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discute açoes públicas
voltadas ao combate às drogas
Segmentos por meio de mobilizações, promover ações de combate às drogas

OivulgAçâo

dãoAposentados 
posse à nova 

diretoria
A Associação dos 

Aposentados Pensionistas 
e Idosos de Lençóis Pau
lista e Região elegeu uma 
nova diretoria em 30 de 
abril. A nova equipe irá co
mandar a Associação pe
los próximos dois anos.

A primeira reunião 
será em 10 de junho, Pág 03

Conseg realiza 
assembléia

Cerca de 60 pes
soas, entre elas, represen- 
antes da sociedade civil, 

poder público, polícias 
civil e militar estiveram 
reunidos há uma semana, 
na Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista, para dis
cutirem temas relaciona
dos à segurança pública., 
durante reunião do Conse-

Voltados a encontrar 
mcios de prevenção e comba
te ao uso de drogas, estiveram 
reunidos, ontem, pela manhã, 
no auditório do Lions Club, 
lideranças do ser\'iço públi
co, comunidades religiosas, 
órgãos sociais e comunida
de cm geral. O encontro tem 
entre suas metas, também re
alizar scn'iços de promover 
conscientização c o engaja
mento da sociedade, por meio 
de ações públicas. Pág 03

Meio Ambiente irá 
regulamentar queima 

da palha de cana
Foi definida na úl

tima quarta-feira (22), a re
solução da Secretária do 
Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo que das 6h 
às 20h de 1* dc junho até 
30 dc novembro deste ano 
não haverá autorização para 
as conhecidas queimadas.

Conforme a pu
blicação, nos demais ho
rários, a queima será 
determinada por região, con
siderando 0 teor médio da 
umidade relativa do ar. Pág 03
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Iho de Segurança Pág 05 Oelegado Massa, prefeita Bel e o vice-prefeito Marise esftveratrt presentes no fórum de açao ao combate às drogas

Lençóis é sede de jogos esportivos da APAE °ausada"e, seria

GcraUlo Di«>

Lençóis foi palco 
dc uma competição esporti- 

cnvolvendo atletas muito 
especiais. No último dia 22, 
dez unidades dc APAEs dc 
dez cidades da região, com
petiram entre si pelo “Cir
cuito Especial dc Atletismo 
c Esportes Adaptados das 
APAES”. O evento reuniu 
cerca de 300 alunos, entre 
adultos e crianças. Pág 06

20° edição 
da Corrida 

Pedestre 
em Lençóis é

neste
domingo

causa da espuma
Uma semana após 

extensas discussões sobre 
a espuma branca que to
mou conta dc parte do leito 
do rio Lençóis, o diretor do 
SAAE. José Antônio Mari
se, assume em entrevista ao 
Noticias de Lençóis que o 
problema está no excesso de 
produtos não bio-degradá- 
veis jogados pela população 
nas redes de coleta. Pág 03

Hoje tem 
Feira de 
Troca de 
Livros no 

Lions
Club

Pág. 06 Entre a$ modalidades disputadas no Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados, estava o salto em distância Pág. 06
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Mobilidade, saneamento e habitação foram os temas debatidos durante a Conferência

mínima 15®
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de fempo nublado, com 

chuva a qualquer 
hora do dia.

Na noite dc quarla- 
-feira (24). foi rcali/ada no 
auditório da Diretoria dc 
Educaçãoa “3'’Conferência 
Municipal das Cidades”

No encontro 
foi levantado sugestões 
dc melhorias para mo
bilidade, saneamento c

habitação cm Lençóis 
Paulista, com a participa
ção dc rcprcscntanlcs do 
poder executivo, legis
lativo c sociedade civil.

Após a palestra 
sobre Mobilidade Urbana, 
aprcscniada pelo engenhei
ro Lui/ Carlos Dalbcn. os

presentes foram divididos 
cm grupos, onde foram de
batidos os eixos temáticos.

Na conferência 
municipal, foram elei
tos seis delegados que 
representarão a cidade 
na Conferência Estadu
al das Cidades. Pág 05
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Museu Alexandre Chitto terá 
palestra e exposição aos 90 

anos do rádio no Brasil.
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M arcos Apareddo de 
Toledo é  ad\'ogadOt 
empresário e teólogo.

AFASTE
SEU FILHO
DO PERIGO

Era nossos dias não hà uma
só pessoa que não corra perigo, princi- 
palmentc nossos filhos. O perigo está no 
trabalho, nas ruas. até mesmo em famí
lia. É o perigo da prostituição, das dro
gas. dos \'ícios como um todo. Dentre 
as fimçòes dos pais. está a de proteger e 
afastar seus filhos do perigo. Entretan
to. não é tarefa fácil já que pais e filhos 
nem sempre vivem no mesmo mundo. 
Existem inúmeras barreiras para al
guns. intransponíveis, que os divide. 
Penso que a mais relevante é a diferen
ça de idade. Essa diferença os fãz pen
sar diferentemente e. às vezes, viverem 
em mundos complelomente diferentes, 
acabando por divergir em quase tudo. 
Em tal aspecto, o correto é que os pais 
se acheguem nos seus filhos e não espe
rar que eles venham até os pais. A recei
ta é sinq)les, todo pai já viveu a idade 
de seu filho, com isso carrega consigo 
uma grande bagagem de experiência. 
De outro lado. nenhum filho consegue 
atingir a vivência e experiência de seus 
pais. O fato é que os pais devem levar

seus filhos pra longe do perigo. O maior 
exemplo que temos está registrado na 
Bíblia, onde Jose é Maria tiveram que 
fugir para o Egito com menino Jesus 
paru evitar a perseguição de Herodes 
que tenciona\’a matá-lo; *‘Lcvanta-tc, e 
toma o menino e sua mãe. e foge para o 
Egito, e demora-te lá até que eu le diga; 
porque Herodes há de procurar o me
nino para o matar’*(Mateus 2:13). Jose 
e Maria fugiram para o Egito para pre
servar a vida do Salvador, lugar onde 
Deus o protegería. A Bíblia nos ensina 
que devemos fugir pra bem longe dos 
perigos que rondam a vida dos nossos 
filhos. Hoje devemos perguntar: “Quais 
os Herodes que querem destruir nos
sos filhos?''. “Quais os caminhos que 
você deve escolher, para que os seus 
filhos estqam protegidos?". “Quais os 
limites a serem estabelecidos para seus 
filhos?". “Será que você tem tido cora
gem para dizer sim e para dizer Nâo?". 
O certo é que todo pai deve orar com 
os filhos e orar pelos filhos. Ser dedi
cados na formação, escolhendo boas 
escolas, mas compromisso para for
mar neles um caráter de Cristo. Leve 
seus filhos a uma boa escola, sem se 
esquecer de levá-los a uma boa escola 
bíblica. Ame a igreja local e ensino-os 
a amá-la, respeitando os lideres espi
rituais de forma que possam estar em 
perfeita comunhão com o Eterno. Pro
cure trabalhar bem a área sexual do seu 
filho e da sua filha, sempre em conso
nância com seu cônjuge, a atenção dos 
pais nessa área delicada é importante, 
portanto, fiquem atentos. Extremo cui
dado com os amigos de seus filhos, 
príncipalmente quando se drogam e 
mentem, vão as “baladas c festinhas”. 
se despem nos redes sociais e escolhe
ram um estilo de vida sexual impuro ou 
não ortodoxo. Siga o exemplo de Jose 
e Maria, e, ao menor sinal de perigo, 
fuja pra bem longe das coisas deste 
mundo, refúgiando-se sob as asas do 
Altíssimo, onde seus filhos certamente
estarão a salvos, isto é. se ainda He-

*

não logrem êxito no seu intento.

Porque o Brasil não
consegue por o ovo em pé?

Arnaldo Jardim
Deputado Federal pelo P P SSP e  

presidente da Frente 
Parlamentar em 

Defesa da Infraestrutura

Temos mais uma iniciati
va para tentar promover a inovação 
no país. Foram anunciadas as 16 ins
tituições que fundarão a Embrapii 
• Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial. Na relação, sígjas

IPC.de peso histórico, como a da SBi 
Sociedade Bra.sileira Para o Processo 
da Ciência; associações industriais dos 
setores de máquinas e eletroelelrmii- 
cos. o Sebrae, a Embrapa c o Conselho 
Nacional das FimdaçÕes de Amparo á 
Pesquisa (Cnfap).

A formulação da Fmbrapii. 
desenvolvida há algum tempo pela 
Confederação Nacional da Indúkría 
(CNI), pretende contornar a burocra
cia fiscalizatóna e contratual brasileira 
para aproxintar en^resas. institutos de 
pesquisas, universidades e o Estado em 
desenvolvimento de projetos de inova
ção industriai financiados em parceria. 
Constituída como associação civil sem 
fins lucrativos, com representantes da 
sociedade civil, empresários e acadê
micos, a entidade poderá requerer sta- 
tus de organização social (OS) á Casa 
Cívü do governo. Enfim, uma espécie 
de organização não governamental da 
qual o Estado participa com algumas 
entidades governamentais.

ponto de vista a ideia
é inovadora. Mas como pj^ería dizer

uoava a cópiaMonteiro Lobato, que sauí 
como uma virtude, a sigla dessa 0 $  
imita Embrapa. macaque^ o sucesso 
sem mesmo ter quaisquer ancestrais 
genéticos ou adotivos. 1 Depois de 
afeovada a novo fórmula ^ rá  possível 
pelos caminhos legais ter um contra
to de gestão para reger ^  atividades 
da instituição e permitir que eh 
•  repassadora de recursos do Estai 
e gestora dos acordos « ire  todos oa 
interessados. Espero que| não demo
re muito porque já estamos quase no 
meio do ano....

