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Durante a visita Rebelo distribuiu verba, material esportivo e participou de jantar beneficente

Relatório de TCE  
cita SAAE

Decisão baseada 
em relatorios de uma audi
toria para analisar as contas 
do exercício 2010 do Ser
viço Autônomo de Água e 
Esgoto de Lençóis Paulista, 
o SAAE, foi emitida no dia 
22 dc abnl deste ano pelo 
Tribunal de Contas do Esta
do dc São Paulo (TCE-SP).

Dc acordo com a de
cisão, impropricdadcs ainda 
estariam pendentes. Pág 03

CDHU promete 
escrituras no CECAP

Pelo menos 80 fa- 
..lílias. do conjunto habita
cional João Zilío, no Cccap, 
poderão ter as escrituras de 
suas casas definilivamentc.

O pra/o c de 90 dias 
c foi definido no último dia 
30, quando vereadores len- 
çocnscs estiveram cm Bauru, 
cm reunião com o gerente de 
açàOTcgiooai da CDHtJ.
pera já dura 30 anos. Pág 03

Agudos, Macatu- 
ba c Pederneiras receberam 
no último sábado, (4). a vi
sita do Ministro do Espor
te, Aido Rebelo (PCdoB).

O ministro visitou 
obras da construção do está
dio Antônio Maury da Silva 
local onde foi destinada uma 
verba dc RS 1 milhão, em 
Agudos, anunciou repasses de 
RS250mil e doação de artigos 
esportivos, cm Macatuba, além 
dc participar dc um jantar bene- 
ficcnic cm Pederneiras. Pág 05

Rebelo Copa

Delegação da M elhor Idade rum o aos jogos
GenUlo [>tif

Lençóis Paulista vai 
participar, com 73 atletas, da 

edição doJORI (Jogos Re- 
g.onais do Idoso). Neste ano 
a competição será em Lins 
nos dias 15 a 19 deste mês.

O objetivo do JORI 
é valorizar c estimular a 
prática dc atividade físi
ca, como fator dc promo
ção da saúde e bem-estar 
das pessoas idosas. Pág 06
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Câmara 
Municipal 

divulga cinco 
cargos para 

novo 
concurso

Centrinho” pode 
ser revitalizado

Vereadores preten
dem levantar verba visando 
revitalizar o "Centrinho", no 
bairro Maestro Julío Ferrari, 
por intermédio do PEM -  Pro
grama Especial dc Melhorias 
-, que c um programa dispo
nibilizado pela Secretaria da 
Habitação voltado a melho
rar c atender as necessida
des dc núcleos habitacionais.

A iniciativa deve 
contar com a participa
ção da prefeita Uabd Lo- 
renzetti (PSDB) Pág 05

Creche oferece 
pré-matrículas

Na próxima segunda- 
-fcira. (13), começam as pré- 
-matriculasparaaCrcchc‘Íara 
Maria Giovanctli Campanho- 
!i”, no bairro Santa Terezinha.

As inscrições pode
rão ser feitas até o dia 24 des
te mês. das lOh às I3h c das 
I4h às 17h, na Diretoria dc 
Educação. A creche iniciará 
seu funcionamento no segun
do semestre deste ano Pág 03

Atenção 
meninos: 
Inscrições 

abertas para 
Legionários

Á modalidade Bocha será uma das categorias disputadas durante os Jogos Regionais do Idoso (JORI)
Mirins
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Eco brinquedos é alternativa pedagógica CONFIRA

•/I •I.
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1. 4 .

Á S tutoras Talita e Sheila e a atendente Eliane mostram os brinquedos ecológicos

Sol O dia todo 
sem nuvens 

no céu.

Brinquedos educa
cionais feitos com material 
rcciclávcl é proposta susten
tável das alunas do airso dc 
Pedagogia Educação à Dis
tância -  EAD -, da Uninter,

unidade Lençóis Paulista.
Os Eco brinquedos 

são destinados a crianças 
do ensino infantil ao ensino 
fundamental. Basicameme 
são construídos com mate

riais reciclados como caixa 
dc piz/a, palito dc sor\ctc. 
caixa dc fósforos, garrafa 
pct. entre outros materiais. 
0 que acaba simplificando as 
práticas pedagógicas. Pág 03

Uma homenagem às
mães na coluna 

social “Estilo Lençóis”
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Laríssa AndrecdolU 
Arquiteta Paisagista

Jardim
de

Sensações
Nossa vida cotidia

na não é exatamente fácil. 
Nem sempre circulamos 
com prazer pelas ruas. Essa 
dificuldade reforça uma 
tendência que deu inicio 
no íim da década passada: 
o enclausuramento. Pode
mos chamar assim a von
tade de as pessoas ficarem 
em casa. Elas querem ficar 
perto da família, querem 
receber amigos, querem 
fazer programas culturais 
-  tudo com 0 menor des
locamento possível. E aí 
que a casa vira um ninho, 
um lugar de aconchego, 
onde é possível se fazer 
tudo á nossa maneira e do 
jeito mais agradável possí
vel. Quem, afinal, não acha 
que sua casa é seu templo?

A tecnologia tem 
ajudado nesse processo: 
como os computadores e 
televisões de plasma com 
seus infinitos canais de 
TV a cabo, tecnologia que 
trás o lazer à mão. Mas por 
outro lado, o acesso cons
tante à tecnologia -  como 
as ligações e emails do 
trabalho que não param 
de chegar -  podem levar 
ao estresse. Mas digo que 
há um antídoto para isso: 
a natureza. Por isso áreas 
verdes dentro de condomí
nios residenciais nunca fo
ram tão valorizados como 
hoje. É fundamental poder 
morar em um lugar onde as 
plantas estejam presentes 
de maneira significativa 
-  bem como é importante 
que as pessoas a apreciem.

As plantas quan
do notadas, nos retribuem 
com um carinho imenso. 
Afinal, não há sensação 
melhor do que a de acordar 
pela manhã, abrir a janela e 
deparar-se com um cenário 
intensamente colorido por 
vegetações. Nessa época 
do ano as flores estão mais 
resplandecentes e belas. O 
cheiro de grama molha
da, o canto dos pássaros é 
um convite para desfrutar 
dos ambientes ao ar livre.

9

E hora de preparar 
o jardim para a temporada 
que vem por aí. Pode pare
cer piegas, mas as plantas, 
junto dos outros elementos 
presentes nas áreas de la
zer -  como a água (lagos), 
a terra, o ar e fogo (em to
chas ou praças da foguei
ra) transformam uma 
caminhada em um verda
deiro passeio sensoríal .

Ser mãe é encarnar a divindade na terra!

as AAaes!

Oi, màe!
Oi. filho.

- O que a Sr* 
quer de Dia das Mães?

Assim como outras 
datas do calendário brasilei
ro. 0 Dia das M9es foi criado 
exclusivamenie como uma 
data comercial. Mesmo sa
bendo disso, a vontade de 
homenageá-las de alguma 
forma oeste dia é irresistível.

Desde presentes caros. 
ujD obrigado ou até mesmo uma 
oração, todas as formas de reve
rência são bem vindas neste dia.

Vemos no nosso con
vívio e até nos noticiários,
que existe todo tipo dc mãe.

E nada mais cli
chê do que tentar responder 
a pergunta. O que é ser mãe?

Seria estreitar nos bra
ços os ãlho e descobrir no rostt-

Desentendimentos
do desequilíbrio

Arnaldo Jardim
Deputado Federal pelo PPSSP e 
presidente da Frente 
Parlamentar em 
Defesa da Infraestruíura

Os recentes conflitos 
entre o Legislativo e o Judici
ário expostos na Imprensa ne
cessitam ser vistos além de fa
tos específicos pois revelam na 
verdade as tensões que emer
gem da necessidade dc aper
feiçoamento e consolidação da 
vida republicana e do extenso 
rol dc obrigações que precisa
mos ainda cumprir em decor
rência das amplas propostas 
aprovadas na Constituição dc 
1988. Também são consequên
cia dc notáveis situações dc de
sequilíbrio entre os três Pode
res da República (além dos já 
citados, também o Executivo).

No melhor dos mun
dos -  para onde espero que 
continuemos caminhando, ou 
seja, 0 das instituições estáveis 
e legitimadas -  esse equilíbrio 
c nutrido e reforçado pela mi
litância da sociedade partici
pativa c atuante. No Brasil, a 
democracia ainda está sendo 
consolidada e a sociedade pou
co se mobili/.a, descrente de 
suas força c das instituições. 
Ao mesmo tempo a amplitu
de de direitos e prerrogativas 
constitucionais oferecidas aos 
cidadãos sem as devidas pers
pectivas de atendimento têm 
gerado novas demandas que

acabam acumuladas ás portas 
do Judiciário. Ali o brasileiro 
tem ido atrás tanto do direi
to fundamenta) à saúde, por 
exemplo, como o da garantia 
dc receber o eletrodoméstico 
adquirido pela internet.

