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Hoje na Facilpa tem  show de

Cantora e compositora, Paula Fernandes, a mineira de Sete 
Lagoas, começou a cantar ainda criança, aos oito anos e, 
aos 10, lançou o primeiro disco independente. Paula Fer
nandes é um dos shows mais esperados da Facilpa 2012, 
um Show romântico que promete emocionar o publico. Com 
previsão de bom tempo para hoje a organização da feira es
pera que um bom público compareça ao recinto. Os ingres
sos inteiros custarão R$30,00 e meia entrada R$ 15,00.

Nas músicas, Paula destila emoção ao falar sobre senti
mentos comuns à juventude que descobre a vida, como re
lacionamentos amorosos, amizades inabaláveis, saudades 
sem fim, traição, amor pelo campo e a alegria dos interio
res brasileiros.

O Circuito Top Team Cup de Rodeio em Touros e início 
das provas de Três Tambores terá inicio às 21h. O show 
da cantora tem previsão para as 23h com recinto lotado.

Domingo acontece a 
grande' final do Circuito 
Top Tean Cup de Rodeios 
e premíaçâo dos grandes 
campeões de montaria em 
Touros e da campeã na pro
va dos Três Tambores. Em

Leonardo
a Rede de Combate ao Cân
cer de Lençóis Paulista.

O cantor Leonardo confir
mou de ultima hora o show 
de encerramento da feira. O 
cantor esta com o filho Pe
dro Leonardo internado em

seguida Show confirmado 
com o cantor Leonardo. O 
ingresso é solidário e tem 
o custo de R$ 5,00 em prol

estado grave, após acidente 
voltando de um show. Após 
o show haverá a tradicional 
queima de fogos.

inilictmmmmmmm Competições Top Team Cup de Rodeio é
Opinião........................................ 2 a principal atração neste final de semana
Cidade............................................3

A principal atração deste final de semana na 35  ̂Facilpa -  Feira Agropecuária, Co-
Cultura..........................................4 mercial e Industrial de Lençóis Paulista -  fica por conta da etapa Top Team Cup. O rodeio

5 será formado pelas modalidades montaria em touros e Três Tambores, e como a tempo
rada está chegando ao fim , às disputas prometem!

Classificados............................... 6
Este final de semana pro- apresentam à noite. Como a Vieira,deltatingacom4031,50 

Entretenimento........................7 rodeio dos melhores na festa começou no último final pontos. Na terceira colocação,
Social.............................................8 arena da Facilpa. Com monta- de semana, houve um rodeio também muito próximo dos

rias válidas para a temporada qualrfy para seleção de três dois primeiros, está Ricardo 
2011/2012 Top Team Cup, as competidores que disputarão Rosa Vaz, de Ortigueira-PR, 
disputas prometem, pois to- o título da Facilpa junto aos já com 3919,25 pontos.

. dos os competidores querem ranqueadosnoTopTeamCup. As classificatórias dos Três
 ̂ garantir sua vaga na grande Desde o início da têmpora- Tambores acontecem hoje e

fntKÍm> 21  fjnai programada para o final da a liderança nas montarias amanhã a partir das 14 ho-
deste mês. As montarias em em touros é do competidor ras, onde saem os 10 me-

Ailton Amorim, mais conhe- Ihores tempos que correm 
cido como Pit Bull, da cidade à noite, durante o rodeio. As 
de José Bonifácio-SP. Com melhores cinco médias de

AGENDA
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mínima 13 touros começaram ontem e a 
programação da modalidade 
feminina do rodeio tem início

Sol com algum as nuvens. 
Nõo chove.

hoje, com classificatórias du
rante o dia, para definição dos 
10 melhores tempos que se

4557,75 pontos acumulados 
ele segue com uma pequena 
diferença entre João Ricardo

cada dia compõem a finai de 
domingo para a definição da 
campeã do rodeio.

35» FACILPA

04/05 (sexta-feira)
21h: Circuito Top Team 

cup de Rodeio em Touros e 
início da prova 3 tambores

feminino
23h: Show com Paula 

Fernandes

05/05 (sábado)
21h: Circuito Top Team cup 

de Rodeio • semifinais 
23h: Show com Thiagulnho

06/05 (domingo)
21h: Grande Final do 

Circuito Top Team cup de 
Rodeios. Premiaçào dos 
grandes campeões de 

montaria em touros e da 
campeô na prova dos 3 

tambores
23h: Show com Leonardo
entrada: ingresso solidário 
- R$ 5,00 em prol da Rede 
de Combate ao Câncer de 

Lençóis Paulista 
Oh: Sensasional queima

de fogos

Ant HIckminn 
•oita 0 vf rbo 
90br« Galiiteu
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"A MÚSICA VENCEU..."

João Carlos Martins 
ocupa um lugar ímpar 
no cenário musical 

brasileiro, tendo sido con
siderado um dos maiores

lador para reverter uma 
distonia muscular, que 
tem como uma das ca
racterísticas a perda dos 
movimentos das mãos.

interpretes de Bach do 
século XX pela crítica in
ternacional, do qual regis
trou a obra completa para 
teclado. Nasceu em São
Paulo, no dia 25 de junho 
de 1940, aos treze iniciou 
a sua carreira no Brasil e

"Depois de 10 anos, vou 
poder encostar os dedos 
no teclado do piano". Foi 
o que declarou o grande 
maestro brasileiro depois 
da cirurgia realizada.

A Vai-Vai venceu o Car
naval 2011 de São Pau

aos dezoito no exterior. lo ao conquistar 269,50
Hoje, aos 71 anos, 

construiu uma sólida car
reira com a sua Bachiana
Filarmônica SESI-SP, a pri
meira orquestra brasileira

pontos na apuração. Para 
arrebatar seu 14  ̂ título, a 
escola levou para o sam- 
bódromo o enredo A mú

j

a se apresentar em janeiro 
de 2007 no Carnegie Hall, 
feito repetido em 2008.

sica venceu! Que prestou 
uma homenagem ao ma
estro João Carlos Martins.

Editorial

Maestro João Carlos,
já se apresentou em Len
çóis Paulista em evento 
de comemoração pelos 60 
anos da empresa Duratex. 
Arrancou lagrimas de Len- 
çoenses ilustres como, o 
escritor Nelson Faiilace.

Esta semana os princi
pais canais noticiaram a 
vitória de um mestre. O

Algumas pessoas pro
vam a todos nós, que po
demos executar grandes 
coisas, desde que sai
bamos aonde queremos 
chegar. Um exem plo a 
ser seguido, um homem 
nascido para fazer gran
des coisas ao piano e ao 
povo brasile iro .

355 Facilpa, marcada 
este ano pelas chu
vas em alguns dos

shows principais, se encer
ra neste domingo. Muito 
brevemente podemos clas
sificar a nossa tradicional

maestro passou por uma 
cirurgia no cérebro para a 
colocação de um estimu-

Edson Agnello é arquite
to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV.

Feira Agropecuária Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista, como uma das 
melhores feiras agropecuá
rias do Estado de São Paulo. 
É claro que um tanto quan
to "elitizada", porem de al
tíssimo nível. Bons shovws, 
rodeio de alto nível e uma

Colunista da Semana
Clayton Pereira

O QUE É PRECISO PARA ACESSAR SITES
DE BANCO COM SEGURANÇA

resce cada dia o sobre a autenticidade

C núm ero de pes
soas que fazem 

uso da internet para 
efetuar

fazem altera-

transações
bancárias.

do site , pois sites piratas 
com intenção de roubar 
sua senha, até poderá 
ter o cadeado, porém , 
não ira trazer a inform a-

jam ais 
ções ou contato com 
clientes através da in
te rnet, basta perce
ber que não são feitos 
cadastros online de

Em presas de segu- ção de autenticidade de
rança, juntam ente com 
o serviço  de in te ligên
cia dos bancos buscam

segurança ao executar o 
duplo ctík.

