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Inscrições para concurso terminam hoje
Concurso público visa o preenchimento de 16 vagas para o SAAE

Crédito: Prefeitura Mumapdl de lençois Paulista

s inscrições podem 
ser feitas na sede 
administrativa da 

autarquia, das 8h às l l h  e 
das 12h30 às 17h ou pela 
internet, por meio do site 
www.saaelp.sp.gov.br. O 
valor da taxa de inscrição 
varia entre R$ 25,00 e R$ 
30,00, de acordo com a 
função escolhida pelo can
didato. O concurso público 
será realizado para o pre
enchimento de vagas nas 
seguintes funções: agente 
de construção e manuten
ção pública (encanador e 
pedreiro), agente de apoio 
operacional (braçal), agen
te de apoio dos serviços 
de hidrometria (leiturista) 
condutor de veículos au
tomotores, operador de 
máquinas, agente da ad
m inistração pública mu
nicipal, técnico de pro
dução e distribuição de 
água, técnico em coleta, 
afastam ento e tratam en
to de esgoto, técnico em 
inform ática e assistente

José Antonio Marise diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), ressalta a Importância das inscrições feitas antecipadamente técnico adm inistrativo .

L en çó is P au lista  recebe  
hoje na A d efilp  a tle tas do T im e

São  P au lo  P arao lím pico
ma série de ativída- zer José Carlos de Oliveira.

Udes estão progra
madas para hoje, a 
partir das lOh, para marcar 

os 15 anos de fundação da 
Associação dos Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista 
(Adefilp). O evento, orga
nizado pela Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Prefeitura de 
Lençóis Paulista e Adefilp, 
também vai recepcionar 
três integrantes do Time 
São Paulo Paraolímpico, 
no Centro de Esporte e La-

Criado a partir da assinatu
ra de um convênio entre o 
Comitê Paraolímpico Bra
sileiro (CPB) e o Governo 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com De
ficiência, o Time São Paulo 
Paraolímpico busca con
trolar e avaliar ações de su
porte ao desenvolvimento 
esportivo de atletas parao- 
límpicos de alto nível, vin
culados ao Estado de São 
Paulo, visando à participa

ção nos Jogos Paraolímpi- 
cos de Londres (2012) e no 
Rio de Janeiro (2016). Es
tão confirmadas as presen
ças dos atletas André Brasil 
Esteves, Carlos Alonso Far- 
renberg e Daniel de Farias 
Dias e do técnico Renato 
Barthalo durante a cerimô
nia em comemoração aos 
15 anos da Adefilp. Além 
da recepção aos atletas, 
a programação inclui de
monstração das modalida
des paraolímpicas no con
junto aquático da Adefilp. iveira, recebera os atletas no Centro de Esporte e Lazer
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H oje

máxima 30**

mínima 17®
-

Sol com algumas 
Não chove.

nuvens.

Projeto Cidade Limpa Passa hoje pela Paula Fernandes

Vila Contente e Vila Baccili
ntre os dias 8 a 11 
de maio, Lençóis 
Paulista participa do 

Projeto Cidade Limpa e So
lidária, uma iniciativa da 
TV TEM, em parceria com

a Diretoria de Agricultu
ra e Meio Ambiente. Du
rante os dias da coleta, os 
moradores devem colocar 
na calçada de casa mate
riais que possam acumular

água ou que não utilizam 
mais, para que o caminhão 
da Prefeitura recolha os 
inservíveis. Hoje o projeto 
ainda passa pela Vila Bac- 
cili e Vila Contente.

Prefeita Bel Lorenzetti participa da posse
do novo Procurador Geral de São Paulo

Prefeita Bel Lo- vênio prevê a liberação sua visita, em agosto de 
renzetti viaja para de R$ 1.552.709,36 para 2011, por conta da inau- 
ão Paulo hoje. Na as obras da creche e mais guração da Etec Cidade 

pauta, assinatura do con- R$ 155.271 que serão do Livro. No total, são R$
vênio para a construção 
de uma creche no Bairro 
Santa Terezinha. O en
contro será no Palácio do

destinados para a com- 1.707.980,36 liberados 
pra de equipamentos. A pelo Governo do Estado 
creche foi anunciada pelo 
Governador do Estado,

Governo às 15 h. O con- Geraldo AIckmin, durante

que serão revertidos para 
a população da Região do 
Bairro Santa Terezinha.

Pagode do Sereno e 
DJ Gabriel

Dia l id e  maio às 23h 
Local: Casa Four 

Convites antecipados e 
limitados l® lote -  R$ 20,00

Peça '"Agora e na Hora de 
Nossa Hora"

Dia 11 de maio às 20h 
Local: Espaço Cultura! "Ci

dade do Livro 
Entrada gratuita

Workshop de Circo: Iniciação, 
técnica e princípios cênicos 

(Coord. Marcelo Pinho)

Dia 19 de maio às 9h 
Local: Casa da Cultura "Prof. 

Maria Bove Coneglian" 
Vagas Limitadas

fez o pior Show da 
Facilpa 2012
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OPINIÃO

COLUNiIL Â .O

^\GNELLO

Profissão: Mãe!

Por que Deus per
mite, que as mães 
vão-se embora? 

Mãe não tem limite, é 
tempo sem hora" É nos 
versos simples de Carlos 
Drummond de Andrade, 
que se denomina a mu
lher "mãe" Nada absolu-

sexo feminino que gera 
uma vida ou que adota
uma criança.

Mãe não é só o segun
do domingo do mês de

tamente, se compara ao 
amor da "mãe". Seja ela li
gada ao filho pelo espírito 
ou pelo sangue.

Os outros podem consi
derá-lo sem-vergonha, de

maio.
Mãe é titulo unico e 

singular. Nós os filhos sa
bemos, que mãe é o amigo 
mais verdadeiro nas horas
de angustia. Mãe é a alma 
aflita a espera do filho.

Mãe, é o peito estu
fado de orgulho do de
senho da escola. Mãe é

caráter torpe, um assassi
no abominável. Ela Jamais 
pensara assim. Por mais ab
surdo o ato por ele cometi
do, ela sempre encontrará 
desculpa, dirá que no fundo 
é bom rapaz, e se por aca
so errou, foi culpa das más 
companhias.

As filas que se formam 
nas portas das cadeias 
para as visitas dos finais de 
semana ilustram as frases

a cobrança, que se seja 
alguém na vida. É a cer
teza. É o primeiro amor. 
Mãe, é a dedicação de 
corpo e alma à criação 
dos filhos e dos netos.

■ .
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quando vivem tempo su
ficiente para tê-los. 

Somos todos filhos.

E d ito r ia l
Somos todos frutos de
mães exemplares na ta
refa de cuidar da prole, 
obedientes à ordem de

35  ̂Facilpajá acabou
há quase uma sema
na. Mas em cidades

acima citadas. Para cada
dez senhoras que chegam 
com sacolas de supermer
cado carregadas de refri
gerante tamanho família 
e com as comidas de que 
o filho gosta, aparece um 
pai para visitá-lo.

Mãe não é só o ser do

amar aos filhos sobre to
das as coisas. É por isso 
que o povo diz: amor, só 
de mãe!

interioranas como a nossa, 
o que não tem fim, são os 
comentários. A população 
um tanto quanto insatisfeita 
vem se manifestando atra
vés de reclamações encami
nhadas a Câmara Municipal 
e redes sociais.

