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Lençóis registra primeiro caso de gripe suína
Paciente é uma mulher de 46 anos que já está medicada e internada no Hospital Estadual de Bauru

Diretoria de Saúde tratamento com a medi-

A
 registrou ontem,
o primeiro caso 

de Influenza A (H lN l)  
na cidade. Trata-se de 
uma mulher, de 46 anos, 
com histórico de bron-

cação Oseltamivir (Tami- 
flu). Posteriormente, foi 
encaminhada ao Hospital 
Estadual onde permanece 
internada. Seu estado ge
ral de saúde teve uma me-

quite. A paciente iniciou Ihora e a paciente continua

com cateter de oxigênio.
A Vigilância Epide- 

miológica tem realiza
do as investigações para 
identificar a origem do 
contagio. Dados apura
dos pelas equipes da Di
retoria de Saúde dão conta

que a paciente não tomou 
a vacina contra a gripe em 
2011 e 2012.

Em 2009, uma ges
tante moradora do Nú
cleo Habitacional Luiz 
Zillo, veio a óbito devido 
à contração da doença.

A Influenza A (H lN l)  
é transmitida de pessoa 
para pessoa especialm en
te através de tosse ou e s
p irro . Podem se in fe c 
ta r a través de contato  
das mãos e objetos con
taminados.

Os sintomas são se
melhantes aos da gripe; 
febre alta e tosse, mas em 
alguns casos também po
dem aparecer; dor de ca
beça e no corpo, garganta 
inflamada, falta de ar, can
saço, diarréia e vômitos.

Gonsumo de drogas envolvendo crianças aumenta

A Cíntia Fotografias inaugura o maior estúdio fotográfico da região. São mais de 320 m̂  e ambiente clímatizado
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a última terça-fei
ra, dia 26 de junho, 
foi comemorado o 

Dia Nacional do Combate 
às Drogas.

A ocasião coincidiu 
com o lançamento de um 
estudo da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
que aponta as dificulda
des ainda enfrentadas 
pelo Brasil quando se tra
ta de contabilizar os casos 
envolvendo o consumo e 
distribuição de entorpe
centes no país.

O documento, no en
tanto, foi enfático em um 
ponto; as evidências apon

tam para um aumento no 
consumo de crack no Bra
sil. Para entender o cenário 
por trás dessa situação, o 
Noticias de Lençóis trouxe 
essa realidade para Lençóis 
Paulista e encontrou dados 
preocupantes; o número de 
usuários cresce e, com ele, 
uma rede de problemas.

Segundo o Diretor 
de Saúde, Mareio Santa
rém, hoje a droga está 
presente em todos os 
bairros e não é privilégio 
de uma classe social, en
volvendo desde crianças 
até idosos.
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Cíntia Fotografias 
ganha novo prédio

equipe 
fias

a manhã deste sá
bado, a partir das 
lOh da manhã, a 

Cíntia Fotogra-
inaugura o m aior 

estúd io  fo tográfico  da 
reg ião . Localizado na 
m esm a rua onde a em 
presa funcionou d u 
rante  sete anos, o novo 
prédio traz uma série de 
novidades para os clien
tes da loja.

Entre outros atrati
vos, o espaço, que conta 
com mais de 320m qua
drados, oferece três es
túd ios, quiosque de re 
velação na hora, opções

para autoatendim ento , 
ambiente clímatizado, além 
de uma área especial de 
atendimento para as noivas. 
Estas, aliás, também terão 
um tratamento d iferen
ciado no dia de seu casa
mento, graças à garagem 
criada no prédio para que 
possam ter acesso á loja 
ou sair dela sem enfrentar 
problemas, como a chuva.

Conforto, qualidade 
e tecnologia são as m ar
cas desse moderno em
preendimento que vem 
consolidar o trabalho de
senvolvido pelo estúdio 
nos últimos anos.

a  •  • •  •
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Arraia no Clube 
Marimbondo

Dia 30 de junho às 18h 
Exclusivo para sócios 

Local: Qube Esportivo Marimbondo

Dupla sertaneja 
Bruninho & Davi

Dia 30 de junho às 23h 
Proibido a entrada de 
menores de 18 anos 

Local: Casa Four

Feijoada Delivery
Dia 15 de julho 

Adesões no escritório 
paroquial ou com a 
comissão de festas 

Local: Salão Paroquial

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

Convites na Rede de
Combate ao Câncer 

Locai: Grêmio recreativo 
Lwart/Lwarcel

Latino se casará  
novam ente

Página 7

http://www.noticiasdelencois.com.br


COLUNJ i kc>

/^ G N ELLO

Uma questão de saúde pública
Q uando fa lam o s m isto  de inconseqüên-

cia e desle ixo , p e rm i
tim os que os m aus 
háb itos e a fa lta  de t ra 
tam ento  nos su je item  
a co m p licaçõ es, no m í
n im o, p reo cup an tes. É 
o caso dos p rob lem as 
card íaco s, d e rram es e 
até m esm o da cegueira 
d eco rren tes da d iab e
tes.

Na ve rd ad e , o que 
tem os d ian te  de nós é 
um quadro  a la rm an te  
que só tend e  a p io rar 
com  nossa a lim e n ta 
ção pouco saud áve l, o 
aum ento  dos casos de 
obesidade e a própria

em  in su lin a , s índ rom e 
m etabó lica  ou hiper- 
g licem ia , poucos se 
dão conta do s ig n ifica 
do que essas pa lavras 
com p licadas e pouco 
usuais podem  te r em 
nossas v id as . O p ro b le
ma é que e las são por
tad o ras de um m al que 
atinge m ilhões de pes
soas ao redor do m un
do e, cada vez m ais , é 
ignorado por nossa ir
responsab ilid ad e  e n e 
g ligência . Seu nom e: 
d iabetes.

Há m uito  tem po , 
som os inundados por 
in fo rm ações que dão 
conta do aum ento  sig
n ifica tivo  dos casos da 
d oença , com  o Brasil 
figurando , in c lu s ive , 
en tre  os cinco países 
onde a inc idência  dela 
é m aior. Isso , no entan- Por isso , fa la r em dia-

propensão  genética 
passada de geração à 
geração . Tal s ituação , 
po rtan to , não atinge 
um grupo re s tr ito ; de 
adu ltos a c rian ças , fa la 
mos de um a rea lid ad e .

OPINIÃO

#

Editorial
a últim a sexta- 
-feira, começou 
a se de lim itar o 

cenário  político que to 
mará conta de Lençóis 
Paulista nos próximos 
m eses, com o anúncio 
do ex-prefeito José An- 
tonio M arise como vice

Mas uma coisa parece 
te r passado desperce
bida: a fala de M arise a 
cerca da necessidade de 
se fazer política de for
ma so lidária .

Longe de vanglo
ria r qualquer cand ida
to ou evocar uma visão

Em um mundo na qual a com unhão de

to , pouco tem  serv ido  betes sign ifica fa la r  em de Bel, na disputa das utópica sobre m ocinhos

onde as ideologias se 
d issolvem  e mal con
seguim os nos localizar 
no em aranhado de le
gendas que surgem por 
todos os lados, assum ir 
essa posição deveria ser 
uma questão de sobrevi
vência e honestidade.

idéias, a troca de conhe
cim entos, o respeito ao 
adversário  e a pluralida
de de vozes dê à popu
lação as condições para 
tom ar suas decisões sem 
que seja enganada.

Os lençoenses po
dem e devem exigir res-

para que a população saúde púb lica , 
se m obilize e perceba

eleições 2012.
A confirm ação da

e v ilões, ta l colocação 
assinala a necessidade

M as entenda-se peito. Suas necessidades

os perigos que a aco m 
panham .

A ssim , enquanto  le 
vam os a d ian te  esse

Edson Agnello é ar- aliança, já  esperada por de m udança, seja para 
quiteto, urbanista e em- todos, veio acom panha- aqueles que governam  
presário, pós-graduado  
pela  FGV.

da de discursos de grati
dão e reconhecim ento .

como para os que an
seiam  fazê-lo.

que ser so lidário , aqui, 
não significa sim p les
m ente a judar algo ou 
alguém . Ser so lidário  é 
abrir-se a uma realidade

são prioridade, indepen
dentem ente do bairro 
em que vivem , da classe 
a que pertençam ou do 
partido que os governe.