Um detalhe m uito im-

clientes para acesso a 
conta, som ente indo

m inim izar a probabili
dade de danos a c lien 
tes através do uso de
seus sites, porém , é

portante que algumas 
pessoas se esquecem  e 
as vezes questionam , é 
o fato de responder ou

pessoalm ente ao ban
co para que lhe seja 
entregue uma senha
para o acesso.

Preste m uita aten-

«  «

preciso que o usuário 
fique atento a algumas 
dicas sim ples de u tili
zação.

Sem pre que digi
ta r o endereço do site 
do banco, ve rifica r se 
aparece no rodapé da 
pagina o ícone de um 
"cadeado", clique duas 
vezes sobre o mesmo, 
isso fará com que abra 
uma pequena jane la  
contendo inform ações

não a uma mensagem 
recebida por e-mail ou 
redes socia is, contendo 
links propondo acesso 
rápido e fácil a seu ban
co para fazer alguma a l
teração de senha de se
gurança, ou até mesmo 
problem as na sua conta, 
notas dizendo que o ge
rente do seu banco pre
cisa fa la r com você e etc, 
isso não existe !

ção em quem está a 
seu lado ao digitar sua 
senha, nem sem pre é
preciso ser um especia
lista para fazer o uso de 
uma engenharia socia l.

Qayton Pereira é Pro
fessor de Segurança da In
formação e Mestrando em 
Gênda da Computação na 
Unh/ersidade Estadual Pau-

As centra is bancárias
lista (UNESP) de Baum. 

clayton@>fc. unesp. br
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excelente praça de alimen
tação. Temos também figu
ras como o famoso "doido
da arena", um cidadão, di
gamos assim, peculiar que 
faz apresentações debaixo 
de chuva para o publico

pousou com o locutor Búfa
lo BilI, este ano no meio do 
rodeio na ultima segunda 
feira. Além do show de exi
bição, o helicóptero realiza

presente nos camarotes. 
Enfim, o fato que realmen
te chamou a atenção da ci
dade não foi à chuva, nem 
o rodeio, e muito menos o 
"doido da arena", mas a trá
gica queda do helicóptero, 
modelo Robinson R44, que 
sobrevoava a feira, e que

va vôos panorâmicos para 
que a população pudesse 
conhecer o recinto "José 
Oliveira Prado" das alturas.

A queda do helicópte
ro, que levava três passa
geiros e um piloto, foi la
mentável. A organização 
ajudou no pronto atendi
mento das vítimas, assim

de bombeiros que esta
vam próximos e evitaram 
uma tragédia maior.

De tragédias envolvendo 
diversão e perigo, podemos 
citar o caso do Hopy Hari, 
em que levou a morte de 
uma garota, que até então, 
estava apenas se divertin
do; a falta de atenção e ins
trução do funcionário e da

como o resgate de corpo

direção do parque acabou 
acarretando no pior. A tra
gédia podería ter sido bem 
maior, não apenas algumas 
horas sem energia elétrica.

Politicando
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Washington Scarparo (Presidente do PSC Lençóis) Rodrigo Moraes (Deputado EstadUi

Partido Social Cris
tão defende a fa
mília como base

promover a paz e a justi
ça, que são anseios de to
dos os homens".

para a formação de uma 
sociedade justa e demo
crática, por isso seu slogan 
é "O ser humano em pri
meiro lugar". Entre suas 
principais propostas estão 
àquelas defendidas pelo 
social cristianismo, segun
do define o próprio presi
dente nacional do partido, 
Vítor Nósseis. "Na doutrina

Em Lençóis Paulista o 
partido tem como presi
dente há um ano o em
presário Washington Scar
paro, e está organizado e 
atuante há vários anos em

Além do apoio de lideran^í 
ças importantes, como do 
deputado Marco Feliciano, 
a própria estrutura do 
tido local reforça a possibi
lidade de lançamento, mas

*

Washington afirma que 
apenas nas prévias do pa 
tido isso será definido.

é
í í

Lençóis Paulista, manten
do como ideais os mesmos

Sobre possíveis aproxi-,

defendidos pelos diretó
rios estadual e nacional.

mações com outros par 
tidos, os líderes do PSC,

social-cristã, propugna-se 
pela distribuição equitativa 
das riquezas e pela prepon
derância da vida humana

Sobre a possibilidade 
de lançamento de uma 
possível candidatura à pre
feitura da cidade, o em

garantem que não existê  
intenção em fazer op

sobre qualquer outro tipo 
de interesse. No socialis
mo cristão, o Estado existe 
para servir o indivíduo, e 
não para oprimi-lo. O Esta
do e os governos devem

presário afirma que ainda 
é cedo para definições, 
mas que o PSC tem muito 
apoio e pretende, no mí
nimo, eleger cinco dos 24 
pré-candidatos a uma vaga 
no Legislativo lençoense.

ção sistemática, tanto q 
0 partido simpatiza a apoia-' 
de certa forma o governo ~  
da prefeita Izabel Loren- 
zetti, porém o partido não 
descarta ser concorrente j

administraçãoda atua
nas próximas eleições, dis
putando o pleito em lados
contrários. :í
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chuva, que durou 
entre os dias 28 e 30, 
acabou afastando

Gabriele Paiotto/Noticos de Lençóis

grande parte da população 
que iria prestigiar os shows 
da FACILPA. Em exemplo, o 
Show de domingo, que de
vido ao fato da chuva ter
alagado a arena, as poucas 
pessoas que foram, preferi
ram ficar na arquibancada 
ou no camarote.

Os famosos feirantes que, 
anualmente, levantam suas
barraquinhas de especiarias 
na feira agropecuária, sen
tiram a diferença dos anos 
anteriores em relação aos 
lucros. "A chuva atrapalhou 
bastante, e para mim, nesse 
ano, obtive quase nenhum 
lucro. Sem contar que com 
o acidente do Helicóptero, 
acabamos ficando algumas
horas sem energia, e com 
isso, ficamos também sem
água. O dia foi quase perdi
do com isso" disse um dos 
feirantes que preferiu não se 
identificar. Neste ano, houve

I4
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Expositores reclamam da chuva que ocorreu no último fina l de semana na FACILPA

cerca de 500 expositores em 
todo o recinto, sendo eles 
distribuídos em diversos ra
mos, como por exemplo, ali

mentação, bijouterias, rou
pas e automotores.

Um dos impedimentos 
maiores que a população

mais carente sentiu, foram 
os preços das entradas, que 
estavam entre R$ 20,00 e 
R$25,00 reais. "Tínhamos

que comprar o ingresso, in
clusive área vip, que era à 
parte, com o valor de outro 
ingresso. Quem não tem

uma renda muito boa, aca
ba ficando de fora, porque 
pagar para a família toda 
é complicado", comentou

Bianca Soares, visitante da 
feira. No ano anterior, os 
ingressos estavam entre 
R$18,00 e R$23,00 reais.

//Eu leio o Notícias de Lençóis fP
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CULTURA

OBITUARIO
Ignez T. Pinheiro 

Idade: 78 anos
t  29/04/2012
Local: Lençóis Paulista
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Sosé Luiz de Aitneida

Alpharock, foi formada 
no ano de 2007 com o

Arqutvo pessoal

intuito de reproduzir 
músicas das bandas que mar
caram a história do rock in
ternacional e nacional. Além
da forte influência de ban
das como Guns n'Roses, Van 
Halen, AC/DC, Iron Maiden, 
Whrtesnake, Bon Jovi, Scor- 
pions, PearI Jam e Mr. Big, o

tambémgrupo apresenta 
músicas de conjuntos brasilei
ros como Barão Vermelho e
Paralamas do Sucesso.