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

Entre todos os pontos co
locados pelos Lençoenses, estão 
os valores dos ingressos, e o pre-

ò lu n istà  d a S e m a n a

\ Eduardo Prado

MEU REPÚDIO E INDIGNAÇÃO
impressão que que depositaram um voto
temos, e que ser 

olitico em nos-
de confiança ou pelo valor

vernar sua própria casa, 
como cuidará da casa

do salário que recebem, de leis, do município, do
sa nação virou profissão 
(cabide de emprego)

pois não sabem se conse- estado, de uma nação e
guirão ganhar o mesmo do dinheiro publico, dos

parece que se este(s) valor aqui fora, de duas direitos de outros, aqui
sair(em) da política não uma, ou trocamos para ver fica meu repúdio e in-
conseguiram cuidar de si oque acontece em quatro dignaçao a todos que
mesmo e de sua própria anos ou se tivermos erra- ferem os direitos do
família (p/ aqueles que dos, voltaremos a votar- cidadão e contribuinte
têm) parece que não sa
bem fazer mais nada ou

-nos mesmos... de nossa cidade, estado
Já que somos num e nação, sabemos que

estão ai somente para se 
beneficiar de um bom

pais que a maioria e cris
tão, tom o a liberdade de

para nós cristãos, espe-

salário, temos que co- fazer a mesma pergunta
ramos na ressurreição 
dos mortos e no arre-

nhecer suas propostas, que o apostolo paulo fez batamento dos vivos, e
idéias, se é idonio, vida sobre aquele que de- que vamos um dia ter
moral, pois a políticos sejavam o episcopado
que até começam bem, 
mas no decorrer da ca-

(cargo eclesiástico), em
que prestar conta nos
sas atos diante do deus

tim ótio cap. 3 vers. vivo e imortal.
minhada não aguentam 5 que nos diz: pois se
a pressão, nem conhe
cem as verdadeiras atri-

alguem não sabe gover- Eduardo Prado é
nar a sua própria casa.

buições de seus cargos e 
acabam cedendo ou se

como cuidará da igreja
Empresário, Teólogo 
e Técnico em Etetro-

de deus), agora transfe- técnica form ado pela
isolando, não denuncia e rindo para nossos d ias...
nem renuncia seu cargo 
por vergonha daqueles

Pois se alguém não
ETEC Joaquim Ferrei
ra do Amaral.

sabe ou não consegue go-

I S de len
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ço prsíácâdo pelos barraqueiros 
na pfaça de alimentação.

A Fadipa é uma das feiras 
mais bem estaituradas do Esta

ws mais caros da feira, não 
agradou em nada o publico 
da ultima sexta-feira. A can

os Lençoenses estão se in- 
terando dos assuntos re- j 
lacionados a cidade, como

tora não atendeu os fãs, foi
do de São Paub em questão de
segurança, rodeio, parque de di
versões e grade de shows.

Custo gera custo. E

antipatica com a imprensa, 
e no palco deixou a dese
jar em todos os aspectos. 
Não teve nenhum carisma.

quem paga por isso e a popu
lação. Pagamos pela qualidade 
da festa, pela estrutura e por 
bons shows. Certo? Errado.

e saiu de palco varias vezes 
para trocar de figurino.

O povo anda não 
aceitando mais "qualquer

por exemplo a quantidade 
de verbas que a Associação 
Rural que organiza a Fadipa 
recebe de órgãos públicos e i 
privados para a realização \ 
da feira. E porque os valores |  
de ingressos são vendidos a ;  
valores exorbitantes.

A cantora Paula Fer- coisa", não se contentando
nandes, quefezumdossho- mais com o "pão e circotf

A população tem 
esse direito, afinal a Fadipa 
ainda é uma festa do povo

i n\/ r P o litican d o

i

\

do já é forte na cidade.
.

Quais as príndpals 
propostas e ideais do parti
do para a cidade de Lençóis?

O PTB quer dar con
tinuidade ao trabalho
que já vem sendo feito no

Como aindamunicípio.
não estamos em campa-: 
nha não da pra se falar; 
muito. Mas as prindpaís-l 
áreas que o partido querf 
focar são a saúde, segu-l
rança e educação.

Como está a chapa! 
de pré-candidatos e futu-

r

Campos Machado, Presidente Estadual 
do Partido Trabalhista Brasileiro

ras coligações?
Estamos com a chapa

Partido Trabalhis
ta Brasileiro (PTB) 
com seus 66 anos

mais de 500 candidaturas
majoritárias no Estado.

Em entrevista ao Jor-

compteta de 24 pré-candi
datos a vereador. 0 anseio|| 
do Presidente Estadual doj
partido o Dr Campos

de fundação é um partido 
que vem avançando e se 
consolidando, como uma 
das principais forças polí
ticas da Região.

O PTB já é o maior 
Partido em Piratininga e Agu
dos. Em Pirajuí, Avaí, Borebi 
e Cabrália Paulista estão em

nai Notícias de Lençóis, o 
Presidente do PTB no mu-

segundo lugar no ranking dos 
Partidos Políticos; já em Len
çóis Paulista e Lucianópolis, 
os petebístas são a terceira 
maior força política.

Os números demons-

nicípio José Antonio da 
Silva (Neno) fala sobre as 
eleições 2012 e projetos do 
partido para a cidade.

Neno há quanto tem
po o partido existe no mu
nicípio de Lençóis Paulista?

Eu sou filiado desde

chado, é que tenhnmM 
majoritário. Muitos parS 
dos nos procuraram pail 
montarmos uma frent  ̂
Como somos situaçS

1992, e desde então o parti-

apoíaremos tanto a 
como 0  Marise, desde qu 

tenhamos majoritárid 
Caso contrario lançarem 
o nosso próprio pré- canítí 
dato a Prefeito.

tram que em Bauru e Re
gião, o PTB esta firme e forte 
para 2012, ampliando seus 
quadros, recebendo novos 
companheiros, comprome
tidos com a construção de 
uma sociedade mais justa 
e fraterna, e com o projeto 
ambicioso do líder e presi
dente, Deputado Campos 
Machado, que é o de ter Neno da Acilpa, Presidente do PTB em
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O  que ach ei d a  F a c ilp a ”
A cada ano, a Facilpa vem 

consolidando sua posição 
entre os melhores even
tos desse tipo no Estado 
de São Paulo e até no país. 
Atingir esse nível depende 
de um trabalho sério, bom 
organização e uma grande 
estrutura. Ao mesmo tem
po, tem-se que abrir mão 
de algumas coisas que só

são possíveis em eventos 
de pequeno porte.
A programação de shows 

atendeu todas as tendên
cias e gostos; o rodeio man
teve a Feira no circuito dos 
melhores no país e o públi
co compareceu.

Bel Lorenzetti, 
Prefeita Municipal.

Achei que a estrutu
ra do local deu uma me
lhorada, principatmente 
em relação à parte de ca
marote, back stage , bar
racas , e etc....mas infeliz
mente com o passar dos 
anos , acho que o recinto 
esta ficando menor com 
0 aumento de numero 
de visitantes que cresce a

cada ano ! I Não posso dei
xar de salientar também o 
aumento significativo dos 
preços dos alimentos, re
frigerantes e comida em 
geral. Os preços estão 
muito altos.

Gabriel Batistella, 
Empresário e DJ residente 
na Casa Four.

•r,
y  ■ ■' ■■

Acredito que a Facilpa deixou 
de ser a festa do povo lenço- 
ense já faz algum tempo. Com 
preços exorbitantes fica difídl 
que 0 cidadão de classe média 
baixa, que caracteriza a classe 
mais numerosa da popula
ção, divirta-se plenamente, 
ou mesmo que esse cidadão 
frequente a Facilpa sem ter 
que deixar de pagar contas es

senciais de sua casa. Por isso, 
acredito que a Facilpa vem se 
tomando uma festa cada vez 
mais elitista, voltada para o 
público de classe média alta 
e também para os moradores 
de outras cidades da região.

Railson Rodrigues, 
Fundonárío Publico.

