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recebe deputada Rita Passos 
solícita verbas para duas diretorias
Prefeita pediu no encontro com a deputada, R$350 mil para reforma da UBS do Jardim Ubirama

A prefeita Isabel 
Lorenzetti (PSDB) rece
beu a visita da deputada 
estadual Rita Passos (PSD) 
nessa quarta-feira (23).

O encontro ocorreu 
no gabinete da prefeita que 
na ocasião encaminhou à 
deputada dois pedidos de re
cursos destinados a levantar 
verbas para as diretorias de 
Saúde e do Meio Ambien
te. Na saúde a solicitação 
foi de R$350 mil. Pág 05

Mundo celebra 
dia sem tabaco

Hoje é 0 Dia 
Mundial Sem Tabaco.

A médica que co
ordena tratamento para 
tahagistas no Ambulató- 
i . .  de Doenças Mentais 
em Lençóis há mais de 18 
anos, explica que a melhor 
forma de combater a de
pendência a nicotina é por 
meio de medicamentos e 
praticas esportivas. Pág 03 A prefeita Isabel Lorenzetti (PMDB) reunida cotn a deputada estadual Rita Passos (PSD) e o ex-prefeito da cidade dc líú, Herculano Passos

20a Corrida de Rua trouxe atletas da região
DiVU ài> ^

Os atletas dc Len
çóis conquistaram o pnmciro 
lugar cm seis categorias na 
20" Corrida de Rua realiza
da no último domingo (26).

Os Icnçoenscs ven
ceram nas categorias dc 9 a 
14 anos feminino c mascu
lino, 20 a 29 feminino, 30 a 
34 masculino, 40 a 44 mas
culino e 60 a 69 masculino.

Na classificação ge
ral mista. Lençóis Paulista 
ficou cm primeiro. Pág 06

Prefeitura 
explica 

contratação 
de pesquisa 
de opinião

Atletas disputam a 20° corrida de rua em Lençóis Paulista no último domingo^ (26) cotn destaque para os lençoenses que venceram cm seis categorias Pág. 05
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Sol e aumento de nuvens 
de manhã.

Pancadas de chuva à tarde
eànoite.

Vacinação preventiva para a JMJ
DivulgaçAo

Cerca de 250 pessoas devem ser imunizadas para a Jornada Mundial da Juventude
Os lençocn- 

scs que estarão na Jor
nada Mundial da Ju
ventude (JMJ) 2013, 
devem se vacinar com 
um mes dc antecedência. 
Para isso, a Diretoria dc 
Saúde dc Lençóis Paulis

ta promove uma campa
nha de vacinação especial 
para imunizar os jovens 
que irão para o Rio dc Ja
neiro. cm julho, participar 
do evento. A expectativa 
c dc que pelo menos 250 
lençoenses viagem ao Rio

dc Janeiro para o evento. 
As vacinas estão acessí
veis cm todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
dc Lençóis Paulista, mas 
c imprescindível levar a 
carteira dc vacinação para 
ser atualizada. Pág 03

CONFIRA

Teatro a Bordo 
chega a Lençóis nesta

terça-feira (4).
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iMtissa AndrecciolU 
Anjuiteía Paisagista

Um olhar 
diferente

A realidade da pai
sagem para os primeiros po
vos SC difere muito dos dias 
atuais, ao nos aprofundarmos 
na historia sobre a paisagem 
inserida no cotidiano dos po
vos milenares encontramos 
uma realidade urbana sem 
tanta aglomeração de casas 
e pessoas. À medida que as 
cidades cresciam, essa pai
sagem se afastava cada vez 
mais. Então o jardim cresceu 
como forma de trazer essa 
paisagem cada vez mais per
to, dentro do nosso terreno.

Um jardim c cm ter
mos genéricos uma estrutura 
física criada pelo homem com 
determinado objetivo, porém 
que se assemelham em um 
elemento: a vegetação, sem 
ela 0 termo jardim não faria 
sentido. Outros elementos, 
apesar de poderem ou não ser 
usados, estão relacionados ao 
tipo de espaço criado: a água, 
a esculturas, os caminhos, 
as pontes, o mobiliário, etc.

A harmonia da com
posição das plantas e ele
mentos assim como a cor e 
utilização de vasos e pedras 
valem tanto quanto o ca
pricho na manutenção e a 
motivação para ter um jar
dim bonito o ano inteiro.

O prazer da jardina
gem vai além de curtir o re
sultado de um ambiente, esta 
também no processo para se 
chegar até ele. Aguçar a sensi
bilidade na relação viva e apai
xonada pela casa esta ao al
cance de todas as pessoas. Ter 
essa sensibilidade é ser capaz 
de refletir, não de modo criti
co, mas emocionalmente em 
cima do que vemos, ouvimos 
e melhor do que isso, compre
ender as atitudes daqueles que 
vivem a!i, seu comportamen
to cotidiano. O jardim repre
senta a construção viva que 
reflete a cultura das pessoas 
que 0 contemplam. Todos 
os espaços livres podem ser 
aproveitados com paisagismo

Um projeto paisagís
tico ímpar é notável quando 
expressa exatamente o pensa
mento do criador, que repre
senta o aparecimento de algo 
único, considerando a pro
pensão desse espaço, sua si
tuação e as circunstancias que 
permitiram delinear uma pai
sagem de produção pessoal.

É impossível disso
ciar criação de originalidade 
e esta originalidade não sig
nifica fazer sempre jardins 
singulares, mas sim, sermos 
singulares utilizando a maté
ria prima essencial: a planta.

Para aguçar cada vez 
mais essa sensibilidade cui
de você mesmo nem que seja 
de poucos metros de jardim. 
E uma ótima experiência.

Hoje é o Dia Mun
dial Sem Tabaco. A data 
foi criada há 26 anos pela 
OMS (Organização Mun
dial da Saúde) com o ob
jetivo de alertar a popula
ção aos números, doenças 
e mortes evitáveis rela
cionadas ao tabagismo.