O Legislativo, onde 
atuo há muito tempo, tem, 
como se diz, suas culpas no car
tório. As vezes por inércia ou
tras por ativismo oposicionista 
vazio, como aconteceu com a 
criação dc muitas Comissões 
Parlamentares de Inquérito, 
que no jargão popular termi
naram cm “pizza”. Garroteado 
pelo Executivo onipresente, 
por sua iniciativa legislativa 
exagerada c por seu propósi
to dc estabelecer uma base de 
apoio automática c submissa, o 
Legislativo acaba não fazendo 
a política mais substancial c as 
leis. abrindo espaço para o Ju
diciário fazê-las.

Por esse largo cami
nho abre espaço também e se 
submete ao Executivo, tradi- 
cionalmcnte pronto a usar a 
mão pesada para realizar os 
projetos políticos dos governos 
ou mesmo para fazer andar a 
emperrada e atrasada máquina 
do Estado brasileiro, que usa e 
abusa dos atos administrativos 
travestidos de leis e das me
didas provisórias inventadas 
pelos governos militares como 
eãcazes ferramentas contra as 
pretensões de independência 
do Congresso.
Essas questões precisam sim 
ser discutidas porque estão no

cerne da passagem da demo
cracia eleitoral (que já adquiriu 
boa consistência) para a demo
cracia participativa c para a de
mocratização das instituições 
-  as verdadeiras estruturas que 
deveríam sustentar e aperfei
çoar os poderes que têm por 
mando constitucional servir ao 
povo. £ a imprensa, mais uma 
vez, podería prestar uma gran
de contribuição à democracia 
brasileira aprofundando as 
questões além das querelas de 
fulanos ou beltranos, expondo 
mais do que o “exótico” e es
miuçando o conteúdo das polí
ticas públicas.

São discussões que 
interessam ao aperfeiçoamen
to do Pacto Federativo, com a 
revalorização e protagonismo 
dos estados e municípios face à 
União; a descentralização dos 
poderes e a promoção munici
pal e regional ao centro das de
cisões políticas e soluções dos 
problemas dos cidadãos, ali 
onde vivem, exigem seus direi
tos e cumprem seus deveres. 
Nesse ponto e apesar dc todas 
as barreiras de natureza política 
e partidária que ainda precisa
mos superar, ocorreram avan
ços c conquistas de pequenos e 
médios municípios decorrentes 
do constante exercício eleitoral 
(não interrompido nem pela 
ditadura), mas sobra o desafio 
urgente do fortalecimento e do 
equilíbrio entre os poderes e a 
necessidade do chamamento 
da sociedade local a participar 
da construção do seu futuro.
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nho minúsculo, os traços mara
vilhosos do bem mais precioso 
que lhe foi confiado ao coração?

Para elas: Como 
esquecer o primeiro cho
ro, riso, andar, pala\Ta, de
cepção amorosa, encrenca...

Para nós: Como não 
lembrar quando elas pegavam 
na nossa mão para atraves
sar a nia. cozinhavam o que 
a gente gostava, cuidavam de 
quando estávamos gripados, 
nos emprestava dinheiro...

Amor de mãe. 
Inexplicável. Amor de fi
lho. Incomparável.

Se uma grande parcela 
da população compartilhasse 
0 mesmo amor que recebe
mos da mãe. Será que estarí
amos em um mundo melhor?

Até as Belas Artes 
(arquitetura, pinqira, escultura,

música, literatura, teatro e cine
ma), já reprcseniaramo Ser màe.

Há 37 anos, um bra
sileiro. nacionalmente conhe
cido escreveu uma música 
para sua mãe. A letra ressal
ta qualidades c os momentos 
ímpares que um filho pode 
ter com sua “protetora”. Se
gue um trecho dessa canção:

“Tenlio às vezes vonta
de dc ser novamente um menino

E na hora do meu 
desespero gritar por você 
Te pedir que me abrace c 
me leve dc volta pra casa

E mc conte uma his
tória bonita e me faça donnir

Só queria ouvir sua 
voz me di/endo sorrindo

Aproveite o seu tem
po, você ainda é um menino

Apesar da.züstância e 
do tempo ítmíTo posíOitscofideP

Tudo isso eu às ve
zes preciso escutar de você”.

A música Lady Lau- 
ra foi composta pelo Rei Ro
berto Carlos quando o can
tor vivia um momento de 
“solidão” cm um hotel dc 
Nova York. A canção se tor
nou uma das músicas d 
sucesso do Rei fora do

O segundo d 
do mês de maio é p£ 
tar, refletir e agradecei 
cm questão remete ; 
nós, 0 prazer de csií

Independente 
quem você chama de 
que criou, gerou ou (
Tire pelo menos 365 dias cc 
um ano para homenageá-la. 
Essa homenagem não tende a 
ser material. No final das con- 

retribuir a dedicação de*; 
-ahòs, é o que impofta para elás.

Sessão tumultuada inviabiliza a votação da MP dos Portos

A votação da Me
dida Provisória (MP) 595, 
conhecida como MP dos 
Portos, que dispõe sobre a 
exploração direta c indireta, 
pela União, de portos e ins
talações portuárias e sobre 
as atividades desempenha
das pelos operadores por
tuários, que deveria ocorrer 
na quarta-feira, (8), na Câ
mara, foi inviabilizada em

função das discordâncias 
cm relação ao texto da MP.

As acusações do 
líder do PR, deputado An- 
thony Garotinho (RJ), de 
que tinha havido nego
ciatas em torno da MP. 
tumultuaram a sessão. 
A o anunciar que era 
responsável pela imagem da 
Casa e de cada parlamen
tar, 0 presidente da Câmara

Henrique Alves (P 
-RN) encerrou a sess 
votar a medida pro'

Ao deixar o ju 
rio, o presidente da Câmara 
declarou que vai conversar 
com os líderes partidários 
para verificar a possibilidade 
dc colocar a MP em votação 
na próxima terça-feira (14).

Alta de preços em saúde pressiona a inflação em São Paulo
O índice de Pre

ços ao Consumidor (IPC), 
medido pela Fundação Ins
tituto de Pesquisas Econô
micas (Fipe), na cidade dc 
São Paulo, atingiu 0,31%,

na primeira prévia de maio.
Quatro dos sete 

grupos pesquisados apre
sentaram aumentos e a 
elevação mais expres
siva ocorreu cm saúde

(de 1,31% para 1,58%). 
Entre os itens de maior 
influencia estão os re
médios. que ficaram cm 
média 3,36% mais caros.

Sai edital do Enem 2013
O edital dc abertu

ra do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) que 
prevê maior rigor na corre
ção das redações está publi

cado na edição dc ontem (9) 
do Diário Oficial da União.

As inscrições serão 
abertas na próxima segunda- 
-feíra (13) e vão ate o dia

27 dc maio. A aplicação das 
provas acontece nos dias 26 
e 27 de outubro em iodos os 
estados c no Distrito Federal. 
O valor da inscrição é R$ 35.

Governo e organizações lançam Guia de 
Enfrentamento ao Racismo Institucional

O combate ao ra
cismo institucional é meta 
do governo brasileiro. O 
problema agora poderá ser 
atacado com a ajuda do 
Guia de Enfircntamcnlo ao 
Racismo Institucional e De
sigualdade dc Gênero, lan
çado nessa quinta-feira (9).

A ministra Luiza

Bairros, da Secretaria de 
Políticas para a Promoção 
da Igualdade Racial (Sep- 
pir), destacou que o desafio 
maior do Brasil é incluir 
nas políticas universais uma 
perspectiva que leve cm con
ta as diferenças entre as pes
soas, entre negros c brancos, 
entre mulheres e homens.

Segundo ela, nes
se sentido, informações 
que nem sempre são 
consideradas nos atendi
mentos públicos, como as 
de cor e sexo, sào funda
mentais para a medição 
de um impacto desvanta
joso daquela política so- 

ire determinados grupos.

Nações Unidas vão expandir atuação contra drogas e crime no Brasil
O Escritório das 

Nações Unidas sobre Dro
gas e Crime (na sigla em in
glês, Unode) irá ampliar sua 
atuação em parceria com o 
governo brasileiro. O escri
tório fimiou parceria com

0 Ministério da Justiça e 
pretende trabalhar de forma 
mais estreita com o Brasil 
dc agora em diante. A estra
tégia foi anunciada na apre
sentação do novo escritório 
da entidade em Brasília.

O representan
te do Unode no Brasil, 
Rafael Franzini, cele
brou o estreitamento dc 
relações com o Brasil e 
a consequente expansão 
dc sua atuação no país.
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CIDADES 3
TCE cita SAAE em auditoria fiscalizatória
Da Redação

O Tribunal de Con
tas do Estado de São Pau
lo (TCE-SP), por meio do 
auditor Antônio Carlos dos 
Santos, proferiu no dia 22 de 
abril, uma decisão baseada 
nos relatórios de uma audi
toria realizada pelos respon
sáveis em analisar as contas 
do exercício 2010 do Serviço 
Autônomo dc Água e Esgoto 
de Lençóis Paulista, o SAAE.