Segundo explicou na oca
sião do lançamento o diretor interino 
do conselho da OS Rafael Lucchesi. 
atual direlor-geral do SENAI, é o ini

cia seja
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cio de investimentos públicos no perí
odo mais crítico de pesquisa e desen
volvimento: o pré-competitivo. Neste 
modelo, os recursos sfio divididos: lun 
t«ço  viiá da empresa que desenvolve 
o projeto de inovação, um terço de re
curso público da Embrapii e um terço 
das instituições de pesquisa. Esse ter
ço final refere-se aos custos de instala
ções, laboratórios e recursos humanos 
de institutos de pesquisas e universi
dades que serão cobertos de alguma 
forma pelos contratos firmados.

É interessante, há dinheiro 
apontado para a experiência (RS 1 bi
lhão iniciais em dois aiK>s), mas de
vemos acompanhar de perto para não 
lermos apenas mais um adereço de 
mão no desfile das modas da inovação 
e da competitividade. Em rainha opi
nião, só dinheiro e idéias interessantes 
não nos farão progredir. Continuamos 
agindo pontuolmente, de maneira vo
luntariosa, quando o que o País precisa 
é de estratégias definidas e claras para 
a sociedade sobie o caminho seguro e 
sustentável para compartilhas e usu
fruir dc um mundo de poucas fixmtei- 
nis.

Não temos política indus
trial (como de resto não lem<M poli- 
ticas em várias outras áreas vitais). 
Logo, como leremos uma política de 
inovação? Por conta de uma necessi
dade que pode até ser legítima no viés 
do governo mant« o país respirando 
em momento crítico, temos enqireen- 
dido uma rotina de renúncia fiscal que 
nem de longe alcança a inovação e, ao 
contrário, reforça ilhas de produção e 
produtos rudimentares e inadeqiíados 
em troca da manutenção de empregos 
obsoletos fadados a desaparecer na 

róxima sacudidela da especulação 
nanceira mundial.

O que a inovação exige boje 
de desenvolvidos, pobres ou emer
gentes, são especialistas, em todas as 
camadas, capazes de operar entre fun
ções diversas justamente para fazer 
emergir novas ideias. novos produtos, 
novos processos, maneiras novas de 
enxergar e usar de forma econômica 
os recursos que se tomam caros e e$- 
ca.ssos, inclusive no país. Mas o Brasil 
corre na contra mão para formar mas- 
sivamente especialistas segmentados 
que perpetuado a maneira antiga da 
produção até que empresa e eropre^- 
do SC extingam. Às vezes tenho a im
pressão que 0 capitalismo (em muito 
medo dc se instalar no país.

l

Na quarta-feira 
(22), Lençóis foi palco 
do Circuito de Atletismo 
e Esportes Adaptados das 
APAEs -  Associação de 
Pais e Amigos do Excep
cionais disputado na pista 
Municipal Juraci Cassita. 
O evento envolveu uma
competição esportiva entre 
dez unidades de cidades 
da região. No total estive
ram reunidos durante todo 
o dia 300 atletas especiais.

Evento que este 
semanário fez questão de 
homenagear em sua coluna 
social “estilo lençóis”, com 
inúmeras fotos dos atletas 
durante as competições. Do 
evento, além das d íspu t^  
pelas medalhas, pelo mè-
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A inovação pede também 

ue se pense sobre os sistemas de pro- 
ução e as cadeias de valor de produ

tos, serviços e. no nosso caso, da de
mocracia. Ninguém inova sô, mesmo 
que tenha tido a ideia genial de por um 
ovo em pé. Antes disso, com todas as 
causas e consequências, foi preciso ter 
o ovo: depois, a platéia. E até que se 
admita dar a terceiros a tarefa de bus
car a inovação fora das organizações e 
das instituições para compartilhar suas 
vantagens com todos os envolvidos. É 
preciso estimular setores industriais 
mtensivos em tecnologia e campeões 
mundiais em investimentos, como 
os de elelrocletrônica. farmacêutico, 
aercmáutico. E outros, como os de 
agroenergia. agroindústria, turismo,

ãuímica, ecobiologia onde o Brasil se 
iferencia por extensão territorial, ca

racterísticas climáticas e geopolíticas. 
Eu acho que já pas-sou muito do hora 
de iniciar um processo catalizador 
para transformar a estrutura produtiva 
brasileira, o que certamente sufocará 
áreas de iiKoinpetência e atraso cm 
favex do surgimento de dinâmicos e 
produtivos empreendimentos. E isso 
é com o governo, depende dele que
rer um projeto para o país ou para o 
partido e sua ba.se aliada. Na vitU real. 
não se faz inovação sem olhar para a 
frente c sem enterrar os ossos dos ban
quetes do passado. .. todos eles. se me 
entendem.

Repito que meu apoio à 
inovação é sincero e dctemumido. 
desde os meus tempos de estudante de 
engenharia e como já anotei cm outros 
artigos. A Lei do Biem (incentivos fis
cais para pesquisa c desenvolvimen
to), a Lei de Inovação, os financia
mentos da Finep e do BNDES, como 
lembram Júlio Gomes dc Almeida, 
ex-secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda e o reitor do 
Instituto Tecnológico de Engenharia 
(ITA) Caríos Américo Pacheco no tra
balho.

O Brasil e a Inovação. Cha
ve do Desenvolvimento Moderno, re
velado pelo jomal Valor Econômico 
em sua edição de 13 de maio último, 
estão aí. funcionando. Mas cerca de 
dois terços de todo o apoio dado ao se
tor privado para pesquisa c desenvol
vimento sai da renúncia fiscal da Lei 
de InfixTnática. cujo alvo é o estimulo 
à Zona Franca de Manaus.

Já vimos esse filme antes.
não?
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Ihor tempo, pelo maior sal
to e demais desafios, ficou 
também a descontração dos 
atletas, o espírito esportivo, 
o sentimento de solidarie
dade, as boas gargalhadas, 
o pódio, etc. Ou seja, nada 
diferente do que é uma 
competição com atletas 
sem necessidades especiais.

Digo isso porque, 
depois dessa experiência 
que foi estar presente du
rante as competições, ficou 
uma reflexão: a humanidade
tem como pnncipio pensar 
em seus semelhantes como 
etiquetas, o que, sabemos, 
muitas vezes, é o caso des
ses inúmeros alunos tão es
peciais, que. alheios a tudo 
isso apenas .competiam.

A sociedade julga 
o bonito, o feio, o desen
gonçado, o inteligente, o 
menor, o maior, o normal,
0 anormal... e julga-se, sem 
piedade. Para muitos aque
les que não estão na linha 
de "nonualidade” que a 
maioria, são chamados de
1 diferentes. Mas, o que é 
ser diferente senão o fato 
de não ser igual? Não somo 
assim, todos diferentes?

Então por que as eti
quetas, se todos trazem em 
si inúmeras riquezas, mes
mo muitas vezes impercep
tíveis aos olhos de alguns? 
Afinal, quem é normal, 
quem não é, se todos vimos
do oae$mo Uiííiu, se. o cora
ção bâte da ifíesma forttii; se

choramos, se sorrimos pe
los mesmos sentimentos.?

Fugir dos padrões
sociais não é ser anor
mal, mas sim, é anormal, 
quem não compreende 
e não aceita que somos 
pessoas imperfeitas, e 
nem por isso, diminuí
dos aos olhos de ninguém.

Anormal c n\e - - 
julga grande acre ■ 
em mundo pequeno 
plantamos sementes 
colheremos frutos. Deixar 
com que cada um desenvol
va a seu tempo e seu ritmo 
o seu potencial é dar aber
tura ao mundo. A diferença 
pede aceitação, pede respei
to, pede tolerância e pede^ 
sobretudo, muito amor.

Entra em vigor lei que estabelece prazo para inicio de tratamento de
câncer pelo SUS I*

A partir de ontem 
(23), pacientes com cân
cer deverão iniciar o trata-

/

mento pelo Sistema Unico 
de Saúde (SUS) até 60 dias 
após 0 regisu*o da doença 
no prontuário médico. A de
terminação consta da Lei 
12.732/12, sancionada pela

presidenta Dilma Rousseff 
em novembro do ano passado.

Para ajudar estados e 
municípios a gerir os serviços 
oncológicos da rede pública, 
0 ministro da Saúde, Alexan
dre Padilha, anunciou, há uma 
semana, a criação do Siste
ma de Informação do Câncer

(Siscan). O software, dispo
nibilizado gratuitamcnie par? 
as secretarias de Saúde, vai 
reunir o histórico do paciente 
e do tratamento. A previsão 
do governo c que. a partir 
de agosto, todos os registros 
de novos casos de câncer no 
pais sejam feitos pelo Siscan.
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Mais de 60% dos alunos de escola pública têm computador em casa
indica pesquisa

A maioria dos alu
nos dc escolas públicas do 
pais (62%) tem computador 
em casa, aponta a pesquisa 
Tecnologias dc Informação e 
Comunicação (TIC) Educa
ção 2012, divulgada ontem 
(23) pelo Comitê Gestor da 
Iniemcl no Brasil (CGl.br).