J  •  r

Colunista da Semana
Eduardo Prado

As três peneiras de um sábio

Começa mais um 
dia na pacata ci
dade do interior 

de são paulo, como de 
costum e, seu Manoel 
e seu Joaquim a trinta 
e oito anos se encon
tram todos os dias em 
seu velho e en ferru ja
do portão. Bom dia seu 
Joaquim , com carinho 
o velho vizinho lhe res
ponde com um sorriso 
de alegria "bom dia 
seu M anoel". Será que 
hoje vai chover? Per
gunta M anoel. Acho 
que não! Responde o 
velho amigo. Só que 
um dos amigos tinha 
0 costume de fa lar da 
vida alheia. Manoel 
pergunta: seu Joaquim 
você já esta sabendo 
da última sobre nosso 
vizinho da frente? E o 
velho amigo, já  a trinta 
e oito anos, com todo 
respeito ouvia tudo ca
lado sem fazer nenhum 
com entário , certa m a
nhã seu Joaquim , ao 
sair para colocar o lixo 
no cesto, seu vizinho 
Manoel se aproxima o 
saúda e lança a mes

ma pergunta, o senhor 
já esta sabendo? Antes 
do amigo fa lar da pessoa 
alheia, seu Joaquim com 
toda sua calma pergun
ta à M anoel: Posso lhe 
fazer três simples per
guntas? Pode sim , meu 
amigo Joaquim . É o se 
guinte, prim eira pergun
ta (prim eira peneira) o 
que o senhor quer me 
falar, o senhor viu ou ou
viu alguém dizer? Nossa! 
Porque tal pergunta? Ex
clamou M anoel. Joaquim 
disse: responda-me por 
favor, meu velho amigo. 
Eu ouvi alguém com entar 
lá na padaria quando fui 
com prar pão hoje cedo. 
Respode Manoel aflito . 
Tudo bem, segunda per
gunta (segunda peneira), 
o que 0 senhor quer me 
dizer irá ed ificar minha 
vida ou não? Não, respo
de M anoel. Terceira per
gunta (terceira peneira), 
o que o senhor quer me 
dizer, se fosse de sua 
pessoa gostaria que os 
outros também fizessem 
este tipo de com entário? 
Não gostaria. Pois é M a
noel, então meu velho

amigo, tenha um bom 
dia! E Joaquim entrou 
para sua humilde casa. 
É Isto que acontece 
diariam ente em nossas 
vidas, se não com enta
mos, ouvimos com en
tários inflam ados de 
ódio e total desrespei
to, ser fofoqueiro em 
nosso país virou profis
são. Jornais, revistas, 
programas de rádio ou 
tv, ganham m ilhares de 
dinheiro em cima disto, 
falando da vida alheia. 
Enquanto isso, m ilha
res de fam ilias estão 
a merce da sorte, sem 
um pedaço de pão. 
Cadê os fofoqueiros e 
os paparazos da vida 
para levantar a bandei
ra da justiça e da igual
dade social a todos, 
isto sem ferir os bons 
costumes de nossas 
fam ilias e nossa consti
tuição?

Eduardo Prado é Em
presário, Teólogo e Téc
nico em Eletrotécnica 
formado pela ETEC Joa
quim Ferreira do Amaral.
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Politicando
Aqueles que odeiam política são 

governados por quem ama política

Pois é, a temporada 
de novidades começa 
chegar ao fim e no

vidade mesmo parece que 
não aconteceu. Tudo ficou 
mais ou menos como o espe
rado. Exceto pelo Professor 
Edson que juntamente com 
o Rodolfo Pelegrim começa
ram a escrever desde o ano 
passado uma nova história, 
infelizmente essa história é 
demorada e trabalhosa, pois 
depende da conscientização 
de um povo que não quer 
nem saber o que está acon
tecendo, desde que não falte 
cerveja e um pedaço de car
ne. Também pudera como 
conscientizar um povo com o 
nível do sistema de ensino vi
gente neste País? E também 
para que dar consciência po
lítica a um povo que todos 
querem dominar?

Talvez a formula seja 
começarmos a criar uma gre
ve nas cervejarias, com isso 
havería motivação suficiente 
para manifestações de pro

testos e repulsa para com 
a paralisação da fabricação 
desse nobre liquido. Ensina
do e aprendido como fazer 
manifestações poderiamos 
levar esse treinamento para 
o campo da política, desde 
que claro, não faltasse mais 
cerveja. Claro que com cer
veja à vontade acabaríamos 
tendo muito samba e isso se
ria suficiente para tudo virar 
um carnaval. E por falar em 
carnaval o que hoje vemos 
são 0 5  blocos partidários 
alinhados longe de suas ide
ologias mas bem perto dos 
interesses mesquinhos e pes
soais. E aqueles que não se 
alinham ficam isolados e sem 
espaço para desfilar.

Nisso tudo a cidade 
que conta hoje com quase 20 
partidos em funcionamento 
quase todos sem expressão 
por culpa de um povo desin
teressado e omisso nas dis-

» mcussoes necessárias para a 
implantação de uma melhor 
qualidade devida para todos.

Salvo algum tropeço de 
impugnação de algum candi
dato pela lei da Ficha Limpa, 
nada de novo deve ocorrer 
aquilo que já são favas conta
das nos quatro cantos da cida
de, a Bel continuará sendo a 
Prefeita de nossa cidade.

Essa movimentação do 
PTB querer lançar candida 
tura própria a Prefeito nada 
mais é do que um balão de 
ensaio para tentar conquistar 
espaço político e adminis  ̂
trativo junto à candidatur 
tida como favorita. Se o 
se compusesse com o PSC 
trouxesse o PV para pert 
ai sim poderia afirmar q 
se estaria construindo urn 
frente que resultar; em a 
novo em todo esse ^ontext

No mais, e como diss 
acima de que tudo são favas 
contadas, pois quem tem 
o poder não vai entrega-ICH 
facilmente e sabe mais do 
que ninguém por onde tra 
sita cada uma das forças que 
compõe esse cenário.
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No primeiro semestre deste ano. Hospital Dia já atendeu mais de 300 casos envolvendo usuários de drogas

O
 Brasil ainda en
contra dificulda
des para contabi

lizar os dados referentes 
ao consumo e comércio 
de entorpecentes no país. 
O próprio Relatório Mun
dial sobre Drogas de 2012, 
divulgado nesta semana 
pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Cri
mes (Unodc), destaca essa 
situação. O problema, no 

'tanto, não impediu o 
üocumento de atestar um 
faco: 0 crescente aumento 
do consumo de cocaína e 
crack no Brasil.

Longe da capital do 
estado e sem muitos dos 
problemas dos grandes 
centros urbanos, essa é 
uma realidade que tam 
bém chega a Lençóis Pau
lista. Desde o começo do 
ano, o Hospital Dia "Ni- 
canor Pereira de Godóy 
já atendeu, aproxima
damente, 350 pacientes 
com problemas advindos 
do uso de drogas; espe
cialmente o crack.

Mesmo com a predo
minância dos casos envol
vendo homens, na faixa 
etária que vai dos 18 aos 
30 anos, essa condição já 
não fica restrita a esse gru
po e muito menos a uma 
determinada região da ci
dade. É isso que ressalta 
o Diretor de Saúde do mu
nicípio, Márcio Santarém: 
"Hoje, a droga está pre
sente em todos os bairros 
e não é privilégio de uma 
classe so c ia l. Da m esm a 
fo rm a , an tes se fa lava 
m uito da re lação  en-

atua lm ente  tem os ca- cerca de 12 mil atendi-
Notícias de len^órs

sos envo lvendo criança 
com dez anos de idade 
e até m esm o idosos".

Como uma rede que se 
alastra e desencadeia no
vas dificuldades, o aumen
to do número de depen
dentes químicos na cidade 
também se reflete na de- 
sestrutura familiar.

Em seus dois anos de 
existência, a Casa A bri
go Amorada de Lençóis 
Paulista já atendeu 115 
crianças. Dessas, mais 
de 60% vindas de lares 
onde as drogas se to rna
ram prioridade. Como re
sultado, aos cuidados da 
instituição chegam crian
ças inseguras, traum ati
zadas e até mesmo em 
crise de abstinência .