\. í

Sinceramente achei que 
as coisas estão absurda- 
mente caras. E os shows 
deixaram a desejar muito. 
Eu particularmente gostei 
do Show do Joao Bosco e 
Vinicius, Michel Teió, Mu
nhoz e Mariano e Thia- 
guinho. Não comi nada 
dentro da feira, acho que 
a praça de alimentação

não tem nenhum atrativo, 
todos os anos está igual. 
Se os ingressos fossem 
mais baratos, a população 
gastaria mais na praça de 
alimentação e em outras 
areas da Facilpa.

Jessika Bolonha,
Estudante de Enfermagem

Não participei ativamen- estava um pouco alto. Por 
te, fui apenas dois dias não ter ido todos os dias, 
(shows gratuitos ainda, não da para se falar muito, 
nem tanto para assistir os e nem opinar na grade de 
shows e, sim para cami- shows. Mas a festa como 
nhar e visitar a feira). Mas um todo estava boa. 
pra mim estava igual há 
todos os anos, não senti Rafael Mantoan, 
nada de diferente. Achei Auxiliar Administrativo, 
que o valor dos ingressos

Informe

Fabrício Alves e Gabriela 
Ferro foram os campeões da

etapa Top Team' Cup

N
O ultimo domingo 
6, o público fez 
questão de che
gar cedo para conferir as 

montarias finais da etapa 
Top Team Cup. As compe
tições tiveram início pelos 
Três Tambores e, na sequ
ência, as acirradas mon

tarias em touros foram a 
grande atração da noite.

A grande final da 
etapa mostrou grandes 
nomes em suas catego
rias. Na modalidade fe
minina dos 3 Tambores, 
a grande vencedora foi 
Gabriela Ferro, de São

Pedro-SP, a última a com
petir e que fez o menor 
tempo da história do cir
cuito. E nas disputas fi
nais das montarias em 
touros a vitória foi para o 
veterano Fabrício Alves, 
de Agudos-SP

Cfédfto. Corn^Kío JufWor

Fabrício Alves da cidade de Agudos foi o grande vencedor da montaria em Touros

Crédito Cornelio Junior

Gabriela Ferro da cidade de São Pedro foi a vencedora na prova dos 3 tambores

Jornalista
com ou sem experiência e

profissional de vendas
Envto seu cunícuk) para a Ri«

Anita GanbaWi. 690 - 5,ou no e-man Jom8f«9notídasdefeíicois.com.br
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CULTURA

Lençóis Paulista é referência
musical fora do Brasil Talentos OBITUARIO

Arauisro Pe&soat
Irene Lopes de Souza

/  *

ençois 
sempre foi uma ci- 
idade rica em talen-

PauÜsta uma infinidade de Instru- Idade: 86 anos

tos. Independentemen- 
te da área de atuação, 
sempre houve alguém 
que se destacasse. No 
esporte, tivemos gran
des nomes como Maria

menti stas.
Para que o leitor se 

tenha uma ideia, há um 
bairro na cidade (Maestro 
Júlio Ferrari) onde as ruas 
homenageiam os músicos 
que nasceram ou são fi
lhos adotivos de Lençóis.

1 1/5/2012

Local: Lençóis Pau

Ftorentino Gonçalves

Idade: 80 anos

t  01/05/2012
Local: Lençóis Paulista

Angelina Boso, Miguel Banedicto Btanco

Diva Mazimino F. Cruz'
t Idade: 71 anos

]
t  03/05/2012

. V Local: Lençóis Paulista
O»OOOO« «<»>»0OOOOOOOOOPOOOOOO»»

Elza Dega Lopes

O pianista Vicente Delta Tonía Junior, hoje ministra aulas de piano na Carolina do Sul Idade: 72 anos
'ÚP

musicalidade faz

Aparte dos ares de
Lençóis Paulista. 

São inúmeras duplas, ban
das, muita gente boa e ta
lentosa buscando seu lugar 
ao sol. O Jornal Notícias de

passando por diversos pro
fessores, desde Alexandri
na Borin, Zoraide Nunes, 
Pedro Persona, chegando à 
famosa cubana Rosa Maria

Sul e estuda musica na 
Universidade da Carolina

> t  04/05/2012
Local: Lençóis PauüSta

do Sul e ainda incrementa

Lençóis vem divulgando a 
algumas semanas artistas 
de nossa cidade, cujo ta
lento é reconhecido fora

Tolón. E é sob a orientação 
de Rosa Maria que Vicen
te cursa o 3? ano de Piano

sua carreira frequentando 
cursos e "máster-classes", 
sob a égide de mestres 
de renome, como Eudó-

Benedita Martins Lopes

Idade: 76 anos

t 06/05/2012

Bacharelado na Universi
dade do Sagrado Coração, 
na use de Bauru. Dado ao

de nosso município. Mú
sica é cultura e felizmente
contamos com músicos va
lorosos em nossa cidade. 

Vicente Delia To-
nia Junior é um talento-

seu natural talento, tem se 
apresentado em diversos 
festivais, nacionais e in
ternacionais, como no 23  ̂
Festival de Londrina, ou no 
XXV Curs Internacional de

xia de Barros, Gilberto Ti- 
netti, Fernando Corvisier, 
Ney Fiatkov, David Witten, 
Harold Brovwn (USA) e Ce- 
cílio Tieles (Espanha). As

João da Banda (pistão), Emílio Campanholi (acorde-
on), Zé Emílio (violão) e WilI (baixo)

Local: Lençóis Paulista
V » : • >r<̂ > <w -x<̂ .*<oc«»v> *« o

premiações vão surgin
do naturalmente, como 
no XXII Latino-Americano 
Rosa Mística (Curitiba) e 
no Concurso Nacional Pau-

de O liveira, e tantos 
outros. Na arte cênica, 
perfilaram  nos palcos 
do passado Alberto Pac- 
cola, Antonieta Giova- 
netti, Alfredo Capucho e 
muitos outros. Na músi-

Podemos grifar os 
nomes de Balim Paccola,

Paulo R. Domingues

Idade: 34 anos

Benito Paschoalini , Sérgio 
Vidal, Zé Stanizi, Chiquinho 
Fernandes, Emílio Campa
nholi, Zé Emilio, Vicente 
Boso, Uris Paccola, Marce-

t  06/05/2012
Local; Lençóis Paulista

Ivone Ah/es da S, Freitas
idade: 43 anos

so pianista, nascido em 
Lençóis Paulista.

Com nove anos Vi
cente iniciava sua carreira,

Vila-Seca, na Espanha.
Hoje o pianista é 

professor de piano na Uni
versidade da Carolina do

Io Giovanini (Araçatuba). 
Sem dúvida, um talento 
Lençoense merecidamen- 
te reconhecido.

ca, a riqueza de Lençóis 
é incalculável. Zeca Rossi, 
Lála Cavassutti, João Gio- 
vanetti, Toninho Nelli, e

Io Maganha, Izabel Cristina 
Campanari, Aldo Moreira, 
e mais um monte de gente

1 07/05/2012
Local: Lençóis Paulista

que esbanja talento.

Eu leio o N o tícias de Lençóis
1 .

.  I

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENS

Á ivN U N CI
jornal@ noticiasdelencois.com.br

Informe

"...Só o amor muda o que já

fez e a força da paz junta

todos outra vez.

* .  r Venha, já é hora de acender

a chama da vida.**
V

e fazer a Terra Inteira feliz".

Está incluido neste programa:

: í

0  'I

í

• Passagem aérea ida e volta
- Hospedagem no Dísney's A!l Star Resort, localizado 

dentro do complexo Disney 
' Parques: Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood 
Siudios, Disney Anima! Kingdom, Busch Gardens, Nands 
of Adventure, e mais.

• Café da manhá todos os dias no hotel através de Disney Dólar
• Acompanhamento de monitores da Forma Turismo

E MUITO MAIS!

r>

Av. Padre Salüstío R. Machado, 11S1 - Jd. Ubirama - Lençóis Pta.
If i i i :

C A S A  A B R I G O
^««r^w.vlageinecU.tur.br

VioLffontg^

c t'

»  I* ~
AMO RADA

mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
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ESPORTE

Equipe Lençoense de adetismo é ouro
na primeira fase dos J  ogos da Juventude

Rdohael Blanco

3

“O Leitor não é consumidor, mas cidadão.