O número c crescen
te desde 2010, primeiro ano 
do levantamento, quando o 
percentual era 54%. No ano 
passado, essa proporção en
tre estudantes da rede pública 
já tinha avançado para 56%.

A abordagem reu
niu informações dc 856

escolas públicas e priva
das, selecionadas a partir 
do Censo Escolar de 2011. 
Foram entrevistados pro
fessores de português e 
matemática, alunos dos 
ensinos fundamental e mé
dio, além dc coordenadores 
pedagógicos e diretores.

Aprovado projeto que torna mais rigorosa a lei antidrogas
A Câmara dos De

putados aprovou na quarta- 
-feira, (22), projeto dc lei 
que modifica o Sistema 
Nacional de Políticas so
bre Drogas (Sisnad). De 
autoria do deputado Os
mar Terra (PMDB-RS), a 
proposta prevê o aumen
to da pena para o tráfico, 
de cinco para oito anos, a 
possibilidade de internação 
involuntária dc usuários 
a pedido da família c de

agentes públicos e a isen
ção fiscal às empresas que 
empregarem dependentes 
químicos cm recuperação.

De acordo com 
deputado Osmar Terra, de
pois das negociações com 
a Casa Civil da Presidência 
da República, o projeto foi 
modificado para estabele
cer que a internação invo
luntária poderá ocorrer a 
pedido da família e com 
recomendação medica e. na

ausência de parentes, pode
rá ser requerida por agente 
da área social também de
pois de avaliação medica.

Sobre o aumento 
da pena, Terra explicou que 
houve mudança no conceito 
de organização criminosa 
para poder atingir as cha
mada*; hocas-dc-fúmo. “0
governo aceitou que a asso
ciação de ate quatro pessoas 
para tráfico já entrará no au
mento de pena", explicou,

Em encontro com Joaquim Barbosa, ministra pede menos desigualdade
racial no Judiciário

A ministra da Se
cretaria de Políticas dc Pro
moção da Igualdade Racial 
(Seppir), Luiza Bairros, 
pediu na terça-feira (21), 
ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Joaquim Barbosa, mais 
igualdade racial no siste
ma de Justiça. Barbosa c o

primeiro presidente negro 
do STF e constantemen
te critica a prevalência dc 
brancos cm postos dc poder.

Ao deixar o encon
tro, a ministra disse que 
Barbosa “pareceu interes
sado cm trabalhar essas 
questões”. Eles também fa
laram sobre a necessidade

de abordar leis anti-racismo 
nos cursos dc formação dc 
juizes. “Há tendência dos 
juizes dc julgar a favor dos 
réus no crime de racismo, o 
que levanta suspeita dc que 
existe pouco conhecimento 
c pouca disposição de us^ 
a legislação que o Brasil já 
tem”, analisou a ministra.
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CID A D ES 3
Associação dos aposentados elege nova diretoria

Beatriz de Oliveira

A AAPILPR (Asso
ciação dos Aposentados Pen
sionistas e Idosos de Lençóis 
Paulista e Região) elegeu uma 
novadiretorianoúltimodia30.

A cerimônia de posse 
foi realizada na sede da asso
ciação às 20h, quando foram 
apresentados os novos mem
bros eleitos. A nova equipe 
irá comandar a Associação 
pelos próximos dois anos.

Na ocasião foram 
empossados o Presidente, 
Ivan Corrêa da Silva; o Se
cretário Geral, Luiz Carlos 
Crotti; 0 Secretário de Fi
nanças, Gctulino Araújo, o 
Secretário para Educação, 
Cultura, Comunicação e Im
prensa, Marcos Venditti; o 
Secretário para Previdência 
e Movimento Social, Luiz 
de Camargo Rodrigues e a 
Secretária para Assuntos Ju
rídicos e Serviços, Maria 
Carmen Dutra Justo formam

[ h\

A nova diretoria: Ivan Corrêa, Getulino Araújo, Luiz CrofíL Marcos Venditti, João A íarííns e Luiz Camargo

a nova diretoria da entidade.
Segundo o Secretá

rio de Comunicação c Im
prensa da entidade. Marcos 
Venditti, a primeira reunião

da nova diretoria está mar
cada para o dia 10 dc junho, 
às 2()h. “Neste dia vamos nos 
reunir para traçar as novas 
diretrizes da instituição para

os próximos anos. A reunião 
será aberta a todos os asso
ciados”, ressalta Venditti.

O Secretário Geral 
da Associação, Luiz Carlos

Crotti, diz que o grupo conta 
com 100 sócios, e que esse 
um número ainda é muito 
baixo, considerando os qua
se quatro mil aposentados

na cidade, de acordo com 
dados do Censo dc 2010.

Crotti faz questão 
de destacar que os lenço- 
enscs precisam conhecer 
mais do trabalho da associa
ção. “Aqui, oferecemos, por 
exemplo, apoio jurídico aos 
idosos, alem de parcerias com 
empresas locais, que conce
dem descontos de 5% a 50% 
cm farmácia, ótica, dentis
ta, supermercado entre ou
tros estabelecimentos”, diz.

Pessoas aposentadas 
interessadas cm associar-se à 
AAPILPR. deve procurar a 
sede da associação que fica 
na Rua Ignácio Anselmo, n” 
1167(próxima da praça do 
Bela Vista), dc segunda a 
sexta-feira das 9h às llh30. 
portando RG, CPF c número 
do benefício do INSS (Ins
tituto Nacional do Seguro 
Social). O valor da mensali
dade é dc 1% sobre o salário 
do aposentado. Mais infor
mações no (14)3264-1393.

Marise explica espuma no rio I Queimadas são
G tm ldo Dias proibidas

Beatriz de Oliveira

A partir dc T dc ju
nho.fica proibida aqueima da 
palha da cana-de-açúcar cm 
todo o estado dc São Paulo, 
incluindo Lençóis Paulista.

Foi definida na últi
ma quarta-feira (22), a reso
lução da Secretária do Meio 
Ambiente do Estado dc São 
Paulo que das 6h às 20h ate 
30 de novembro deste ano 
não ha\ crá autorização para 
as conhecidas queimadas.

Conforme a publi
cação, nos demais horários, 
a queima será determinada 
por região, considerando 
o teor médio da umidade

relativa do ar, medido das 
12h às 17h, nos postos ofi
ciais determinados pela Se
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente. Caso a umidade 
relativa do ar for inferior a 
20% a queima da palha da 
cana-de-açúcar será suspensa 
em qualquer período do dia.

O objetivo da proi
bição c 0 cuidado c recupe
ração da qualidade dc vida c 
saúde da população, quando 
a umidade do ar não estiver 
dc acordo com indices ideais.

No que diz respei
to ao Município de Lençóis 
Paulista, o Diretor dc Meio 
Ambiente, Benedito Luiz 
Martins, esclarece que a 
fiscalização da queima da 
cana c realizada pela Po
licia Ambiental e a autua

ção c emitida pela Cetesb.
,A própria ASCA- 

NA -  Associação dos Plan
tadores dc Cana do Medio 
Tietê - tem pessoas que fis
calizam os parceiros, pois 
não querem a queimada ir
regular. “Nós da Diretoria 
dc Meio Ambiente, quando 
recebemos as denúncias da 
queima da cana (no ano pas
sado foram quatro), ligamos 
imediatamente para a pró
pria direção da ASCANA”.

Martins esclare
ce que sua Diretoria cuida 
dc queimadas, mas urbana 
(terrenos baldios e quin
tais). “Nesse caso somos 
nós que recebemos a de
nuncia, fiscalizamos, no
tificamos e se preciso au
tuamos também”, declara.

Fórum permanente em Lençóis Paulista
discute combate ao uso de drogas

Marise explica que espuma no rio seria causada por produtos não-biodegradáveis

Geraldo Dias

Embora ainda cm 
proporção bem menor, o 
rio Lençóis ainda apresenta 
parte da misteriosa espuma 
branca que se formou sobre 
0 leito do rio há duas sema
nas. Apesar de várias espe
culações, entre elas, poluição 
ambiental, nada de concreto 
ainda havia sido afirmado.

Ontem, em entrevista 
ao Noticias de Lençóis, o Di
retor do SAAE -  Serviço Au
tônomo de Agua c Esgoto -. 
José Antônio Marise. esclare
ceu algumas dúvidas. Segun
do ele, situações como esta são 
decorrentes dc várias combi
nações, entre elas: fatores cli
máticos, umidade relativa do 
ar c condições de dispersão

do rio. Contudo, o principal 
fator apontado por ele, seria a 
alta quantidade dc detergen
tes despejados nos esgotos.