E como abordar o 
tema e não nos lembrar
mos da Lei Antifúmo. 
Criada em 2009, a lei 
proíbe o fumo em locais 
fechados de uso coletivo, 
públicos ou privados. A 
inexistência de uma legis
lação nacional que institui 
com maior severidade os 
ambientes coletivos livres 
de tabaco fez com que ou
tros estados e municípios

adotassem a uma legisla
ção similar a lei Antifúmo.

Segundo a ACT 
(Aliança de Controle do 
Tabagismo), uma medi
da sancionada pela presi
denta Dilma Rousseff em 
2011, garante ambientes 
livres de fumo para todo 
o país e proíbe a propa
ganda de cigarros, inclu
sive, nos pontos de venda. 
Desde dezembro de 2011 
até agora não foi regu
lamentada. Mesmo com 
a mobilização de vários 
setores da sociedade ci
vil que lutam pela saúde 
pública, o projeto pare
ce ter sido esquecido.

Trocando em mi
údos, sem regulamenta

ção, não há fiscalização, 
e sem fiscalização quem 
perde é a saúde públi
ca e quem ganha são as 
indústrias do tabaco.

Quanto às pro
pagandas dos riscos do 
fumo incluídas nas emba
lagens dos maços de ci
garro, uma pesquisa feita 
com 1.830 entrevistados 
em Porto Alegre, Rio e 
São Paulo, mostrou que 
92,% dos não fumantes 
e 89,1% dos fumantes 
concordam que o gover
no deveria fazer mais 
para combater o vício.

Ainda por conta 
de um problema de saúde 
pública, um tratado inter
nacional coordenado pela

OMS foi elaborado. O
CQCT (Convenção - Qua
dro Para o Controle de Ta
baco) foi criado para pro
tegeras gerações presentes 
e foturas das devastadoras 
consequências sanitá
rias, sociais, ambientais e 
econômicas geradas pelo 
consumo e pela exposi
ção à fumaça do tabaco.

O que vale para di
minuir 0 consumo do ci
garro no Brasil é continu 
a incentivar e criar progi 
mas de educação e cons 
cientização sobre os ris( 'S 
que a nicotina promo' :í 
saúde e evitar que menos 
pessoas não insistam em 
gastar dinheiro no pró
prio suicídio consciente.

Momentos decisivos para a 
indústria química

A rnaldo Jardim
Deputado Federal pelo PPSSP e 

presidente da Frente
Parlamentar em 

Defesa da Infraestrutura

A  História mostra que não 
hü desenvolvimento industrial sus
tentável sem uma forte c consolidada 
indú.stha química. E isso é particu- 
lanncnte notável, por exemplo, na 
Alemanha, Estados Unidos, França 
c Inglaterra, fabricantes de remédios, 
tintas, tecidos, alimentos industriali
zados c tanlo.s outros produtos mar
cados em nossa.s memórias. Essa 
indústria é base de muitos outros 
setores industriais; cerca dc 95% do 
que é fabricado no Planeta abriga 
priKiutos ou substâncias oriundos da 
mdiLstna química. K movimenta uma 
extensa cadeia dc fornecedores de 
matérias primas, insumos, serviços 
de manutenção, máquinas, equipa
mentos. segurança, transportes etc.

A indústria química brasi
leira é a sexta maior do mundo, com 
receita dc RS .^00 bilhões anuais foi 
responsável por 10% do PIB indus- 
tnal c qua.se 3% do PIB do pais, em 
2012; emprega 790 mil trabalha
dores qualificados c paga salários 
60% acima da média da indústria. 
A petroquímica brasileira, fortalc- 
ccu-sc muito nos últimos 10 anos. 
saindo dc uma posição periférica no 
ranking mundial quando foi criada a 
Braskcm. A empresa, que nem figu
rava entre as 50 mais importantes, 
está hoje entre as dc? maiores petro
químicas do mundo.

Mas a situação está longe 
dc ser confortável, como demons
traram os debates no seminário 
I Indústria Química: Uma Agenda 

para Crescer", realizado no último 
dia 21 dc maio na Câmara dos De
putados, em Brasília. O evento foi 
promovido pelas Frentes Parlamen
tares em Defesa da Infraestrutura 
Nacional (da qual sou presidente) e 
ein Defesa da Competitividade da 
Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico c organiza

do pelo jornal Valor Econômico com 
apoio da Abiquim.

Entre 1991 e 2012. as 
importações cresceram de 7% para 
30% enquanto mais de 500 linhas de 
produtos foram fechadas. A compe
titividade depende de fatores como 
o preço das matério.s primas, a infra- 
estrutura logística, inovação e tecno
logia, crédito, tributos e câmbio. £ 
da forte concorrência centrada nos 
países que utilizam o gás como ma- 
téria-pnma básica, fenômeno que se 
acentuou nesta década com o adven
to do gás de xisto nos Estados Uni
dos, onde a petroquímica renasceu 
com grande vigor.

A perda dc competitivida
de é notável quando se compara o 
primeiro lugar mantido pela indústria 
química brasileira entre os segmentos 
industriais, dc 1992 a 1994 e a quarta 
colocação para a qual sc deslocou, 
desde 2008. O reflexo espelha-se no 
crescente défleit na balança comer
cial do setor, dc USS 20,7 bilhões, 
cm 2010, para US S28.1 bilhões, em 
2012, com previsão dc alcançar USS 
30 bilhões neste ano.

O pré-sal trará enormes 
oportunidades por causa da oferta dc 
gás associado á exploração do petró
leo. O gás é matéria prima e impor
tante insumo para o setor. É preciso 
desde já estabelecer incentivos e di
ferenciais para que apoie a retomada 
da indústria química nacional.