Jornalismo é serviço público, não espetáculo”.

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS
A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

Fone; (14)3 26 3 -10 6 2
■ C ‘ |ornal@noticiasdelençois.com.br

j  .

fo

o  professor de educação física, Raphael Blanco e os atletas que participaram  dos jogos em  Botucatu no últim o sábado

A equipe de atletis
mo Lençoense co
mandada pelo mo

nitor desportivo Raphae 
Blanco, participou no últi
mo sábado, da fase regio

A delegação Lenço
ense se apresentou com 
cinco atletas: Ana Caroli-

nal dos Jogos da Juventu
de de Atletismo na cidade 
de Botucatu. Atletas nas

na (lOOm), Beatriz, (lOOm 
e salto em distância) Jose 
Carlos, o Torú (Arremesso 
de Peso), Guilherme (Salto 
em Altura) e Cassiano (Ar
remesso do Peso e Salto

cidos entre os anos 1994 
e 1997 de toda a região 
centroeste do Estado par
ticiparam do evento.

em distância). Guilherme 
classificou-se para a finai 
estadual no salto em al-

metros, perdendo apenas 
para o atleta da Barra Bo
nita. Já Cassiano, o Kaká, foi 
o campeão da fase regional 
no salto em distância, com 
marca de 6,08 metros, ba
tendo o seu próprio recorde 
e deixando potenciais ad
versários para trás.

A fase estadual acon

nando forte para represen
tar bem Lençóis Paulista. 

Cassiano estará tam
bém na delegação Lençoense 
que participará dos Jogos Re
gionais desse ano, em Lins.

Serviço
Os treinamentos acontecem

tura com a marca de 1,60

tecerá em julho, e os atletas 
comandados pelo treinador 
Raphael continuarão trei

diariamente na pista de atletis
mo Jurassy Cassita, com o pro
fessor Raphael Blanco e o assis
tente técnico Thiago Ferreira.

Fisioterapeuta
Dra. Caroline Paccola

C refito : 3/109214 -F

Fisioterapia estética
e carboxiterapia /

(14) 9148-0359

Os recursos arrecadados em eventos promovidos

pelo Rotary sào revertidos em projetos que
femflciam a comunidade Local nacional e mundial

R o tary  C lu b  de 

Len çó is Paulista

5( onoi

* .

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1241

MAI
a partir das 20h30

X )
í

*

<r

Dia das M des
* . «

Celebre bons momentos
ao lado da pessoa mais especial

O valor do convite inclui buffet

BANDA %

e bebidas

^  Sócios:
h T  o < cn  nR$ 50,00 tírNão Sócios:

R$ 80,00

O melhor do Pop Rock dos unos 80 e 90

Venda de mesas com 6 e 8  lugares 
a partir de 28/04/2012

www,ClubeMarim bondoxom ,br
14. 3269 3400



CLASSIFICADOS

Informe

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Vende-se Itrxla Resid- V 
Antonieta I, 3 dorms, 
sd. 1 etc. st. s. estar, s. 
TV. wc soc, arnpla s. iant 
Int. a coL. coL ç/ acesso a 
a.̂  * e c . rarKho ár. tzr ^  
diLirr. fomô  pia, bakâo. 
Obs.: quintal gQTKle ̂  esp. 
p/ pisdna. 2 vgs cob. Emc. 
lm óvellCS2S68/14-9635- 
2290 - 3263-3163 -  vita- 
gkano.oomi)r / reC 00184

Vende-se sobrado c/ 200 
reg. privil. do id . Amé

rica. Baixo: linda s. visitas, 
002. c/ sala jantar integ. 
wc social e 1 dorm. Oma: 
s. TV íntima c/ sacada, 3 
dorms, wc social * edíc 
c /1 dorm ., sala, coz. w ce 
quintal. 5 vagas, 2 cob. Ac. 
finarK.I Toninho • Cred 
82568 • (14) 9635-2120 / 
3263-3163 - www.vita- 
gliano.com.br / ref. 00154

Vende-se sobrado c/ 
350m* e c . kxaliz. Várias 
salas, ótima cozinha, 3 dor
ms. (2 suítes), WC sodal 
ar lazer e ar. p/ escrit ou 
dínica integrada ao imóvel. 
Obs: acab. nobre ç/ vista 
panorâmica p/ toda odade 
\^rias vagas. Ac Permuta e 
estuda propostal Vrtaglia- 
no (14) 9724-8803/3263- 
3163/iet 00114

Vbnde-se casa em V2 ter
reno c/ indo aob. em ób- 
ma kxaiz. da Rondon. Sala 
de TV, 3 dorms, WC sodaJ 
grande, jd. Irw ncL CD2. e a/s

^  dxjrrasq. no mezanino e 
incfa vista parorâmica para 
a ddade. 1 coberta. Ac 
Ffiand VItaglano (14) 9724- 
8803/3263-3163/re( 00115

Vende-se casa ç/ 40m  ̂em 
esc. localiz. do Jd. M. Luiza I 
(terr. t. murado de esquina 
c/ 234m*), rua altam. co
mercial, ideal p/ investim.
1 dorm., wc soc, sala e 
coz. var. vgs desc Opor
tunidade R$ 98.000,001 
Pedro /  C82568-14-9635- 
2120 /  3263-3163 -  vita- 
gltano.com.br/ ref. X 175

Verxje-se casa nova no Gra- 
jaú. Sala de TV, cozinha. 2 
dorms, WC soo^ cozinha 
estío americana, além de 
esp. no fuixio rancho * 
quintal. Boa planta e bom 
acabamentr, tudo novinho.
2 vagas descobertas. Vrta- 
gKano(14)972AB803/3263- 
3163/retX129

Vende-se casa em l  no id. 
M .üiizafV^ 53rn* Possuí; 
Idorm , wc soc. coz. * 
terrerw. Obs.: ^  acabam. 
Pedro/C82568-14-9635- 
2120/ 3263-3163- v i t ^  
nocom .br/reiro i77

Vende-se casa c/2 domr. 
sala ampla, coz., banheiro, 
garagem, área de serviço  ̂
edícula nos fundos com 
churrasq. * 2 cômodos e 
banheiro, terr. amplo no 
Jd. Prindpe. R$ 140.000,00. 
Tel. 32641456

Wndese casa no ftamaratv 
(Ig. P r^ ) em terr de 355 m'. 
Undo jd. ent ̂ ar lazer e Ivb., 
s. estar c/varan. e adega sub- 
•soéq cce. c/s. jantar integr. 
vic social, 2 dorms esp. (suíte 
c/ hidro). Obs; tudo c/ acxL 
acabmento e muito arm. 
plarv embutido. 3 vagas. Ac 
financ e propostal Ibnínho

- Cred 82568 -  (14) 9635- 
2290/ 3263-3163 -  www 
vitagÍanacDmi)r/reí 00156

Vende-se casa na Capoari 
Com 3 donos, wc soda( saia 
tvArGít M rarxiada, ampia 
coz. ̂  sala alm/ian(ar integ, 
* ar. serv coberta bom aca
bamento. A)ém de. ar. lazer 
c/ dxirasq ., WC, e desp. 2 

coberta. Ac fnanc e 
estuda propostal Vttagiano 
/ Cred 82568 -  (14) 9724- 
8803/ 3263-3163- vwvwvi- 
tagianocombr / reC 00135