Marise explica que 
lodo 0 processo dc trata
mento do SAAE local c fei
to por meios biológicos, por 
intermédio dc procedimentos 
como 0 cultivo de algas c 
bactérias, próprias para o tra
tamento do esgoto. Segundo 
ele, esse modelo dc tratamen
to não c suficiente para elimi
nar 100% dos resíduos não 
bio-degradáveis. “A popula
ção, dc maneira geral, ainda 
opta pelo consumo de produ
tos mais baratos c não bio-dc- 
gradáveis, além dc lava-jatos 
c algumas fábricas, por exem
plo, que despejam shampoos 
e detergentes dc maneira ir

responsável nas redes dc es
gotos”, esclarece o diretor.

Marise garante ainda 
que, apesar da espuma bran
ca, não há risco dc contami
nação ao meio ambiente. Ele 
justifica ainda que o SAAE 
atua no serviço de tratamen
to dc esgoto há apenas três 
meses, c que seria necessário, 
pelo menos seis meses para 
um processo de maturação.

Marise, que também 
é vicc-prefeito da cidade, 
destacou ainda que grande 
parte da importância dada 
ao tema se deve à explora
ção política do fato. “E pre
ciso se tomar cuidado para 
não denegrir o trabalho dc 
pessoas scriamente compro
metidas com 0 SAAE desde 
seu planejamento”, finaliza.

Beldiscursadurante solenidade doLórumdeCombateàsDrogas

Da Redação

Aconteceu, ontem, 
23 dc maio, a solenidade dc 
lançamento do Fórum Per
manente dc Combate ao 
Uso dc Drogas. O evento foi 
aberto a toda comunidade.

Visando estabele
cer meios dc prevenção de 
combate ao uso dc drogas, o 
gestor do fórum c diretor dc 
Recursos Humanos da prefei
tura Marcos Norabele, decla
rou que o objetivo do fórum é 
promover a conscientização e

o engajamento da sociedade, 
por meio dc ações públicas.

Além disso. Mar
cos Norabele apresentou os 
planos de ação municipal, 
destacando que o lançamen
to deste fórum c o início 
dc um trabalho amplo que 
será realizado entre o se
gundo semestre dc 2013 e 
primeiro semestre de 2014 
com oito fóruns regionais de 
combate ao uso de drogas.

Também foi lança
do a logo da campanha, o 
qual pode ser visualizado 
através do portal do fórum 
http://\vww2.Iencoispaulis- 
ta.sp.gov.br/forum /hom c/. 
Participaram da solenidade 
lideranças do sers iço públi
co, comunidades religiosas, 
órgãos sociais c a comunida
de cm geral. O evento ainda 
vai ter a participação do pre
sidente da Fundação Cafú, 
Marcelo Evangelista dc Mo
rais, irmão do ex-jogador.

PARE
PENSE
MUDE

Colar no veiculo 
da frente?

0«ABlrafi HíttítUno óé% 
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http:///vww2.Iencoispaulis-ta.sp.gov.br/forum/homc/
http:///vww2.Iencoispaulis-ta.sp.gov.br/forum/homc/
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ISAMIX
CONTRATA

E5tagiário(a) de 
Engenharia Civil

m andar currículos para
isamíx.tradíng@y.ihoo.com.br

o u  e n t r e g a r  na

Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 
Centro - Lençóis Paulista

ISAMIX
CONTRATA

Carpinteiro de Forrrja de Concreto 
- Armador de Ferragem

m andar currículos para
ísamíx.tradíng@yahoo.com.br

o u  e n t r e g a r  n a

Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 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
jornai@noticiasdelencois.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro > Lençóis Paulista
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o  P A T  IN F O R M A  
O P O R T U N I D A D E S  D E  

E M P R E G O S  d i s p o n í v e i s

AnalistarPéc. de Sist. de Infor
mação

Assistente de almoxanfado 
Assistente operacional (aceita

referencia)
Atendentc de bakàn (lanchonete) 

Alendente de balcão de café 
Aiendcnie dc lanchonete/cantina 
Auxiliar administrativo (Agudos) 

Auxiliar de almoxanfado 
Aiuiliar de controle de oualídade 

Auxiiiar de cozinha 
Auxilar dc escritório 

Auxiliar de cxtraçdo dc açúcar 
AiuiIlar de fabricação dc açúcar 
Auxiliar de inventòrio florestal 

(sem expcriènüa/ensino médio) 
Auxiliar Je laboratório (masculina/ 

dcsc)ável; Técnico cm Açúcar e
Álcool)

Auxiliar dc limpeza/serviços gerais 
Auxiliar de produção 

Aiuiliar mecânico diesel/autos 
O rpintcim  aaxillar 

Carrvgador/movlmentador de 
mercadorias (45 Vagas) 

Caseiro
(!aseiro (trabalho para o casal) 

Contador/RH
Coordenador de manutenção de 

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

Poméstica/faxineiro 
Educador social (graduação em 

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

Eletricista de manutenção (curso 
de óOOheNKlO) 

Eletricista de manutenção Indus
trial (c/ ou s/ expcricncia c/cuno

SENAI)
Eletricista instrumentisia (Técnico 

em elétrica ou instrumentação) 
Eletricista de manutenção geral 

(com úu sem experiência) 
Eletricista instalador/montador 

Eletrotécnico 
Encanador

Engenheiro de segurança do 
trabalho 
Funileiro 
Garçom

Gerente de vendas 
Gerente comercial 
Linha de produção 

Lombador
Lubrificador de máquinas 

Marceneiro

Mecânico de caminhão 
Mecânico dc manutenção de Autos 

Mecânico de m.áqulnas pesados 
Mecânico de máq. agrícolas (2

Vagas)
Mecânico Je  motor a diesel 

Mecânico de tratores 
Montador dc móveis 

Montador de sofá 
Motorista de guindalto (MOPP c 

C.ursu Liuindaliü) 
Motorista dc õnibus(curso de 

transporte coletiw)
Oficial <k'râl (entrega dc chopp) 

Operador de caixa (tarmácía) 
Operador de caixa (restaurante) 

Operador de cmpilhadeira 
Operador de irrigação 

Operador de máquina de prensa 
(produtos reciclados) 

Operador de pá carregadeira 
Operador de roçadeira costal 

(urgente)
Operador dc torno (CNC) 

Operador de veículos (experiência 
como tratoristaou pá carregadeira) 

Pintor inUustrial 
PiTzaiolo

Professor de educação fisica (gra
duação completa e CREF) 

Professor de espanhol (2 Vagas) 
Professor dc in^ês - 4 Vagas 

Professor de inglês (letras cur- 
sando/completoe conversação 

avançado)
Químico

Recuperador de crédito (Sem 
experiência - Turno da tarde) 

Serralheiro
Serviços gerais (sem experiência/ 

masaitina -  80 vagas) 
Serviços gerais (rellorestamcnto) 

SoUiador/montador 
Tapeceiro

Técnico de enfermagem do 
trabalho

Técnico em informática 
Técnico em nutnçào / nutricionista 

Técnico de manutenção de má
quinas

Torneiro mecânico 
Tratorista agricola 

Tratonsta agricola (\'aga exclusiva 
para portador de deticiéncia 

parcial)
Vendedor de serviços Vendedor 

interno e externo 
Vigilante

Voços vóMos tk  oconio com o pnuo determinado p eh  empregador

Pm  no uwwna «trawés de MT, b « a  tomoefecfr ptrando- M , CPf,
Carteira da TnbotiOk Comproventa da Endaraço « Numaro do PtS (Pm  quam poMuir) 
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P r o í t s s ü fMarcos
VendiW C ültur<̂

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n” 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.venditti@yahoo.com.br

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

UMA ÁREA DE TERRAS-
-com 15,960,00m2-entre 
os bairros Jd.Santana 
e Residencial Açaí-RS- 
-1.500.000.00-TOLEOO 
IMOVEI-3263-0187.

JARDIM VILIAGE - casa 
com 3 dorm.sendo 1 
suite cA>anhejra de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banheiro 
soaal/lavandena/edícula 
com churrasq ./banheiro/ 
despensâ/gara^m 2 car- 
ros-R$-4(X).000.00-TOLE- 
DO IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM VILIAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
X suíte c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a /d e s p e n s a /  
iavanderia/garagem 3 
carros cobeita/canil-RS- 
-550.000.00-TOLEOO 
lMOVEtS-32630187.

JARDIM ITAMARATI -
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/sata 2 am- 
bíentes/saia de jantar/ 
sala cie tv/escritório/
I a vabo/coz i n h a/1 ava n - 
d e ria /d e sp e n sa /á re a  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-RS- 
-550.000.00-TOLE0O 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM rTAMARATI; 
casa com 3 dorm^endo 
1 suite c/closet e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/iavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500.000.00-TOLEOO 
IMOVEIS-3263-0187.

CEMTRO: EXCELEWTE
PONTO COMERCIAL 
sobrado com 3 dorm. 
ser>do 1 suíte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edicula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-RS-500.000,IX>-TDL£00

IM(í>V£lS-3263-0187.
CENTRO:
la.CASA; 03 dorm./sala 
ampla/2 banheiros/ 
lavancieria/ 2a. CASA;
02 dorm/sala/cozinha/ 
banheiro /lavanderla/ 
3a. CASA; salão c/chur- 
rasqueira/hanheiro e 
cozinha-tod» edrficados 
no mesmo lote cie terre- 
no-R$-700.000.00 
TOLEDO IM(ír\/EIS 
-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI: 
sobrado c/03 dorm.sen
do 1 sulte/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 IMÓVEIS 
3263-0187.