Em 2011, empresários e 
trabalhadores sc reuniram com o go
verno federa! no Conselho de Com
petitividade da Indústria Química, 
criado no âmbito do Programa Brasil 
Maior. O conselho projeta vendas in
ternas da indústria química dc USS 
260 bilhões por ano; oportunidades 
de investimentos de cerca dc USS 
167 bilhões em produção e outros 
USS 32 bilhões em pesquisa c de
senvolvimento até 2020. Para isso 
entretanto será necessário um regi
me especial que prevê a suspendo 
dc pagamentos dc IPI, Pis PASEP c 
Conns sobre bens e serviços utiliza
dos em investimentos e incentivos 
à produção e pesquisa com recursos 
renováveis.

Em abril passado, o gover
no anunciou para a indústria química 
a ampliação dos créditos fiscais ge

rados pelas compras de matérias-pri
mas petrocjuímicas, como nafla (base 
da indústna nacional) e de produtos 
da primeira geração petroquímica, 
como eteno, propeno etc., formaliza
da na MP 613/2013 que está sendo 
analisada cm comissão mista da qual 
faço parte. As representações das 
indústrias saudaram o gesto como a 
demonstração inicial do propósito do 
governo federal dc evitar o sucatea- 
mento da indústria e dc preservar os 
empregos. Avaliaram as mudanças 
como ponto de partida que permita 
elevar a produção do setor industrial 
a um novo patamar tecnológico.

Agora será necessário 
ampliar a desoneração tributária, 
especíalmcnte dos investimentos, e 
definir um tratamento diferenciado 
para o gás natural quando insumo 
industrial. O governo está bem avan
çado nesse sentido, segundo Heloísa 
Menezes, secretária do desenvolvi
mento da produção do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio (MDIC). Aguardamos com 
muita expectativa o estudo sobre 
diversificação da indústria química 
que 0 BNDES financiará c deverá ser 
concluído em um ano, para permitir 
fínalmentc um planejamento dc lon
go prazo.

Seria um eontrassenso his
tórico permitir a involuçâo da quími
ca brasileira que já leve escolas de 
formação reconhecidas intcrnacio- 
nalmcntc. tem pesquisa c desenvol
vimento de qualidade associados à 
criação e fortalecimento da Petrobras 
e liderança mundial na produção de 
biopolímcros, com o plástico denva- 
do do ctanol da cana de açúcar, que 
aproveita as vantagens comparativas 
do país na área de matérias primas 
renováveis.

Com o pré-sal, o Brasil 
será um dos cinco maiores produ
tores de petróleo mundiais, situação 
que permitirá ao Estado mudar pa
radigmas. Especíalmcnte se estiver 
preparado para desenvolver uma ro
busta indústria química que se ocupe 
intensivamente de pesquisa, inova
ção, da geração dc produtos nobres 
destinados aos fármacos, intermediá
rios químicos c polímeros modernos. 
Base para a retomada do vigor da 
indústria brasileira
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PIB brasileiro cresce 0,6 % no primeiro trimestre
A economia bra- to Brasileiro de Geogra- alcançou R$ 1,11 trilhão.

sileira cresceu 0,6% no 
primeiro trimestre des
te ano, na comparação 
com os três meses an
teriores, segundo dados 
divulgados nesta quarta- 
-feira (29) pelo Institu-

fia e Estatística (IBGE).
O resultado é exa- 

lamente igual ao do cres
cimento do quarto trimes
tre do ano passado. Em 
valores correntes, o Pro
duto Interno Bruto (PIB)

O crescimento do 
PIB do país nos primei
ros três meses de 2013, 
contudo, veio abaixo do 
esperado por econonus- 
tas que estimavam au
mento entre 0,8% e 1%.

Diagnosticado com câncer no cérebro, Oscar é surpreendido pela 2“ vez
Oscar Sclimidt rea

pareceu na noite desta terça- 
-feira após a revelação de 
cirurgia a que foi submetido 
para retirada dc um câncer no 
cérebro e afirmou que desta 
vez 0 tumor voltou “malvado”

Maior nome do bas

quete brasileiro cm todos os 
tempos, Oscar foi operado 
em 2011 para a retirada de 
um tumor maligno de aproxi
madamente seis centímetros 
e avaliado de grau dois (em 
uma escala dc um a quatro).

Após ressonância

realizada durante o moni
toramento periódico, foi 
constatado novo apareci
mento, agora cm grau três, 
0 que exigiu nova cirur
gia e um tratamento ini
cial à base de radioterapia 
e depois de quimioterapia.

Um mundo de gente que vive no
É de um bilhão c du- equivalente a toda a popula

ção da índia. Perto dc 17,5% 
da população mundial, não 
têm acesso à eletricidade, 
mostra estudo do Banco 
Mundial divulgado ontem, 
no qual ê avaliada a situa
ção em cerca de 170 países.

zenlas mil o número de pesso
as no planeta -  especialmen- 
tc da África c da Ásia -  que 
não têm acesso à eletricida
de, revela Banco Mundial.

O número de pes
soas sem eletricidade é o

escuro
Quando se olha a 

utilização de combustíveis 
domésticos modernos, a 
situação é ainda pior; 2,8 
bilhões de pessoas ainda 
precisam confiar na ma
deira ou outra biomassa 
para cozinhar e se aquecer.

Nem todos querem ser iguais
Ao menos 150 mil 

pessoas compareceram on
tem, em Paris, a um protes
to contra o casamento gay, 
dias antes de acontecer a 
primeira união oficial des
sa natureza, marcada para 
a próxima quarta-feira.

A marcha foi marca

da por violência em seu final. 
Quando a maior parte dos ma
nifestantes já tinha ido para 
casa, confrontos eclodíram 
e policiais reagiram com gás 
lacrimogêneo na histórica Es
planada dos Inválidos. Noven
ta e seis pessoas foram detidas.

Embora não tenham

conseguido evitar a apro
vação do casamento gay. os 
opositores esperam que a 
demonstração de força inter
rompa ou retarde outras leis 
que permitem a procriaçâo 
assistida c as mães de aluguel 
para casais gays, que alguns 
socialistas buscam aprovar.