Apesar do pouco tempo 
de banda a experiência de 
seus integrantes enriquece 
a harmonia do grupo que, 
antes da formulação do pro
jeto Alpharock, já haviam 
participado de outros conjun
tos musicais. Os integrantes 
são; Cássío Santos (Batería e 
Vocal); Paulo Bortoli (Baixo e
Vocal); Cleiton Carvalho (Gui
tarra e Vocal); Cassiano Rocha 
(Vocal). A Alpharock já vem 
ganhando seu espaço na re
gião e o reconhecimento por
sua qualidade musical. Exem
plo disso foi a conquista do 1* 
lugar no Festival de Bandas 
da Expovelha 2009, que deu a 
oportunidade para o grupo se 
apresentar na Facilpa 2010.

Idade: 55 anos
t  29/04/2012
Local: Lençóis Paulista t

I
l

Evangelino A. da Silva
Idade: 100 anos
t  27/04/2012
Local: Macatuba

It

Carma Lopes Garaveli 
Idade: 73 anos
t  27/04/2012
Local: Lençóis Paulista

Leontina S, Rodrigues 
Idade: 69 anos
t 26/04/2012
Local: Lençóis Paulista

Benedita de O, Soares
Idade: 86 anos
t  24/04/2012
Local: Lençóis Paulista

João Meira Rosa
Idade: 52 anos
t  24/04/2012
Local: Lençóis Paulista

Antonk) Alicio

Alpharock em sua formação anterior, com Gabriel Viotto e Daniel Guirado

Idade: 77 anos
t  23/04/2012
Local: Lençóis Paulista

Informe

Grupo Lençóis Paulista

informe

Paulo Donizetti Venàncio 
Designer Gráfico

Está incluído neste programa:

Passagem aérea ida e volta
Hospedagem no Dlsney's Alt Star Resort, localizado
dentro do complexo Disney
Parques: Magx Kingdom, Epcot, Disney Hollywood
Studios, Disney Animal Kingdom, Busch Gardens, Islands
ofAdventure.emais.
Café da manhã todos os dias no hotel através de Disney Dólar 

> Acompanhamento de monitores da Forma Tunsmo

E MUITO MAIS!

(14) 3264 4381 CARTÃO DE PVC DIGITAL

vivo (14)9672 3995 - Crachá com ou sem foto;

(14)8184 3965

Crachá com ou sem código de barras; 
Cartão de fidelidade;

@ pdvlencois@superig.com.br

Acessórios; 
Cartão de visita.

a

paulo_sign@hotmaii.com
SIGN E IMPRESSÃO DIGITAL

- Adesivo;

1I)j
j

Segunda a Sexta feira

Av. Padre Saiústío R. Machado, 11S1 - Jd. Ubirama - Lençóis Pta
w ,uiJ263 3267

Banner;
Fachada;

Acesse www.viagemecla.tur.br

3  8h00-12h00/13h30-18h00
Faixa;
Sinalização industrial e de trânsito.

Rua Am azonas 252 - Vila Cruzeiro - Lençóis Paulista -

Informe

‘̂ . .S 6  o  amor muda o que já se fez

a força da paz junta

todos outra vez...

Venha, já é hora de acender

a chama da vida.

e fazer a Terra inteira feliz

C A S A  A B R I G O

AMORADA
Os recursos arrecadados em eventos promovidos

pelo Rotary soo revertidos em projetos que

R o u ry  C lub de 
Lençóis Paulisa

beneficiam a comunidade local nacional e mundial
t

5 i anei

\

mailto:pdvlencois@superig.com.br
mailto:paulo_sign@hotmaii.com
http://www.viagemecla.tur.br
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ESPORTE

Associação Zanchin de karatê Espaço do atleta
conquista 11 medalhas em Noticias de lençóis / Gabriele f̂ aretto

//I

etapa de Campeonato Paulista

9  ie:
•  p
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de ouro, três de prata e 
duas de bronze, com Rafa
el Dutra, Rafael Zanelato, 
Gabriela Flores, Marina 
Dutra, Larissa Angélico 
(Ventura FM ), Pedro Au
gusto Brígido, Emanuel Fi- 
delis, Gabriel Dutra e Bru
no Bolonha.

'E bastante legal ver o 
aluno disputando um cam
peonato, a inda mais sendo 
o Paulista. Eu não disputo 
mais, porque prefiro voltar 
minha atenção ao aluno. 
Apesar de ser uma competi
ção individual, acaba sendo 
coletivo, porque há uma in
teração entre toda a equipe". 
Raphaet Blanco, Treinador 
de Karatê / f

Nodcias de Lençóis / Gabriele Pazetto

<•/]

U
Todos os atletas se 

classificaram  entre os me
lhores do Estado de São

Esse cam peonato pau
lista está  m uito fo rte , com  
atletas bem treinados, o

V ^

I * . OO

A SSO CIA ÇA O

ZANCHIN
Paulo, para as finais do 
Campeonato Paulista, cuja
competição acontece no 
próximo mês de maio. 

"Estes resultados con-

- S P
H

Os competidores Gabriela, Larissa, Rafael Zanelato, Emanuel, Gabriel, Pedro, Bruno, Rafael e Marina

Associação Zanchin 
de Karatê, dirigida

classíficatóría

pelo professor Ra- 
phael Blanco, esteve no 
último sábado 21, em Var-

na etapa 
do Campeonato Paulista 
de Karatê. O evento reu
niu mais de 300 atletas de

gem Grande do Sul repre
sentando Lençóis Paulista

todo o estado, e contou 
com a presença de atletas 
renom ados, como Marco

Aurélio de Sá, carateca 
perm anente da Seleção 
Brasile ira , entre outros.

Nesse evento, a Asso
ciação Zanchin represen
tando Lençóis PaulistaLençóis 
conquistou seis medalhas

quistados anteriorm ente 
nos enchem de esperança. 
Apesar dos parcos recur
sos, estar entre os melho
res do Estado, conquistar o 
títu lo  paulista, fazer parte 
da seleção paulista e po
der disputar o nacional e 
até trazer medalhas para a 
nossa cidade é sempre um 
sonho, e graças ao suor 
e dedicação desses atle
tas, esse sonho está aos 
poucos sendo novamente 
conquistado" comenta o 
professor de educação f í
sica e técnico Raphael.

que torna o cam peona
to difícil, mas ganhando, 
nos classificarem os para  
a fina l. Temos que treinar 
m ais fo rte  agora". 
Gabriela Flores, estudante

I

Not<aas d« lençóis / Gdbnele Pazetto

'O cam peonato paulista  
que estam os participando  
é um passo muito im por
tante para quem luta, 
pois ganham os destaque. 
No fin a l do ano passado  
consegui se r fa ixa  preta, 
e esse fo i o meu prim eiro  
cam peonato disputando
nesta categoria".

