor de Obres 

Profes^vr de frtçfés 
ProfessorAfysimh " de Educação fisrea  

(Para Academia com expenénoa) 
Prom ohírde Vendas 

Recepoonisfé/Âvxtitar financeiro  
fím epctontsfa Atenòenio 

RecepdonistA/AiiKttmr de Sacretena
. CNH A/B) 

Represontanio Comeroat 
Recuperada de Crédito (Oponuwdade 

para o Prtmeiro Emprego) 
Sã/gadata 

San. ente de Oòras 
Servetríe de Pedreiro 

Serviços Gerets 
Scidòctoj (Com experiência) 

SoperytsorSncafregado de Compras
em informétKê

Teemeo em Segurança no Trabalho 
tCxpe/u^K*a Cornprovada) 

Trabaiit^dor Rumf 
TratOiH^a ÀgrKotã 

Ve de Lofa
VenOoco* Externo

Vendedex Externo (Pera TrebaSiar em Berirf) 
Vendedor de Klatenars de Construção

(UêsciÀino)

Vagas válidas de acordo com o prazo óettrminado pelo empregador

Pan c*dMtr»mento no akttma atm és do MT, b K ta  comp vr< tf portando: RG, CPf, 

Cjrte^n âe Comprovante de Endereço e Numero do PIS (Para quem possuir)

lrtfomruçoei:(14) * Ramal 2 ou no M T: Rua CeL Joaquim Gabrvd, 11 - Cantro.

ENDE-SÉ

Vendo casa em Lençóis Paulista, 
Jardim Nellí, ótima localização próximo 
ao centro, posto de saúde, creche e es
colas. Possui ampla sala com sacada e 
linda vista, ótima cozinha, 2 dormitóri
os, wc social, mais rancho com área de 
serviço e lazer. Garagem com 2 va^as. 
Área construída de 85,70 m2 de area 
construída. Observação: bem ensolara
da, arejada e rica em acabamento. 
Aceitamos financiamento de 50% e/ou 
permuta com imóvel de maior ou menor 

valor; permuta por máquina ou 
caminhão. Oportunidade única.

Valor de R$ 160.000,00.
Contato (14) 3263 4214.
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VITAGLIANO
Negócios Imobiliários

Avaliação M ercadológica 

Docum entação Registrai 

Assessoria para Financiamento

Administração de Construções

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

http://www.vita-gliano.oom.br/ref
http://www.vita-gliano.oom.br/ref
http://www.vitagliano.com.br
http://www.vitagliano.com.br
http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vita-gliano.com.br
mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
http://www.vrtagTiarro
http://www.vltagliano.com
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ENTRETENIMENTO
iNotídas dos Famosos

Fonte: site O Fuxlco

Angela Bismarchi abre mão do 
velório da irmã por 2 milhões

Após Angela Bís- 
marchi receber a notída 

trágica da morte de sua irmã, 
Angelina, assassinada oom dois 
tiros no perto. A dedsao de Ân
gela fbi de continuar no reality 
Show A Fazenda 5, abdicando 
assim de ver a irmã pela ulti

ma vez, e participar do veló
rio e enterro de Angelina.

Os telespectadores a\«liaiam 
a dedsão da peoa de permane
cer no programa, como sendo de 
uma pessoa fna e gananciosa. Na 
opinião do pubfico, a femilia vale 
muito mais que R$ 2 milhões. Em 
enquete feita peto portal LO , 8CÇÍ. 
dos entrevistados declararam que 
sairiam da Fazenda, caso aconte
cesse o mesmo com eles.

C e a rá  fa z  ta tu ag em  em  h o m en agem  a  S ilv io  S a n to s
O humorista Wellington 

Muniz, o Ceará do Pânico, pos
tou no Twitter fotos das novas 
tatuagens que ele e a esposa, 
Mirela Santos, fizeram.

"Eu e a Mirela curtimos 
muito tatuagem. Essa tatoo no 
braço esquerdo q o leds tattoo fez 
é a nossa nova aliança", postou.

Ceará diz também, que fez 
uma homenagem a Silvio Santos e

desenhou no braço direito o ros
to do apresentador. Vale lembrar 
que 0 comediante está impedido 
de fazer sua principal imitação, a 
de Silvio, no programa Pânico na 
Band. O homem do baú entrou 
com uma ação na justiça deter
minando que os profissionais da 
Band estão proibidos de imitar, 
captar e exibir imagens e até de se 
aproximarem de Silvio Santos.