Troca de ingressos da Copa das Confederações começa com tumulto
O primeiro dia dc 

troca dos ingressos, da Copa 
das Confederações, começou 
com tumulto, filas e atrasos 
em diferentes cidades do Bra
sil. No Rio dc Janeiro, o posto 
da Barra da Tijuca começou 
a atender com 20 minutos dc

atraso. Mas a espera foi ain
da maior cm Fortaleza, onde 
a enm;ga aü̂ asou cerca dc 
uma hora. Resultado: torce
dores protestaram c a polícia 
foi chamada para acalmar os 
ânimos na capital cearense.

A Fifa montou oito

postos de retiradas, distribuídos 
nas seis cidades-sede da Copa 
das Confederações, sendo que 
o Rio recebeu três. Os torcedo
res que não aprovaram o sevi- 
ço recebido nesta quarta-feira 
aproveitaram as redes sociais 
para registrar a insatisfação.

mailto:iornal@noticiasdelencois.com.br
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Lençóis há 18 anos no combate ao tabagismo
Da Redação

Nào c segredo para 
ninguém que o uso do ci
garro há longo prazo pode 
causar infarto do miocárdio. 
AVe (acidente vascular ce
rebral), trombose, doenças 
respiratórias c vários tipos 
de cánceres, inclusive pode 
levar o paciente à morte.

A psiquiatra, Fátima 
Aparecida Pereira Sampaio, 
que c coordenadora do Am
bulatório de Saúde Metal de 
Lençóis Paulista, e responsá
vel por atender casos de de
pendentes cm nicotina, escla
rece que por tratar-se de uma 
doença, mais especificamente 
uma forma de dependência 
química, o tabagismo c trata
do por meio de medicamentos.

Contudo, a médica 
explica que o principal meio 
de combate à doença está no 
esclarecimento e conscien
tização do tabagismo como

Há 18 anos, lençoenses interessados em parar de fum ar contam com Ambulatório de Saúde Mental

uma doença. “E é isso que a 
administração pública Icn- 
çoensc vem fazendo há 18 
anos”, diz a médica. Segundo 
ela, uma vez havendo cons
ciência que se trata de uma

patologia, 0 próximo passo é 
esclarecer ao dependente as 
consequências do tabagismo, 
criando uma conscientização 
para em seguida dar início 
a tratamentos abrangentes.

sempre acompanhados por 
profissionais capacitados.

De acordo com a 
psiquiatra, a nicotina é uma 
droga muito poderosa e em 
contato com o organismo li

bera altos níveis de dopamina 
- neurotransmissor que esti
mula as áreas de prazer do cé
rebro - levando o fumante ao 
comportamento compulsivo, 
na busca pelo próximo cigar
ro. Por isso, ela ressalta a ne
cessidade de antidepressivos 
no tratamento. ”Usamos no 
momento um antidepressivo 
de dupla ação, à base de bu- 
propiona, medicamento que 
age no cérebro liberando a 
dopamina e inibindo o poder 
de ação da nicotina”, explica.

Mas para alguns ta- 
bagistas apenas o uso de 
medicamentos nem sempre 
são eficazes, diante disso a 
psiquiatra Fátima Aparecida 
aponta que é imprescindível 
0 estimulo à práticas espor
tivas, boa alimentação, além 
de psicoterapia de apoio, 
na qual o ftimante poderá 
compartilhar experiências 
e receber motivação para 
que não hajam recaídas.

Acredita-se que em Len
çóis Paulista, 60% de fu
mantes ainda não pro
curaram tr.'ítamcnto.

Considerando os ma
les causados pelo cigarro a 
fumantes ativos, um aspecto 
que chama atenção dos espe
cialistas é 0 número dc doen
ças desenvolvidas por fuman
tes passivos — pessoas que 
inalam a fumaça dc cigarro 
involuntariamente. Estudos 
indicam que pessoas que 
convivem com fumantes ina
lam cerca dc 30 vezes mais 
fumaça que o fumante ativo.

De acordo com expli
cações da doutora Fátima, o 
fumante passivo tem 50 vezes 
mais contato com substâncias 
tóxicas. “O fumante ativo 
normalmentc tem o filtro que 
inibi a inalação de fumaça em 
maiores quantidades, enquan
to 0 passivo nào tem essa pro
teção. O passivo está despro
tegido”, conclui a doutora.

Como surgiu 
a data
O Dia Mundial sem 

Tabaco, celebrado todo .31 
de maio foi criado cm 1988 
pela Organí/ação Mundial 
dc Saúde (OMS) para evi
denciar os males causados 
pelo consumo de tabaco 
e incentivar a diminuição 
do tabagismo no mimdo.

Todos os anos, a 
•S marca a data destacando 

os riscos da saúde associados 
ao uso do cigarro c defenden
do políticas efíca/es para com
bater 0 consumo do tabaco.

Este ano, o tema 
para o Dia Mundial sem Ta
baco c a proibição de publi
cidade do tabaco, promoção 
tínatrocínTô.- No Brasil, a 
Lei I2,546'’dc dezembro dc 
2?íll. ampliou para os locais 
dc venda a proibição da pro
paganda dc produtos dc taba
co. que já existia desde 2000 
nos meios dc comunicação.

Fum antes te m  d im inu ído , aponta pesquisa Pesquisa revela: custo do
“tabagismo” passa deOkVulg.tÇAO

Pesquisas apontam queda lenta no índice de fumantes

Divulgação

De acordo com o Mi
nistério da Saúde os percen
tuais referentes ao tabagismo, 
no Brasil entre 2006 a 2011 
apresentaram queda de 16, 2 
% para 14,8 %. A revelação 
foi feita após pesquisa reali
zada pela Vigilância de Fato
res de Risco c Proteção para 
Doenças Crônicas (Vigitel).

Houve também uma 
queda cm relação à incidência dc 
homens fumantes no período de 
2006 a 2011. A taxa percentual 
apresentou queda de 0,6 % ao ano.