N^rxie-se osa no i. Pacco- 
Ia ^  boa planta, ftsssui: 2 
dorms sertdo 1 ótima suíte, 
wc social, sab de TV e visít, 
coz. ̂  copa Integrada e +
quintal, c/ esp. p/ ac lazer. 1 
vaga coberta. Obs.: Acabam, 
de 1> - Vble a per̂ a oonhe- 
ceri Acfinanct . Vitagiano 
/  Cred 82568 -  (14) 9724- 
8803/ 32633163- wwvwí- 
tagfianacontbr/ ref 00136

Vende-se casa c/ 179m* 
nova em terr de 425m  ̂no 
rtamarati. C/ 3 dorms. sen
do 1 suíte c/ 0060,  wc soc., 
ampla saia estar-visitas, sala 
TV t»/abo coz. gde interl a 
ar. serv 2 cob. Obs: bom 
acabam. • exc. planta, corv 
firal Pecko-C115143/14- 
9635-2120/32633163-vi- 
tagfiarx).oom.br /  ref 00189

\brtde-se casa c/ 93m  ̂bem 
kxafa. do Jd  Prindpe, 2 
dorms + 1 ótima sufte, vac 
sodal sala tv / estar, coz. esL 
americ, bom acab-F ar lazer 
c/ chLfrasq e esp p/ pisdr>a. 
2 vgs cob. Estuda prcp. e ac 
fín»iclPec*o/C82568-14' 
9635-2120/ 3263-3163-vi- 
tagiano.com.br/ref 00174

WndMe casa c/ 207m ,̂ rta 
Conterze (900m centro), ter
reno 300 m̂ . Sab de vistes, 
de tv( âbn/jarter, oczinha. 3 
dorms ̂  sute, vicFbchatíb ̂  
varanda. Edkub c/ cfcp a/%

espaçosa e arcada, 3 
cobert arrpb. An Rranc 
estuda permulal Vtegianc/ 
Oetí 82568- (14)9786-5951 
/  3264«192 -  w w w vita^  
nooombr/ref 00143

Verxie-se prédio oomerDal 
no centro (25 de janeiro), 
a 30m da rodoviárb, com 
232m* de terreno e 175m* 
de construção. Oporturvida- 
de p/ InvesbdorI Vteglbno 
/  CS2568 -  14^7248803 
/  3263-3163 -  vít^lbno. 
com .br/ret00186

ótimo acabam, no M. AzuL 
SSo 106m  ̂em boa pbnta, 3 
don ic,'.^  sodal, sestar, coz. 
c j i^ção p^s. jantar rarv 
<ho de bzer c/(hurraciueira. 
Ivgoob. C82S68/149635- 
2290 -3263-3163 'v icg la - 
noocm br/ref 00188

Verxie-se casa c /146 m*, no 
centro prÒK a Unimed, ideal 
p/díTMca.Annpbsabdevisi- 
tas e jantar, coz., 3 dorms ̂  
1 suíte, WC sodal ar. bzer, 
chunasc). e quintal. 2 v a ^  
Ac. Financ e permuta! Vita- 
gfeno /  C82568 -1 4 9 7 2 4  
8803 /  3263-3163-vitzgTia- 
nooorribr/ ref 00112

Vende-se resid. c/ 85m* 
no M. Luiza I. C/ 3 dorm s;! 
suíte, sala v is lt, wc soc, 
ótinva coz. ç/arm .,. 2 vagas 
ctesc Exc acabmto e espa
ço p/tazeri C82568/9635- 
2290-3263-3163-witaglía-

no.com br /  ref 00191

Vende-se casa no Jd  Ubra- 
ma, óbn» p/ irNcst 5  TV, 
CCS. 2 dorms wc socbl, bem
àm racb . Amplo espaço (V 
edioia-F 3 (1 coberta).
Toninho-<82568/9635- 
2290 -  3263-3163 > v it ^  
naconnbr/ ref 00155

^272m*em 
e c  kx. do itamaraQ. terr. 
de 39601̂ . Dorm. suíte c/ 
ciosE  ̂-F 2 dorms. wc soc, 
ampb sab eslar-vistes. sab 
TV, jd  nv. sab jantar,coz. gde 

arm . ar serv *  ar. bzer c/ 
ducha, (hunq. v^raixb, wc 
e escr 2 cob. Obs: rica em 
acabmto! T<3nir^-C82S68 
/%35-2290^263-3163-  v1- 
tagiarx>com.br/ref 00157

Verxiese casa rxM  em frerv
te a praça no Rapt^ ideal tV
festas cy 1 donrt siAe, sab 
arrpl% bz, voranda gde, CCS, 
ac serv,-F quintal ^  gde esp 
(V píscY» e oomérc. agre^ 
da 1 vg cob. e c  (V iTKesb- 
doç apenas R$ 120000roi 
■ fcf^ -C 8 2 5 6 8  / 9635- 
2290 -  3263-3163 -  v t ^  
rxxcomhr/ref 00167

Verxlese casa ( / lG6m  ̂bem 
bcaiz. na Cecap, 3 dorms, wc 
sociaf sab tv/estar, a s . bom 
acab.-F ac bzer ̂  (hurasq e 
w c 2 cob. Estuda prcp e 
a c f r i^ l Pãdro-CU5143/ 
149635-2120/3263-3163- 
vtegfiarxxoombr/ref 00179

Sbrxie-secasa noJd llamara- 
ty  ̂ 4 dorms sd 1 e c  st c/ 
Nd s  vis s  TV MC soc arrpb 
coz. a s  im esp-Fec ár tzr 
c/ chut kmo, pia, bakâa 
Tbda 9«rarxl ót \«t da s( vol
tada a rratmza, c/Ig ornam 
cani páss eng sá; etc Eml 
tnóvell T o r*^  -  CS2568 / 
9635-2290 -  3263-3163 -  vv 
tagianaaxTLbr /  ref 00172

c/ 40m* 
em terreno de 213m*, e c  
locala do Jd  Kapuã (l)9n 
do centro). C/ 1 dorm, mc 
soc, sab e coz. vgs desc 
Oport R$ 85.000/30! Pedro 
-  015143/(14)9635-2120 / 
3263-3163 -  wwwvitagte- 
nocombr / ref 00181

•V-
Verxie-se residérxáa cie 
390m* em amplo terrervo 
com L080m^ tudo do mais 
alto padrão no Jd. Granville. 
Sofisticado hall de entrada, 
ambientes amplos, sab 
com lareira, excelente área 
de lazer. Verrha ccxiferir e 
conhecer esse excepciortal 
e elegante imóvel com: 
Toninho -  C82568 /  9635- 
2290 -  3263-3163 -  vita- 
glbrx).com.br /  ref. 00173

TERRENOS/ 
-  5ÍTIOS

Verxiese bte c/ área de 
253m ,̂ bem localzado na V 
Fbcoob (600mts do centro), 
c/ muro e calçada Preço 
especial aceita proposta! 
I« ro  -  015143/149635- 
2120 / 3263-3163-vtegia- 
nocombr /  ref 00180

Vende-se terreno (área) de. 
315m  ̂rto centro {c/ edHc 
antiga), kxatlz. comeroat, a 
400 mts da XV Novembro. 
Oportunidade Invesbnrterv 
tol CS2S68 /149635-2290 
- 3263-3163 - vrt^bno. 
oom .br/ref00182

Verxie-se barracão (centro), 
rxwo, c/ 180m* terrerx) 
plano, pé dir. alto, cobert 
estrut metal., piso cim  po-

ISAMIX
CONTRATA

Engenheiro Civil 
com CREA

Eiivi* MU cumculo para 
lMmbdntertor.rM|uelOyahoacom.br 
om RubíWiKb QmibsàdL 690 - Centro 

Ua^òl» PauMa • 8P

com quem £ar Matórfo 
isamix.tnMl nrtyahoooomJir

a?

lido, fádl acesso p/ cargas, 
wc serv., coz. -f escrit c/wc. 
IrnresL c/ aluguel garantido 
I Vitagibno /  C82568 -  14 
97248803/3263-3163-ví- 
tagüano.conxbr / ref 00104