Dc acordo com a de
cisão, 0 auditor Santos diz 
julgar regular parte das pres
tações das contas, “quitan
do” 0 Procurador Geral do 
Município, Waldir Gomes 
e 0 Diretor da SAAE, José 
Antônio Marise, nos termos 
do artigo 33. inciso I, da Lei 
Complementar Estadual 709 
/93. que diz: As contas serão 
julgadas regulares, quando 
expressarem, dc forma cla
ra e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, 
a legalidade, a legitimidade 
e a economic idade dos atos 
de gestão do responsável.

Contudo, o auditor 
destacou alguns atos, segun
do ele, pendentes dc julga
mento. Ele concluiu que, em 
acréscimo, a análise efetua
da pela auditoria apontou as 
seguintes impropriedades;

1- Cancclamento de 
Divida Ativa: vícios formais 
em certidões de dívida ativa;

2- Licilaçôcs Não 
Processadas: aquisição dc 
produtos químicos sem re
alização dc processo li- 
citatório (reincidência);

3 -  Adian t amcnt os :  
divergência entre dados apre
sentados pela origem c os in- 
sertos no sistema ADAUSP; 
adoção de procedimento di
verso do disposto no art. 68 
da Lei Federal n** 4320/64 e da 
Lei Municipal n® 1705/83; fa
lhas genéricas (reincidência);

4- Exccuçâo Con
tratual. irregular liquidação 
dc despesas (reincidência);

5- Ordcm Cronoló
gica de Pagamentos: exis
tência de restos a pagar pro
cessados cm 31/12/2010 
revelando o descumprimen-

Dlvulgâçlo

Unidade de Tratamento do SAAE de Lençóis Paulista

to da ordem cronológica dc 
pagamentos (reincidência);

6 - R e m u n c r a -  
çào dos Dirigentes c Con
selheiros: pagamento a
maior realizado a diretor

da autarquia (reincidência);
7- Tcsouraria; ve

rificação dc divergência 
entre os registros c nu
merários apresentados;

8 -  A l m o x a r i f a d o :

falhas nos controles de en
trada c saída de materiais;

9-Atcndimcnto à Lei 
Orgânica, instruções e reco
mendações do TCE: atendi
mento parcial (reincidência).

Em nota o Diretor 
Jurídico da Prefeitura, Le
andro Orsi Brandi, esclarece 
o seguinte: a listagem apre
sentada, dc 01 a 09 trata-se 
dos apontamentos que foram 
efetuados pela Àuditoria, 
quando de sua vistoria “in 
loco”. Que, após a apresenta
ção do relatório da Auditoria/ 
Fiscalização, o Tribunal de 
Contas abre prazo para que 
a Autarquia apresente suas 
justificativas e junte docu
mentos, para demonstrar a 
regularidade da matéria. Por 
terceiro, lodo o expediente é 
submetido aos órgãos técni
cos do Tribunal de Contas, 
para que se manifestem so
bre as alegações e, somen
te após tais manifestações, 
é proferido o julgamento.

Assim, no presente 
caso 0 julgamento proferido 
foi totaímente favorável, de

cidindo que todas as matérias 
tratadas encontram-se dentro 
da regularidade. Assim, nada 
sobejou para ser apurado em 
relação aos itens apontados.

Merece também es
clarecimento o texto utiliza
do pelo Tribunal dc Contas 
quando do julgamento de 
qualquer conta anual ou ba
lanço geral, fazer ressalvas 
e excetuar eventuais “atos
pendentes dc julgamento”. 
Trata-se do formato padrão 
adotado pela Corte de Con
tas para todos os casos, onde:

a) fica assegurado 
àquele órgão fiscalizador, a 
possibilidade de, em ocor
rendo algum fato não abran
gido pela análise das contas/ 
balanço do respectivo ano, 
serem novamente apreciadas;

b) não se estende 
os efeitos desta sentença 
para eventuais processos re
lativos ao mesmo exercí
cio que estejam em curso, 
através dc autos apartados. 
Assim, nada maior para 
ser apurado cm rela
ção aos itens apontados.

CDHU promete escrituras para núcleo habitacional
Di\*ulgi(Ao

iMoradores do Joào Zillo ainda sem escritura do imóvel

Da Redação

Oitenta famílias, 
aproximadamente, resi
dentes no núcleo João 

1o, deverão ser bene
ficiadas com escrituras 
definitivas de suas casas.

Os docum entos devem 
ser entregues em até 90 
dias, de acordo com de
clarações dos vereado
res A ndré Paccola Sas- 
so (PSDB) e Francisco 
de Assis Naves (PSDB).

Ambos os vere

adores estiveram  reu
nidos com o gerente de 
Ação Regional, da CDHU 
(C om panhia de D esen
volvim ento Habitacional 
e Urbano), Carlos Rober
to Ladeira, no último dia 
30, em Bauru, quando fo
ram inform ados do prazo.

Segundo Ladeira, 
há 30 anos tinha-se como 
prioridade entregar a m o
radia deixando para um 
segundo m om ento ques
tões de ordem  burocrática, 
o que acabava acarretando 
em  atrasos na entrega das 
escriruras. Ele ressalta que 
agora, os novos projetos es
tão sendo entregues com  a 
docum entação toda pronta.

O conjunto habi
tacional João Zilo é um 
dos m ais antigos do m u
nicípio de Lençóis Pau
lista, cuja construção 
com eçou em  1983, du
rante o m andato do então 
prefeito Ideval Paccola

Eco brinquedos pedagógicos
Genüdo Diai

Brinquedos educativos feitos com material reciclado

Beatriz de Oliveira

Alunas do curso de 
Pedagogia Educação à Dis
tância -  EAD -. da Uninter 
Polo Lençóis Paulista, es
tão desenvolvendo em sala 
de aula os eco brinquedos

-  bnnquedos educativos fei
tos com material reciclado.

A construção dos 
brinquedos educac ionais 
começou pouco mais de 
um ano, após a integração 
da aula “Materiais Didáti
cos” na grade do curso. Os

brinquedos são destinados 
a crianças do ensino infan
til ao ensino fundamental.

Segundo a tutora de 
graduação. Sheila Martins, 
os eco brinquedos são fei
tos com material reciclado 
como caixa de pizza, pali
to de sorvete, garrafa pet. 
etc, o que facilita as prá
ticas pedagógicas. “ Este 
projeto visa melhorar a 
educação como um todo, 
mostrando a importância 
do aprendizado pela cons
trução do conhecimento 
e também da sustentabili- 
dade”, ressaltou a tutora.

Thalita Maciel que 
acompanha e orienta as alu
nas durante o curso conta 
que, em breve, o projeto 
será levado para o conheci
mento da sociedade. “Já es
tamos planejando algumas 
atividades sociais como o 
Dia da Família, como foi 
feito em nosso polo em Pe
derneiras” , finaliza Thalita

C â m a ra  d iv u lg a  lis ta  p a r a  n o v o s c a rg o s  Creche anucia novas vagas I Legião M irim  a b re  inscrições p a ra  m eninos

*

A Câmara dc Vere
adores dc Lençóis divulgou 
na última terça-feira, (7). 
por intermédio dc sua as- 
sessoria dc impressa, a lista 
dc cargos que serão dispo
nibilizados cm concurso 
público a ser realizado cm 
data ainda não confirmada.

Apesar da divTjlga- 
çâo dos cargos, o legisla
tivo ainda não definiu da
tas nem locais das provas. 
Os cargos oferecidos são:

Servente, Conta
dor, Técnico Legislativo cm 
Recursos Humanos, Recep
cionista c Escrituráno 3.

A partir da próxi
ma segunda-feira, (13), co
meçam as pré-matrículas 
para a Creche “Iara Maria 
Giovanctti Campanholi”, 
no bairro Santa Terezinha.

A instituição deve 
disponibilizar cerca de 
90 vagas, direciona

das à crianças enue qua
tro meses a três anos.

Famílias interessa
das devem procurar a Dire
toria dc Educação, localiza
da â Rua Sete de Setembro. 
n° 711, Centro, até o dia 
24 deste mês, das 10 às 13 
horas c das 14 às 17 horas.

Começou na sc- 
gunda-feira (6), as ins
crições para garotos que 
queiram integrar a Legião 
Mirim dc Lençóis Paulista.

Os jovens interes
sados devem ter 15 anos 
completos ou ter completa
do 16 anos neste ano, estar

cursando do 1” ao 3*’ ano do 
ensino médio c apresentar 
RG no momento do registro.

As matriculas vão 
até 0 próximo dia 29, 
das 14h as 17h. na Rua 
Pc. Salúslio Rodrigues 
Machado, número 839,

Legião Minm.sede

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Educação para a vida
Convênios; Grupo LWART / Funerária Pânico /

Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos
. • • ' * * * .