Segundo Santarém, o 
cenário exige uma articu
lação entre os vários níveis 
da sociedade; "O problema 
da droga é complexo e en
volve vários setores. Então, 
a saúde, a polícia, o judici
ário e organizações que se 
prestam a dar assistência a 
essas pessoas precisam se 
envolver na causa".

tre  e la e o jovem , mas

Do problema à ação

Acompanhando ser
viços prestados pela pre
feitura através do Ambu
latório e do Hospital Dia, 
grupos como a Pastoral da 
Sobriedade vêm tentando 
deixar sua contribuição 
para essa mudança.

Surgida em 2002, visan
do fornecer suporte para 
os dependes e suas famí
lias, a iniciativa já realizou

mentos nos seus dez anos 
de existência, segundo in
formações de sua coorde- 
nadoria. Com reuniões re
alizadas toda quarta-feira, 
às 20h, na Paróquia Nossa 
Senhora da Piedade, o gru
po recebe em média 25 
pessoas por semana.

A Casa de Oração Pro
jeto Esperança (CAPE), co
ordenado por Ricardo dos 
Santos e Paulo Vitalian, é 
outra importante ação pre
sente em Lençóis Paulista.

Projetado como uma 
casa de apoio, que se 
mantém através de do
ações, o espaço oferece 
para seus 11 internos, 
de forma gratu ita , á re 
as de lazer, uma horta 
onde podem trab a lh a r 
e reun iões de o rie n ta 
ção. Em seus p lanos, 
esperando o apoio da 
com unidade, tam bém  
está inclusa a constru
ção de uma oficina de 
m arcenaria e artesanato 
para o uso dos internos.

M esmo operando 
com índ ices de recu 
peração que chegam 
apenas aos 10%, Paulo 
destaca a im portância  
de pro jetos como o do 
CAPE; "Em bora o índice 
seja pequeno, o que é 
a rea lidade da depen
dência qu ím ica , tem os 
consciência  de que esse 
traba lho  não está re la 
cionado a uma pessoa. 
A fin a l, com ele você 
envo lve na situação  a 
pessoa, seus filh o s , e s
posa, pai, irm ãos e a 
sociedade em geral."

M P anuncia criação de disque-denunda eleitoral
O M inistério  Pú

blico do Estado de São 
Pauto anunciou na u l
tim a segunda-feira a 
instalação de um dis- 
que-denúncia eleitoral, 
instrum ento  que será 
usado para receber

in fo rm ações 
doações ilíc ita s , o uso 
da m áquina p úb lica  e 
ca ixa  d o is , nas p ró x i
m as eletções.

O número do te
lefone para captação 
para denúncias ainda

sobre será divulgado e entra
rá em uso no próximo 
dia 2. O pleito de 2012 
mostra que não ape
nas 0 aperfeiçoamento 
da legislação eleitoral 
se faz necessário, mas 
também a fiscalização.

Inform t
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Paulo Vitalian e Ricardo dos Santos são coordenadores da Casa de Apoio Projeto Esperança
NoPí'<*. de línçôJl

Telma Gutierres de Souza é advogada e coordenadora da Casa Abrigo Amorada
íf-*rr t. ?

Só o amor muda o que já se fez 

e a força da paz junta todos outra vez... 

Venha, já é hora de acender a chama da vida

e fazer a Terra íntelra feliz".

C A S A  A B R I G O

AMORADA



CULTURA

S oulspell escreve sua história no cenário underground OBITUARIO

Nascida em solo lençoense, a banda de heavy metal se prepara para lançar seu terceiro CD no final deste ano
Divulgação

Com seu pri
meiro disco 
lançado em 2008, 

a banda Soulspell é uma das 
mais diferentes experiên
cias musicais produzidas no 
Brasil, nos últimos anos. Seu 
estilo é a ópera rock. Seu 
fundador, o baterista lenço
ense Heleno Vale.

Eleito pelo site Whi- 
plash como o segundo me
lhor Show de rock nacional 
de 2010, perdendo somente 
para o Angra, o espetáculo da 
Soulspell traz para o palco um 
pouco mais do que música, 
como explica seu idealizador: 
"No Brasil, não existe nin
guém que faça um trabalho 
igual a esse. Nosso diferencial 
é incluir a teatralidade nos 
shows, através dos figurinos, 
cenários e personagens inter
pretados pelos vocalistas".

O projeto da banda, 
que já inclui dois CDs lança
dos e um novo trabalho pre
visto para o final deste ano, 
conta a história de um garo
to de quinze anos que convi
ve com visões de suas vidas 
passadas. O enredo, repleto 
de importantes momentos 
históricos e personagens

como 0 poderoso e 
maléfico dragão ou o 

simples e humilde lenha
dor, se constrói pelas can
ções e vocalistas que dão 
vida às figuras criadas por 
Heleno, em uma espécie de 
seriado musical.

Hoje, com um público 
que não inclui apenas brasi
leiros, mas também japone
ses e europeus, a Soulspell 
tem três gravadoras respon
sáveis pela divulgação de 
seu trabalho dentro e fora 
do Brasil.

Reunindo músicos ex
perientes e vocalistas reco
nhecidos no meio do Heavy 
Metal nacional, a banda é 
composta por nove integran
tes. Suas turnês já percor
reram vários estados brasi
leiros, sempre levando para 
seus vocais participações 
como as de Edu Falaschi (An
gra), luri Sanson (Hibria), Má
rio Pastore, Blaze Bayley (ex- 
-Iron Maiden) e Zak Stevens 
(Savatage). Para Heleno Vale, 
sua história é uma forma de 
nos fazer pensar como nossas 
atitudes podem interferir na 
vida de todos, em quaisquer 
dimensões, apenas vivendo e 
acreditando.

Em seu primeiro CD, a banda alcançou o 4  ̂ lugar na lista da revista Roadie Crew

f -
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O baterista lençoense Heleno Vale fundou a banda em 2008 e ja tem 2 CDs lançados

Maria Gonçalves de Uma 

(Nena Carneiro)

Idade: 83 anos 

t2 2 /0 6 /2 0 1 2  

Local: Lençóis Paulista
1

Orlando cta Silva R Neto
Idade: 29 anos 

t  22/06/2012 

Local: Lençóis Paulista
oc-»>c«ooo«oo»>»ooooooooooçooooo

Heinz Anton Utter
Idade: 70 anos 

1 26/06/2012 

Local: Lençóis Paulista

Ccrm ie/to B . D e 0^-«/rr;

Idade: 75 anos

t  26/06/2012

Local: Lençóis Paulista

d
>$*

Adriana T Gomes Da Silva

Idade: 44 Anos

t  26/06/2012

Local: M arília

Hiromi Y Yamada
Idade: 68 anos

t  26/06/2012

Local: Lençóis Paulista

Ttfàni Paes
Idade: 4 anos

t  26/06/2012

Local: Botucatu

Bauru Shopping recebe Turma 
da M ônica nas férias de julho

Os lençoenses representam parcela significativa

Informe

no movimento do Bauru Shopping

Haverá

U
ma mistura de 
i n t e r a t i v i d a d e ,  
diversão e cria

tividade promete mo
vimentar o descanso 
da garotada. Que tal se 
aventurar por túneis, es- 
corregador e até por um 
circuito de espumados?
O Bauru Shopping já está 
preparado para oferecer 
à criançada tudo isso e pa e cabelo.

para a garotada, como o 
labirinto vertical, o túnel, 
o circuito e o escorrega- 
dor de fibra.

também
quatro equipam entos de 
G ira-M oda, um cubo gi
ratório com os persona
gens M ônica, Cebolinha, 
Cascão e M agali, que 
mudarão o visual de rou-

muito mais nas próximas 
férias de julho. 0  evento 
deste ano será o da Tur
ma da Mônica Fashion, 
que terá muitos desafios

Para agradar as me-
/  A  •ninas, o evento temático 

contará com o Estúdio 
das Modelos, que oferece

tatuar e elaborar incríveis 
cabelos. Já no Camarim 
dos Galãs haverá tatua
gem, pintura de rosto e 
multa cor para fazer a ca
beça dos meninos.

Um desfile na pas
sarela montada na área 
central do evento vai 
apresentar a transform a
ção da criançada com seus 
novos visuais fashions.