JARDIM ITAMARATI; so
brado com 03 dorm.sen
do 1 suíte/varanda/me- 
zanino/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
banheiro/oozinha/tavan- 
deria/garagem coberta 2 
carroVeom frente para a 
l^oa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

CENTRO:
03 dorm./sala/cozinha/2 
banheiros/iavanderia/ 
próxima a an ti^  Grãfica- 
-R$.126.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS 3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto flex 
com 26.000 km ótimo 
p / financiamento 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

ClassJc b  2011 flex preto 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Classk 2002 dnza 
basKO gasolina 3264- 
3644/9610-5960 shop 
carsveiculos

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

Próxtms ao Teatro Municipal. Bairro Novo. 
Trãs dormitórios com 90 metros 

quadrados de construção 
e terreno de 250 metros quadrados. 

Construção na laje, licenciada, 
com égua e energia.

Valor de R$ 110.000,00
Aceitamos terreno como pagamento

: (14) 3263.4214

NOTÍCIA

FiesU Hatch 1.6 2006 
prata com dh +ar 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 entrega) 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

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

Merfva Premium prata 
2008 completo 3264- 
3644/%10-5960 shop 
cars veículos

a  Picasso glx L5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

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 ve+te+al 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

Corsa Sedan 98
R$3.900,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$399,00 com tran- 
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Monza 6L 95
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 parcelas fbes de 
R$360/» com tran- 
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

C8X Twlster -  2007 -  
Gasolina -  Preta - (14) 
32643033

Parati G4 1.6 -  2009 
-  Flex -  Preto ■ (14) 
32643033
Peugeot 207 xr ha
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Ford Ka 2010 ID  flex 
praU 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veículos

Uno EX 99 - R$3.00000 
'd e  entrada < 48 parce

las fixas de R$31S,00 
com tranfererKia grátis 
-3264-1613/7834-9576

CG TItan 150KS 2004 - 
R$1.500,x de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$148.S0 com tran- 
ferenda grátis - 3264-

I d e  LENÇÓIS

OU nada acontece!

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

p a r a
jornal@noticiasdelencois.com.br

o u  l ig u e  p a r a  
(14 ) 3 2 6 3 -1 0 6 2

1613/7834-9576

Astra Hatch AOV. -20X
-  Completo • Flex -  Prata 
-(14) 32643033

Bandeirante Cab. Dupla
- 19X -  Diesel -  Azul • 
(14)32643033

Blazer AOV. -  2X 5 -
Completo • Akool -  Pra
t a -(14) 32643033 
Urw EX 99 - R$3.0X,X 
de entrada 48 parce
las fixas de R$315,X 
com tranferenaa grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vbetra GIS 94 
R$3.0X,X de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$360,x com tran- 
ferencia grátis ■ 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2X 2 
R $3.0X ,X  de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R $385,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Sena EX 20X  -
R$3.5X,X de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R$420,x com tran
fererKia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Qasslc Sedan 1.0 -  2011
-  Flei -  Chumbo - (14) 
32643033

Corsa Wind 1.0 -  1996
-  Gasolina -  Cinza - (14) 
32643033

Bandeirante Cab. Dupla
• 19X -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Palio EX 98 - R$3.0X,X 
de entrada + 48 parce 
(as fixas de R$367,50 
com tranferenaa grátis
- 3264-1613/ 7834-9576

Vbetra 6L5 94
R$3.0X,X de entrada 
4 48 parcelas fbias de 
R$360,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1 6 U /7834-9576

Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/9610-S9X shop 
cars veículos

Horsda BU Q X  2 X 2  - 
R $ 1 .2 X ,X  de entrada 

parwlas fixas de 
R $ 1 2 2 ,x  com tran- 
ferencta grátis - 3264- 
1613/7834-9576

$-10 2.S Cab. Dupla -  
1999 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Ford Ka 2004 
R$3.5X,X de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R$420,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

S-IO Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-S9X shop 
cars veículos

Ecosport xlt freestyle 
20X  preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos 
EscortGL9S-R$3.0X,X 
de entrada 4 48 parcelas 
fixas de R$294.x oom 
tranferenaa grátb 
3264-1613/7834-9576

CfiV 2.0 IX Aut. 4x2 -  
Completo - 2011 -Ga
solina -  Branco - (14) 
32643033

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

FlorIrK) Furgão Fire 1.3

-  2012 -  Flex -  Branco ■ 
(14)32643033
Golf GL 2 .0 - Completo • 
2003 -  Gasolina -  Preto 
(14) 32643033 

Ford Ka 1.0 -  2009-Flex 
-P ra ta -(14) 32643033

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

Pajero GLS Full -  Com
pleto - 2006 -  Diesel -  
Preto (14) 32643033

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

Xsara Picasso 07 -  Conv 
pleto -  Flex -  Preto Onbc 
-(14)32643033

Ksara Picasso X  -  Com
pleto -  Gasolir« -  Prata 
-(14)32643033

Flesta Sedan 111.6 pra
ta nviera completo 3264- 
3644/9610-59X shop 
carsveiculos

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

Stilo 1.8 Blackmotion 
DualogK -  Completo • 
2010-F lex -P re to -(14) 
32643X3

Strada Cab. Estend. -  
20X  -  Flex -  Onza - (14) 
32643033

Vectra Sedan Elite 2 0 -
2010 -  Completo - Flex 
-Preto (14)32643X3

Vectra Sedan Expression
-  2X7 -  Completo- Flex 
-P re to -(14) 32643X3

Xsara Picasso -  2010 -  
Completo -  Flex - Prata 

(14) 32643C33

C3 1.6 Exclusive -  /  ' . 
-Completo-Flex - ',  '  
(14)32643033

Ovk 18 UG - 2.X’ 
Completo -  Gav 
Chumbo • (14) 32o4aX3

Flesta GL 2X1 
R$3.0X,X de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$350/» com tian- 
fererKia ^átis • 3264- 
1613/ 7834-9576

C3 Picasso glx 15 2013 
prata completa 3264- 
3644 /961D5960 shop 
carsveiculos

Paio  E l 1.5
R$3/X»,00 de 
* 48 patceias 
R $3S0.X  COT- 
ferencia grátb 
1613/78-i-- •

97
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Siena EX 20X 
R$3.5X,X de entrada
* 48 parcebs fixas de 
R $ 4 2 0 ,x  com tran
fererKia grátis - 3264- 
1 6 U /7834-9576

Corsa Sedan 98 -
R$3.9XX de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$399.x oom tran- 
férenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

PaBo EL 15 97 - 
R $3.0X .X  de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R $350 ,x  oom tian- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Oasslc 2 X 2  cinza 
básico gasolina 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos
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Aulas de violão l Guitarra I Baixo

Violári Cavaco

EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães

J  I  É PARADA
PACTO NAnoNAl 
PTUREOUCAOM 
ADOENTES

UM P A C T O  P E L A  V I D A
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R. Anita Ganibalídi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com
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p o l í t i c a 5
Município de r  •

organiza Conselho
Paulista

-

Segurança Transparência
Geraldo Dias

Da Redaçào

Rcuniram-sc, no úl
timo dia 16, integrantes da 
sociedade civil, autoridades 
das polícias civil c militar 
para a rcuniào do Conselho 
de Segurança (CONSEG). A 
assembléia aconteceu na Câ
mara Municipal de Lençóis 
Paulista c contou com a pre
sença de cerca de 60 pessoas.

Na reunião, que du
rou cerca de uma hora. fo
ram abordados temas como 
porte c uso de drogas, per
turbação do sossego, bem 
como foi informado que 
prefeitura segue nas nego
ciações voltadas à implan
tação da atividade delegada 
(uso de policiais militares 
cm seus períodos de folga e 
com remuneração da admi
nistração púbica municipal).

Alem desses temas, 
a Secretaria de Segurança 
Pública informou que por 
meio do Detran -  Departa
mento Estadual de Trânsito, 
conduzirá na próxima se
mana a licitação para con-

n / I l U T A R

m i l i t a r

R

Acompanhe aqui como cada um dos orgãos
públicos gasta o seu dinheiro.

Esta é o nova coluna do Jornal Noticias de Lençóis.
A Coluna da Transparência será um espaço destinado a divulgar 

aos cidadãos, os gastos de órgãos públicos municipais.

PO
M l

A Prefeitura de Lençóis Paulista abriu licitação no dia
20 deste mês, para adquirir suplementos alimentares.
A empresa que der o menor lance no dia 4 de junho
ficará responsável por oferecer, 14 itens da lista de
suplementos pré-estabelecidos por uma nutricionista.
Segundo o documento da licitação, o pagamento dos

( __

produtos licitados deve vir da Diretoria da Saúde, Fun
do Municipal da Saúde e de outras despesas correntes.

Capitào da Polícia Aíi/iíar, Paulo César Valentirth conta com o apoio da comunidade

trataçào de área c lhe dar a 
destinação dc pátio à apre
ensão de veículos irregulares 
ou que cometam infração.

Dc acordo com a ava
liação das polícias civil c mi
litar, devido à ação preventiva 
0 número dc delitos na área 
central da cidade diminuiu. 
Segundo 0 delegado titular da

Polícia Civil, Dr. Massa, a ci
dade conta com boa estrutura 
material para o trabalho nesse 
âmbito, porém, e desde muito 
tempo, o efetivo dc investi
gadores ainda c insuficiente.