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro
ativaqualificacoes@yahoo.com.br

Lençóis Paulista (14) 3263-6214

http://www.saletecortez.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br


CLASSIFICADOS

ISAMIX
CONTRATA

Estagiário(a) de 
Engenharia Civil

mandar currículos para
isamíx.trading(S)yahoo.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

o  PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS

ISAMIX
CONTRATA

* Carpinteiro de Forma de Concreto 
• Armador de Ferragem

mandar currículos para
isamix.trading@yahoo.com.br

ou entregar na 
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

CONTRATA-SE
PROFISSIONAL DE VENDAS
com experiência comprovada na área

de publicidade

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em carteira, 

mais benefício, mais comissão

NECESSÁRIO TER CONDUÇÃO PRÓPRIA

mandar currículos para

jornal(S)noticiasdeiencois.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro < Lençóis Paulista

Analisla/Tíc. de Sist. dc Infbr-
mavio

Assistente dcalmoxarifadn 
Assistente operacional (aceita 

rcívrcnciaj
Atendcntc de balcdo (lanchonete) 

Atondente dc balcAo de caíó 
Atcndcnte dc lanchunete/caiUina 
AuxUiar administrativa (Agudos) 

Auxiliar de almoxarifado 
Auxiliar de controle de oualidade 

AiLXiliar de cozinna 
Auxilar de escritório 

Auxiliar de extração dc açúcar 
Auxiliar de fabricação de açúcar 
AuxílUr dc inventário tlorestal 

(sem expcriéncia/ensino médio) 
Auxiliar de laboratório (masculina/ 

desejável: Técnico cm Açúcar c
Alcuol)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais 
Auxiliar de produção 

Auxiliar mecânico diesel/aulos 
Caipínteiro auxiliar 

Carregaaor/movlmemador dc 
mercadorias (45 Vagas) 

Caseím
Caseiru (trabalho para o casal) 

Cuntador/RIi
Coordenador dc manutenção de 

máquinas (residir em outro estado) 
Cozinheira em Geral (2 vagas) 

Domcstica/faxineiro 
Educador social (graduação em 

pedagogia completo ou cursando) 
Eletricista de autos (3 Vagas) 

Eletricista de manutenção (curso 
de eOOhcNRlO) 

Eletricista de manutenção indus
trial (c/ ou s/ experiencia c/cursn

SENAI)
Eletricista instrumentista (Técnico 

cm elétrica ou Instrumentação) 
Eletricista de manutenção geral 

(com ou sem experiência) 
Eletricista iiistalador/montador 

Eletrotécnico 
Encanador

Engenheiro dc segurança do 
trabalho 
Funileiro 
Garçom

Gerente de vendas 
Gerente comercial 
Linha de produção 

Loml>ador
Lubriticador de máquinas 

Marceneiro

Mecânico de c.Tminhão 
Mecânico dc manutenção dc Autos 

Mecânico dc máquinas pesadas 
Mccãnicu dc máq. agrícolas (2

Vagas)
Mecânico de mot(>r a dlescl 

Mccàmco de tratores 
Montador dc móveis 

Montador dc sofá 
Motorista dc guindalto (MOPP e 

Curso Guindalto) 
Motorista de ònibus(curso de 

transporte coletivo)
Oficia) Cíera) (entrega de chopp) 

Operador dc caixa (farmácia) 
Operador de caixa (restaurante) 

Operador dc empilhadeira 
Operador dc irrigação 

Operauor de máquina dc prensa 
(produtos reciclados) 

Operador dc pá carregadeira 
Operador de ruçadeira costal 

(urgente)
Operador de torno (CNC) 

Operador de veículos (experiência 
como tratorista ou pá carregadeira) 

Pintor industrial 
Pizzaiulo

Professor dc educação fisica (gra
duação completa e ('REF) 

Professor de espanhol (2 Vagas) 
Professor de inglês - 4 Vagas 

Professor dc inglês (letras cur- 
sando/completo e conversação 

avançado)
Químico

Recuperador de crédito (Sem 
experiência -  Tumo da tarde) 

Serralheiro
Serviços gerais (sem experiência/ 

masculina - 80 vagas) 
Serviços gerais (renorestamento) 

Snídadur/mnntador 
Tapccciro

Técnico de enfermagem do 
trabalho

Técnico cm informática 
Técnico eni nutrição / nutricionista 

Técnico de manutenção dc má
quinas

Torneiro mecânico 
Tratorista agrícola 

Tratorista agrícola (vaga exclusiva 
para portador de deficiência 

parcial)
Vendedor de sersiços Vendedor 

interno e cxicmo 
Vigilante

V4990S de ocofdo com o praio detefminado peto empce^fodof

Fara cadastramento no liltanw  atrawk de M f, batfa coiTVM ctr eortando AG, <Pf. 

Carteira de TnbaNia Comorowntt da fcndarvce aNumaro do Ftt (tara quam pocfur) 

lnfonnacAn414} 326^2)00 Aamal 2ou no MT Aua M . loaquImGabrici I t  Cantro

j A R D I N S j t
E LAGOS

PAISAGISM O

C onsultoria - Projetos Paisagism o  
G erenciam ento e execução - Execução de áreas verdes

L arissa r A n d recc ío lli
9.708;Ò31S

w w w .|ard inselagos«com .br
•«

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Protsssor

Marcos
VeadiW

t r

% V
/ jo

Culíur^ ^

14.32$3-167$
t4,9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n’’ 643 
Cenlro - Leoçóis Paulista 

marcos.venditti@yaiwo.com br

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

UMA ÁREA DE TERRAS-
-com 15.960,00m2-€ntre 
os bairros Jd.Santana 
e Residencial Açai-R$- 
-1,500.000,OO-TOLEOO 
IMOVEI-3263-0187.

JARDIM VIUA6E - casa 
com 3 dorm,sendo l 
sufte c/banhelra de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banheiro 
social/lavandeha/edícula 
com churrasq.A»nheifD/ 
despensa/garagem 2 car- 
ros-RS-400.000.00-TOLE- 
DOIMÓVeiS-3263^187,

JARDIM ViLLAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suite c/closet e banh. 
hídromysala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a /d e s p e n s a /  
lavandeha/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-550 .000 ,OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187,

JARDIM ÍTAMARATI
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 surte/sala 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 
sala de tv/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d e ria /d e sp e n sa /á re a  
de lazer com písdna/ 
garagem 3 caiTos.-R$- 
-550.000,00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 sufte c/doset e banh. 
hidfom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderla/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-SOO.OOO.OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMEROAL 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/02 saias/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edícula c/ 
ch u rrasquei ra/ga ragem • 
-RS-500.000.00-TOLEOO

IMÔVEI5-3263-0187.
aNTRO:
la.CASA: 03 dorm./sala 
ampla/2 banheiros/ 
lavanderia/ 2a. CASA: 
02 dorm/^ala/cozínha/ 
banheiro /lavanderia/ 
3a. CASA: salão c/chur- 
rasqueíra/banheiro e 
cozínha-todas edificados 
no mesmo lote de terre 
no-RS-700.000,00 
TOLf DO IMÓVEIS 
-3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI: 
sobrado c/03 dorm.sen- 
do 1 sufte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escritório/cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
área de lazer com pis- 
cina/garagem 2 carros- 
-R$-650.000,00 
TOLEDO IM(Í)VEIS 
32630187.

JARDIM nAMARATT; 
brado com 03 dorm.serv 
do 1 sufte/varanda/me- 
zanino/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
banhei ro/cozinha/lavarv 
deria/^ragem coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

CENTRO:
03 dorm./sâla/cozlnha/2 
banheiros/lavandería/ 
prÓKima a antiga Gráfica- 
-R$-126.000,M TOLEDO 
IMÓVEIS 3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto flex 
com 26.000 km Ótimo 
p/ financian^nto 3264- 
3644/9610-5960 shop 
ca rs veículos

Oassic t$ 2011 flex preto 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Qassie 2002 cinza 
básico gasolina 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

V E N D E
C A SA  EM  CO N STU U ÇAO  EM  M ACATUBA

Próxima ao Teatro Municipal. Bairro Novo. 
TrAs dormitórios com 90 m etros 

quadrados de construção 
e terreno de 250 m etros quadrados. 

Construção na laje, licenciada, 
com água e energia.