A Turma da Môni
ca Fashion fica no Bauru 
Shopping entre 3 e 29 de 
julho, das 12h às 21h, na

produtos para maquiar, praça de eventos.

b tá  incluído neste proçjrama:

• Passagem aérea ida e volta
• Hospedagem no Disney!s All Star Resort, localizado 

dentro do complexo Disney
' Parques: Magic Kíngdom, Epcot, Disney Hollywood 
5tudios, Disney Animal Kíngdom, Buscti Gardens, Isfands 
ofAdventure,emais.

• Café da manhã todos os dias no hotel através de Disney Doiar 
- Acompanhamento de monitores da forma Turismo

E MUITO MAIS! í

Acesse; www.vlagemecia.tur.br

Informe

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 3263 1062
jornal(gnoticiasdelencois.com.br
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Jonadabe José de Souza, funcionário público

http://www.vlagemecia.tur.br


ESPORTE

B ike LP  reúne am igos [ Espaço do Atleta

em torn o  da aventura
í

o  grupo de ciclistas lençoenses semanalmente percorre as estradas da região

H
á cerca de sete anos, 
surgia em Lençóis 
Paulista o grupo de 

ciclistas que hoje dá origem 
ao Bike LP. Reunindo em tor
no de 15 pessoas, a turma 
faz de suas pedaladas sema
nais uma fonte de diversão 
e descanso. Tudo regado a 
muita aventura.

O ginásio Tonicão é 
0 ponto de encontro. Todas 
as terças e quintas-feiras, no 

^ a l  da tarde, de lá saem 
os aventureiros lençoenses 
prontos para npHalar seus 
30 km usuais, dentro e fora

que fazem parte do grupo, 
o qua! inclui, por exemplo, 
empresários, funcionários 
e advogados.

Outra marca dos 
adeptos lençoenses do 
Mountain Bike são as ciclo- 
viagens. O Caminho da Fé, 
com 497 km, entre os quais 
300 km atravessando a Ser
ra da Mantiqueira por es
tradas vicinais, trilhas, bos
ques e asfalto, já faz parte 
da coleção de aventuras do 
grupo. Assim como o Ca
minho do Sol, concentrado 
nos eixos dos rios Piracica-

Arqur<o

da cidade. Mas é aos sába- ba e Tietê.
dos, com visitas a cidades vi
zinhas e as trilhas que fazem 
no entorno de Lençóis, que 
a turma de amigos ganha as 
estradas de terra da região.

Para o Bike LP não 
existem limites. Muito me
nos de idade, como destaca 
Cristiano Estrada, membro 
da equipe há cinco anos: 
"O bacana do grupo é isso. 
Temos pessoas de vinte 
quatro, vinte e cinco e até 
mesmo sessenta e oito anos 
de idade que andam com 
a gente". Segundo Cristia
no, essa heterogeneidade 
também se reflete nas dife
rentes origens dos ciclistas

Sem se preocupar em 
participar de competições, 
os ciclistas lençoenses, na 
verdade, fazem da busca 
por novos desafios seu gran
de incentivo, mesmo com 
os tombos e por vezes ten
do que carregar as bicicletas 
nas costas.

Os planos ainda são 
muitos. Cristiano expõe os 
seus; "Quero ver se ano 
que vem eu consigo fazer 
o percurso da Estrada da 
Morte, na Colômbia. E, as
sim como todos os ciclis
tas, tenho o sonho de fazer 
O Caminho de Santiago de 
Compostela".

Cristiano, sonha em fazer o caminho de Santiago de Compostela
ArOUIVOPP''oal

"Eu faço parte do Bike LP 
desde 2004 e, hoje, pos
so dizer que o ciclismo 
tem para o mim o mesmo 
significado que o futebol 
tem na vida de outras 
pessoas. Ele é um espor
te que vem crescendo no 
Brasil e, particularmen
te, o vejo como fonte 
de saúde e diversão. Me 
sinto muito bem quando 
pedalo. Sem falar que 
nosso grupo viaja e faz 
muitos passeios, sempre 
mantendo uma relação 
super boa, inclusive fora 
do pedal".
Henrique Barduco, 
auxiliar administrativo

"Eu sempre fiz vários es
portes, mas depois que 
rompi o ligamento cruza
do voltei a pedalar com
mais afinco e o pessoal

«

do Bike LP me acolheu, 
há uns dois anos e meio. 
O grupo é muito bom, es
tamos sempre reunidos 
e temos uma relação de 
irmãos mesmo. Hoje, o 
ciclismo faz parte da mi 
nha vida, é onde elimino 
o estresse do dia dia : 
posso tomar um pouct; 
de vento na cara - ̂  ̂
perto dos amigos"
Daniel Orsí, 
personal trainer

l i
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Arquvú Pesu»«t
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A próxima aventura do Bike LP será em Santa Cantarina • r»

ftotKiaTdelericois

Corintianos comemoram
nas ruas da cidade
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Corintianos em comemoração na Avenida Padre Saiústio após o empate entre Corinthians e Boca Júniors
c

Na noite desta 
quarta-feira, 27, os corin
tianos de Lençóis Paulista 
tomaram a Avenida Padre 
Saiústio para comemorar 
o empate do time com o 
Boca Júniors, pelo primei
ro jogo da final da Copa 
Libertadores da América.

A partida, ocorrida 
em Buenos Aires, no tra
dicional estádio La Bom- 
bonera, foi marcada pela 
tensão de ambos os la
dos. Perdendo o jogo até 
os quarenta minutos do 
segundo tempo, a equi
pe paulistana igualou o 
placar com seu mais novo

curinga, vindo direto do 
banco de reservas; Roma- 
rinho. O jogador já fiavia 
se destacado no clássico 
do último domingo, mar
cando os dois gois que 
deram à equipe a vitória 
sobre seu rival Palmeiras.

Mesmo com o fra
co desempenho ofensivo 
na partida da Argentina, 
0 time corintiano chega a 
São Paulo precisando ape
nas de uma vitória simples 
para se sagrar campeão em 
casa. O próximo jogo da 
decisão ocorre na quarta- 
feira, dia 4 de julho, no 

estádio do Pacaembu.

Informe
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RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Nfende^ linda Resid V 
Antonieta I, c j: 3 dorms, 
sd. 1 exc. st, s. estar, s. 
TV, wc soo, ampla s. jant 
(nt. a coz., 032. cJ acesso a 
a.s. + exc. rancho ár, tzr c/ 
churr., forno, pia, bakão 
Obs.: quintal grande <J esp 
p/ pisdna. 2 vgs cob. Exc 
imóveil C82568 / 14-963S' 
2290 - 3263-31&3 -  vlta- 
gliano.com.br/ref. 00184

V e n d e i sobrado c/ 200 
m* reg. privil. do Jd. Amé
rica. Baixo; linda s. visitas, 
coz. c/ sala jantar integ 
wc social e 1 dorm. Cima: 
s. TV íntima c/ sacada, 3 
dorms, wc social * edíc 
c/1 dorm., sala, coz. w ce 
quintal. 5 vagas, 2 cob. Ac. 
financ.! Toninho - Cred 
82568-(14) 9635-2120/ 
3263-3163 - www.vita- 
gliano.com.br / ref 00154

Vende-se sobrado q/ 
350m  ̂ exc. localiz. Váhas 
salas, ótima cozinha. 3 dor
ms. (2 suítes), WC soGâl, 
ar. lazer e ar p/ escnt ou 
dínica integrada ao imóvel. 
Obs: acab. nobre c/ vista 
panorâmica p/toda ddade. 
Várias vagas. Ac Permuta e 
estuda proposta! Vitagjia- 
no (14) 9724^803/3263- 
3163/ref. 00114

\ferxie-se osa em 1/2 ter
reno c/ lindo acab em óti
ma bcaiz. da ftondon. Saia 
de TV, 3 dorms. WC sodai 
^ande, jd. IrNemo, ooe. e a/s 
coberta, além de ar lazer esp̂  
<J chunasq. no mezanino e 
inda vista panoiámka para 
a tídade. 1 va^ coberta. ^  
Fin»)ct Vitagkano (14)9724 
88QV3263-3163/reC 00115