Por outro lado, o 
Capitão da Polícia Militar, 
Paulo César Valcntim, lem
brou que a cidade recebeu

12 novos policiais à recom
posição do quadro funcional.

Ao final o Capitão 
Valcntim ressaltou que 0 ob
jetivo da reunião é, antes dc 
qualquer coisa, fazer cora 
que a comunidade participe 
com sugestões que possam 
redundar em mais seguran
ça para toda comunidade.

Eletrodomésticos foram adquiridos para a nova Cre
che no bairro Santa Terezinha, conforme divailgação 
de oito de maio. Sete empresas foram as vencedoras 
por oferecerem os menores valores em itens solicita
dos no edital que variam de 29 reais a R$1.632,00. 
Entre os 26 eletrodomésticos pedidos, a Pre
feitura de Lençóis Paulista vai pagar a empre
sa LJ da Silva Computadores ME, RS 1.005,00 

uma televisão LCD de 32 polegadas.por

Ainda para equipar a creche do* bairro Santa Te
rezinha, foi realizado em nove de maio, uma li-

Evento discute melhoria na mobilidade 9

saneamento e habitação em Lençóis
Bcatnz ik  Oliveira

Bealriz de Oliveira

\^a noite dc quarta- 
{í2h foi reali/ado no

jditótio da Diretoria dc 
Lducaçào a “3" Conferên
cia Mumcipal das Cidades”.

No encontro foi le
vantado sugestões dc me
lhorias para mobilidade, sa
neamento c habitação em 
Lençóis Paulista, com a 
participação de representan
tes do poder executivo, le
gislativo e sociedade civil.

Além das discussões 
c idéias apresentadas, foram 
eleitos seis delegados que re
presentarão Lençóis na Con- 
U rcücia Estadual das Cidades. 
Frroin eles: Clconicc Paccola 

nova , Adilson Bemardes,

Encontro contou com a presença de autoridades públicas

Hélvio José Mazzini, Lui/ Car
los Brosco Va/ Filho, Silvia 
Maria Gasparoio. .André Sasso

Paccola e Lui/ Eduardo Conli
A prefeita Bcl Lorcn 

/eiti (PSDB) discursou duran

te a conferência. “As suges
tões dc hoje, serão refietidas 
para a cidade cm forma dc 
obras ou explicações, caso não 
sejam possíveis serem con
cretizadas”. disse a prefeita.

Clconicc Paccola Ca- 
nova, diretora da AEALPA - 
Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos e Agrônomos de 
Lençóis Paulista -. que inte
grou a comissão organizado
ra do evemo- disse que ainda 
há muito para ser melhora
do, como exemplo ela cila 
o preenchimento das áreas 
vazias (terrenos baldios), a 
educação ambiental direcio
nada à população partindo 
dc escolas e principalmcnte 
da família, além de amplas 
melhorias de acessibilidade.

citação para aquisição de móveis e brinquedos. 
Nove empresas ganharam o direito de oferecer os 
materiais pedidos no edital. Dos 28 materiais, a Pre
feitura do município vai pagar a Brink BrilI Mate
riais Escolares Ltda EPP R$1.610,00 por um Túnel 
Lúdico e R$1.445,00 em uma Casa de Bonecas.

R$30.000,00 é o valor que será pago a empresa 
Dirceu José Turco ME, para prestação do servi
ço de ampliação do conjunto de iluminação pú
blica na Avenida dos Estudantes com a Avenida
Presbítero M oacir da Silva no Jardim Village. O re
sultado da licitação foi divulgada no dia 16 de abril.

No dia 24 de abril a Mindlab do Brasil Comér
cio de Livros Ltda foi a vencedora da licitação que 
teve como objetivo a aquisição de material didáti
co apostilado para o ano letivo de 2013. O mate
rial custou aos cofres municipais, R$ 62.257,00.

As informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câmara, SAAE, ÍPREM e CMFP.

Diretoria de Eduação esclarece aplicação de material didático
Beatriz de Oliveira

A ^   ̂ *

O método usa Jogos de raciocínio com estímulo cognitivo

O Jornal Notícias de 
Lençóis entrou em contato 
com a assessoria da Diretoria 
de Educação para saber mais 
informações sobre a licitação 
do material didático adqui
rido por R$62.257,00 pela 
Prefeitura em abril deste ano.

Confonne citado na 
coluna Transparência de hoje, 
por meio de tomada de pre
ço, em 24 de abnl, a empresa 
Mindlab do Brasil Comércio

de Livros Ltda foi a responsá
vel em oferecer os materiais.

Foi solicitado um 
total de 330 kits para alunos 
do primeiro ao quinto ano e 
13 kits para os professores 
da EMEF Maria Zélia Ca
margo Prandini (localiza
da no bairro Júlio Ferrari), 
que participam do projeto 
piloto “Mente Inovadora”.

Confonne nota, a as
sessoria afirmou. “O projeto 
é de oito meses e leve início 
neste més e vai até dezem

bro próximo. Para desen- 
volvê-lo, cada aluno recebe 
kils com livros de regisuo, 
livro de raciocínio avança
do, jogo de componente de 
currículo e uma pasta. Den
tro do valor citado, além do 
material didático, também 
houve a capacitação e asses
soria pedagógica, por parte 
da empresa, destinada aos 
professores da escola para 
correta utilização dos mate
riais” afirmou a assessoria 
da Diretoria de Educação.

ISAMIX
Diretoria de Finanças apresenta LDO de 2014

Divulgação

“Trabalhe com quem faz história.”

locaçao

Apresentação foi feita em Sessão Orífirtrfriíi na Câmara Municipal

Da Redação

Construção .ç

isam ix.trad ing@ yahoo.com .br

Na noite da última 
segunda feira (20), O dire
tor de finanças, da prefeitu
ra dc Lençóis, Júlio Antônio 
Gonçalves apresentou cm 
audiência pública, o projeto 
dc Lei dc Diretrizes Orça

mentárias dc 2014. Os vere
adores, presentes na sessão 
ordinária, debateram o pro
jeto de lei n° 4.833/2013, 
que alinha a elaboração c 
execução da LDO de 2014.

Foram votados dois 
projetos dc autoria do execu
tivo municipal, sendo que 0

primeiro se refere ao um pro
jeto que permite a celebração 
dc convênio com a Associa
ção dc Pais e Amigos Excep
cionais (APAE) dc Lençóis 
Paulista, que favorece o re
passe dc recursos financei
ros oriundos do Fundo Esta
dual dc Assistência Social.

No que se referem 
ao segundo projeto, votado, 
os vereadores propuseram 
0 recebimento dc recursos 
financeiros a fundo perdi
do -  recursos disponibiliza
do por um emprestador sem 
perspectivas de reembolso 

por meio de repasse efe
tuado pelo Govenio do Es
tado dc São Paulo à Prefei
tura Municipal. Ambos os 
projetos foram aprovados.

Na mesma oportuni
dade foi apresentado 0 relató
rio de ações e serviços da saú
de, no qual consta que foram 
destinados pela Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista 
24,76% do seu orçamento cm 
saúde c que 65% deste valor 
vieram dos cofres municipais.

Prefeitura divulga 
metas fiscais nesta

segunda-feira

Beatriz de Oliveira

Nesta segunda-feira 
(27), será apresentado 
em audiência pública na 
Câmara às 19h, 0 rela
tório de gastos de todos 
os órgãos municipais de 
Lençóis Paulista de ja 
neiro a abril deste ano. 
O balanço quadrimestral é 
elaborado para avaliação 
do cumprimento das me
las fiscais estabelecidas 
na LDO (Lei das Diretri
zes Orçamentárias) do pe
ríodo, conforme a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
A divulgação dos dados 
será feita pelo diretor de 
finanças da Prefeitura, 
Júlio Antônio Gonçalves. 

Vamos apresentar 0 per
centual de despesas, de 
gastos; bem como despe
sas com pessoal de janeiro 
a abril” , disse Gonçalves.

44

Inscrições 
terminam em 20 de

junho

Até o dia 20 de ju 
nho, estão abertas as ins
crições para o concurso 
público da Câmara Muni
cipal de Lençóis Paulista.

Serão preenchi
das cinco vagas em cin
co cargos distintos (veja 
0 quadro abaixo). Os 
salários variam de RS 
1.227,64 (servente) a RS 
2.409,-84 (contador). As 
inscrições devem ser fei
tas via internet no site
W W W . o m e g a itu .c o m . br.

s
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ESPO R TE6
Atletas Especiais disputam Circuito de Atletismo

Dâ R<daçáo

Espaço do Atleta
Da Redação

Ocorreu na última 
quarta-feira, 22, na Pista Mu
nicipal Juraci Cassita, o CE- 
AEA (Circuito Especial de 
Atletismo c Esportes Adap
tados) das APAES -  Asso
ciação dc Pais e Amigos dos 
Excepcionais, dc 2013.

Dc maneira a propi
ciar aos alunos ressocializa- 
ção, além da interação entre 
adultos, jovens e ‘crianças 
de diferentes faixas-ctárias a 
competição contou ainda com 
diversas modalidades espor
tivas, destinadas à portadores 
dc deficiência tais como salto 
em distância, arremesso de 
peso, corrida 50 metros, cor
rida 100 metros, entre outros.