Rafael Zanelato Fernan
des, Balconista A

Informe

a partir das 20h30
Dia das M ães

r Celebre bons momentos ..«Lt tSPOffl.,.

t  e
ao lado da pessoa mais especial

O  valor do convite inclui buffet
e bebidas

BA N D A

Éiir* euuiviR íiTl I

O  m e lh o r d o  P o p  R o c k  d e s  ztrtos

Venda de m esas com  6 e 8  lugares 
a p artir de 28/04/2012

w w w ,C lubeM arim bondo.com ,br

14. 3269 3400

Fisioterapeuta
Dra. Caroline Paccola

Crefito: 3/109214 -F

Fisioterapia estética
e carboxiterapía

“Digno é
0 trabalhador

do seu salário".
Lucas 10,7

9148-0359
f  1-b

Projetos e Instalações Elétricas

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1241 - C§|ltro

Eduardo Correia Prado 
Técnico em Eletrotécnica 

CREA: 5062957151

Celulares 
(14) 9734 6484 
(14)8139 6844

E-mail; elshaddav34@hotmail.com 
Lençóis Paulista - SP t

mailto:elshaddav34@hotmail.com


CLASSIFICADOS
Informe

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

\fende^ inda Resid V. 
AntonieCa t 3 dorms. 
sd 1 ec. st, s. estar, s. 
TV, wc soc, ampb s. jant 
Int. a coL, coz. c j acesso a 
as, *  e c . rancho ár. br ^  
dxrr. fbmo, pia, balcão. 
Obs.: quirrtal grande cJ esp. 
(V pisdna. 2 vgs oob. Ejc 
iirróvell C82568 /14-9635- 
2290 - 3263-3163 -  vita- 
giano.aom.br / reC 00184

Vende-se sobrado ç/ 200 
m* reg. prtvil. do id. Amé
rica. Baixo: tirrda s. visitas, 
coL ^  sala jantar integ. 
wc social e 1 dorm. Cima; 
s. TV Intima cJ sacada, 3 
dorms, wc social + edíc 
^  1 dorm., sala, coz. wce 
quintal. 5 vagas, 2 cob. Ac. 
financl Toninho - Cred 
82568 - (14) 9635-2120 / 
3263-3163 - www.vita- 
gliano.com.br / ref. 00154

sobrado t j  
350m* e c  kxalà. Várias 
salas, ótima cozinha, 3 dor- 
ms. (2 suítes). WC social, 
ar. lazer e ar. p/ escrit ou 
cinica integrada ao imóvel 
Obs: acab. nobre (J  vista 
panorâmica p/toda bdade 
Várias vagas. Ac Permuta e 
estuda propostal VitagHa- 
no (14) 9724-8803/3263- 
3163/reí 00114

Wndese casa em 1/2 ter
reno cJ indo acalx em óti
ma kxab. da Rondoa Saía 
de TV, 3 dorms, WC socbI 
grande, jd. lr>«mo, CDZ. e ̂

ç/ churrasq. no mezanrio e 
M a vtsta panorâmica para 
a
Fftanc! VltagMo {14)9724- 
88IS/3263-3163/reC 00115

Vende-se casa ̂ 40m^ em 
ec. locaNL do Jd. M. Lutza I 
(terr. t  murado de esquir» 
c/ 234m*), rua atem . co- 
meroal, 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- 
gii3no.oom.br / ref. W175

Linda resid. no Jd.ten^arati 
0^445.00 m* terre.L042,00 

amplos ambientes boa 
plarte, 4 dorms, sendo 1 
sufte, 3wc sodal 2 salas, 
1  sendo piso de mármore 
italiano,piscina.churrasq.

- www.vrtagliano.oom.br / 
reftt)ldS

Vende-se casa em L no Jd. 
M .ÜJÍzalV^53m *. Possri: 
Idorm , MC soc, slv, ooz. -«■ 
teneru. Obs.: fete acabam 
Pedro / C82568 -  14'9635- 
2120/3263-3163-vtegla' 
naoom br/rei 00177

Vende-se casa c/2 dorm, 
sala ampla, oce., banheiro, 
^ragem, área de serviço, 
ectoila nos furclos com 
dHjrrasq. *  2 o&modos e 
bar^«iro. terr. amplo rx> 
Jd. Principe. R$ 140.000,00. 
1d 32641456

Sfende-se asa no temaraty 
(Lg. Prata) em terr de355 m̂ . 
ündo jd  ert. ̂  ar lazer e
s.
-saio oce. c/i. jartar integí: 
wc social 2 dorms esp. (siâe 
^  Ndo). Obs tudo c/ece l 
acábmento e mUto arm 
plaa embutida 3 vagas. Ac 
financ e propostal Tbninho

- Cred 82568 -  (14) 9635- 
2290/ 3263-3163 -  www: 
vitagianacombr/re( 00156

casa na 
Com 3 dorms, wc sodal sala 
tvAisA. abrandada, ampla 
ooc (/saía akiv)antar inlEg, 
■F ac serv coberta, bom aca- 
bamenta Além de. ar. lazer 
c/ churrascty WC, e desp. 2 
vasssr :joberta. Ac ftnarc e 
estuw proposta! Vtegiano 
/ Oed 82568 -  (14) 9724- 
8803 /3263-3163- wwwcw 
tagianaoombr/ref 00135

Casa simples no bair
ro Maria Cristina, 
600 mts do centro. 2 
dorms, sala, cozinha 
e WC. Obs.: Ideal p/ 
investimento, apenas 
RS 60.000,001 Pedro 
/ C115143 -  14-9635- 
2120 / 3263-3163 -v i-  
tagliano.com.br / ref. 
00146

Wndese casa c/ 179m* 
nĉ Q em terc de 42Sm̂  no 
temarab. C/ 3 dorms. serv 
do 1 sute doset, soc, 
ampb saia estar-vigtas, saía 
TV, \aabo. ase gde rterl a 
ac sent 2 cob. Obs bom

ftel Pedo -  CL15143 /14-
-vi-

ta^ano.oombr/ref 00189

Vtende-se casa c/93nf bem 
locab. do Jd Pttidp^ 2 
dorms + 1 óbma suft̂  wc

americ, bom acab-«■ ac iasr 
^ dxjTasq e esp. pisdna. 
2 vgs oob Estuda prop. e ac 
francl f^ /C8256B -14-

-v4
tagianojxm br/00174

Wndese asa c/ 2D7m*, na 
ContETte (900m oenlroi ter
reno 300 m*. Sab de wdtas, 
de b( aW  ̂ ntar, asrha, 3 
dorms ̂  siAî  wcffachada c/ 
varanda. Edbjb c/ dsp. a/i,

espaçosa e ar̂ aĉ  3 va^  
oobert. ampb. Ac Franc 
estuda pemnutal VKagfamV 
Cred82568- (14) 97865951 
/ 32648192 -  wwwvte^ 
nacomJx/f^ 00143

Vende-se Apto no Jaca- 
rarvdá 2̂  andar 1 va^ 
na garagem ,plso de 
rrvadeira,armário embuti
do coz e em Idorm, venha 
conferir C82S68/14-9635- 
2290 - 3263-3163 www.vi- 
tagfíano.com br ref:00199

ótimo acabam, no M. Azii 
São 106m̂  em boa pbr«% 3 
dorms, wc sodal sestar, CCS. 
c/ l^ção p/& jantar *  rarv 
cho de bzer ̂  dxfTaqueta. 
1 vg. cob C82S68/149635-

rv>.oom.bf /  ref 00191

\fervdese casa no Jd Ubira- 
rrva, ótina ft/ nwest S  TV, 
oce. 2 dorms. MC sodal bem 
iuminaob. Ampio espaço p/ 
edKiia-f 3 vogas (1 coberta). 
Toninho-C82568/9635- 
2290 -  3263-3163 -  v it ^  
nacorribr/ref 00155

\̂ nde-$e casa c/ 272rr/ em 
e c  b c do Itamaratl tem 
de 396m*. Dorm siite c/ 
doset, + 2 dorms, wc soc, 
ampb sab estar-vstas, sab 
TV, jd  ítkc.  sab jantar,oo2. gde 
^  arm , ac serv ■*-ac bzer ̂  
ducha, chcrt), vorarvla, wc 
e esa 2 oob Obs ria  em
acabmtol Tbninho-C82568