Vende-se Apto Jd Ipé 1 
vaga coberta na gara
gem 2 dorms. s.tv, wc 
sodal.coz, lavanderia Ve
nha conferir.
Exec Oportunidade Vi- 
tagliano C82568 /963S- 
2120 -326^3163 www. 
v i t a g l i a n o . c o m . b r /  
ref:00222

Vende-se Casa dmpies no 
bairro Maria Cristma, 600 
mts do oenbD. 2 dofms, 
sala, cozinha e WC Obs.; 
kJeal p/ investimento, 
apenas R$ 60.000,001 Vita- 
gfiano / <32568 -149724  
8803/ 3263-3163-vitagia- 
noxom.br / ref 00146

Vende-se casa em l. no Jd 
M.UiizaíV^53m*. Rossui: 
Idoim, wc sot, s.tv. cce. t 
terreno. Obs.; falta acabam. 
/ 3263-3163 -  vit^kano. 
com.br/fef00177

Casa Jd MIl íb  V  2 dcnmsssia 
h( wc sooatagjaje e pGO 

frio 3  ̂
amplo terreno! 
ta permuta e nâo acerta 
financiamentolVitagliarto

31S -  \teglíano.comb / 
1 2̂01

Vsrrde-se Casa c/14130 m̂ . 
'i)0 R] resid Bondon 2dor- 
ms, Isendo siAe. piso frio. 
wc sodai coz, tv estar, COZ+
1 edbjla no findo c/1 dorm 
,vic sodai laisndena coberta 

descobertas exec locali-

üf a ; resAlisn jdJtamarab 
C/445£D n y  tETT 1 .M Í0 0  
rrt̂  anvJiK ambientes boa 
pianc- 4 domiSk Isendo 

ST , 2 salasvl 
sendo pFO de mármore 
itatef̂ ap&orHchurrasqueira 
149635-2290 • 3263-3163 
-  wAvwvrtagSanocomJjf / 
ref00195

Vfende*se casa c/ 179rry 
nova em ten, de 4250̂ * no 
ttamaratL C/ 3 dorms. serv 
do 1 suite l/ dosei wc soc. 
íTopi? sala e-4*->«ías, sala 
TV iaiiobo. gde nted. a 
ar. serv 2 ̂  cotx Obs* bom 
acabam. - esc. planta, oonfí- 
ral 3265 3‘Ç? vrtagteno 
combr/reí 00189

Vmde<-se casa ^  93m̂  bem 
localiz. do Jd. Pnncipe, •’ 
dorms + 1 ótirria suite, wc 
sodai, « Ia  tv / estar, coz. 
est. americ., bom acab. 
♦ ar. lazer c/ churrasq e 
esp. p/ piscina. 2 vgs cob. 
Estuda pfop. e ac hnanc! 
Pedro/C82568-149635- 
212O/32633163~vttz0a- 
noxombr/ref 00174

Vende-se casa c/ 207m', 
na Contente (900m cen
tro), terreno 300 m*. Sala 
de visitas, de tv, almy jan
tar. cozinha, 3 donns cJ sui
te. wc-f^d^ada cf varanda. 
Ediculac/disp a/s, ar lazer 
e esp. p/ pbdna. Obs: es- 
paços-j e arejada, 3 vagas 
cobert ampla Ac. Financ 
estuda pemiutal Vita- 
giiano/Crecí 82568 -  (14) 
9786-5951 / 3264-8192 -  
www.vitaglidno oom br / 
ref. 0014’-

Wnde-se casa bem lo
caliz. c/ ótimo acabam, 
no M. Azul- S lo  106m' 
em bo? planta, 3 dor
ms, .V» social, s.estar, 
coz. c/ ‘igaçSo p/ s. jan
tar +• rancho de lazer c/ 
churraqueira. 1 vg. cob. 
C82568/ 14-9635-2290 

3263-3163 -  vitagha- 
no.com.br / ref. 00188

CCC3S ••/146m*.no 
centro prÓDi a Ünimed, ideal 
p/cHnica. Ampla sala de visi
tas e jantar, coz., 3 dorms c/ 
1 suite, WC soual + ar lazer, 
cmxrasq equPtal 2 vagas 
Ac financ J permutal Vna- 
gSano /  C82568 -  149724 
8803 / 3263-3163~vitaeJta- 
noxom i,'ie( 00112

Vende-se Casa c / lS l m*. 
bem localiz r/ bom ao- 
bamento r>o Jd. Prindpe 3 
dorms, WC social ,sala de 
estar, cüz lavarKlena co
berta fogão a lenha -t-1 wc 
2vgs cobertasVrtagltano- 
C82568 / 149635-2120 
/ 3263-3163 -  vftagüano. 
combr/ref.00l96

Verxíe-se casa no Jd Ubé 
rama. ótima p/ invesl 5 TV, 
coz. 2 donrn wc social, bem 
fcmtnadB. Amplo espaço 
ecfcula-F 3 vQ ^ (l coberta). 
ToninKc-C82568/9635- 
2290- 3263-31fâ-vtC%~? 
no comtr/r^. 00155

3263-3163 -vitagkanoxom. 
br/ref00192

Wnde-se Apto no Jacarandá 
2? andar 1 naf-aragem 
.piso de madetâ armário 
embutido a s  e em 
Idorm,venha conferir

C82568 / 14-9635-2290 
• 3263-3163 www.vita- 
giiano com.br ref:00199

Vende-se casa nova em 
frente a praça no ita- 
pu3, ideal p/ festas. C/ 1 
dorm suite., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., 4 quintal c/ gde 
esp. p/ piscina e comérc., 
agregado. 1 vg. cob., exc. 
p/ investidor, apenas 
R$ 120.000,00! Toninho
-  C82568 / 9635-2290 -  
3263-3163 -  vitagliano. 
com.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 \^s cob. Estuda prop. e 
ac. financ-i / 3263-3163
-  vita^iano.com.br / ref. 
00179

Vende-se casa no Jd. Ita- 
maraty. C/4 dorms. sd. 
1 e»:. sL c/ htd. s. vis. s. 
TV- WC- soc ampla coz. c/ 
a.s. int. esp.4€xc ár. Izr c/ 
churr forno, pia. balcáo. 
Toda dvarand ót vst da 
st, voltada a natureza, c/ Ig 
omam. canil, vív páss. eng. 
sir. etc Exc imóveil Toni
nho -  C82568 / 9635-2290
-  3263-3163 -  vitagliano. 
com.br/ref.00172

\fende-se casa cJ 40m  ̂em 
terreno de 213m*, exc. lo
caliz. do Jd. Itapuã (Ikm 
do centro). Ç J1 dorm., wc 
soc., sala e coz. vgs desc 
Oport, RS 85.000,001 
3263-3163 -  vvww.vita- 
gliano.com br / ref. 00181

Vende-se residência de 
390m* em amplo terre
no com l.OBOm  ̂ tudo 
do mais alto padrão no 
Jd. (Sranvitie. Sofisticado 
hal) 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
-  vitagliano.com.br / ref. 
00173

(9tima casa em L Jd M. 
Luiza IV; boa localiz ,2dor- 
ms ,wc sodai, sala tv, 
coz. lavandena coberta, 
bom acabemento,cerca
elétnca^ygs descobertas 

permu&.̂ ^ r̂c>-

-v̂ ârDomb/iefflCQCB

óttma befc 
2dorms, wc sociaCoaz 
its^ada c/ropa Obsbom 
ac>bemertp4edíaianofLfv 
do ̂  2 Gomôdos 4 wc sodai 2 
vgs cobertas Obs fsno de ma-

212D-3263-3163-v t̂a^dna 
axwbcl téOSXB

TERRENOS/
SÍTIOS

Vende-se lote c/ área de 
253m̂ , bem ioc^cado na V 
Paooofa (600mts do cerrtro), 
</ muro e calçada. Preço 
especial, aceita proposta! 
Pecio -  Q15143 /149635- 
2120 / 3263-3163 ~ v lt ^  
noxombr / ref 00180

Vendese terrero (áca) de 
31Sm^noaenDo((/ecfc.art)- 
^ j bcab. (EiTBDat a 4CD mB 
(b XV Naembra Oporturl- 
ebde (22568 /

ISAMIX
CONTRATA
Encarregado de 

obra com experiência 
em construção civil

Envie seu currículo para
isamixinterior.raquelj^ahoo.com.br
ou Rua Anita Garibaldi, 690 - Centro 