Estiveram presentes 
as delegações dc Lençóis Pau
lista, Igaraçu do Tietê, Ilapuí, 
itaí. Avaré, Jaú, Macatuba, 
Barra Bonita, São Manuel e 
Bariri. Encerrada antes do pre
visto, devido ao mau tempo, a 
competição, ocorreu denno da 
normalidade e, dc acordo com 
a diretora da APAE dc Lençóis 
Paulista, Daniela Gomes Spa- 
dotto, 0 evento foi propício

Thomaz Beilueei

Aos 25 anos, Tho
maz é paulista, de Tietê, 
é uma das grandes reve
lações do tênis no Brasil.

Começou a fa
zer aulas de tênis aos 
oito anos, mas foi aos 15 
anos que começou a le
var o esporte a sério.

O brasileiro ocupa 
a 39' posição no ranking 
da ATP -  associação res
ponsável pelos tenistas 
masculinos de todo o mun
do e torneios mundiais.

)

' /

O Circuito de Atletismo reuniu atletas especiais de dez cidades da região

para a interação e socialização 
entre os alunos e educadores.

Durante a solenidade

de abertura estiveram presen
tes a prefeita dc Lençóis Pau
lista Isabel Cristina Loren/ctli

(PSDB), a prefeita dc Itaí, Cé
lia Sakamoto, além do Diretor 
de Esportes, José Lenci Neto.

Dia do Desafío
Beatriz de Oliveira

Lençóis Paulista vai 
participar nesta quarta-feira 
(29), do “Dia do Desafio”.

A data diz respeito 
a uma ação dc mobilização 
que convida a população dc 
diferentes cidades do mundo 
a fazer qualquer atividade 
fisica por pelo menos 15 mi
nutos. Porém, através de um 
sorteio prévio, as cidades são 
divididas em duplas que vão 
compelir entre si. A que con
seguir mobilizar mais pesso

as ganha a disputa. Este ano 
Lençóis concorre contra a ci
dade Cubulco, na Guatemala, 
Os cidadãos Icnçoenscs, in
dividualmente ou em grupos 
que se dispuserem a realizar 
qualquer atividade física, pe
los 15 minutos, devem comu
nicar a Diretoria dc Esportes.

A disputa simbólica 
tem como objetivo principal. 
0 estimulo à prática esportiva. 
Os criadores da ação acreditam 
que por meio desse movimen
to, indivíduos, grupos, ins
tituições privadas c púbicas.

Lençóis realiza 20“ edição da 
Corrida de Pedestres

Cleberson
Souza

De Macatu
ba, Cleberson é za
gueiro no time titu
lar do Atlético -  PR. 
Aos21 anoséum dosjoga- 
doresdedestaquedotim e.

Cleberson já pas
sou pelos times do Lenço- 
ense. Rio Claro, Cruzeiro,

Em 2012 ele foi 
o responsável pelo único 
gol na partida, que aju
dou o atlético paranaen
se a subir para a séria A.

Da Redação

Será realizada, no 
próximo domingo, (26), a 20° 
edição da “Corrida Pedestre”, 
em Lençóis Paulista, que tem 
seu início marcado para as 9h, 
na Avenida Brasil, ao lado do 
Ginásio dc Esportes Antônio 
LorenzeUi Filho, o Tonicào.

A corrida será dis
putada cm quatro categorias 
diferentes, para o masculino 
adulto, 0 trajeto será dc dez 
quilômetros, para o femini
no adulto, oito quilômetros.

Nas categorias mirim, infan
til e infanto-juvenil, o per
curso será 2,5 quilômetros.

Junto à corrida, e 
ao mesmo tempo também 
acontece a “ 1° Caminha
da”, com trajeto defini
do cm cinco quilômetros.

As inscrições podem 
ser feitas no dia e no local 
da prova, com uma taxa dc 
inscrição dc 20 reais, exceto 
para as categorias A (crian
ças ate 14 anos) e P (adultos 
a partir dc 49 anos), que se
rão isentos do pagamento.

Filipe Fuzaro
Campeão da 10* edi

ção do Campeonato das Amé
ricas de tiro esportivo, Filipe 
que é de Rio C'laro particii^ou 
também da Olimpíada 2012. 
Ü atleta de Rio Claro ini
ciou a paixão pelo espor
te aos cinco anos. enquan
to acompanhava o pai nos 
treinamentos e competições 
pelo estado de São Paulo. 
O atirador já colecio
na títulos, medalhas, prê
mios, reconhecimento na
cional e internacional.

. .  •  b 1

1 •

C U LTU R A
-  ^

4Alexandre ^  J
T T  ^

.-■vr

E^ífiD H® IDjErfQ
Beatriz de Oliveira

Em comemoração 
aos 90 anos da primeira trans
missão dc rádio no Brasil, 
0 Museu Alexandre Chilto 
promoverá em suas depen
dências uma palestra c uma 
exposição sobre o assunto.

Com 0 tema “90 anos

do Rádio no Brasil -  Cantoras 
do Rádio Paulista” a pales
tra coordenada pela jornalista 
Thaís Matarazzo, vai resgatar 
as músicas e lembrar a partici
pação dos artistas que passaram 
pela Rádio Rccord, cm décadas 
que o rádio era a principal di

versão das famílias brasileiras.
Recentemcnlc a jorna

lista lançou 0 livro “A música 
popular no rádio paulista, 1928 
-  1960" que tfaz curiosidades e 
informações da era radiofônica.

Já a c.xposição “His
tórias do rádio no Brasil”, 
conta por meio dc painéis a 
presença do rádio no país, 
passando pela primeira trans
missão ate os programas dc 
auditório c radionovelas.

A coordenadora cul
tural, Manna Ronque Slopa 
ressalta que a exposição tam
bém faz parte da 11" Semana

Nacional do Museu. “Nosso 
museu faz parte dessa semana 
dc eventos, promovida pelo 
Ibram (Instituto Brasileiro de 
Museus) com o objetivo de 
promover a integração dos 
museus brasileiros a partir 
do desenvolvimento de ati
vidades voltadas a um mes
mo tema”, finaliza Marina.

A palestra “90 anos do 
rádio no Brasil -  Cantoras do 
rádio paulista” c a abertura da 
exposição “Histórias do rádio 
no Brasil”, serão realizadas na 
quinta-feira, (29), às 19h30, no 
Museu Alexandre Chilto que 
fica na Rua Ccl. Joaquim An
selmo Martins, n” 575, Centro.

Fim de semana 
reeheado de baladas
Lençóis Paulista: Casa 
Four (amanhã) Rádio Shov 
às23h
Jaú: Lotus (amanhã) Nando 
Reis às 23h,
Sào Manuel: Pimenta Roxa 
(amanhã) Luiz Guilherme e 
Daniel Grupo Sacanagem 
às 23h
Macatuba: Camaleão Bar 
(amanhã) Banda Dona En- 
crcnka
Pederneiras: Feira das Na
ções dc Pederneiras -  (hoje) 
Turma do Pagode -* (ama
nhã) Roupa Nova -  (domin
go) Humberto c Ronaldo 
Casa Four: 3264-5100 ! 
Lotus (14^ 06HH-6710 /  
Pimenta Roxa iJ4) 9168- 
0/(^5/Camaleão Bar m u m: 
faccbook.com/camalcao. 
baramigos

trocar, DtoOOS EBBQQ 033]B)íÈto
Da Redação

Por iniciativa da 
Diretoria Municipal de Cul
tura de Lençóis Paulista, a 
Biblioteca Muniçipal Oríge- 
nes Lessa (BMÓL) promo
ve, nesta sexta feira, (24), a 
“Feira de Troca de Livros”.

Visando abrigar 
o maior número possível 
de leitores a feira conta
rá com acerco de livros 
novos e usados que se
rão disponibilizados para 
troca por outras obras.

O evento ainda conta 
com duas apresentações ar

tísticas com as bandas Boca 
do Sertão e NAMP. No local 
também será disponibilizada 
uma praça de alimentação.

A Feira será reali
zada no Clube Lions, lo
calizado na Avenida Pe. 
Salúslio Rodrigues Macha
do, 895, das I9h às 22h30.

Grupo Trapo se 
apresenta sábado 

na Casa da Cultura
Da Redação

Imagine qiic fazer 
malabarismo com senti
mentos pode gerar queima
duras tão ou mais graves 
quanto movimentar pinos 
pegando fogo. E que o peso 
das atríbulaçõcs da equi
librista são cruciais para 
0 contrabalanço da corda. 
Note que o belo está no co
mum e 0 feio está no fingir.

Neste contexto o 
grupo Trapo se apresenta nes
te sábado às 2()h, na Casa da 
Cultura, cm Lençóis Paulista, 
com 0 espetáculo “Pane do 
Circo”. A entrada c gratuita. 
A direção, do espetáculo, c 
dc Muricl Vitória c o Grupo 
Trapo conta com os atores 
Afonso Braga, Diego Bri
to, Fernando Nicàcio, Liah 
Maia, Marilia Pacheco, Ma- 
rília Vitória c Priscilla Silva.