Vende-se chácara c/ 
16.880 m2 de área á 6km 
de Alf. Guedes, fácil aces
so. Possuí: pomar, trans
formador (energia) inde
pendente. mina d água e 
um rio (córrego) na divisa. 
C82568 / 14-9635-2290 
- 3263-3163 - vitaglíano. 
com .br/ref00183

Vende-se terreno no Jd. 
Grajaú com 250m, próxi
mo a avenida, 1* quadra. 
Entrada de R$ 18.000,00 
-F parcelas de R$ 400,00. 
Tratar (14)9786-3489/ 
(14)9687-9471

W rxÍM e terreno ^+300 m* 
c/ 29mts de furxip em reg 
Supercom en:daavlPaai> 
b, ótírrx) (V constr de 
loja Oport (V inuestidorl 
Estuda propostal Vtegiano / 
Oed 82568- (14)97248803 
/  32638163 -  wwwvitagia- 
nocombr /  ref 00138

Varxiese lote arrpb área 
de ■FTOOm’, na S3o João 
(900mt) do centro. Obs: 
regSo prevüegbda e tran- 
quia, já murado e ̂  calçada. 
Oport de gde. área prúc 
do oentrol Vitagiano /  Cred 
82568 -  (14) 97248803 / 
3263-3163 -  wwwvtegia- 
nocombr /  ref 00139

Verxlese terrerx) 275 m* 
(11x25) no Centro - A a Ga- 
ribaldi, ideai p/galpão ou es
critório. Possui casa simples. 
Oport p/íTTvestidort Pedro/ 
Cred 82568 - (14) 9635- 
2120/3263-3163. wwwvf- 
Q^no.com br/ref 00158

Vende-se área (terreno) de 
1.730 m* no centro (prúx. 
estação 400 m da XV de 
ncNembro). Pcssuí casa 
conservada c/ 2 dorms, 
sab , coz e v<. E )c oport 
p/ nrestimentol Tbnir^xV 
Oed 82568 - (14) 9635- 
2290/3263-3163. www. 
vtegBanocom.br/ref 00159

Vende-se sítio c/ 13,31ha 
próx. Borebi, possui: nas
centes água, 2 casas p/ co- 
bboradores, ar. de APP, ar. 
p/ comp. de reserva, er>er- 
gb elét, água erxan., top. 
s.-pbna, ideal p/ psicultura/

rarvária A c permuta/pro- 
postal Arxirade /  C82568
-  14-9683-6437 /  3263- 
3163 -  vitaglbno.com.br / 
ref. 00164

Vende-se lote c/ área de 
216m^ bem kxalizado no 
Maria Luiza IV, bem kxali
zado. Preço espedall Pedro
-  C115143 /149635-2120 
/ 3263-3163 -  vít^ bno . 
com .br/ret00187

Verxie-se ̂ Ipão/Barracão. 
c/ 400m  ̂terr. pbno, possfc. 
ampiação de *  400m ,̂ pé 
dir. ato, paredes akrenaría, 
cobert estrut metal, piso 
dment alta resist, wc serv, 
*  escrit frontal LixaBz. es- 
tratégica p/Supermercadol 
Vitsgfiano / C82568 -  14 
97248803/3263-3163-vi- 
tagjbrx).com.br /  ref 00113

Verxie-se chácara c/ 
LSSOm^ em Alf. Guedes, 
com ótima <~a«a e um ma
ravilhoso pomar, errerg 
elétrica, acesso em asfeto, 
ar. cerc c/ muro. Pedro
-  C82568 /  9635-2120 -  
3263-3163 -  www.vitagKa- 
nocom br/ref. 00166

Sftfo 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 Proprieda- 
del Vitaglíano / C82568
-  14-9724-8803 /  3263- 
3163 -  vltagliano.com .br 
/  ref. 0005

v e íc u l o s

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

VerxIe-se C 3 ,1.4,04, Conv 
p l, preto, gas. R$ 25.500/X}. 
Vartão Veículos - Fone 
3263-2128.

Vkrde-se 0 14 ,08  C0mple- 
t̂ pretoF1B(R$3Q50Q0QVár- 
tãoVteics • Foe3263-212&

Vende-se 90. Roda
bcq gas. R$ 6500j00 

vartão-Fone 3263-2128

\bnde-se Corsa Qassic. ano 
2000. Compl, verde, gas. R$ 
16500/X). \brtão Veiojios - 
Fone: 3263-2128

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

Vendese Escort 91 Bás, dou
rada ̂  R$ 7ro0|00i Vartão 
VtíoJos-Fone3263-2128

\te x ie «  Esoort 94 Bás, 
prata ák. RS900008 vartão 
Veíaio5-Fone32S-2128

«

Vende-se Fíesta Sedan 
Street 2002. Bás., prata, 
gas. R$ 16.000,00. Vartão 
Veícutos-Fone 3263-2128.

Vende-se Fiesta 10 ,99 , VE, 
DH, azU. gas. R$ UOOO/X). 
Vartão Veíaios- 3263-2128

Vende-se Fusca 1300 75, 
bás, bca gas. R$ 4500/Xl 
vartão-Fone 320-2128

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

VendeseGoi 10  9 8 ^ . Bás, 
boa gas. R$ 1380000vartão 
VsíaJos-Fone3263-2128

Vende-se Gol 16, 92 Bás., 
bco, álcR$ 9800,00. Vartão 
Veiculas- Fone 3263-2128.

Vende-se Gol Spedal
1.0. ano 2002. Alarme, 
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 . V artão  - 
3263-2128.

VENDE - SE
C a sa  em  construção com  246,40m*, 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro  
Municipal. Todo m urado e  com  pro
jeto de residência aprovado com  
92,50m^ e  fundação pronta; com  liga
ção  de água, esgoto e  energia elé
trica. A ceitam os permuta com  Imóvel 
de m aior ou m enor valor; permuta 
por m áquina ou cam inhão. Oportuni

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

Amplo terreno de 430m* 
c/ 42 mts de fundo, em 
reg. comerc. da rua 28 de 
abril, ótimo p/ construção 
de galpâo/loja. Oport. Es
tuda propostal Vitaglíano 
/  C82568 -149724-8803 
/  3263-3163 -  vitagibno. 
com .br/ref.00122

Vertde-se Paio WeekAdvent 
1 8 0 2 Compl p ra ta s  
R$ 24500,00 Vartão Veicu
las-Fone: 3263-2128

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

Vende-se Parati, ano 1993. 
Básico, prata, álcool R$ 
11.000,00. Vartão Veícu
los-Fone: 3263-2128

Verxie-se Scer^ 2.0, aro 
1999. Completa onza, ga- 
sokna. R$ 19.500,00. Vártão 
Veículos-Fone 3263-2128

Verxie-se Sbada, 2000. Bás., 
bco, gas. R$ 18.000,00. Var
tão • Fone 3263-2128

Verxie-se Uno 97. VE, TE8 
verde gas. R$ 8500,00. 
Vártão-Fone 3263-2128

Vtodese 83. Báŝ
ba\ gas. R$ SCOO/XX \^rtão 
Veíaios-Forw: 3263-2128

\bndese ou tro c ^  Cou- 
rier 161 2001 rr^ . prote
tor de caçamba, kxta marti- 
m a.For« 32644345.

Vendese Vc^age 1 8  áic, 88 
ücerxiamertiD 2012 Paga 
R$290000. Cef9774S3S5

Verxie-se saveto 08 bca 
16 ffex StD ant, prot ca- 
^m ba trva ahnra e CD. R$ 
2250000. Cef9601-CB95.