Lençóis Paulista - SP

*‘Trabaíhe com quem faz história” 
isamix.tradlng@yahoo.com.br

Wnde-se barracão (centro), 
novo, c/ laOm* teneno 
plano, pé dif alto, cobert 
estrut metal., piso dm. po- 
Tido, íàá acesso p/ cargas, 
weserv, coz., 4 escrit c/vx. 
Iny«st c/ aluguel ^rantido 
I Vitzgliano / CB2568 -  14 
97248803/3263-3163-vl- 
tagliano.com.br/ref 00104

m2 de área á 6lan de Atf. 
(juedes, fàd acesso. Pos- 
s ii pomar, transformador 
(energia) independente, 
mina d água e Lm rio (cór
rego) na efivisa. (22568 /14  
9635-2290 • 3263-3163 - vi- 
taglano.corabr/ref. 00183

Vende-se Galpão / Barra
cão , c/ 4(X)m* terr. plano, 
possib. ampliação de * 
400m^ pé dir. alto, pare
des alvenaria, cobert. es
trut, metal,, piso dment. 
alta resist-, wc serv., 4 es
crit. frontal, localiz. estra
tégica p/ 5upermercadol 
Vitagliano / (32568 -  14  
97248803 / 3263-3163
-  vitagIiano.com.br / ref. 
00113

Vende-se terreno c/4300 
m* c/ 29mts de fundo, em 
reg. Super comerc. da av. J. 
Pacedd, ótimo p/ consv. 
de galpão/loja. Oport p/ 
investidori Estuda propos- 
tal Vitagliano/Cred 82568
-  (14) 97248803 / 3263- 
3163 •  www.vitagliano. 
oom.br / ref. (X)138

Vsnde-se lote c/anxJla área 
de 4700rrt̂ , na São João 
(900mt) do centro. Obs: 
regSo prevüegiada e tran- 
cMS/já muado e ̂  calçada. 
Oport de gde. área próx 
do centro! VitagBano / Oed 
82568 -  (14) 97248803 / 
3263-3163 -  wwwvitagba- 
naoorabr / ref (X)139

^onoambr/ief 00182

\fende-se terreno c/275 m̂  
(11x25) no Centro - An Ga- 
ribaldí, ideal p/galpão ou es
critório. PossLJi casa simples. 
Oport p/írvestídor) Pedro/ 
Oed 82568 - (14) 9635- 
2120/3263-3163. wwvwi- 
tagiiano.com.br/fef 00158

Vende-se área (terreno) de 
1730 m* no centro (próc 
estação 400 m da XV de 
ncAiembro}. Possui casa 
Gonservacla c/ 2 dorms,

sala , ooz e wc E)c oport 
p/ nvestímento! Torrinhe/ 
Cred 82568 - (14) 9635- 
2290/3265-3163. www. 
vitagfiaroxorrLbr/ref 00159

Vende-se síbo c/ 13,31ha 
prÓDc Borebi, possui; nascen
tes água, 2 casas (V colabora
dores, ar. de APP, ar. jV comp. 
de reserva, energia elét, 
água encart top. s.-ptana, 
ideal fV psiculturWVanario. 
Ac. permutaAxopostal An- 
drade / C82S68 -149683- 
6437 / 3263-3163 -  vítagla- 
nooxnbr/ref. 00164

Vencte-se Terreno (área) 
de 628m  ̂ no centro (c/ 
edifc. anpga), localiz. 
altarrrente comercial, 
perto de tudo 150 
mts da XV Novem
bro. Oportunidade 
investimentolVítagliano 
- /  C82568 -  14-9724- 
8803 / 3263-3163 -  vi- 
tagliano.com.br / ref. 
00176

Vende-se 5ito em Vanglóna 
, a 6km da Usina São José 21 
aloLiáres. sendo oarte da

e outra parte pasto. Possui2 
mna D água. Rio na dMsa da 
propriedade ,casa ampla 
,pomar e outras Benfei
torias C82568 /14-9635- 
2290-3263-3163-vitaglia- 
no.com.br/ ref:(X)193

Verxie-se Amplo terreno de 
430m* c/ 42 mts de funefo 
em reg comerc da rua 28 
de abril, ótímo p/ cortstru- 
çâo de gatpão/lo|a. Opcxt 
Estuda propostal Vitag&ano 
/C 82568-14-9724-8803 
/ 3263-3163 -  vitagliano. 
com.br/ref.00122

VEÍCULOS

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

Vende-se C3,14,04, Conv 
pl, preto, gas, R$ 25600,00. 
Vartão Veículos - Forte: 
3263-2128.

N̂ tdese <314,06 Qmple- 
tDipretoHexRSaaSOaoav̂ - 
tã9WícLÍcs-Fone3263-212&

\Ande-se Otevene, 90l Roda 
boq ps. RS 6500/n 

Vártão-Fone: 3265-2128

VBxJe-se Corsa Oassic arto 
2000. Compl, verde, p s. R$
16600,00. N̂ rtão Veíoiios - 
Fone: 3265-212a

Vende-se Corsa Wagon 97 
DH, VE, ITT. onza, gas. ft$ 
14.0(X}.00. Vartão Veículos 
- Fone 3265-2128.

Vendese Esoxl 91 Bás, dou
rado gas. R$ 700000 Vbrtão 
VeKÜc6-Fone32S52128

Vende-se Esoort 94. Bás, 
prata â c  RS 900000 \^rtão 
Veíaics-Fone32S5212&

Veftdese (3ol 10 8v, cor 
brana, gasofata, ano OG/Ol 
valor R$11000 
Tratar (14) 9715-2116/9744 
9485

W nde« Resta 10,99, VE. 
DH. azul gas. R$ 1100000. 
VartâoVeíoulas- 3265-2128.

Vsndese Fusca 1300 75y 
bás., bcq ps. RS 4.50000. 
Vartão-fone 3263-2126

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

Wndese Gcí 10 9899. Bás, 
bô  gas. RS 1360000V ^  
Vsfoics-FGne32652128

Venòese Gol 16, 9Z Bás., 
bco,álcRS9.500,00. Vartão 

- Fone 3263-2128

Vende-se saî iro super surf 
200716 cor prata üeç dre-

=fEVÎ AUrO
TECNOLOGIA E QUAUDADE

3269-6900
P r ^  Orig\nêÍu Proflnionais trd u d o i na fábrica, 

Cantro Automcttvo: Alinhamento, Lavafam. 
Htffenleafáo^ Polimento

Vsndese 9bo cem ̂ 7 alquei
res. pcBSLÈ 2 nascentes de

manpefapsstqcasaeam- 
pb saBo festas. A 12 Ivrt da ci
dade. Excelente Ropriedade! 
V%^ano/C82S68-149724 
8808/32653163-vit^ana 
CorTÜr/refOOOB

ção hidráuica roda abmve, 
ótimo estada 70000 km 
valor r$25600ÇO Contatoc 
14/97745355

Vende-se Kadett 1.6 SL, 
ano 1992, Roda ü p , pra
ta, álcool. RS 8600,00. 
Vartão • 3263-2128.

Vertde-sePaboWcekAdvent 
16,Q2.CompL, pratagas 
R$ 24.500,00- Vartão Veícu- 
ios-Fone 32652128

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

Vende-se Parati, ano 1993. 
Básico, prata, álcool. RS
11.000. 00, Vartão Veícu
los • Fone; 3263-2128.

Vende-se Scenic 2.0, ano 
1999. Completo, dnza, ga
solina. RS 19600,00. Vartão 
VeKuk» - Fone 3263-2128.

Vende-se Strada2000. Bás., 
boo, gas. RS 18X100,00. Var
tão - Fone 3263-2128

Vende-se Uno 97. VE, TER, 
verde, gas. RS 8.500,00. 
Vartão-For>e: 3263-2128.

Wndese V^yap 85 Bás, 
bcq ps. RS 5000,00 Vartão 
Vticukis-Fone 3263-2128

\fende-se ou trexase Cou- 
rier 16L 2001, mp3, peOts- 
tor de caçamba kra 
ma. Fone 32644345.