Os números apontam 
que as políticas públicas de 
combate ao tabagismo como 
a proibição de fumódromos 
em ambientes coletivos fecha
dos, além da restrição dc adi
tivos dc cigarro que alteram o 
odor c 0 cheiro, têm se mos
trado eficazes no que tangem 
a colaboração efetiva na dimi
nuição de fumantes no país.

R$ 300mi para SUS
Da Redação

Este estudo teve 
como objetivo calcular os 
custos diretos de interna
ções por doenças tabaco- 
-relacionadas em 2005, 
sob a perspectiva do Siste
ma Único de Saúde (SUS) 
para três grupos de do
enças: câncer, aparelhos 
circulatório e respiratório. 
Para o câncer, os custos 
com quimioterapia tam
bém foram considerados. 
Foram utilizados dados 
das bases administrativas 
dos sistemas de informa
ção do SUS e indicadores 
epidemiológicos, como 
prevalência e riscos rela
tivos de cada doença ana
lisada. Os custos atribuí
veis ao tabagismo foram

de R$ 338.692.516,02, 
representando 27,6% dos 
custos totais dos proce
dimentos analisados para 
os três grupos. Se con
sideradas as internações 
e procedimentos de qui
mioterapia pagos para 
todas as patologias, os 
custos alcançaram 7,7% 
dos custos totais. Ainda, 
0,9% das despesas com 
ações e serviços de saúde 
financiados com recursos 
próprios da esfera federal 
podem ser atribuídos ao 
tabagismo em 2005. Os 
resultados são conserva
dores para o Brasil e suge
rem a necessidade de dar 
continuidade às pesquisas 
que mensurem a carga 
total do tabagismo sob a 
perspectiva da sociedade.

Concurso: três especialidades 
médicas não registram inscrições

Dlvulgâfio

Concurso da Pre
feitura. divulgado cm cin
co dc abril, não registrou 
interessados para as áreas 
médicas dc cndocrinologia, 
neuropediatra c cardiologia.

O edital que prevê 
a contratação de uma vaga 
para cada uma das especiali

dades médicas citadas, tam
bém abriu uma vaga, respec- 
tivamente, para as seguintes 
especialidades; clínico geral, 
saúde da família, ortopedis- 
ta, pediatra, reumatologista, 
monitor dc dança moderna 
- jazz - e duas vagas para 
agentes comunitários de 
saúde. A função com mais 
inscrições foi a de Agen
te Comunitário de Saúde, 
com um total de 56 candi
datos para ambas as vagas.

A prova será reali
zada no próximo dia nove 
dc junho, às 9h *‘EMEF. 
Prof Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat, que fica 
na Rua Horácio Dias Bap-

Campanha de vacinação
Da Redação

Preocupada com 
doenças infectocontagio- 
sas, a Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista pro
move uma campanha de 
vacinação especial para 
imunizar os jovens que irão 
para o Rio de Janeiro, em 
julho, participar da Jorna
da Mundial da Juventude 
(JMJ) 2013. A expectativa 
é de que pelo menos 250 
lençoenses viagem ao Rio 
de Janeiro para o evento.

Além de visar à atu
alização da carteira de vaci
nação. serão disponibiliza
das vacinas contra tétano e 
febre amarela para quem está 
com essas vacinas em atraso.

A logística de ação 
traçada pela Diretoria de 
Saúde consiste em enü^ar 
em contato com todas as 
paróquias da cidade para 
que os organizadores do 
evento orientem os partici
pantes a se vacinarem com 
um mês de antecedência.

As vacinas estão 
acessíveis em todas as Uni
dades Básicas de Saúde 
(UBS) de Lençóis Paulista, 
mas é imprescindível le
var a carteira de vacinação 
para ser atualizada. Além 
disso, no dia oito de junho, 
as UBS estarão abertas para 
a primeira etapa de vacina
ção contra a paralisia in
fantil. Mais informações no 
telefone (14) 3263-0020.

Escola de Negócios 
forma novas 81 alunas

Está prevista para a 
próxima quarta-feira, (5), às 
19h, a formatura de 81 alunas 
do curso de confecção dc lin- 
gerie e moda praia. O curso 
desenvolvido pelo Centro do 
Empreendedor, faz pane dc 
um programa chamado Es
cola dc Negócios, voltado a 
dar supone a interessados cm 
montar seu próprio negócio.

O programa faz par
te dc ação social da adminis
tração municipal, por meio 
da Diretoria dc Desenvol
vimento, em parceria com a 
Escola Senai c o Centro Mu
nicipal de Formação Profis
sional Prefeito Idcval Paccola.

Visando ofere

cer aprendizagem técnica 
c ferramentas de gestão, a 
Escola de Negócios foi lan
çada em 2012 oferecendo 
aprimoramento em diver
sas áreas de conhecimento 
como panificação, artesana
to, costura industrial, além 
da costura de moda praia.

Estabelecida no 
Centro do Empreendedor, 
a Escola de Negócios tem 
como objetivo estimular o 
empreendedorismo aponta 
Altair Aparecido Toniolo, 
diretor de desenvolvimento.

A formatura será no 
Espaço Cultural Cidade do Li- 
\TO, localizado na Rua Natá- 
lio Lorenzetti, 286, no Cenuo.
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O P A T  IN FO RM A
O P O R T U N ID A D ES  D E ISAMIX

E M P R E G O S  D ISP O N ÍV EIS
Afiadür de corrente 

Açougueiro (2 vogas) 
Apanhador dc laranja 

Analista de recursos humanos 
Assessor de srndas externo 

Assistente de vendas (Macatuba) 
Atendente dc balcão (masc. cnh

A/B)
Atendcnle de balcão (lanchonete) 

Atendcnte de balcão (2 vagas) 
Atcndente de trailler 

Auxiliar de almoxarífe 
Auxiliar de almoxarífe (deve 
saber operar empilhadeira) 

Auxiliar de cozinha 
Auxilar de enfermagem do traba
lho (dÍ2>poníbilidade para viajar) 