Valor de R$ 110.000,00
Aceitamos terreno como pagamento

: (14) 3263.4214ÍTíTÍT̂

NOTÍCIA

Resta Hatch 1.6 2006 
prata com dh -Far 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Montana Sport 2011 
prata flex completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Hb201.6 2013 completo 
(pronta en tre^) 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Ford Ka brarKO
2012 com dh 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Meriva Premium prata 
2008 completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

C3 Picasso glx 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /%10-5960 shop 
cars vekulos

Saveiro Trooper 1.6 pre
ta flex c.e 2011 completa 
3264-3644 /9610-5960 
shop cars veículos

Sandero 2010 prata flex 
1.0 com veHe+al 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

Corsa Sedan 98
R$3.900,00 de entrada 
+ 48 parcelas fbcas de 
R$399,00 com tran-
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Monza GL 95
R$3.000,00 de entrada 
•f 48 parcelas fixas de 
Fl$360,(X) com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

cax Twister -  2007 -  
Gasolina -  Preta - (14) 
32643033

Parati 64 1.6 -  2009 
-  Rex -  Preto - (14) 
32643033
Peugeot 207 xr ha
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Ford Ka 2010 1.0 flex 
prata 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$31S,00 
oom tranferenda grátis 
•3264-1613/ 7834-9576

CG TTtan 150KS 2004 - 
R$1,500,00 de entrada 
* 36 parcelas fixas de 
R$148,50 oom tran- 
ferencia grátis - 3264-

^DE LENÇÓIS

OU n a d a  a c o n t e c e !

E n v i e  s e u  
c l a s s i f i c a d o

p a r a
jornal@noticiasdelencois.com.br

OU l ig u e  p a r a  

(14) 3263-1062

1613/ 7834-9576

Astra Hatch ADV. -2009
-  Completo * Flex-Prata 
-(14) 32643033

Bandeirante Cab. Dupla
- 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Blazer ADV. -  2005 -  
Completo • Álcool -  Pra
t a - (14) 32643033 
Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranfererKía grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vectra G15 94
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Fonf Ka 2002 
R$3.0(X),00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$385,00 com tran- 
ferenoa grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Siena EX 2000 
R$3.500,00 de entrada 
-f 48 parcelas fixas de 
ft$420,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Qassie Sedan 1.0-2011
-  Flex -  Chumbo • (14) 
32643033

Corsa WInd 1.0 -  1996
-  Gasolina -  Qnza - (14) 
32643033

Bandeirante Cab. Dupla
* 1990 -  Oiesei -  Azul - 
(14)32643033

Palio EX 98 • R$3.000,00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranfererKía grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vectra GIS 94
R$3.(XX),00 de entrada
* 48 parcelas fí» s de 
R$360,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/%10-S960 shop 
carsveKulos

Honda BIz aOO 2002 - 
R$1.200,00 de entrada 
-F 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com trarv 
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

5-10 2.5 Cab. Dupla -  
1999 -  Diesel - Azul - 
(14) 32643033

Ford Ka 2004 
R$3.500,00 de entrada
* 48 parcelas fios de 
R$420,00 com tran- 
ferenoa grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

S-10 Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars vekulos

Eoosport xlt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars vekulos 
EscortGL95-R$3.00a00 
de entrada * 48 paredas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 LX AuL 4x2 -  
Completo - 2011 -Ga
solina -  Branco - (14) 
32643033

Escort L 1.8 93 -  Gaso
lina • Vermelho - (14) 
32643033

Florino FurgSo Rre 1.3

-  2012 -  Flex -  Branco - 
(14)32643033
GoW GL 2.0 -  Completo - 
2003 -  Gasolina -  Preto 
• (14) 32643033 
FordK al.0-2009-Flex 
-P ra ta -(14) 32643033

Merfva Maxx 1.4 -Com
pleto • 2011 -  Flex -  Pra
ta -(14) 32643033

Pajero 6LS FuB -  Com
pleto • 2(X)6 -  Oiesei -  
Preto -(14) 32643033

Casa no Jardim Vilage
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala. Ótima lo
calização;

Xsara Picasso 07 -  Com
pleto -  Flex -  Preto Onix 
-(14) 32643033

Xsara Picasso 03 -  Conv 
pleto -  Gasolina -  Prata 
-(14)32643033

Flesta Sedan 111.6 pra
ta fivíera completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Silverado Conquest
-  1997 -  Diesel -  Azul • 
(14) 32643033

Stllo 1.8 Blackmotion 
Dualoglc -  Completo • 
2010 -  Flex -  Preto - (14) 
32643033

Strada Cab. Estend. -  
2008 -  Flex-Onza-(14) 
32643033

Vectra Sedan Elite 2.0 -  
2010 -  Completo - Flex
-  Preto • (14) 32643033

Vectra Secan Expresslon
-2(X)7 -f  ■•mpleto-Flex 
-P reto  (14)3264

Xsara Picasso 201U 
Compipto -  FIca - P 
-(14) 326430-li

C3 U  Ex '-jiive 
-Comu'"'' Preto 
•(14) U643C33

Civk 1.8 IXS -  2007 - 
Completo -  Gasolina -  
Chumbo (14) 32643033

Flesta GL 2001 -
R$3.000,00 de entrada
* 48 ódredas firas 'de 
R$350,00 oom tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

C3 Picasso glx 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644
carsveh .

Pano a  i s 17
RS3.0i J.00

R$351‘00 --m 
ferencia síã-.ts 
1613/78>‘ •-

Slera EX . JÜi 
R$3 ' JOJOO de entrada
* 48 parcelas firas de 
R$420/X) com trarv 
fererKía grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Corsa Sedan 98 - 
R$3.900,00 de entrada
* 48 parcelas firas de 
Ft$399,00 com tran- 
fererxsa grátis - 3264- 
1613/78349576

Palio EL 1.5 97 - 
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 p arcas  fixas de 
R$350,00 com tran- 
ferencia grátis • 3264 
1613/78349576

CUssk 2002 dna 
basko gasolina 3264 
3644/9610-5960 shop 
cars vekulos
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Cardápio 
Arroz Carreteiro 
Tutu de Feijão

>Costelinha de Porco 
Bisteca de Porco 

Torresmo 
Ovos

, Carne Seca 
%  Mandioca Frita 

Linguiça Condi.

I V ,

\

Feijão Gordo 
Banana Frita
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EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães

J I  É PARADA
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UM PACTO PELA VIDA
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p o lít ic a 5
Ministro do Esporte visita Cidades da região

Diviilgivlo

Prefeito Tarciso Abel (PP)jí4tito ao ministro Aldo Rebelo em solenidade no Paço Municipal

Beatriz de Oliveira

Agudos, Macatu- 
ba c Pederneiras receberam 
no último sábado, (4), a vi
sita do Ministro do Espor
te. Aldo Rebelo (PCdoB).

O motivo de sua pre
sença na região foi visitar as 
obras da construção do está
dio Antônio Maury da Silva, 
em Agudos, anunciar repasse

dc verba c artigos esporti
vos, cm Macatuba, além dc 
participar dc um jantar be
neficente cm Pederneiras.

Em Agudos o Minis
tério dos Esportes destinou 
uma verba dc R$ 1 milhão 
para obras no estádio Antônio 
Maury da Silva. O ministro 
visitou 0 local, cuja cons
trução esta em andamento.

Logo após a visi

ta em Agudos, por volta das 
I9h30, Aldo Rebelo foi até 
Macatuba. A recepção foi 
realizada no salão nobre do 
Paço Municipal da cidade, 
onde o prefeito Tarcísio Abel 
(PP) fez referências sobre a 
presença do ministro na ci
dade e a importância de in
vestimentos no esporte. “Di
nheiro investido no esporte, 
é dinheiro economizado na

saúde'*, ressaltou o prefeito.
Por meio de solici

tação da prefeitura no Portal 
dos Convênios -  site para pe
dido de recursos financeiros 
destinados a entidades de ad
ministração pública -, o Mi
nistério do Esporte disponibi
lizou artigos esportivos entre 
bolas para vôlei, futebol de 
campo, basquete e caneleiras, 
além da verba de R$ 250 mil e 
cuja finalidade será a melho
ria na infraestrutura do Cen
tro Esportivo Celso Monteiro, 
0 Nenzão, que atualmente se 
resume em um campo de areia 
desativado e abandonado.

Além de destacar os 
motivos de sua visita à re
gião, Rebelo também falou 
sobre os investimentos que 
estão sendo feitos no país re
lacionados à Copa em 2014 
e a Olimpíada em 2016. Dc 
acordo com suas declara
ções, serão investidos apro
ximadamente R$ 3 bilhões.

O Ministro aprovei
tou também para alfinetar 
algumas ONG’s que, se
gundo ele, tendem a fomen
tar o esporte. “ONG’s não 
devem substituir políticas 
públicas. A promoção do es

porte é de responsabilida
de do governo**, justificou.

Perguntado pelo 
Noticias de Lençóis, como 
a população podería reali
zar a fiscalização dos va
lores repassados para o 
munícipio o Ministro foi ob
jetivo. “A população pode 
fazer isso por meio da Câ
mara e da própria imprensa*’.

Em sua fala o coorde
nador de esporte dc Macatuba, 
Fabrício José Gino Pereira co
mentou que a revitalização do 
Nenzão vai atender aos bair
ros Bocayuva e Planalto. Se
gundo ele, uma região carente 
e que abriga quase 50% dos 
moradores da cidade. “Agora 
temos que esperar os trâmites 
da Caixa Econômica para en
tão dar sequência no plano de 
engenharia. Acreditamos que 
as obras comecem no inicio 
do segundo semestre deste 
ano”, prevê o coordenador.