Vende-se \Avap 16 ák; 83, 
Ucendamento 2012. Papç 
RS 2900/30Cet97745355

06 bca 
16 flex. Sto ant, prol ca
çamba, trva ataim e CO. R$ 
22600X».Cel:9601-0895

MOTOS

Vénde-se CG FAN 125 
2012. P ^ n  Motos Conta
to pelo Fone3264-434S

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

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

Véndese BROS 150 R9vl2 
PaganMotcs-fore32644345

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

Vsndese CB300. Papn Mo
tes-Fone 32644545

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, psoTir\a. 
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

EM P R EG O S

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO DISPONÍVEIS

AçotjgiMifo (MêScvàAê # Péfnhkiã^ 
Achfogaúb (Escfifófio) 
Am sdor àé Cone/9to

<$̂ (TmMhêf em
Benrt)

Assrst&nte àe impotteçéo 
Atendente de (em áciê (expenenae ne

émê)
AuxíUêf FfrtêncéifO 

Auxrker de Eletfictste 
AuMiliér de Infoffhètice 

AuM/hêrde Pienetemeofo 
(Conhearmnfo em Exoet evançãdo) 

Oyurrasquetro
Consuifor de vendas (Produtos Qufmh 

COS e atimenifctos)
Correiof tmóvels (Curso TTl •  Técnico 

de Transações fmot/ftánes) 
Cortador de Teddos 

Cesfumire
Costure/ra (M quina rete # 

MedoQue)
Costureire Gerei (Com expenénda) 

Coãnhen (Com expsPenoa comprovada}
Cciinhetra

CcsJnheéo (ExcAiSívamente meecutSie) 
O esossed^  (Traòether em fngonfioo 

em $éo Carios)
Etetficfsta de Menufeoçéo industriai 

(Sem expertencfa)
Ehtndste de Manutençéo industriai 

Eieirktsia tr}dv$tnai (NR10 e curso de
ÕOO horas)

Eletncístã/AuMittãr Efetnosta 
Eietfvtécnico 
Empacotador 

Encanador irtdvttnai 
EfKBfregedo âe Repostçao 

Estoquista 
Gerenta de \^endas 

tnstatador a Recuperador da Unhes 
Aéreas (CNH B ou A/B) 

tnsíTxm>rmder Agrícoiê (Para TrabaJhar 
em Sêo Manuei)

Lavador de máquinas fiorestais 
Ugador/Anaiiata de Suporte 

unhe de Produção 
Unha de fíuüuçêo (Area moveielra) 

LuMficadorfPfenasta 
Marüer)eiro 

Mecânico é Diesei 
Meoéníço de Automóvms 

Mecénico de Máquinas Pesadas 
Mecéryico de Motor èd iesa i 
Mecânico de Veieuios Leve 

Mecénfco de Vefouhs Pesados 
Meeâr>iGo Ehtrictsta à Diesai 
Mecénfco Etetncista de Autos

Montador de Móveis 
Mofonsta Cammhêo (CNH D Curso 

MOPE experiendê comprovada) 
MoSn̂ Car7wtéof\M(Comeí̂ Cí>HD) 
Motoftsta Cammhêo Prancha (Com et- 

panánàaCtètE}
McÉotiStaC$neáaao(Çamei^ankKiaCNHE) 
M3tarmdeQcfít30o(Çcrr\tBçaréncMCtâtD) 
MaÊmtadaóntous(pomexparéndaCNHD) 

Ofioai Gavai da Manatençâo 
de Tráhosàe Trem

Operador de Motoruveiedore (Com es- 
pedénda Mmtmo CNH B) 

Operador de Escavadeira HHSréuâoa 
(Com expanáncta Minimo CNH 6) 

Operador de Pá Carragadexa (Com ax> 
panênaa Mmimo CNH B) 

Oparador de Pé Carraçadeira/Grua (Com 
experiência CNH C/D)

Operador de Rolo Compactedor (Com ax* 
periénde Mmtmo CNH B) 

Operador de Trator da Pneu (Com ax« 
penéftdê Mnimo CNH B) 

Operador de Ca/xa (Com expanâfKta) 
PedraifO (Experienaa e  CNH A/B) 

Pedreiro
Peixeiro (Para traòei)er na Barra BorAô) 

Pedreiro (Hfdráutlça)
Pedreiro (CNH A/B)
Pedreiro (MasoAine)

Pm tofde Obras 
Professor de inçfés 

Pioféasor/tnstnjtor de Educação Fisice 
(Para Academia com expe/iéncia) 

Promotor de Vendas 
Reeapctontstê/Auxjítãr F/nancetro 

Reeepoonista Atendente 
Recapdwsta/AutiSar de Secretarie 

(Mascuâne CNH A/B) 
Repreaentante Comerctaf 

Recuperador de Crédito (Oportunkíada 
para o Prtmeko Emprego) 

Safgadaira 
Servente de Obras 

Servente de Pedreiro 
Sennços Gere/s 

Soidedoe (Com experiência) 
Sapefyisor/Encêfregado da Compras 

Técnroo em tnhrmébca 
Técnico em Segurança no Trabaiho 

(ExperierKia Comprovada) 
Trabaibador Rurai 
Tratofista Agrfeoia 

Varrdedofta) de Lo/a 
Vendedor Externo

Vendedor Ejdamo (Para TrabeÊier em Bariri) 
Vendadof de Matenais da Construção 

(Mascuiino)

Vogas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador

Para cèdatttamenXo no sistema atinvés do PAT, basta compafocer poftandor RG, CPf, 

Carteira de Trabalho, Comprovante de EruJareço e Numero do PiS (Para quem possuir) 

fnfomuç6es*4H) ^63*2300 • Ramal 2 ou no MT: Rua Cel. foeauitn Gabfiet. 11 • Centro

VEN DE-SE

\ferxJe-se moto Honda Pop 
100, arx> 2CXT7, cor preta. 
Tratar. (14) 81344511

Vendo casa em Lençóis Paulista, 
Jardim Nelli, 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.
C o n ta to  (14) 3263 4214 .

WWW. VI

J ..'

VITAGLIANO
Negócios Imobiliários
Avaliação Mercadológica 

Documentação Registrai 

Assessoria para Financiamento

Administração de Construções •

R: Dr. A n to n io  T e d e s c o ,  872  
( 14)3263-3163  n  4) 9724-8803

• i

 ̂ ■̂  • 
Í k

http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vitaglidno
http://www.vitaglidno
http://www.vita-giiano
http://www.vita-giiano
mailto:isamix.tradlng@yahoo.com.br
http://www.vitagliano


ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
Fonte: site O FumIco

Avenida Brasil: Suelen e Roni se casam
Nos próximos capítulos de 
Avenida Brasil, da Globo, 

depois de ser desmas
carada pelos rapa

zes do bairro, 
Suelen {Isis Val- 
verde) comerá o 

pão que o diabo 
amassou.

Além de suas 
dívidas, que não 

são poucas, a moça, 
que é boliviana, está

vivendo ilegalmente no Brasil e 
vai parar na cadeia.

Para não ser deportada, só lhe 
resta casar-se com um brasileiro.

Como está sendo vítima de 
homofobia no Divino, Roni (Daniel 
Rocha), tem a ideia de se casar com 
Suelen, pois assim afastará o falató- 
rio sobre sua sexualidade. O joga
dor vai até a cadeia e faz o pedido.

Diante da proposta irrecu
sável, a morena aceita se casar 
com ele.

Sônia Abrão processará Pânico na Band
O Pânico na Band fez 

uma brincadeira de mal 
gosto com o personagem 
Silvio Santos, interpretado 
por Weilingon Muniz, o Ce
ará. Isso porque o dono do 
SBT proibiu o humorístico 
de usar seu nome ou ima
gem. A partir daí, os come
diantes fizeram um enterro 
simbólico do personagem,

colocando Ceará dentro de 
um caixão e os integran
tes do programa em volta 
dele, velando.

Num dado momento, 
chegou uma coroa de flores 
em nome de Sônia Abrão. 
Sônia achou um desrespeito 
com seu luto, já que perdeu 
o pai. Benedito, na última 
terça-feira {19).

Latino planeja se casar com Rayanne
Latino está fazendo com 

Rayanne Morais o mesmo que 
fez com Mirella Santos.

Ele obrigou a noiva a as
sinar um documento, que valerá 
como contrato pré-nupcial, para 
evitar problemas no futuro.