B ru n o  G a g lia s so  e G io v a n n a  E w b a n k  se  se p a ra m
Um dos casais nr^is belos da 

televisão acaba de se separar. Bruno 
Gagliasso e  Giovanna Ewbank não 

estão mais juntos. A informação seria 
de que o ator teria traído a esposa, e 
engravidado uma modela fomosa.

Apesar da confirmação, a 
assessoria não ĉ uis informar o motivo 
da separação de Bruno e Giovanna.

Os atores estavam juntos desde 2009 
e se casaram em março de 2010.

Este é o segundo casam en
to de Bruno Gagliasso que chega 
ao fim . Em agosto de 2006 o ator 
subiu ao altar para se casar com 
a atriz Camila Rodrigues. A união 
durou pouco m enos de 2 anos e 
term inou em m aio de 2008.

i ’

35^ passo para uma vida feliz
''Exercíte-se continuamente. O órgão mais importante é 

o cérebro é ele que sempre fará a diferença."
Fonte: Regina Brett, Jornal The Piam Oealer - Cleveland. Ohio USA

• S • ••

Jogo dos 7 Erros

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

Nesta semana o Sol passa a atuar 
no signo de Câncer, evidenciando 
as questões fam iliares, domés
ticas e emocionais, o desejo de 
pertencer e de se sentir acon
chegado. É 0 momento em que 
estaremos mais voltados para as 
questões subjetivas ariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

A passagem do Sol pelo signo de 
Câncer estimulará nos taurinos 
uma comunicação mais sensível 
e afetuosa. Você estará buscando 
experiências que lhe soam familia
res. É 0 momento de expressar o 
carinho de sua natureza amorosa e 
sensível. É uma fese que evidencia 
importantes emoções, taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Nesta semana ocorrerá novamen
te uma lua nova em seu signo, ge- 
miniano, evidenciando este mo
mento novo em sua vida, neste 
junho promissor. O Sol ingressará 
o signo de Câncer, evidenciando 
os valores emocionais e materiais. 
O que é valioso par^ você é o que 
toca 0 seu coração.

Câncer
21/06 a 21/07

O Sol faz rreste m omento a v isi
ta anual ao seu signo, canceria- 
no, trazendo à tona as questões 
fam iliares e em ocionais que são 
tão im portantes para você. En
tretanto , como a lua nova ainda 
se refere ao signo anterior, este 
é um m om ento de lim iar entre 
uma velha e uma nova etapa.

de 21/06  a 27/06

^ L e ã o

^^jff^de 22/07 a 22/08
O Sol, regente leonino, passa a atuar no 
signo de Câncer, evidenciando as ques
tões familiares, emodonais, subjetivas 
e espirituais. É o seu momento anual 
de balanço, de reflexão e também de 
colheita. É a percepção do quanto os 
sentimentos e as emoções são impor
tantes para a sua evolução leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Atenção com uma tendência à ca
rência virginiano. Esta semana o 
seu planeta regente M ercúrio es
tará em aspecto desafiador com 
Saturno. É im portante que você 
expresse o que está sentindo, 
mas que respeite tam bém  as d ife
renças nos seus relacionam entos, 
virginiano.

A Libra
^ ^ ^ d e  23/09 a 22/10
Nesta semana o Sol ingressa o sig
no de Câncer, que para os llbrianos 
representa o ponto mais alto de 
sua mandala astrológica, indicando 
a importância de se envolver emo
cionalmente com 0 que faz, de dar 
um toque sensível e afetuoso ao 
trabalho. Câncer também reitera a 
importância das questões fam ilia
res e emocionais.