-vi-
tagbnacom.br/ref00157

Wndese casa novo em fren
te a praça no KapiÃ ideá p/ 
festas. C/ 1 dornn sJbe, sab

ac serve,-f qLstaí ̂  gde esp 
p/ piseba e ooméic, agre^ 
da 1 vg cob, e c  nvesb 
doç ŝenas R$ 120000001 
Tbnfeho -  Çg?5fiR / 9635-

nooombr/r^ 00167

Wndese casa l£6m  ̂bem 
bcab. na Cecap 3 derms, wc 
socÉl sab tv / ester, CCS, bom 
acab + ac bzer ̂  (hurasq e 
wc 2 vgs oob Estuda prap e 
atfranclPec*o-ai5143/ 
149635-2120 /  3263-3163 -  
vtegbnooombr /  lef 00179

\fendesecasa noJdfeamara- 
ty C/4 donns. sd 1 e c  st c/ 
hid s, vis. s. TV wc soc ampb 
ooe. c/ a s  int esp-»ec ác br 
ç/ (hurc femok pi4 bakâa 
Tbcbavorandótvstcbstvoí- 
tacb a natueza,  ̂ornam.

rnóvell Tbninho -  C82S68 / 
9635-2290-3263-3163-vi- 
tagfanooombr / ref 00172

</ 40rrf 
em terreno de 213m*, e c  
bcaiz. do Jd Rapeã (Uan 
do centro). C/ 1 dorm, wc 
soc, sab e ooz. v^ ctesc 
Opon RS 8500000! Pecâo 
-  015143/(14)9635-2120 / 
3263-3163 -  wwwvtegia- 
nocombr / ref 00181

Vende-se rcjidjnda de 
390m̂  em arri^ terreno 
oom l-080m  ̂tudo do rrrais 
alto padrão no Jd Granvfle. 
Sofisticado hal de entrada, 
ambientes amplos, sab 
oom
de bzer. Venha conferir e 
corvhecer esse excepcional 
e elegante imóvel com: 
Toninho -  C82568 / 9635- 
2290 -  3263-3163 -  víta- 
gbnoxombr/ ref. 00173

TERRENOS/
SÍTIOS

Nfendese lote c/ área de
2290 - 3263-3163 -vtegia- 2S3m>, bem kxafaado na V.
noxonxbr/ref 00188

Vende-se o a  c/146 m̂ , no 
centro prÓK. a UrwTved. ideal 
p/cinica. Ampb sab de visi
tas e jantar, coz, 3 dorms ̂  
1 sufte, WC social -f ar. baer, 
chunasc). e c)uiital 2 vagas. 
Ac Rrvanc e permuta! Víta- 
gMo / C82568 -148724- 
88Q3/3263-3163-vit^ 
noxombr / ref 00112

VerxJe-se resid. c/ 85m* 
no M. luíza 1^ 3 donms:! 
suite, sab visit, wc soc, 
ótmva coz. c/arm.. 2 vagas 
desc Erc acabmto e espa
ço p/lazeri 082568^635- 
2290-3263-3163-vít^ia-

Paocxb (600mts do oentro)̂  
c/ muo e oíçada. Preço 
especial aceita propostal 
Ffecio-CllS143/148635- 
2120 /  3263-3163 -  vtegia- 
nooorrüx/ref 00180

\fende-se terreno (área) de 
315m  ̂no centro (c/ edft. 
antiga), kxa&z. oomeroal a 
400 mts cb XV Nerven^xo. 
Oporturtidade invesbmerv 
tol C82568/14-9635-2290 
• 3263-3163 • vit^ftano. 
oorrLbr/ref 00182

Wrxie-se barracão (centro), 
novp c/ ISOm* terreno
pbna pé <k. alta cobeit 
estrut rrretal, ptso cim. po-

ISAMIX
CONTRATA

Engenheiro Civil 
com CREA

Envie seu currículo para 
tsamlxinterfor.raquel@yahoo.com.br 
ou Rua Anita Garibaldi, 690 ■ Centro 

Lençóis Paulista • SP

'Trabalhe com quem faz história 
lsamlx.tradlng@yahoo.com.br

ff

ida fed acesso p/ cargas, 
wc serv, coz, + escrt c/ mc/ 
Irvest z/ aluguel garantido 
I Vit^iano / CS2568 -14- 
97248803/3263-3163-vi- 
tagjbno.com.br / ref 00104

VervJe-se chácara c/ 
16.880 m2 de área á 6km 
de Aíf. Guedes, fácil aces
so. Possuí: pomar, trans
formador (energia) inde
pendente, mirra d'água e 
um tio (córrego) na di>risa. 
C82568 / 14-9635-2290 
- 3263-3163 - vítagliano. 
com.br/ref00183

Wnde-seterreno cfe628m̂  
no centro {c/ edk. antiga), 
kxafz. altamente comeraal 
perto de tucio ISO mts cb XV 
Noven r̂a / C82S68 -  14-

-V»-
te^brroxombr/ ref 00176

\tende« teneno (̂ ••íOO m* 
c/ 29mb de teida em reg

b, ótino (V conste de ̂ ripãê
loja- Oport (V nvestidort 
Estucb propostal Vtegiano/ 
Oed82568- (14)97248803 
/  3263-3163 -  wwwvtegia- 
ncxcombr/r^ 00138

Vendeee lote ̂  ampb área 
efe +700m*. na São João 
(900nmt) efo certro. Ots: 
regao pr^iegbcb e trarv 
qula, já murado e c/caíçada. 
Oport de gde. área prúc 
do centro! Vitagfiano / Oed 
82568 -  (14) 97248803 / 
3263-3163 -  www\itagSa- 
nacombr /  ref 00139

Vende-se terreno ̂  275 m* 
(11x25) no Centro • Aa Ga- 
ríbalcS, ideal p/^ l[âo ou es
critório. Possui asa  simples. 
Oport p/irvestidor! Pedro/ 
Oetí 82568 - (14) 9635- 
212Q/3263-31S wwmcvv 
tagianoxombr/ref 00158

Nfendese área (terreno) de 
L730 m* rx) certro (pi6c 
estação 400 m dá XV de 
ncTwembro). ftssu  casa 
oonservQcb c/ 2 dorms, 
sab , ODZ e wc E)c oport 
{V rpvestimentDl Tbninho/ 
Oed 82568 - (14) 9 ^  
2290/3263-3163 www 
vte^anoxombr/tef 00159

Vende-se síbo c/ 1331ha 
próK. Borebl possuí: nas
centes água. 2 casas p/ a> 
bboradores, ar. de APP, ar. 
(V oomp. de reserva, ener- 
gb elét, água errcan, top. 
s.-plarva, ideal (V psicaitura/

ranária Ac permuWpro- 
postal Andrade / C82568 
-  14-9683-6437 / 3263- 
3163 -  vrtegfiarro.ccxTvbr / 
ref. 00164

Sfeo em Vbn̂ ória a Son da 
Usre São José 21 aiqu, 1/2 
cara e 1/2 pasta C/2 rrwB

pxnare 
A49635-2290 -3263-3163- 
vtê anojcomfar/r#00193

V  400m  ̂tert pbna possi). 
arrpiação de * 400rrr̂ , pé 
dr. alte, paredes aKervarb, 
oobert estrut metal, pGO 
òment alta resist, wc serv, 
+ esaiL frontal Locab. es
tratégia p/Supermenado! 
Vtt^ÜVK} / C82S68 -  14- 
97248803/ 3263-3163-vr- 
tagKano.comJy / ref 00113

chácara c/ 
LSSOm̂  em Alf. Guedes, 
oom <Xima casa e ixn ma- 
ratrtvoso pomar, errerg.
elétrica acesso em asfalta 
ar. oerc c/ npwra PeeXo 