Depois que teve de dar 
boa parte de seu dinheiro para

Kelly Key, sua ex, o cantor ficou 
traumatizado. Tanto que com 
Mirella ele já ficou mais esperto.

Apesar de Rayanne 
não ser de uma família pobre, 
ela aceitou a exigência sem 
reclamar. Os dois ainda não 
moram juntos. Vivem em ca
sas separadas.

• s 36^ passo para uma vida feliz
"Por mais sério que você possa parecer, com o passar dos anos,

irá observar que a grande maioria não é assim."
Fonte-ííegjna Brett. Jomal The PUm Oealer-Cleveland. Ohio USA

Jogo dos 7 Erros

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

Ne^a sem ana dois p lanetas fin a
lizam  0 m ovim ento retrógrado, 
o que indica m elhorias e m aior 
flu ídez nos relacionam entos, 
parcerias e associações. M as é 
m uito Im portante que você leve 
consigo os ensinam entos desses 
ú ltim os m eses.

Touro
íT de 21/04 a 20/05

Uma ótim a noticia astrológica aos 
taurínos, o seu planeta regente 
Vénus retoma nesta semana o 
movimento direto, simbolizando 
melhorias nas questões afetivas, 
financeiras e nos relacionamentos. 
A partir de agora você tem  mais 
consciência e certeza de quais são 
os seus verdadeiros valores.

de 28/06 a 03/07

^ Leão
22/07 a 22/08

Muitas das situações que paredam 
truncadas e uma repetição do passado 
tendem a partir desta semana a tomar 
um novo mmo. É a mudança do movi
mento astrológico dos planetas Vênus 
e Saturno, que favorecerá os relaciona
mentos. É um momento interessante 
para perceber quais são os seus valores.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O trabalho, as finanças, as parce
rias e os relacionam entos recebem 
um a nova energia nesta sem ana. 
Terem os a m udança no trânsito 
astrológico de Vênus e Saturno o 
que simboliza um a m aior fluídez 
em  negócios, acordos e parcerias e 
tam bém  na percepção de quais são 
os seus propósitos profissionais.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Depois de algum tempo reavaliando 

questões ros reladonarneríos e reen
contrando pessoas do passado, a partir 
desta semana você sentirá uma nova 
energia em seus relacionamentos. 
É um momento muito interessante, 
mas você deve levar consigo os ensi

namentos sobre as relações que teve.

• »

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

O seu planeta regente Saturno fina
liza nesta semana o movimento re
trógrado, em que esteve desde fe
vereiro. Desde lá você vem lidando 
com reavaliações e reconsiderações 
sobre parcerias e vida profissional. 
A partir de agora sentirá uma ener
gia mais fluida, que se manifestará 
especialmente no trabalho.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 A Libra

de 23/09 a 22/10
Boas novas astrológicas no céu 
desta sem ana para os geminia- 
nos. O planeta Vênus que está 
transitando seu signo finaliza o 
m ovim ento retrógrado, assim 
como Saturno. Você perceberá ni
tidam ente uma nova energia, em  
relação a vida afetiva, aos senti
m entos e relacionam entos.

Câncer
de 21/06 a 21/07

A p a rtir desta sem ana com  a 
m udança do m ovim ento dos 
p lanetas Vênus e Saturno os 
canceriano s sentirão  m elhorias 
nas questões fam ilia res, dom és
ticas, em ocionais e de re lacio 
nam ento . Tam bém  as questões 
re la tivas a im óveis, a lianças, 
contratos e acordos passam  a 
flu ir m elhor a p artir de agora.

Você libriano é quem m ais sentira a 
mudança no trânsito de Vênus e Sa
turno nesta sem ana, pois Vênus é 
seu planeta regente e Saturno tem 
se movimentado em  Libra. Estes 
planetas finalizam  o m ovim ento re
trógrado e as questões vinculadas a 
relacionam entos e a construção de 
uma nova identidade e realidade 
em sua vida se torna m ais fluída.

A  — Escorpião
23/10 a 21/11

Esta semana é marcada pela finali
zação do movimento retrógrado de 
dois planetas muito importantes, 
Vênus planeta do amor e dos relacio
namentos, e Saturno, que representa 
nossas responsabilidades e o proces
so de amadurecimento. Com esses 
novos movimentos planetários você 
perceberá que as coisas tendem a 
flu ir com mais naturalidade.

^^Aquario •
^ ^ d e  21/01 a 19/02 |
Nesta semana o planeta do amor, * . 
Vênus, retoma 0 movimento direto í  
e as coisas retomam um ritmo mais * 
fluido e espontâneo, aquaríano. I  
Você sentira esta energia na vida * 
afetiva, na expressão dos seus sen-1 
tim entos. Mas é importante que I  * 
tenha em mente as reavaliações I  ' 
que foram feitas ao longo das ulti-1 
mas semanas.

Peixes
^ ^ d e  20/02 a 20/03
Melhorias nas relações familiares, nas 
questões vinculadas ao lar e imóveis 
e também em negociações, acordos 
e parcerias é o que indica a mudança 
no movimento astrológico dos pla
netas Vênus e Saturno que acontece 
nesta semana, e que favorecerá os 
pisdanos. A partir de agora tudo ten
de a fluir com mais naturalidade.
www.hofoscopPvirtuaL uoL com.br/horoscopo
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Marcos Vencíiííí
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Técnico em Reabtfaç»o. Bichbret em Pskolosia.

Acupuntunsta. EsfanlizadD cm Meckini Tradicond Chmesa

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

www.saletecortez.com.br
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Llan Gong em 18 Terapias Meditação Voga

R. Cel Joaquim Gabriel n° 643 sobre loja - Centro - Lençóis Paulista - SP
C e lu la r  (14) 9134-7329

Pós-graduação pela FMUSP giti Sexualldade^Humana g
GspGcialização Gm Pânico g DGprGSsão

Psicoterapia Individual 
Terapia de Casal 

Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART/Funerária Panico/Funcrària São Francisco
Assossiação dos Servidores Públicos Municipais

R. Cel Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista

(14) 3263-6214

http://www.hofoscopPvirtuaL
http://www.saletecortez.com.br
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Raquel Oliveira aniversaríou no último dia 27. A equipe do 
Jornal Notícias de Lençóis e Isamix, desejam felicidades!

SOCIAL
A ASP promoveu no ultimo 

sábado a tradicional Festa Junina 
para os associados e seus 

dependentes. A festança aconteceu 
no Recanto Vila do Café em 

Alfredo Guedes e contou com a 
presença mais de 1500 pessoas. 

Alem de cachorro quente, pipoca, 
quentõo e muitas brincadeiras, a 

festa também foi solidaria. A casa 
Abrigo Amorada, foi a responsável 
pela barraca da bebida, tendo toda 
a venda revertida para a entidade. 
Houve prêmios para os melhores 
trajes e a tradicional quadrilha.

8 « Ja  o  a n lv a n a r la n t a  
d a  p ró x im a  s a m a n a l

E n v ia - n o a  a u a  fo to  p a ra
iornfit0ttotiolatd»l»n«ol».6om.^

NOTÍCIAS
é

DE LENÇÓIS

Cmtia Fo*

Cristíano Moreno aniversaria dia 2. A esposa Gísele, o filho 
Gabriel, os pais e o Irmão Tiago, desejam felicidades!
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Aríete, Luci, Tiago, Priscila e Silvia na festa junina da ASP Issac, Sonía e Jonadabe membros da diretoria da ASP Daníeia, Sofia e Marcelo
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Evelin e Claudete Fabio, Vanderci e Josiane Gíenda e Ivair
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Kelí e Marcos Luiz e Aparecida Mareia, Paulo e Davi

Edson Correi ĵ Edson Correid/Nono4s de lençóis
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Tamara, Neusa e Josi Tatiana, Cristiane e Rosana
Informe

Valdete e Sandra
Informe'
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o maior fotográlko da raglAol
Uma conqiiliti p m  comwnorar com OS coliboradofM» dtofitM t  «fnlgoc.

Com ¥Océ qua sampro confiou tm nosso trabalho.
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NOVO ENDEREÇO: Rua Anita Gartbaldi, N« 1.083, Cenlro, Lençóis Paulista. Telefone: 3263-5184
0 novo prédio fica praticamente ao lado do endereço atual.