*  Escorpião
23/10 a 21/11

Nesta semana o Sol passa a atuar no 
signo de Câncer, de elemento água 
como o seu, escorpiano, indicando 
momento de grande sensibilidade 
e emotividade, onde você busca so
nhos e ideais mais afinados com o 
seu coração. É o momento de com
preender que a sensibilidade não é 
sinal de fraqueza, mas representa a 
sua força interior.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Relacionamenlo ainda é um tema mui
to evidenciado para você, já que nesta 
semana ocorre novamente a fase lunar 
rxjva no signo de Gêmeos. Enfretanto..' 
o Sol passa a atuar no signo de Câncer, 
estimulando um aprofundamento. 
ertKxional e a percepção da necessida
de de eliminar velhos padrões

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

O Sol passa a se movimentar no 
signo de energia complementar 
a Capricórnio, que é Câncer e que 
representa os atributos emocio- - 
nais. A passagem solar por Câncer 
também evidencia a importância 
das relações fam iliares como uma 
espécie de matriz para todos os 
seus relacionamentos.

Aquário
21/01 a 19/02

Com 0 ingresso do Sol em CâiKer os 
temas que passam a estar evidencia
dos são emoções, saúde e trabalho, 
inclusive com a percepção de como 
os sentimentos e as emoções irv 
fluendam na saúde e nas questões 
profissionais. É o momento anual de 
aprimoramento, de ajustes e de per
cepção dos padrões emodonais que 
devem ser transcendidos.

Peixes^ # d g  20/02 a 20/03
O Sol passa a atuar no signo de 
Câncer representando um estimu
lo à sensibilidade, à aiatividade, -i 
imaginação e o romantismo dos 
piscianos. É um momento muito im
portante para as questões afi t>-'as e 
familiares. Mas atenção com a ten
dência a agir baseado na carência e 
em velhos padrões emooonais.
www.horoscopovirtvof uol.corr) b.
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Dro. Letícia Cesciuini
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Informe

Mdrcos Vendittiwww.marçÊâvenditti.cem.br
Técnico em Reabditacáa Bocharei em Psicologia.

Acupuntunsta. Especializado em Medo^a Tradicional Chinesa

Saletè
'á

r
Psicóloga ClWca

WWW. saietecortez.comlb
P .
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Ltan Gong em 18 Terapias Meditação Voga

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

Psicoterapia Individual 
Terapia de Casal 

Orientação de Pais

Convênios: Grupo LW A R T/Funerária  Panico/Funerária São Francisco
A ssossiação dos Servidores Públicos M unicipais

R. Cel Joaquim Gabriel n“ 643 sobre loja - Centro - Lençóis Paulista - SP
Celular (14) 9134-7329
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Cfntia Fotografias

1
E o padre da festa Edson Agnello comandou a festança!

Cfntia Fotografias 
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Ana Flavía , Carlota e Eiiana

Cíntia Fotografias
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Gabriel, Nayara, Diego e Nicolí

Cíntia Fotografias
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SOCIAL

Na tarde do último domingo, 
aconteceu a festa  junina do 

Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados. O Editor 

Chefe do Jornal Notícias de 
Lençóis Edson Agnello, fo i o 

padre que abençoou a união 
dos noivos na tradicional 

quadrilha, regada a muita 
comida típica e musica boa, 

a festa  Junina do Asilo fo i um
sucesso! Confira

1

Noiva Ana e seu Pai Luiz

« «

. r

Higor, André e Marcus

Cíntia Fotografias

Cíntia Fotoerafias

Seja o aniversariante 
da próxima semanal

Envie-nos sua foto para
)emal^otlciasileleneots.comjbr

Cíntia Fotografias

OTÍCIASDE LENÇÓIS

Cíntia Fotograf*'

Juliana, Edvany e Mlchele

Cíntia Fotografias

Mae do Noivo e o Noivo

Cíntia Fotografias

Salete, Laudi, Elisangela e Ana Uvia

Ciotid Fotografias

Marilia, Giovana, Sr Pedro e Beatriz Nataly, Natasha e Elisangela Claudia e Maiara

Cintia Fotografias Cíntia Fotoxrafids
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Rafaela e Rafael Rubens Leite e Pedro Ciaudemir e Laudi

n
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Uma conquista para comamorar com os colaboradoras, cllantas a amigos.
Com vocé qua samprt conflou am nouo trabalha

O novo prédio conto coni 320mr 
construídos para ofaracar mais 

conforto, qualidada a tacnoloqla.

NOVO ENDEREÇO: Rua Anita Garibaldi, N® 1.083, Centro, Lençóis Paulista. 0 novo prédio fica praticamente ao lado do endereço atual. Telefone: 3263-5184