/

nacom.br/ ref. 00166

Sítio com 2,7 alqueires, 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, pas
to. casa e amplo salão 
festas. A 12 km da cida
de. Excelente Propneda- 
de! Vítagliano / C82568 
-  14-9724-8803 / 3263- 
3163 -vitagliano.com.br 
/ ref. 0005

v e íc u l o s

Verrde-se Horuía FIT-LX, 
ano 2011, com 30.000 
km. Valor R$ 45.000,00. 
Tratar (14) 9712-0847,

Verxie-se C3,1.4,04. Com- 
pl, preta gas. R$ 25500,00. 
Vartão Veíaéos - Fone:

Verxie-se Parati, ano 1993. 
Básico, prata, álcool. RS 
11.000,00. Vartío Veícu
los • Fone: 3263-2128.

Vende-se Scenic 2.0, arv> 
1999. Compbto, cirtza, ga- 
soM. R$ 19500,W. Vartão 
Sfeíojlos - Fone 3263-2128

Vende-se Strada,2000. Bas., 
boa gas- R$ 18000.00. Var
tão - Fone 3263-2128.

VbxfeseQlA.OaCom ple- Vende-se Uno 97. VE, TER, 
tepretDFte(R$3050Q0Q\br- veixie, gas. R$ 8500,00. 
tâoVtoias-For«32632128 Vartão-Fone 3263-2128

WndMe Chevette, 9a Ro(b WndMc \to,ogB 83 Bás, 
bca ^  RS 650008 bca ̂  R$ SjOOOOO. Vartão 

V»tão-Fone 3263-2128

Vtende« Corsa 0»sic ano Vendese ou troose Cou- 
2000. Correi, verde, ̂ R $  ner L6C 2001, mp3, prete- 
16500,00. V»tâo Veícuíos - tor de caçamba, lona marfe- 
Fone: 3263-2128 ma Fone 32644345.

Verxie-se Corsa Wagon 97 
DH, VE, TR, dnza, gas. R$ 
14.000,00. Vartão Veículos 
- Fone: 3263-2128.

\fendeseEsoort9IBás,dou- 
rada g3L R$ TOOOOa Vartão 
VaoAx-Fone 32632128

Wndese Esoort 94. Bás« 
prata áfc. R$900008 Vartão 
Vbaicx-Fone32&2128

Verxie-se Fiesta Sedan 
Street 2002. Bás, prata, 
gas. R$ 18000,00. Vartão 
Véiaios - Fone 3263-2128

Vende-se Fiesta lA  99, VE, 
DH, azul gas. R$ 1100008 
Vartão W ía ias-32632128

Vendese Ftfa 1300 7S. 
bás, boa gas. R$ 450000 
Vártão-Fone 32632128

Vende-se Gol 1.0, 93. 
Bas., branco, gas. R$ 
9.500,00. Vartão Veícu
los - Fone: 3263-2128.

Vérxiese Gci lA  98/99 Bás. 
boa gas. R$ 1380000Wítão 
Vekii06-Pone32&2128

Vende-se Gol 18 92. Bás., 
bca álcRS9500,00. Vartão 
\feicul05 - Fone 32632128

Vende-se Gol Spetíal 
10, ano 2002. Abrme, 
trava, branco, álcool. R$
14.800.00. Vartão Veícu
los - Fone; 3263-2128.

Vende-se Kadett 1.6 
SL, ano 1992, Roda 
Liga, prata, álcool. R$
8.500.00. Vartão • 
3263-2128.

VÍÒÚUÜO
TECNOLOGIA E QUALIDADE

3269-6900
Pvças OrifinaU» Profmtonaii tm naòof na fébrka* 

Cantro Automoth^ Alinham anta lava ftm . 
HifkniaaçAo^ Polimanfo

Amplo terreno de 430m* 
c/ 42 mts de furrdo, em 
reg. comerc. da rua 28 de 
abril ótimo p/ construção 
de gal(̂ o/k)ja. Oport Es
tuda propostal Vttaglbno 
/ C82568 -14-9724-8803 
/ 3263-3163 -  vítagtbno. 
com.br/ref.00122

Wrxie-se Paio WeekAtkcnt 
lAOLCompL pratagas 
R$ 2450000. Vartão Veícu
los-Fone 32632128

Verxie-se Palio Weekerxi. 
Compí., preto, Flex. R$ 
30.0(X),00. Vartão - Fone: 
3263-2128.

D 2012. Paga 
FtS290000Cel97745355

Wrxie-se soeio  08 bca 
16 flex. Sto a rt, prat ca
çamba trva abrm e CDt R$ 
22500AOCel9601-0895.

MOTOS

Sferxle-se CG FAN 125 
2012. Pagan Motos Corrta- 
topelo Fone3264-4345

Vende-se CG FAN 150 
Flex /12. Pagan Motos - 
Fone: 3264^345

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

Vbide« BROS ISO FW U

Vende-se LEAD110. Pagan 
Motos-Fone: 3264-4345

Wndese CB 300 P a^  Mo
tos-Rxre 3264-4345

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

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

Vendese Biz 100, 2004, 
básico, preto, gas. R$ 
3.500,00. Vartão Veícu
los- Fone: 3263-2128.

Vendese CB 300, 2010, 
Completo, preto, gasolina. 
R$ 10500,00. Vartão Ve
ículos-Fone: 3263-2128.

DIVERSOS

PraC de Espanhol procLiar 0 
Coíégto São José de Lençóis 
Pauista, oom proj. de tre 
baãx> e ojrricuío até 09AM. 
Entre^  na recepção.

Verxiese vitro para ba
nheiro vascubr 50x50 rxM) 
R$ 50,00. Tratar 3263-2584 
comNacfr.

Vendese st» Borebí (rrttrge 
arxk) a ddade) 53 ab (Area 
rurall rico em água R: Jesé 
Nbrques Prada 592 R$ 
laOOOQOO c/ Sérgio Bora- 
nei.Fone:(14)8160-2168

Nerd^ Promoção cadeira 
de rcxbs bás. a partir de 
R$3S0AVmotortzadas R$ 
879OO0/t»M  R$ 2SA00.

ftfemH  marxitençãa Mu-

EMPREGOS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO DISPONÍVEIS

Aàvogodo (escritório} 

Açouguem ím asc e/em ) 

AlmoBT^ fnxBc- ogieriénda compnMidoJ 

Anaista <te suporte tá tico

A sssu n te  d r vendte (troboaw  em Banri) 

Aíendente de farm óoa {apenénoa no d rro j 

A uxlkv odrmnstTatPM

Aux^ofdecoanha

Amohar de eletndsa  

Awdbar de kifonnódai

Comareim

Chunxsqueeo

Lotnbodof

Mecárnoo eietnosto a diesel 

Mecónico de automóveis 

Mecórveo de m otor o <tesd 

Mecâmeo de vetuios leves 

Mecânico de vekuêos pesodos 

Mecónico Industrial 

Montador de m ó w  

Operador de ca ia  (com apen inao) 

Operador de am o (das 14h ate 22h) 

Operador de em pihodeiro 

Aedrero (m osojÊno O d ! A/B] 

Pedreiro (mascukr)o)

Corretor de Im oveé (curso 777 - Tgaiíco d r Prpj[ d r Ed  «seo ío/ocodemia c/exp .)