Auxiliar de extração de açúcar 
Auxiliar de fabricação de açúcar 

Auxiliar florestal 
Auxibar de inventário florestal 

(sem experiencia/ensino médio) 
Auxiliv de laboratório (mascu- 

lina/desejável: técnico em açúcar
álcool)

Auxilar de limpeza 
Auxiliar de Unha de produção 

Auxiliar mecânico de autos 
Auxiliar mecânico diesel/autos 

Auxiliar de padeiro 
Camareira

Carregador/movimentador de 
mercadorias (45 vagas) 

Caseiro (3 vagas)
Caseiro (trabalho para o casal) 

Chapeiro (lanches) 
Cobrador externo (2 vagas) 

Consultor dc vendas (vendas
de tv)

Cozinheira em geral (3 vagas) 
(^sturetra cm geral 

Educador social (graduação 
em pedagogia completo ou 

cursando)
Eletricista de autos (2 vagas) 

Eletricista de manutenção Kurso 
de 600henrl0) 

Eletricista de manutenção 
industrial (com o curso de 600 h

enrlO)
Eletricista de manutenção indus
trial (s/ experiencia / curso senai) 

Eletricista instrumentista 
Eletricista de manutenção geral 

( com ou sem experiencia) 
Eletricista de manutenção geral 

(15 vagas temporárias -  pas-
saura)

Eletricista ínstalador/montadur 
Eletricista instalador 

Eletrotécnico
Faxineiro (exp. em residência)

Funileiro
Gerente de restaurante 

Gerente de vendas 
Gerente comercial 

Lidcr/analista de logística (gra
duação administra^o/logística/

contábil)
Linha de produção 

Lubriíicadur de máquinas 
Marceneiro

Mecânico de caminhão 
Mecânico de autos 

Mecânico de manutenção de
autos

Mecânico de máquinas pesadas 
Mecânico de máquinas agrícolas 

Mecânico de motor a alescl 
Montador dc eslr.metilicas (10

\*agas)
Mecânico industrial 

Mecânico montador (15 vagas)

Montador de móveis 
Montador de sofá 

Mecânico montador (conheci
mento em caldeiraría/solda -  40

vagas)
Motuboy / entregador de pizza 
Mutoboy entregador de lanche 

Motorista de cantinhão (cnh d -  
disponibilidade para viajar) 

Motorista de caminhão (cnh cL 
Viajar e morar em outra cidade) 
Motorista de caminhão (cnh d) 

Motorista carreteiro 
Motorista carreteiro (cnh e. Para 
viajar e murar em outra cidade) 

Motorista de kombi (temporário) 
Motorista de oníbus/inspetor de

alunos
Motorista de ônibus 

Ohcial geral (plantio de mudas e 
reílorestamentu)

Oficial geral (temporário)
lideiOperador de caldeira 

Operador de empilhadeira 
Operador de grua (viajar e morar 

em outra cidade)
Operador de irrigação 

dor de máoLiina de pre 
Operador de pa carregadeira

Opera

Operador de pá carregadeira / 
empilhadeiranpi

Operador de roçadeira costal 
Operador de tomo (cnc) 

Pedreiro
Professor de educação física (cum 

graduação completa e cref) 
Professor de espanhol (2 vagas) 
Professor de inglês (fluêncte) (4

vagas)
Professor de inglês (letras cuüt- 
sando/completo e conversação 

avançado)
Recepcionista (cursando o gradu

ação)
Recepcionista de hotel 

Recuperador de crédito (sem 
experiência -  turno da tarde) 
Serralheiro (experiencia em 

portões)
Serviços gerais (20 vagas) 

Serviços gerais (área de limpeza 
em geral. Nr35) 

Soldador
Supoervisor / lider comercial 

(área de odontologia) 
Técnico em informática (técnico 

em informática)
Técnico em informática (gra

duação em informática ou áreas 
relacionadas)

Técnico era segurança no traba
lho (3 vagas sendo 2 temporária) 

Técnico de manutenção de 
máquinas 

Torneiro mecânico 
Tratorista agrícola (3 vagas) 

Tratorista agrícola (vaga exclusiva 
para portador de deficiência 

parcial)
Vendedor (a) (loja de eletroelc-

trõnicos)
Vendedor(a) (boutique) 

Vendedor de servims (consorcio 
de vejculos)

Vendedor de serviços (ânanceira) 
Vendedor externo 

Vendedor interno e externo 
Vigia (temporária)

Vigia florestal (disponibilidade 
para residir na fazenda e cnh a/c

uu a/b)
Vigilante (disponibilidade para 

residir na fazenda)

CONTRATA
Estagiárío(a) de 
Engenharia Civil

m andar currículos para
ísamíx.tradíng(S)yahoo.coin.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro * Lençóis Paulista

ISAMIX
CONTRATA

C arp in te iro  d e Fo rm a d e  C o n cre to  

- A rm a d o r d e  Ferrag em

m andar currículos para
isamix.tradlng(a)vahoo.com.br

ou entregar na 
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

jornal@)noticiasdelencois.com.br

ou entregar na

Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

ros-R$-400.000,00-TOLE- 
DOIMÓVEIS-3263-0187.

UMA AREA d e  TERRAS- 
•com 15.960,00m2-entre 

os bairros Jd.S3ntana 

e Residendal Açai-RS- 
-1.500.000,OO-TOLEDO 
lMOVEI-3263-0187.

Vagai váíidoi dv  avon h  íotn o  proío dftrrmÍno(k> p e h  empregador

Pan ca(Uct'am«nto no «mvét do MT. oaoa comparK-^r portando AO CPf.