Terminada a soleni
dade em Macatuba, o Minis
tro seguiu para Pederneiras 
onde foi realizado um jantar 
dançante beneficente, cm 
comemoração aos 122 anos 
de emancipação político- 
-administrativa do município.

Mais moções
‘ Foram aprova

das mais oito moções dc 
. congratulações. Entre elas 
aos artistas plásticos Édcr 
Flávio e Crístiano Pacco- 
la que fizeram pinturas cm 
homenagem as obras do 
escritor Origenes Lessa. 
no muro do almoxarífado 

• na Avenida Pc. Salústio.

Justificativa das
Moções

' Para André Sas-
so (PSDB) não se trata de 

i fazer média com ninguém, 
nem política barata e sim 
de elogiar o trabalho dc 

; profissionais ou volun- 
itários. “Temos que bater 
i palmas e nos curvar as es- 
‘ sas pessoas, porque alguns 
ítêm oportunidade dc fazer 
' algo e preferem criticar 
f outra ao invés de fazer”.

Pegou mal

Projeto promete revitalizar Centrinho do Julio Ferrari
DÛulgiaçdo

o  presidente da 
■ Câmara Humberto Pita
t

(PR) pediu uma pausa 
;na sessão de 10 minutos. 
O motivo? Apenas sair 
para fazer um lanchinho. 
E quando voltou foi só 
para dizer que a reunião 
tinha terminado e tchau.

Da Redação

Prédio do *\CenXrirú\o'" dopiedado após abandono

O antigo “Centrinho 
- Centro Comunitário do 
bairro Maestro Júlio Ferrari, 
cuja situação dc abandono 
foi denunciada pelo Notícias 
de Lençóis na edição dc 26 
dc abril, pode vir a ser revi
talizado conforme informam 
os vereadores André Pac- 
cola Sasso c Chico Naves.

Para que isso se tor
ne fato, os veieadoces pre-

19

tendem enviar um ofício ao 
Secretário Estadual de Habi
tação, Silvio França Torres, 
ainda este mês, com o obje
tivo dc captar recursos para 
adequação do “Centrinho

A dupla de verea
dores pretende levantar a 
verba necessária por inter
médio do PEM -  Programa 
Especial de Melhorias -, que 
é um programa disponibili
zado pela Secretaria da Ha
bitação voltado a  melhorar

e atender as necessidades 
de núcleos habitacionais.

Em parceria, junto 
à prefeita Bel, ambos os ve
readores pretendem realizar 
levantamento sobre quais são 
as reais necessidades do Cen- 
irinho. A princípio, a ideia 
c transformar o local cm um 
centro dc cursos técnicos des
tinados aos moradores do bair
ro. “O objetivo principal será 
sempre, beneficiar os cidadãos 
iençoenses” concluiu Naves.

Verba investida?
. Infelizmente re-
; querimentos importan
tes não entraram na pau- 

;ta dessa semana, como a 
\ solicitação do vereador
!(jumcrcindo Ticianelli Ju- 
0  _

, nior (DEM), que pediu in- 
' formações detalhadas de 
. todos os custos que o mu- 
, nicípio teve para a realiza
ção da Facilpa deste ano.

POLICIA
Ger&ldo D iu

Serviço de Inteligência Civil
prende três por tráfico
Geraldo Dias

Polícias Civil e Militar prendem três por tráfico, entre eles, duas mulheres

Policiais civis e mili
tares de Lençóis tiveram uma 
semana bem agitada. Só nos 
dias 8 c 9 últimos, ambas as 
corporações prenderam três 
acusados por tráfico, além da 
apreensão de uma quantidade 
significativa de entorpecentes.

As prisões aconte
ceram a partir de monitora
mentos que vêm sendo rea
lizados há dias pelo serviço 
de inteligência da Polícia 
Civil. Na quarta-feira, (8), 
uma operação entre as duas 
policias acabou na detenção 
de dois acusados de tráfico.

A primeira detida foi 
a jovem V.C.N., de 27 anos, 
moradora do bairro Ibaté. 
Com d a  foram apreendidos 
107 invólucros dc crack, 50 
pinos de cocaina, além de 694 
reais. Segundo relatos dos po
liciais a droga foi encontrada 
em cima da cama da indiciada.

A segundo prisão 
aconteceu também no bairro 
Ibaté, na rua Vereador Antô
nio Dias de Oliveira. Na re
sidência, foi detido o jovem 
R.J.C., dc 26 anos. Com ele 
foi apreendido 14 invólucros 
de maconha, sete pinos de co
caína, R$ 220, dois celulares, 
quatro relógios de pulso, além

de embalagens para a droga. 
A droga foi encontrada dentro 
dc um congelador Indagado 
pelos PMs’ o jovem assumiu 
ter conhecimento da droga.

A última prisão acon
teceu ontem, no período da 
manhã, na rua Humberto Al
ves Tocei, Jardim Ubirama.

Desta vez a polícia 
prendeu a atendente T.V.S., 
de 22 anos. Com ela fo
ram encontrados cerca de
22 gramas dc maconha, em
23 invólucros, 16 “trouxi- 
nhas” de cocaína, dois rolos 
de papel alumínio para em
balagem dos entorpecen
tes, um celular c R$ 139.

ISAMIX PM segue com Operação Saque Seguro
E<Uon Correta

“Trabalhe com quem faz história.”

locação

Construção
isamix.trading@yahoo.com.br Entre as táticas de segurança está o posicionamento estratégico da Base Móvel da PM

A PM de Lençóis 
concluiu, ontem, mais uma 
etapa da Operação Saque Se
guro, voltada a prevenir su
postos ataques de bandidos 
contra clientes durante as sa
ídas de bancos. A ação, que 
vem ocorrendo desde o início 
do ano, é realizada sempre 
nos primeiros dias do mês, 
período que sao realizados o 
maior número de pagamentos 
a aposentados, servidores c 
demais classes trabalhadoras.

Dc acordo com o Ca
pitão da PM, Paulo César Va- 
lentim, a operação consiste no 
posicionamento estratégico da 
Base Móvel da Polícia Militar 
próximo à região onde ficam 
concentradas as agências ban
cárias. Além do patrulhamento 
pelo entorno da região central 
pela Rocan - Ronda Ostensiva 
com Apoio dc Motocicletas.

A operação consiste 
ainda na distribuição dc pan
fletos educativos à população 
orientando como sc portar den-
irocforadasagcnciasbancárias.

mailto:isamix.trading@yahoo.com.br


ESPORTE

Delegação lençoense pronta para o JORI Espaço do Atleta
Geraldo Dias

1

Entre os competidores, vários já  ganharam títulos em campeonatos anteriores

Beatriz ae Oliveira

A delegação dc es
portistas da “Melhor Idade", 
dc Lençóis Paulista, vai par

ticipar nos dias 15 a 19 deste 
mês, da 17" edição do JORI 
(Jogos Regionais do Idoso).

Este ano o evento 
será reali/ado cm Lins. Pro-

movido pelo Fundo Social 
dc Solidariedade do Esta
do dc São Paulo o objetivo 
dos jogos é promover a in
tegração da população ido

sa em atividades esportivas.
A delegação lençoen- 

SC contará com 73 atletas e 
novepcssoasdaequipetécnica.

A responsável pela 
equipe e assistente social da 
Diretoria dc Assistência e 
Promoção Social de Lençóis 
Paulista, Edna Aparecida Bar- 
ros Rubio, alírma que houve 
queda no número de partici
pantes dc Lençóis em rela
ção ao ano anterior. “Como 
no ano passado o JORI foi 
realizado aqui em Lençóis, 
é normal que mais pessoas 
participem. Os idosos ficam 
alojados em escolas com ba
nheiros coletivos e não são 
todos que se adequam a es
tas condições”, disse Edna.

No ano passado 
as modalidades vencedo
ras dc Lençóis foram a na
tação c voleibol masculi
no, além do troféu de truco.

Este ano, os repre
sentantes do grupo irão par
ticipar nas modalidades de 
atletismo masculino, bocha, 
buraco, dança coreográfica, 
dama, dança de salão, do
minó, malha, natação, tênis 
de mesa, truco e voleibol.

Futebol Sete Livre no JOS e JOCI

As díspjrtas dn ftttebol Sete Livre chegam à fase fina l

Beatriz de Oliveira

Foram definidos no 
último final dc semana, (4 c 
5), os finalistas do torneio de 
futebol Sete Livre dos Jogos 
do SESI (JOS) e Jogos da In
dústria c Comércio (JOCI). 
No sábado, (4). pelas semi- 
fi nais do JOS, a LP- 
NET goleou o Baplisteia por 
5 a 1. cm partida realizada 
no Espaço Lazer. No mesmo 
dia, a Lwarccl venceu por 
3 a 2 os jogadores da Zilor.