MOTOS

Vendese OG FAN 125 
2012 Pagan Motos Conta
to peio For«3264-434S

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

Vende-se TTTAN ISO EX 
Flex 2012. Pagan Motos • 
Fone: 3264-4345

Vsndese BROS ISO fíen/U 
ft^ M olcs-Fone32644345

Vende-se LEAO110. Pagan 
Motos • Fone; 3264-4345

Vendese CB 300 Pagan Mo
tos-Fone 3264-4345

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

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

Vende-se Biz 100, 2004, 
básico, preto, gas. R$ 
3.500,00. Vartão Veícu
lo s-Fo ne; 3263-2128.

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

DIVERSOS

Prof de Espanhol proaxar 0 
Colégio São José òe Lençóis 
Paufista, oom proj. de tra- 
baho e curriculo até 09A)4. 
Entregar re  recepção.

Verxie-se vítro para ba
nheiro vascubr 50x50 novo 
R$ 50,00. Tratar 3263-2584 
comNadir.

W rxlese sibo Borebi (matge- 
arxb a cidade) 53 aíq. (Aree 
ruraQ̂  ricD em água 8  José 
Marques Prada né 592 R$ 
IBOroOOO c/ Sérgio Bora- 
r« i. Fone: (14)8160-2168

tnterdef Promoção cadera 
de rodas bás. a partir de 
R$3S030/motDrizadas R$ 
879090/banho R$ 2SOJCO. 
Sob mecfidb, barras de apoio, 
refomTa, rrranuterrção. Mu-

EMPREGOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 

DE EMPREGO DISPONÍVEIS

Aàiifoçado (escfitóno}

Açougueiro (masc. efem .) 

A kK m rift (masc.- expenènda comproAXtol 

Analista de suporte téavco 

Assessor Comerdal

Assistente de vendas (trabo^xir em Borin) 

Atendente de fofm óóo (experléncío no área) 

AuxiUor administrativo 

AuxUkv de coziriha 

AuxUior de eleoiásas 

A utíiar de informático

Camoretfo

Lombodor

Oh/rrosqueiro

oúBeseí

Mecánko de automóveis 

MecdnkD de motor o diesel 

Mecânico de i^kukts leves 

Mecánko de vekuhs pesados 

M ecõnko industiial 

Montador de móveis 

Operador de ow o (com experiènào) 

Operador de caba (dos lA h a ti 22h)
4

Operador de eny>Viodelnt 

Pedreiro (masculino OVH A/B) 

Pedreiro (mascuSno)

Corretor de Imóveis (curso W -Técnko de Prĉ . de £d. física (p/ocodemio, c /a p .)

Transações Imobibónas) 

Consultor de vendas imobihória (s/ exper.)

Promotor de Wndas 

Quknko (vogo fem . e temporário)

Consultar de vendas (prod. quim. e  dim entídos) Recuperodor de crédito

Costureira geral (com experiéndo) (oportunidode phmeíro emprego)

Cotinheíro Recepdorústa/aux. (masc CNH A/B)

CorirVwí/o (edusivam ente masc.) 

Desossodor (trab. em frigor^iao em $Oo Cartas) 

Doméstico (Cxp. comp. em carteira) 

Empocotador 

Encanador Industrial

Representante com erdd 

Servente de obras

Supervisor/encorregodo de compras 

Supervisor de vendas

Tr agrícola

Elethdsta de manutenção Industrid \/endedor Irrwbiliório (bom ver)d./efripfesa 

Eletricista de manutenção Industríd (curso encaminha pora cuiso téc. de trons. imob.)

de 600 horas e  NR 10) 

Eietridsta de automóveis 

Eletriósta de veículos 

Elétroténko

Encarregado de Reposição 

Entregador

Vendedor de serviços (^  exp. c/CNN C ou D) 

Vendedor de serviços (pubhddode em outdoor)\

Vendedor ertamo

vendedor externo (Bouru, Botucatu e Á)u) 

vendedor externo (tro t em Bariri) 

Vendedor atem o (puf^kodor de águo)

Garçom (a p . em churrascaria passar espeta) Vendedor de m at de construção (m asc)

Insautor^ider agrícola (p/SÕo Manuel) \Agilonte (curso atuatií com experiénoo)

Unho de produção (órea moveleiro) Vigãatrte (curso de vigilante e CNH)

Vagas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador

Para cadastramerrto no sistema através do PAT, basta comparecer portando; RG, CPF, 
Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e Número do PIS (Para quem possuir) 

lnformações:(14) 3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT; Rua Cel. Joaquim Gabriel. U  - Centro.

NOTICIA DE LENÇÓIS

ou nada aco ntece!

Tiel: 32686509/9702-8779

Envie seu  
classificad o

para
jornal@ noticiasdelencois.com.br

OU ligue para
( 14) 3263-1062

. 4
4U< 'lu  ■ INFORME IMOBILIÁRIO I

Tt

vitaglíano
Negócios Imobiliários

Avaliação Mercadológica 

Docum entação Registrai 

Assessoria para Financiamento

Administração de Construções

R: Dr. A n ton io  Tedesco, 872 
(14)3263-3163 (14) 9724-8803

http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vita-gliano.com.br
http://www.vitagKa-nocombr/ref
http://www.vitagKa-nocombr/ref
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br


ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
Ponte: site  O Fuxico

Fotos de Carolina Díeckman nua são retiradas da web
Carolina Dieckmann pres

tou cerca de 2h de depoimento 
na Delegacia de Repressões 

a Crimes de Informáti
ca (DRCl), no Centro 
do Rio. A atriz estava

e disse que as imagens da atriz, publi
cadas em dois sites internacionais na

acompanhada de seu 
advogado e do mari
do, Tiago Worcmann. 

O advogado, An- 
Carios de Almeida 

porém, deixou o 
atender a imprensa

sexta-feira (4), não estão mais no
"Tenho a convicção de que 

chegaremos ao autor desses cri
mes", disse o advogado.

A atriz move três processos: 
furto, difamação e extorsão. Ela foi 
chantageada por telefone e email, 
por uma pessoa que a vtentava 
extorquir em R$ 10 mil para não 
divulgar as imagens.

Pedro Leonardo será submetido a uma traqueostomia
Pedro Leonardo segue 

^  internado no Hospital Sírio 
Libanês e será submetido a 
uma traqueostomia, segundo 
informações de um boletim 
médico enviado à imprensa.

No procedimento será 
realizada uma incisão abai
xo da traqueia para evitar 
que 0 tubo de respiração

passe pela garganta e atinja 
as cordas vocais. Já que Pe
dro é um cantor e usa sua 
voz como instrumento de 
trabalho.

Ainda de acordo com 
o boletim, Pedro vem apre
sentado uma evolução satis
fatória no quadro sistêmico 
e neurológico.

Paula Fernandes foi o pior show da Facilpa 2012
O Show da cantora Pau

la Fernandes foi considerado 
pela população Lençoense 
nas redes sócias, como sen
do o pior show da 35  ̂ Facil
pa. Nas redes sociais os co
mentários relacionados ao 
show da cantora realizado

na ultima sexta-feira foram 
dos piores. Os internautas 
comentaram em seus post 
sobre a antipatia da cantora, 
e da quantidade de vezes que 
a mesma trocou de roupa em 
palco, deixando o publico a 
ver navios.

29  ̂ passo para uma vida feliz
''Nunca se esqueça. Nós não somos aquilo que as pessoas pensam que somos. Então 
não fique preocupado em provar alguma coisa. Cabe a elas repensarem sobre Voc&\

Fonte: Regina Brett, Jornal The Plain Dealer • Oeveland, Ohw USA

Caça Palavras
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Fonte: www.sol.et1.br
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Solução
Palavras Cruzadas
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fi único dínico de HidroterapÍQ de Lençóis Poullsto

(14) 3264-2412
; fluo: Cel. Virgílio Rocho, 221 - Lençóis Poulisto
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Pós-graduação pola FMUSP om Soxualdado Humana
ospõdalzoção om Pânico o Doprossão

Psicoterapia Individual 
Terapia de casal 

Orientação de Pais

f  Convênios: Grupo LWART^norórta Ponlco/Funorâiki Sóo Francftco
Associação dos Sorvtdoras PúM cot Munldpdb

L  • R. Cel joaqulm  A n se lm o  M artins, 1039 - Centro - Len çó is Pta(14) 3263-6214

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

Semana mais benéfica de 2012, 
ariano, indicando um momento 
prósperx), de abundância de ta
lentos e de possibilidades e de 
percepção de sua riqueza interior 
e como também traduzi-la mate
rialmente, ariano.