Transações ImotxSórias) 

Cor)sultoe de vendas im obl6ána(s/a^ )

CEVisuftor dr vmdas ̂ prcid Qum e

Costureira geral (com expenéndo) 

Coanhetro

Caar)hero (euAjsivam eníe m asej 

Oesossodor ftrob. em /rígor^co em São Cotios} 

Domésbeo (Exp comp em carteira) 

Empacotodor 

E/Kom dor Irtdustriol 

Eletnàsto de monutençjõo Industrial

Promotor de Vendos
1

Quítmcd fvp g D )^  e remporarnj 

Pecuperodor de crédito 

(oporruntdode fiT  primefro emprego) 

Recepoorxstp/oux. (m osc CNH A/B) 

Representante eomeroal 

Servente de obras

Supervtsor/encatregodo de compras 

St̂ TfMSOr d r vendas 

Tratonsto ogncola

î ndedor imotêàno (bom vend/em preso

*ãé̂ *4P de monutertçào Industrial (curso encaminho para curso téc de tnm i mob-}

de 600 horas e NR 10) 

Eletricista de automóveis 

Eletnósto de vekuhs 

Eietroténto

Verxiedor de serviços (s/ogx t/CNHCouD) 

W ndedorde servços (puMoefede em outdoorú

Véndedor

Entregador

\jbndedor aetemo (Bauru. Botucotu e Ja/) 

Vendedor oetemo (oob. em Barwi) 

Vendedor externo (p ififkxK kir de á ^ )

Garçom (ogi- em  churmscano passar espeto) >^ndedor de m at de coratruçõo (m asej 

Instrutor^der agrícola (r^  SOo Manuel) \Agaonte (curso atuab. aom experiência)

Unho de proikiçdo (área m o^ leifo} Vigdante (curso de mgionte e CNHJ

\/àgas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador

Para cadaso^amento no sistema através 4o PAX basta comparecer portando: RG. CPf. 

Carteira de Trabalho. Comprovante de Endereço e Número do PtS (Para quem possuir) 

Informações:(14) 3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT: Rua Ce(. Joaquim Gabriel. 11 - Centro

VENDE-SE

4. •v - - —-iV • i<e
1̂ .

\
]
A

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 vagas. 
Área construída de 85,70 m2 de área 
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.

Têí:32&65a9/9702^779

< • *  . 
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0  '̂- . vítagliano
Negócios Imobiliários

Avaliação Mercadológica 

Documentação Registrai 

• Assessoria para Rnanciamento

Administração de Construçães

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

http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vrtagliano.oom.br
mailto:tsamlxinterfor.raquel@yahoo.com.br
mailto:lsamlx.tradlng@yahoo.com.br


ENTRETENIMENTO

fc n tt : site O Fuxieo

< • Silvio "perde" a calça no programa
No domingo (29), Sil

vio Santos protagoni
zou uma cena muito 
hilária na tevê. Sua 
calça caiu quando 
fazia o programa, 
deixando sua 
cueca à mostra. 

"Caiu a calça do 
animador. Quem

mandou não segurar?", disse 
Silvio às gargalhadas. "O que 
eu faço agora?" questionou, 
levando a platéia aos risos. Ele 
recebeu instrução de ir ao ca
marim, mas, com bom humor, 
continuou no palco. "Que ir 
pro camarim que nada. É só 
apertar o cinto aqui", disse ele, 
que arrumou a roupa no palco.

Padre Marcelo Rossí: "Cheguei a usar anabolízantes"

it'

No domingo (29) no Fan
tástico, o padre deu um de
poimento bombástico. Ele 
falou sobre sua rotina antes 
de descobrir a vocação e de 
onde como se tornou um dos 
membros mais conhecidos da 
Igreja Católica. Contou que 
era obcecado por seu corpo e

malhava durante horas, todos 
os dias, almejando alcançar 
uma forma física invejável. Co
mia 60 claras de ovos por dia 
e confessou que chegou a fa
zer coisa pior para ficar fortão. 
"Eu tomava anabolizantes. 
Usei por cerca de dois a três 
anos", revelou o padre.

Ana Hickmann solta o verbo sobre Adríane Galísteu
No programa Muito +, da 

Band, Adriane Galisteu par
ticipou do quadro Roda de 
Fogo, no qual opina sobre 
algumas celebridades. Foi, 
então, que surgiu o nome de 
Ana Hickmann no painel. Ga
listeu afirmou que não quer 
o mal de Ana, comentou so
bre o desentendimento entre 
Ana Hickmann e Chris Flores,

e completou com dizendo 
que "um filho vai melhorar 
muito o jeito dela [Ana]". Ana 
Hickmann, não gostou do que 
Galisteu disse e abriu o verbo 
afirmando que ela perdeu a 
chance de ficar calada. Ana 
disse que não vai processar a 
apresentadora da Band, mas 
ficou profundamente chatea
da com as palavras dela.

27^ passo para uma vida feliz
Enquadre todos os assim chamados "desastres ou falhas" 

com estas palavras 'Em dois anos, isto importará?'
Fonte* Regina Brett, iom ai The Piam Dealer* Geveland, Ohío USA

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

Semana com reflexos sobre o tra
balho, a saúde e as finanças. Saiba 
o que é essencial, e valioso. Opor
tunidade de desenvolver os seus 
talentos e recursos. É também 
uma semana importante para pra
ticar 0 desapego, nativo de Áries.

^  Touro
49Í de 21/04 a 20/05

Este é um momento precioso 
aos nativos de touro, com a lu- 
naçâo que se refere ao seu sig
no e que favorece novos passos, 
objetivos e realizações. E esta 
é também uma semana muito 
especial e importante para as 
questões afetivas. Muita criati
vidade e produtividade. É hora 
de materializar as suas habilida
des, taurino.

j -  Gêmeos
de 21/05 a 20/06

A fase que antecede o aniversário 
pode ser um momento próspero, 
de colheita de resultados do que 
foi feito desde o ano passado. Pro
cure observar quais são os seus va
lores mais importantes. É uma se
mana de buscar o aprimoramento 
interior, com destaque para as 
questões emocionais e familiares, 
geminiano.

Câncer
H  de 21/06 a 21/07

Excelente período para os can- 
ceríanos angariarem apoio aos 
seus projetos, perceberem quem 
são os seus verdadeiros amigos e 
com quem podem contar. É um 
momento também de colheita 
interessante dos seus esforços 
profissionais do passado. Um 
momento de realização e de ma
terialização, canceriano.

de 30/04 a 05/05

Leão
W  de 22/07 a 22/08

É um momento interessante para re
fletir sobre o verdadeiro significado 
de realização, sucesso e prosperida
de. É também uma fase interessante 
para ter prudência em relação a gas
tos e para aprimorar a expressão de 
suas potencialidades, leonino.

Virgem
9  de 23/08 a 22/09

Ao longo desta semana teremos 
uma conjunção entre a Lua e Marte 
em seu signo, virginlano, favore
cendo a consciência do que deve 
ser aprimorado em suas atitudes e 
também nas questões emocionais. 
Tenha cuidado com a tendência a 
ser muito crítico, a se cobrar em de
masia. Este é o momento que enfa
tiza a possibilidade de realização de 
seus ideais e sonhos.