CarWrade TrebfAio,Comprowan» df Endereço* Numoro do PiS (Para qirpcn pot«uv) 

lnforTnaçõesil4|1KS-?tOO Ramal 2 ou no MT-Axta CH toaquImOaCirvI, 11 (entro

JARDIM VILLAGE - casa 
com 3 dorm.sendo 1 

suite c/banheíra de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/saía de 

jantar/cozínha/banheiro 
sodal/tavanderia/edicula 

com churrasq./banheiro/ 
despensa/garagem 2 car-

JAROIM VIUAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
1 surte c/doset e banh. 
hidrom./saJâ de estar/ 

lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a / d e s p e n s a /  
lavanderia/garagem 3 
carros coberWcanil-R$- 

-5 5 0 .0 0 0 .0 0 -T O LEO O  
IMOVEIS-3263-0187,

JARDIM ITAMARATl -

sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 
sala de tv/escritório/ 

lavabo/cozinha/lavan-

Yoga
Meditaçao
Lian Gong

Professor

Marcos
VendiW

9
AO

C ü l t i a

14. 3263-1676
14. 9134-7^

R Cei. Joaquim Gabriel n' 643
Cenlro - Lençóis Pmjlfsla

ma rcos .¥end itt i@ŷ oo X om. br

p * V

m u s / ç a l

V e n d a 'd é " ln stru m e n to s  M u s ic a is
W * ^

A u la s  de v io lã o  l G u ita rra  I B a ix o
V io la  I C a v a c o

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

d e ria /d e sp en sa /à re a  

de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-SSO.OOO.OO-TOLEDO 
IMOVElS-3263-0187.

próxima a antiga Gráfica- 
-RS-126.(X».(X) TO U ÍX ) 
IMÓVEIS 3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 

R$360,00 com tran- 
ferenda grátis ■ 3264- 
1613/7834-9576

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada 46 parce
las fixas de R$367.50 
com tranferenda grátis 

-3264-1613/ 7834 9576

(14)32643033 
Xsara PIcasso 03 
pleto -  Gasolina 
-(14)32643033

Com-
Prata

JARDIM ITAMARATl:
casa com 3 dorm.sendo 

1 suite c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavab o /b an h eiro /  

cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
^ragem  2 carros/-R$- 
-500 .000 .00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

Ford Ka 2010 preto flex 

com 26.000 km ótimo 
p/ finandamento 3264- 
3644/9610-5960 shop 

cars veículos

CflX TwIster -  2007 -  

Gasolina -  Preta - (14) 
32643033

Parati 64  1.6 -  2009 
-  Flex -  Preto - (14) 
32643033

Vfectra GLS 94 
R$3.000,00 de entrada 

* 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7034-9576

Resta Sedan 11 1.6 pra
ta riviera completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 

cars veículos 
Sllverado Conquest 
-  1997 -  Diesel -  Azul - 
(14) 32643033

Classic h 2011 flex preto 
3264-3644/9610-5960  

shop carsveiculos

CENTRO; EXCELENTE 
PONTO COMEROAL: 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edfcula c/ 
churrasqueira/garagem- 

-R$-500.000,00-TOL£00 
IMÓVEIS-3263-0187.

Classic 2002 
básico gasolina 

3644/9610-5960 
cars veículos

anza
3264-
shop

Peugeot 207 xr ha- 
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-5960 shop 

cars veículos

Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/9610-5960 shop 

cars veículos

Stilo 1.8 Blackmotion 

Dualogic -  Completo - 
2010-F le x -P re to -(14) 

32643033

Ford Ka 2010 1.0 flex 
prata 3264-3644/9610- 

5960 shop cars veículos

Fiesta Hatch 1.6 2006 

prata com dh far 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Honda BIz ClOO 2002 • 
R$1.200,00 de entrada 
* 36 parcelas fixas de 

RS122.CX) com tran- 
ferencia gràbs - 3264- 
1613/7834-9576

Strada Cab. Estend. -  
2008 -  Flex -  Gnza - (14} 

32643033

CENTRO:
la.CASA; 03 dorm./sala 

ampla/2 banheiroV^a- 
vanderia/ 2a. CASA: 02 

dorm/sala/cozinha/ba- 
nheiro/lavandería/ 3a. C

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

shop cars veículos

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las hxas de R$31S,00 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

S-10 2.5 Cab. Dupla -  

1999 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

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

CASA: salão c/churras- 
queíra/banheiro e cozi- 
nha-todas edihcados no 
mesmo lote de terreno- 

-R$-700.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-3263-0187.

H b201.6 2013 completo 

(pronta entrega) 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

CG Tftan 150KS 2(X)4 - 
R$1.5(X),00 de entrada 

36 parcelas fixas de 
R$148,50 com tran- 
ferenaa grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2004 
R$3.5IX),00 de entrada 

48 parcelas fixas de 

Ft$420,(X) com trarv 
ferencia grátis - 3264  

1613/7834-9576

Vectra Sedan Expressíon 
- 2007-Completo-Flex 
-Preto-(14)32643033

Xsara Pkasso -  2010 -  
Completo -  Flex -  Prata 

-(14)32643033

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

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

S-10 Colina prata 2008 

flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

O  1.6 Exdusive -  2008
-Completo- R e x - Preto 
-(14)32643033

JARDIM ITAMARATl: 
sobrado c/03 dorm .sen
do 1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escritório/cozinha/ 

lavabo/2 banheiros/ 

área de lazer oom pis- 
dna/garagem 2 carros- 
-R$-650.000.00 

TOLEDO IMÓVEIS 

3263-0187.