A6ENDA CULTURAL
24/05 - 09h e I4h

Casa (ta Cultura
Ponto Mis
Apresentação dc filmes; 
“Vida Maria c Narradores 
dc Jave”
Entrada Franca

24/05-19h às22h30 

Lions Club
Feira dc Troca dc Livros 
I9h30min Concerto com 
Orquesu^a “Boca do Ser
tão" / 21h Show com a 
Banda Namp 
Entrada Franca

I I  a 25/05 - 09h às 12h 25/05 - 20h

Casa da Cultura
Ciclo do r.sUidos; Funda
mentos dc Arte e Cultura 
para Práticas 
Intcrdisciplinarcs 
com Waller Ribeiro - pós- 
-graduado em Letras e Arte

Casa da Cultura
Peça: “Pane no Circo” 
Com 0 Grupo Trampo 
Lugares Limitados 
Entrada Franca 
Reserv as no local 
Indicação 14 anos

26/05 - I4h30 às 17h30 26/05 - 20h
Bairrn Cecap - Praça da 
Ocas
Projeto Cnança Feliz 
Atividade culturaPeducati- 
va com oficina de artes, jo
gos e resgate dc brincadei
ras tradicionais.

Casa da Cultura
F.spetáculo “ A floresta a /u l 
com a Cia Atos & Cenos 
dc Lençóis Paulista 
Ingressos R$ 5.(Ml 
Lugares hmitudos 
Reser\ as no local
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O últim o Exorcismo
Parte 2

”0  Ultimo Exorcismo - Parte 2”, segundo 
filme da franquia estrelada por Ashlcy Bell. A série 
que dialoga com o clássico “O Exorcista”, de 1973, 
é baseada na confissão de um padre, que permite a 
filmagem de seu último trabalho de exorcismo. A 
sequência traz novamente a garota possuída Nell, 
que tenta recuperar a vida após os acontecimen
tos do primeiro longa, mas é tomada novamente 
pelo demônio. O elenco conta ainda com Spen- 
cer Trcat Clark. Andrew Sensenig e Judd Lor- 
mand. Previsão de estreia em 10 de maio no Brasil

'”’Llni>ersidatle Monstros" 
estreia em junho no Brasil

Cena da animação “Universidade Monstros”, 
filme que dá sequência a “Monstros S.A.”, de 2001. 
Novamente com vozes de Billy Cristal e John Good
man, 0 desenho vai mostrar o momento em que os 
personagens Mike e Sulley se conheceram na facul
dade dos monstros, quando ainda não eram melho
res amigos. Steve Buscemi fará novamente a voz do 
malvado Randall Boggs, e o elenco ainda conta com 
nomes como Helcn Mirren, Alfired Molina e John 
Krasinsky. Estreia prevista no Brasil em 21 de junho

Nova sequência do filme 
“Se beber não case"

“Se Beber, Não Case - Parte 3”, tercei
ro longa da série sobre três amigos que bebem 
e se esquecem do que fizaram na noite anterior.

O trio Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach 
Galifianakis) e Stu (Ed Helms) volta às telas para 
mais uma noitada da qual eles nâo se lembram, 
além do conflito final com o “vilão” Mr. Chow.

Para quem se divertiu no primeiro e no segundo 
filme, esse aqui veio para arrancar o triplo de risadas.

Previsto para estrear no Brasil em 30 de maio

CAÇA PALAVRAS
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SABE... EU NUNCA FUI PE ACREPITAP EM 
AAUGO IMAGÍNAp IO, MAS E U  

INSISTE EM rOCAP NESSE ASSUNTO/
TÁ FAUNPO COM QUEM.

FItWOP

Aries
de 21/03 a 20/04

Desafio de equilíbrio 
no modo como expressa a indi
vidualidade nos relacionamen
tos. Ponderar e conciliar são 
qualidades requeridas. Mas 
não significam ficar em cima 
do muro. Percepção dos valo
res realmente Importantes, em 
contraposição ao que é social
mente definido.

Touro
de 21/04 a 20/05

Percepção dos dese
quilíbrios emocionais que po
dem estar afetando a saúde. 
Dia importante para definições 
relacionadas a parcerias e con
tatos de trabalho, taurino. Te
oria e prática devem atuar em 
harmonia. Viva mais de acordo 
com os seus reais valores.

^ Leão
22/07 a 22/08

Tudo é uma questão 
de comunicação e de respeito 
a diferentes pontos de vista. 
Abra-se ao diálogo, ouça o que 

. I as pessoas tem a expressar. 
Nâo se feche a novas Idéias. 
Desafios envolvendo trabalho e 
saúde. Concilie, pondere, prio
rize acordos, leonino.

Virgem
\de 23/08 a 22/09
Pode haver conflitos 

I j envolvendo parcerias, finanças

(e questões afetivas, vlrglniano. 
Atenção com comportamento 
manipulador ou compulsivo. O 
caminho do meio, o equilibrio é 
essencial. Pode haver desaven
ça nas parcerias em relação ao 
que é prioritário, valioso.

d e  17/05 a 24/05

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Delicado equilíbrio entre di
ferentes questões e pessoas. 
Dificuldade de decidir. Mudan
ças emocionais e de valores se 
fazem necessárias a sua evo
lução, sagitariano. Possibilida
de de desacordo envolvendo 
amigos ou empresas. Procure 
conciliar.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

lomento delicado para a car
reira e para o contato com che
fias, capricorniano. Percepção 
da importância de cultivar boas 
relações e parcerias em seu 
trabalho. Desafio de reconhe
cer a tendência a agir de for
ma compulsiva e inconsciente, 
Conheça-se.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Parece difícil harmo

nizar as diferenças. Em primei
ro lugar, elas devem ser respei
tadas. Dia em que há desafios 
envolvendo o amor, os rela
cionamentos e o contato com 
crianças. Percepção dos com
portamentos compulsivos, do 
que lhe aprisiona, mas também 
Io Que liberta.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Dia em que podem 
ocorrer conflitos familiares, nos 
relacionamentos e no trabalho. 
Desafio de expressar a individu
alidade e o desejo de paz, sem 
fugir dos conflitos emocionais. 
Busque o seu próprio equilíbrio 
emocional, fator fundamental 
aos relacionamentos e à carrei-

Libra
de 23/09 a 22/10

A Lua está em seu sig
no, mas em contato desafiador 
com Urano e Plutão, líbriano. 
Como harmonizar a individuali
dade, 0$ relacionamentos e as 
questões familiares é o desafio. 
Você não pode ficar eterna
mente indeciso, abrindo mão 
do que lhe é mais essencial.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Questões relacionadas à justi
ça, à éticá, a viagens ou estu
dos estão em pauta. Aja com 
honestidade, segundo os seus 
princípios. Mas respeite dife
rentes conceitos, aquariano. 
Perceba como está se comuni
cando com as pessoas. Faça-se 
entender, seja autêntico.

^  Escorpião 
^ i P d c  23/10 a 21/11
Um dia para refletir sobre as 
implicações espirituais de seus 
relacionamentos. Decisões po
dem se revelar difíceis. Deverá 
ouvir a voz Interior e a intuição. 
Mudança de mentalidade ne
cessária na vida pessoal e pro
fissional. Perceba seus obstácu
los internos.

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

Dia desafiador para as questões; 
financeiras e que dependem de j 
parcerias, pisciano. Conciliação | 
é a chave, mas não significa  ̂
fugir do confronto com o que [ 
precisa ser mudado. Perceba | 
seus valores mais autênticos e 
se está de fato agindo de acor
do com eles.

fonte: http://hofoscopQvÍrfuoKuoi com br/

Oiefíeocãa da Semana
"Quando estou ocupado em servir os outros, não olho para mim 

mesmo como prestador de favores, mas como um pagador de dívidas".

Palavras Cruzadas
I. Estado da OTimeira capital do Brasil. (S)
. Canal condutor de urina. (6)
. Cerca de 90% apresentam d u r^ te  a gra- 
idez. (6)
. Planta utilizada como verdura na enzi 
ha (plural). (6)

10. Pronome que designa coisa ou pessoa 
róidraa de quem fola. (4)

II. Colocado na asenda. (6)
13. Duração do traoalho diário (plural). (8

■nen 
aço 

flores. (6)

(pli
17. Elemento neutro na adição. (4)
19. Espaço destinado ao cuítivo de árvo

1. Tipo especial de difusão nos seres vi- 
. ( 6)

Z2. Saia de estar (em inglís). (6)
13.0  som audivel, repr^uzido eletronica
mente. (5)

VERTICAIS
1. Treze (em inglés). (8)
2. Estado cuia capitai é Curitiba. (6)
). Tinta feita com substâncias corantes 
gua. goma e mel. (6)
. Pais onde está localizado Machu Picchu. 
4)
. Amigo (em indês). (6)
. Apoio, pedestal, suporte (plural). (5)

12. Destruída ou exterminada em parte.
m
14. Fábrica de produtos cerâmicos (6)
15. Dano, perua (em inglás). (6)
16. Frase publicitária usada com f ^ u é n  
ria. (6)
18. Aquilo sobra. (5)
20. Único nümero primo que é par. (4)

iV •>

I A notícia mais perto de voce!
www.noticiasdelencois.com.br
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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

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro
Lençóis Paulista (14) 3263-6214

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

http://hofoscopQv%c3%8drfuoKuoi
http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br
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