^  Touro
de 21/04 a 20/05

Momento muito especial e afor
tunado aos taurlnos, pois nesta 
semana ocorre a aproximação 
entre Sol e Júpiter em seu signo, 
sinalizando a boa estrela dos tau- 
rinos, que provém da generosi
dade, da gratidão, da confiança 
nos seus próprios potenciais e 
também da percepção dos novos 
horizontes que estão se descorti

nando, tauhno.

. .  Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Muitas bênçãos espirituais estão 
sendo derramadas sobre os ge- 
minianos, que devem compreen
der o atual momento com o seu 
propósito de evolução espiritual, 
na percepção do que é realmen
te valioso e das sementes que 
começam a se desenvolver e que 
anunciam um novo ciclo, que você 
trilhará a partir do seu aniversário.

Câncer
^  de 21/06 a 21/07

Esta pode ser considerada uma das 
semanas mais benéficas do ano de 
2012, canceriano e que para você 
se reflete em possibilidades de 
trabalho e de projetos envolvendo 
amigos, grupos e empresas,, com 
interessantes resultados materiais. 
É um momento em que você tem 
um novo olhar sobre as possibilida
des futuras, canceriano.

de 07/05 a 12/05

Leão
»  de 22/07 a 22/08

Esta é uma semana rTHitD espedal para 
aconsdentiaçãodosseLstalentDSGiab- 
\x36 e produtKoSy da sua capaodade em
preendedora e de como eia se manHesta 
na carreira proêsaoriaL É sem dúvida um 
momento de belas oportunidades de 
cresdmento, leonino.

^  Virgem
V  de 23/08 a 22/09

Não há melhor investimento do 
que é feito em termos de estudos, 
viagens e ampliação de horizontes 
culturais, virginiano. Esta é uma se
mana muito benéfica, em que você 
poderá expandir sua visão da reali
dade e também perceber de forma 
mais abrangente o verdadeiro sig
nificado de espiritualidade.

Sagitário
W  de 22/11 a 21/12

Ao longo desta semana Júpiter, planeta 
regente sagitarianô  estará conjunto ao
Sol, no signo de Tourô  simboTtzando 
um rnornerito rnuito especial de bên
çãos c)ue tendem a ocorrer espeódh
rnerite no carnpo profissional, rnas tem 
refleos também sobre a vida afíetiva.

^  Capricórnio
^  de 22/11 a 20/01

Momento muito próspero, fecun
do, afetivo e criativo, caprlcor- 
níano, e que está simbolizado na 
proximidade entre Sol e Júpiter 
no signo de Touro. É, sem dúvida, 
uma semana multo benéfica para 
as questões afetivas e para se ex
pressar mais de acordo com a sua 
verdade interior, capricorniano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Momento muito favorável para ne
gócios e para a união de talentos e 
de pessoas que trabalhem em pro
jetos comuns, tibriano. É uma fase 
também de desapego, de trans
formações positivas e de abertura 
a novos horizontes. É sem dúvida 
uma das semanas de 2012 com o 
potencial mais promissor, libriano.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

A ampliação de perspectivas e de 
experiências em seus relaciona
mentos é uma tendência astroló
gica atual e está nesta semana sim
bolizada pela aproximação do Sol 
ao planeta Júpiter. É um momento 
em que você se abre a novas ener
gias e pessoas e isso é um fator de 
prosperidade, escorpíano.

-  Aquário 
®  de 21/01 a 19/02

Acontecimentos benéficos en
volvendo familiares e questões 
emocionais são a tendência des
ta semana aos aquaríanos. É um 
momento em que você pode 
compreender o porquê de muitos 
acontecimentos em sua vida e se 
sentir mais centrado e enraizado, 
embora também com mais desejo 
de ampliar seus horizontes.

Peixes
de 20/02 a 20/03

As possibilidades positivas que o 
céu desta semana anuncia aos pis- 
cianos estão baseadas em atitudes 
gratas e generosas e neste poten 
dal sensível e criativo que você 
possui. Pode ser um momento de 
muitos benefícios a pessoas próxi 
mas e de expansão de horizontes 
mentais e culturais, písciano.
¥7ww.horoscopovirtualuoicom.bf/horüscopo

Palavras Cruzadas
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'BeCeza 
& C ia

Revendedora autorizada 
Avori em Lençóis Paulista

(14) 3263-3773
Ruo; 7 de Setembro, 1051 Centro 

(próximo o Igreja Motriz)
BANCO

M a rc o s  V e n d iít i
w w w .fnarco$vcn^tU^o/lLfcr
Técnico em ReabiütiçAQ, Bechareí em Pscotogu.

Acupunturista. Espcdeüzado em Medione TradicionM Chinesa
V

^ C |i|U iV3 ^

—  -  P V

Llan Cong em 16 Terapias Meditação Voga

R. Cel Joaquim Gabriel n° 643 (sobre loja) Centro
Celular (14) 9134-7329.

- Lençóis Paulista - SP

Inauguração  na próxim a q u in ta-fe ira  d ia 17/05/12 ás 2 0 :0 0 h .

http://www.sol.et1.br


SOCIAL

A família Barreto esta em festa! Vera e Carol completa 
ram idade nova na última semanal Mãe e filha come

moraram com amigos e familiares. Felicidades!
Arquivo pessoat

Moisés Rocha aníversaría no próximo dia 13. Felicidades!

Jornal Noticias de Lençóis

João Carlos e Prefeita Bel

Jornal Notícias de Lençóis

Carla, Julia e Dori

Jornal NoHdas de Lençóis

Silvana e Coronel Fantiní

Vera Barreto e Carol Barreto
comemoraram em dobro, neste mês
de maio, mãe e filha festejaram com

a família e amigos.

Seja o aniversariante
da próxima semanal

envie-nos sua foto para
iornalO noticlasdttlencols.coni.br

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS
A

O empresário Moisés Rocha também
aniversaria no próximo domingo.
Estrategista político competente e
respeitado recebe os parabéns da

equipe do Jornal Notícias de Lençóis.
O Show de Paula Fernandes e

Thiaguinho foi
Facilpa 2012. Confira quem esteve

presente nos camarotes!

V isitem  nosso Facebook
e curtam  nossa página!

Rua XV do Novembro. 540 - Centro
Fone: (14) 3264-9555

Arquivo Pessoal Jornal Notícias de Lençojs

M ã e , eu  n ão  p o d ería  d e ixar p a ssa r e ste  d ia  tão  esp ecia l. 

A m o vo cê . Feliz D ia D as M ã e s! D e su a  Filha Fern an d a.
Jornal NoHoas de lerKóis

Isa e Vice-prefeito Luiz Carlos

Jorn«l Notícias de Lençóis

Breno, Camila, Prado e Rodrigo Davylso e Elaine

Jornal Notícias de Lençóis Jornal Notíctas de Lençóis

Marcela, Silvano e André Eduarda, Junior, Natalia e Murilo
Jornal Notícias de Lençóis Jornal Notícias de Lençóis

Izabella e Natalia Taiane e Vagner

f o t o g r a f i a s
Rua Anita Garibaldi, 1.127 - Centro - Lençóis Paulista - Tel.: 14 3263-5184 www.cintiafotografias.com.br
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