No domingo,(5), a 
Duraílora venceu por 1 a ô

a equipe da Rolamar abrin
do as semifinais do torneio 
de futebol Sete Livre do 
JOCI. Na sequência. An
gicos e Prefeitura dc Bo- 
rebi empataram cm 2 a 2. 
Amanhã será realizada a fi
nal entre Angicos c Dura- 
llora que decidem o título 
do torneio do JOS, a partir 
das 16h, no Espaço Lazer.

Os jogos prosseguem 
no dia, (14), com as semi
finais do torneio dc futsal 
máster, a partir das 19h, no 
Ginásio dc Esportes Antônio 
Lorenzcili Filho, o Tonicào.

Marizolda Capoaní 
Lorenzettí
Aos 63 anos, prati

ca vôlei adaptado há um uno 
e com n equipe de Lençóis já 
conquistou os jogos abertos do 
interior e agora aguarda ansio
samente pelo início do JÜRJ 
-  Jogos Regionais do Idoso. 
Marizolda que já  praticou vô
lei e atletismo na adoleseência 
diz que os treinos sào intensos, 
mas que .se sente modificada, 
porque têm se preparado muito 
píua poder chegar à competição 
concentrada e com muita garra, 
Além disso, a atleta faz aca
demia três vezes por semana.

Maria Cristina 
Artioli

Professora dc Educa
ção Física aposentada pratica 
vôlei adaptado há um ano. Com 
6.3 anos. Mana Cristina declara 
amor ao esporte e diz que basta 
vontade, esforço c iniere,sse para 
praticar uma atividade fisica.

A atleta destaca que 
a convivência com a equi
pe é incrível c que todas es
tão preparadas para o desafio 
de compelir no JORI -  Jogos 
Regionais do Idoso Mesmo 
com dores no joelho u atle
ta diz que 0 poder superação 
é transfomiador, basta querer. 7 b  T O R I

i
Maria do Carmo Alves

Puerta
Primeira aluna da 

equipe vôlei adaptado de Len
çóis, a atleta conta que come
çou a praticar o esporte liá 10 
anos. Já conquistou compe
tições importantes para a ci
dade. A última, em 2012 foi 
especial, porque além de con
quistar o primeiro lugar da 
competição promovida pela 
Associação Pró-Volei a atle
ta eni a mais antiga da equipe 
Para Mana do Carmo, que é 
uma das fundadoras da eipii- 
pe de vôlei adaptado dc Len
çóis. a prática esportiva si> 
trouxe benellcios para sua 
saúde e finali/a di/endo que 
não pretende deixai o esporte
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CULTURA

Projeto “Para ler os Clássicos” chega à 4° edição
com a obra “0 Poderoso Chefão”

T

u 1

“C  T I iM

A

i
Da Keda^ ,ào

A Biblioteca Munici
pal Ongenes l.CiSa. desde Feve
reiro deste ano, tem promovido 
encontros mensais do projeto 
“Para Ler os Clássicos",*no qual 
o objcino pnncipal c aesper- 
ur ü miciessc do leitor cm Ici

as obras que sc imortalizaram 
na literatura universal, além de 
divulgar o acervo da biblioteca.

Neste mes a obra es
colhida foi “O Poderoso Che- 
íao". dc Mario Pu/o, que nar
ra à saga da familia Corlconc.

que ganhou sua versão para o 
cinema. O projeto conta com 
a coordenação da bibliotecária 
Silvianc Sanches e das funcio
nárias Marina Ronque e Iiics 
Jonner. Elas afirmam que o 
projeto, que nasceu dc maneira 
tímida, vem conquistando cada 
vez mais leitores, desde estu
dantes a usuários da biblioteca.

Marina Ronque decla
ra csiar muito estimulada com 
0 resultado, porque cultura c 
conhecimento estão sendo pro
porcionados aos lençocnses. 
“Eu como uma das coordenado
ras do projeto, jumamcnie com 
a equipe, nos sentimos muito 
estimulados. A repercussão tem 
sido muito boa, as pessoas têm 
participado, lendo os livTos, o 
que vem aumentado o emprés
timo das obras", destaca. Com 
isso a coordenadora diz perce

ber que os objetivos de estimu
lar a leitura tem sido atingido.

Para o projeto foram 
selecionadas de? obras, entre os 
clássicos da literatura nacional 
c internacional, que sc encon
tram no accrN'0 da biblioteca, as 
quais podem ser retiradas por 
empréstimo antes do encontro.

Podem participar dos 
encontros estudantes. leigos c 
interessados gerais em literatu
ra universal. Os encontros são 
mensais e gratuitos, a edição dc 
maio irá acontecer no dia 13 
no prédio do Espaço Cultural 
localizado na Rua Pedro Na 
tálio Lorenzctii, 286, Centro 
às 19h3Ü. Neste encontro está 
prevista a recepção dos partici
pantes com uma apresentação 
especial do grupo de sopros 
Revirando, da Casa da Cultura.

F im  d e  s e m a n a  
re c h e a d o  d e  b a la d a s

Lençóis Paulista : Facilpa' 
a partir das 22h

(hoje) - Victor c Léo 
Amanhã - Munhoz c Ma- 
riano/
(domingo) - Sergio Reis c 
Renato Teixeira + Orques
tra Municipal dc Sopro dc 
Lençóis Paulista

Jaú:  General Bar (amanhã) 
Black Rio às 23h.

Boraceia: Festa do peão dc 
Boraccia a partir das 22h 
(hoje) Bruninho c Davi /  
(amanhã) Hugo c Tiago ./ 
(domingo) Léo c Junior

Facilpa: (14) 3263-1411 
General Bar: (14) 3626- 
4652

A creche Wilson Trecenti abre as 
portas com projeto de musicalização

Alunos da ETEC 
homenageiam AGENDA CULTURAL

fS'’ *

Dá.Rçúaç.ás)

A creche Wilson Trc- 
ccnii no nucico habitacional 
Luís ?.illo. têm rcali/ado cn- 
conuo? iiKnsais que estimulam 
o dc.sciuolvinicnio das crian
ças O pmjcio “Encontro Mu
sical na C fccln:** c uma inicia
tiva Sccreuna Municipal dc

Lençóis Paulista, 
dcmro do pro-

grama “Família Presente", cujo 
objetivo principal, segundo a 
diretora pedagógica Rosângela 
Maria Donaio Castilho Mar
tins. c promover c estimular o 
desenvolvimento da criança c 
estreitar os vínculos da familia.

Por meio de cantigas 
da cultura popular brasilei
ra os pais resgatam a impor

tância do convívio familiar 
participando afciivamenic da 
formação cognitiva das crian
ças. “Os pais são os primeiros 
c insubstituíveis educadores 
dos seus filhos c por isso os 
convidamos periodicamen
te a participarem da oficina 
“Encontro Musica! na Cre
che”. complementa Rosângela.

Beatriz de Oliveira

Começa na próxima
quarta-feira, (15), no Espaço Cul
tural Cidade do Livro, as 20h, a 
exposição fotográfica. “Lcnçóts
Paulista; 155 olhares diferentes”.

Foram registradas 155 
imagens, retratando a cidade pelo 
olhar de alunos do V  ano do ensino 
médio da ETEC -  Cidade do Livro

A coordenadora do proje
to. professora Cassia Rando, disse 
que os jovens conseguiram ângulos 
interc.ssantes dc pontos turísticos co
nhecidos cm Lençóis. A ideia surgiu 
depois de uma palestra sobre produ
ções urtisücas do diretor de cultura, 
Nilccii Bernardo, com os alunos. 
“Eles ficaram entusiasmados cm 
homenagear a cidadc por meio de 
fotografias”, descreve u professora

O acevo estará disponí
vel gratuitamente até o dia 30 dc 
julho das 8h as 17h30 na Rua Pe
dro Nálálio I.orenzctti. 286 Centro.

15/05 a 30/07

Espaço Cultural 
Cidade do Livro
Exposição Fotográfica 
“Lençóis Paulista: 155 
Olhares Diferentes” 
Entrada Franca

15/05 - IHh às 22h

Casa da Cultura
Ponto Mis - Oficina “Rc- 
tlcxos - Som. imagem & 
drama" com Thais Fan-
ta u Z Z l -  r.blilumos \ ’i>uiiis e so
noros sao fonte Jc  inspiração para 
uma oficina de dramatização.

16/05 - Í9H30

Casa da Cultura 
Palestra dc Marketing 
Vendas 
Solutudo
com Rafael Somera 
Entrada Franca 
Rcser\as no local

18/05-I6 h

Casa da Cultura
Projeto;
Café, cinema e Psicologia 
Entrada Franca - filme As 
pontes dc Madison (1995) 
Lugares limitados 
Reservas no local

19/05 - I4H30 às / 7h30 19/05 - 09h às 17h
Baírn) Caju 
Quadra da Escola 
mar Borcat
Projeto Criança Feliz 
Atividade cultural/cducati' 
va c resgate dc jogos c brin 
cadeiras tradicionais.