Libra
^  de 23/09 a 22/10

Semana importantíssima para 
a resolução de pendências, que 
podem estar relacionadas ao tra
balho e às finanças, com favoreci- 
mento para atitudes desapegadas 
e também para a percepção do 
verdadeiro significado de prosperi
dade. É um momento interessante 
também para buscar mais qualida
de de vida e saúde, libriano.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

Fase interessante para você se 
conscientizar que aquilo que ad
mira nas pessoas é capaz também 
de desenvolver como qualidade, 
escorpiano. Este é um momento 
muito importante para questões 
vinculadas a parcerias, relações e 
associações. E esta semana tam
bém enfatiza estudos e contatos de 
caráter profissional.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Momento para a vida profissional, 
espedalmente se você gosta do 
que faz, se faz com criatividade e 
também se busca o contínuo apri
moramento. É um momento inte
ressante para perceber as suas reais 
prioridades, nativo de Sagitário.

Capricórnio 
^  de 22/11 a 20/01

Ao longo desta semana chegam 
ao ápice as questões relacionadas 
à vida afetiva, ao amor, à relação 
com crianças e à expressão da 
criatividade, capricorniano. É tam
bém um momento interessante 
para você compreender que está 
numa fase preparatória para fu
turos desafios profissionais, onde 
conta muito o seu desejo de aper
feiçoamento.

Aquário
^  de 21/01 a 19/02

Os temas enfatizados nesta se
mana estão relacionados à fa
mília, ao lar e à vida privada dos 
aquarianos. É um momento inte
ressante, de valorização das sim
ples e boas coisas da vida e tam
bém é uma semana que ressalta 
este processo de aprimoramento 
e de cura que está ocorrendo 
com você, aquariano.

Peixes
de 20/02 a 20/03

Este e um momento interessante 
para você colocar em prática os 
seus ideais, os talentos e a habili
dade de perceber a beleza, piscia- 
no, e de traduzi-la em criatividade. 
É também uma semana muito im
portante para os relacionamentos 
e parcerias, especialmente os de 
caráter profissional, pisciano.
WWW. horoscopovirtuol. uol.com. br/horoscopo

Caça Palavras Palavras Cruzadas -A «
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Fonte: www.sol.ett.br

F: XI díniCQ dc HicIroteropÍQ de lençóis Paulista

(14) 3264-2412
Cel. V irg ílio  R cxh o , 221 - le n ç ó is  PcA jlisto

CAMINHÃO
CANGURU
CARACOL

CARTA
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CASTELO
CAVALO
CHAVE

COMPUTADOR
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Palavras Cruzadas
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Revendedoia oulorizadci 
Avon em Lençóis Paulista

(14) 3263-3773

Rua; 7 de Setembro 1051 Centro 
(próximo a Igreja Matriz)

QJO0UJVS/Í o inQ it/riisiuj—toaiefi-tado^ BAW

•5*

5»

• t  Ui*-

Uan Ccng • • MoJrlavâo

Breve em novo endereço!

Mdrcos Vencííííí
www.marco5venditt<.cofT)J>r

Técnico « n  R eabiàiç*), te tu re l em Psicologia. 
Aojpunturtsta. EspediUzado cm Medicina Tradidortal Chinesa

Presentes e Decorações
E-mall; rose.1666@hotmail.com

(14) 3264-4495
Av. 25 de Janeiro - N° 444 Lençóis Paulista

J

7̂

Salete Cortez
Psicoiogo Clínica

Pós-graduação pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.soletecortez
Pslcoteropla Individual Terapia ú ê

Convênio*: Grupo L Funerária $Ôe Franclico/A siõ

Breve em novo endereço! (14) 3263-6214

Centro de Reabilitação QrSIfdèi Implantes
CL 10623

C R O I

Dr. Alexandre Rayes
CROSP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior
CROSP: 56806

|uim A. Martins, 344 - (14) 3264-4695
E-m ait: croiJft<QhotinaiLcow

http://www.sol.ett.br
mailto:rose.1666@hotmail.com
http://www.soletecortez


Arquivo pessoal

Anderson Prado, sócio da Revista o Comércio 
aníversáriou no dia 27. Parabéns!

iornal Noticias de Lencois

SOCIAL
M a io  com eça  com  Facilpa lotada, m uito frio  e  

g en te  bonita! O  N oticias d e  Lençóis esteve  nos  

sh o w s das duplas Jo ã o  B osco  e  Vinicius e  A n d ré  e  

M a th eu s, e  fo tog ra fou  a equipe d e  voluntários do  

Asilo e  a  galera  q u e  p a sso u  p elo  cam arote. 

Confira tam bém  o s aniversariantes da  sem ana.

Célia Regina Campanholi, aníversaríou no dia 28. Recebe os 
parabéns da família, amigos, do irmão Nino e cunhada Silvia

jornal NotícUs de î e(K0CfW

é Seja  o aniversariante  

da próxima semana! 

envie-nos sua foto para
j o r n a l @ n o t i c i a s d e l e n c o i s . c o m . b r

NOTÍCIAS IDE LENÇÓIS

f Visitem nosso Facebook 
e curtam nossa página!

Rua XV de Novembro, 540 - Centro
Fone: (14) 3264-9555

iornal Notfctai de Lençóis

Lurdes, Clarice, Páscoa e Ataír Ordalí e Edson Neide, Ana, Agnatdo e Ida

jornal Noboas de LerKòiv jo rru i NoCKias de lencòi^ iocnal Notkias de le
t

Marcos, Gerente de Marketing da Crystal Wesley e Cássío Renata e Leandro

M - ALARMES - INSULFILM - TRAVAS - VIDROS ELÉTRICOS

c f u r - f

_  W :  (14) 3 2 6 4 - 1 3 5 1

AVENIDA 9 DE JULHO, 741
Parcelamos em até lOx nos cartões W

D ia  5  d e  M a io  | D ia  d o  P in t o r

Uma homenagem da Cintia Fotograflas
aos que usam as cor^ttpá^ft 

alegrar nossa v i ^

Cintia
f o t o g r a f i a s
V/SA ACILPA6W

35'
fACIlPA
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FEIRA - ÍJ4U5
09h • Inido do jul̂ mento dot 
Mim-horses (pôneis)
09h • Entrada dos animais das 
provas da ACT de 3 tambores e 6 
balizas
14h - Início do julgamento dos 
ovinos

Juiz. Dr Mareio de Oliveira 
2 ih  • Circuito Top Team cup de 
Rodeio em Touros e início da 
prova 3 tambores feminino 

• Show com Psuia Fernandes

UaADO :
OSh - Julgamento Míni horses 
[pôneis)
OOh - Julgamento dos ovinos 
09h ■ Início das provas oficiais

A
RECIÀO JÁ COMEÇOU!

do 2 6 / 0 4  à 0 6 / 0 5

PROGRAMAÇÃO

de 3 tambores e 6 batizas, 
maneabilidade e velocidade 
pela ACT-Bauru (AssoaaçAo de 
Cavalos de Trabalho) • Premiaçlo: 
rateio
21h • Circuito Top Team Cup de
Rodeio • semifinais
23h • Show com Thiaguinho

OOMlNBd-a9/Oi
08h30 16* Exposiçèo e
Julgamento de cAes puros.
mestiços e víra-iatas
OSh • fira-teima nota 1000 >■ ACT
-  Bauru -  Premiaçio R$ 16 mil
14h ■ Saída e encerramento da
Exposição de Ovinoe
21h • Grande Final do Circuito Top
Team Cup de Rodeios. Premiaçéo

^ ^ io i^ ç ã o

V •  • •

•ir.

r

%

OtVSTAi zilor
t  I *KI

dos grandes campeões de 
montaria em Touros e da campei 
na prova dos 3 tambores.
23h Show com Leonardo - 
entrada ingresso solidirio • RS 
5.00 em prol 8 Rede de Combate 
ao Cincer de Ler>çóis Paulista 
24h Sensacional queima de 
fogos
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