EMEF Maria Zélia Pran- 
dint - Bairro Júlio Ferrari
Projeto Bairro I.cgul 
Cidadania, arte c Cultura 
Ação social c culniral com 
atividades diversas para me
lhoria da qtmiidade de vida
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tf FilmajíLMis de iiovo “Star Wars" deMMii

4.

começar em 2014, di/ produtor

V ' :
Sete meses depois de anunciar a compra da Lu- 

casFilm. a Disney continua trabalhando intensamen
te na produção do sétimo episódio de “Star Wars”, 
que será dirigido por J.J. Abrams e roteirizado por Mi- 
chacl Amdt, que escreveu “Pequena Miss Sunshine’*.

Ao site Collider, o produtor Bryan Burk afirmou 
que a intenção c que as gravações comecem no início de 
2014. “Nós estamos seguindo como o previsto para começar 
no próximo ano, ou no começo do próximo ano'’, disse ele.

Jornalista abre igreja evangélica e Inta MMA
em Inliltrado

i

O jornalista Fred Melo Paiva decidiu se tomar luta
dor de MMA (artes marciais mistas). Também resolveu virar 
vereador. E abrir uma igreja evangélica. E transformar-se 
cm segurança. Não, não se trata de crise profissional; as em
preitadas de Paiva fazem parte de “O Infiltrado”, programa 
que estreou na terça-feira (7), no canal History.

Em cinco meses de gravação, o repórter —que nunca 
havia feito um programa de televisão— gravou nove episó
dios sobre universos sempre diferentes de sua realidade.

k '

Ivete Sangalo será em baixadora da O NU
A contra o tráfico hum ano
>b* * S

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC, na sigla em inglês) anunciou nesta terça- 
-feira (7) que decidiu nomear a cantora Ivete Sangalo como 
Embaixadora Nacional da Boa Vontade para o combate ao 
tráfico de pessoas no Brasil.

A nomeação será oficializada na próxima quinta- 
-feira cm Brasília, durante uma cerimônia liderada pelo 
dirctor-executi\o do UNODC, o russo Yury Fedotov, que 
se encontra no Brasil para a apresentação da campanha 
“Coração Azul” no país.

C jii Jtefíe^icãa da Semana
"Os guerreiros vitoriosos vencem  antes de ir à guerra, ao passo

_ _ _  . i  M  ^  ^  m È È

que os derrotados vão à guerra e só então procuram  a vitória".
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ABISSAL
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AUSTRALIA

BAIXEZA
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VENEZUELA

TIRINHA DA SEMANA
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^o^LÓbeopo da ^em aaa
de 10/05 a 17/05

Áries
de 21/03 a 20/04

Leâo
de 22/07 a 22/08

j J A  Sagitário
de 22/11 a 21/12

Evite atitudes imposi* 
tivas e egoístas. Individualidade 
é diferente de individualismo. A  ̂
Lua está fora de curso em seu | 
signo. Dia que desfavorece 
questões objetivas, práticas. 
Lua minguando é um Indicativo 
de que a observação e a refle
xão devem prevalecer sobre as 

^nidativas.

Dia marcado por uma 
forma totalmente emocional 
de reagir às situações, leonino. 
Reflita sobre os princípios que 
orientam a sua vida.

Respeite verdades 
diferentes das suas. Se agir de 
forma egoísta, tenderá a se 
sentir sozinho e mal-compre- 

ndido.

Há uma tendência a 
agir de forma Impaciente e In
fantil no campo amoroso. As coi
sas não tem que ser como você 
quer.

Saiba respeitar a von
tade alheia, sagitariano. Dia em 
que pode haver dificuldade de 
entendimento afetivo e com 
frianças. Seja espontâneo.

Touro
de 21/04 a 20/05

Procure diminuir o rit-
LI mo, pois estamos na Lua min- 
B iguante. Observe as suas atitu

des.
Pode hoje se sentir 

confuso em relação às emo
ções.Evite hoje dar Início a pro
jetos. Recarregue as suas ener
gias, valorize os momentos de 
descanso. Pratique o desapego.

Virgem 
de 23/08 a 22/09

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

t
Evite negócios hoje, já 

que a Lua está fora de curso no 
setor financeiro, virginiano.

Tenha cuidado com a 
tendência a agir com impaciên
cia e impulsividade, o que leva a 
prejuízos.

Reflita sobre como 
tem vivenclado a intimidade, a 
sexualidade e as emoções.

Dificuldades domés- 
) ticas e familiares podem se 
‘ manifestar hoje. Aja com cons
ciência. Você está sendo testa- 

 ̂do quanto à capacidade de agir 
com autonomia, capricorniano. 

i i Evite hoje negocia-
| |  ções envolvendo imóveis ou

bens familiares. Reflita muito 
antes de agir.

Gêmeos 
de 21/05 a 20/06

Libra
de 23/09 a 22/10

Aquário
[de 21/01 a 19/02

Impaciência e ansie
dade podem revelar receio do 
futuro e do desconhecido.

Como a Lua está fora 
de curso, devem ser evitadas 
negociações e decisões que exi
jam objetividade. Reflita sobre 
como tem agido em relação aos 
amigos. E a que grupos se sente 
pertencendo.

Hoje pode ser bastan
te desafiador encontrar enten
dimento nas relações, libriano. 
Há uma tendência a que cada 
pessoa queira impor os seus 
pontos de vista.

Não espere dos ou
tros 0 que somente você pode 
fazer. Possibilidade de confron- 
.tos e atritos.

Cuidado com palavras 
ríspidas e imposição de seu pen
samento sobre os outros. Pode 
haver atritos com pessoas próxi
mas, se você insistir em fazer as 
coisas ao seu modo.

A Lua minguando pede 
que reflita sobre as suas atitu
des. Não é hora de iniciar, mas 
de finalizar.

Câncer 
de 21/06 a 21/07

^  Escorpião
de 23/10 a 21/11

Peixes
^ ^ d e  20/02 a 20/03

Hoje devem ser evita
das iniciativas profissionais ou 
realização de negócios na carrei
ra.

A Lua, regente cance- 
riano, está fora de curso. Melhor 
observar e seguir a intuição. 
Perceba como está vivenciando 
a própria individualidade e sin- 
:ularidade, cancerlano.

Dificuldades em ques
tões de trabalho podem se apre
sentar, esteja atento, escorpia- 
no.

Cuide da saúde, prati
que exercícios físicos, tenha um 
cotidiano mais dinâmico. Cuida
do com a agressividade direcio
nada a quem não tem nada a ver 

m̂ a sua Insatisfação. ^

Com a Lua fora de cur
so, devem ser evitados negócios 
e aquisições financeiras. Mo
mento que favorece a reflexão 
sobre como você tem expressa
do 05 seus potenciais profissio
nais.

Perceba o que é valio
so e que certamente não está 
restrito à questão material, pis-

fonte: hftpy/horosccpovfftuot uol.oom bt/

Palavras Cruzadas
1 2 ■ ■ 4 5------1 6 7 nas

órgão «Í£ rfproduçlo texuadt d:
lUntâs. (4) 
i. Que é da

8

1 0

12

up in íli) de todus; reUtivu 
odcM. (plural) (8)
. tsllcar, estender, alongar (S)
, ____querido; peswa importante na bui
láT (4)
D. Peca de cortiça uaada para tapar gar
■ . ( 5)

11 Dai com octcrla, otierreer. (7)
13. Pctfoa, em Ingli». (6 )
15. Cavidade entre o hraço e o ombro
(plural) (6) 
117. Ene

rosa.(?)

Encanador, em inaléc. (7)
n<

13 14 15 10

19. O qur há de melhor; minoria pode
rosa.
U Frutos da \ndeira. (4)
23. Exerdclo do magUténo. (8)
24. Dispersa; difundida; sd la. (plural) (8|
25. Seven, em português. (4) 
VERTICAIS

17 10 20

21

2. Frouxev relaxado; gasto (5)
.(7T

123

EspoMí do Rei
Normalmente pintada com esmalte pe- 

as mulheres. (4)
. Causar tlrofia. (8)
. Projetar; planejar, criar uma Idéia. (5) 

?. Via de transporte terrestre. (7)
12. Que tem ondas. (8)
14 Relativo aos eslavos, (feminino, plu 
lrtl)(7)
in. Ilhas, em Inglês. (7)
IB. Dar na ter o mesmo resultado

20. Girar, torcer, em inglês. (5)
21. Habitações Indígenas. (4)

A notícia mais perto de você!
www.noticiasdelencois.com.br

m u s i c a l

Venda'dé"lnstrum entos M usicais
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A ulas de violão I Guitarra I Baixo
V Io láT C avaco

R. Anita Ganibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com
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