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

cars veículos

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

Ecosport xlt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960  

shop cars veículos

CMC 1.8 LXS -  2007 - 
Completo -  Gasolina -  
Chumbo-(14) 32643033

C3 F îcasso gU 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 / %  10-5960 shop 
cars veículos

Blazer ADV. -  2005 -  
Completo • Álcool -  Pra
ta (14)32643033 

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada -*■ 48 parce
las fiiQS de R$315,00 

oom tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

EscortGL95-R$3.000,00 

de entrada + 48 parcelas 
fixas de FlS294,00 com 
tranfererxia grátis 

3264-1613/7834-9576

Fiesta 6L 2(X31 
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$350,00 com trarv 

ferenda grátis ■ 3264- 
1613/ 7834-9576

JARDIM FTAMARATI: 
brado com 03 dorm.sen
do 1 sutte/varanda/me- 
zanino/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
banhei ro/cozinha/lavan- 

dena/garagem coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa-R$-400.000,00 

TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

Sm eiro Trooper 1.6 pre
ta flex c.e 2011 comjileta 
3264-3644 /9610-5960 

shop cars i«icutos

Sandero 2010 prata flex 
1.0 com ve+te*al 3264- 
3644 /9610-5960 shop 

cars veículos

Vectra GLS 94 
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran* 
ferenaa grátis - 3264- 

1613/ 7834-9576

CRV 2.0 LX Aut. 4x2 

Completo - 2011 
solina -  Branco • (14) 
32643033

C3 PIcasso gb( 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 

cars veículos

Escort l  1.8 93 -  Gaso
lina - Vermelho (14) 
32643033

Paio EL 1.5 97 - 
R$3.0Q0,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 

RS35O.00 (om  tran-

CENTRO;
03 dorm./sala/cozinha/2 

banheíros/lavanderia/

Sedan 98 

R$3.900,00 de entrada 
48 parcelas fixas de 

R$399,00 com tran- 
fererKu grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2002 -
R$3.000,00 de entrada 

* 48 parcelas fixas de 
R$385,00 com tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Rorino Furgão Rre 1.3 

-  2012 -  Flex -  Brarxro • 
(14)32643033

(ãoff GL 2.0 -  Completo - 
2003 -  (jasolina -  Prelo 

-(14) 32643033

Siena EX -üuu 
R$3.500,00 de entrada 
•I- 48 parcelas fixas de 

R$420,00 com trarv 
fererKia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

M orua GL 95

VENDE

Slena EX 2000 

R$3.S00,00 de entrada 
•f 48 parcelas fixas de 

R$420,00 com iran- 

ferenaa grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Ford K a lE ) - 2009-F lex  
-Prata (14)32643033

Menva Maxx 1.4 -  Qpfrv 

pleto - 2011 -  Floi -  Pra
ta (14)32643033

Corsa Sedan 98
R $3.900 ,x  de entrada 
* 48 parcelas fixas de 

I .X  corn. trarv 
ferencta grátis - 3264- 
1613/7834-9576'

CASA EM construção EM MACATUBA

Próxim a ao Teatro M unicipal. Bairro  Novo. 
Trés dorm itórios com  90 m etros 

quadrados da construção  
e terreno da 250 m etros quadrados. 

C onstrução  na laja, licenciada, 
com  água e energia.

Valor de R$ 110.000,00
Aceitamos terreno como pagamento

Qassic Sedan 1 .0 -20 11  
-  Flex -  Chumbo - (14) 
32643033

Pajero GLS Full -  Com
pleto ■ 2006 -  Diesel -  

Preto (14) 32643033

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

: (14) 3263.4214
Bandeirante Cab. Dupla
• 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14) 32643033

Casa no Jardim \^lage 

- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala. Ótima lo
calização;

PaBo EL 1$ 97 • 
R $ 3 .0 X .X  de entrada 

* 48 parcelas fixas de 
R $350 ,x  com tran- 
ferencta grátis - 3264 
1613/7834-9576

, 1

Xsara PIcasso 07 -  Com
pleto -  Flex -  Preto Ontn

jA ÍLpiN S
E LAGOS

PAISAGISMO

Consu ltoria  • Projetos Paisagism o
Gerenciam ento e execução - Execução de áreas verdes

L a rissa rA n d re cc io lli Bernardes

,9 y 7 0 8 í6 3 1 5

w w w .jard inselagos.com .br

EMBARQUE NESTE %
%
«

PACTO PELA VIDA. $

0 TRANSITO PRECISA *

DE PESSOAS CONSCIENTES
I

Cissa Guimarães

É I
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PACTO HAOORAl 
PUAfitDÜCAOW 
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I
f
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Prefeita Bel solicita para Lençóis
recursos à Saúde e Meio Ambiente

9

Da Redação

Na última quarta- 
-fcira (23) a prefeita Bcl 
Lorenzetti (PSDB) recebeu 
a visita da deputada esta
dual Rita Passos (PSD), cm 
seu gabinete, na ocasiào 
Bcl encaminhou à deputa
da dois pedidos de recursos 
destinados a duas diretorias.

Parte do dinheiro so
licitado tem como destino a 
ampliação c reforma da UBS 
-  Unidade Básica de Saúde - 
do Jardim Ubirama, no valor 
de R$ 350 mil. O outro reque
rimento diz respeito a uma 
mini-carregadeira, destinada 
à diretoria de Meio Ambien
te e Agricultura, essencial 
para os serviços de remoção 
de resíduos dos Ecopontos. 
O valor previsto para a com
pra do maquinário está esti
mado entre RS 90 mil a R$ 
100 mil. Segundo o diretor da 
pasta Benedito Luiz Martins, 
trata-se de um investimento 
que vai otimizar o trabalho, 
no sentido de conseguir qua
lidade em tempo reduzido.

Reunidos o ex-prefeito de Itú, Herculano Passos, a prefeita Bel e a deputada Rita Passos

Para agilizar o pedi
do, a prefeita declarou que a 
deputada Rita Passos preten
de agendar uma conversa com 
0 secretário estadual de Meio 
Ambiente, Bruno Covas.

No que tange a am
pliação e reforma da UBS 
do Jardim Ubirama, o diretor 
de Saúde, Márcio Santarém, 
declarou que trata-se de um 
projeto antigo, mas que até

0 momento, nada ainda ha
via sido feito de concreto 
para viabilização do projeto.

A UBS do Jardim 
Ubirama atende os bair
ros Irerê, Village, Humai- 
tá. Jardim Marimbondo, 
Morumbi, além de ser re
ferência para zona rural.

Ainda de acor
do com Márcio Santarém, 
trata-se de uma UBS anti

ga que precisa de readap
tações como ampliação de 
ambulatório, ampliação da 
sala de espera, reforma nos 
banheiros, bem como aces
sibilidade à cadeirantes.

Atualmente temos 
condições de atender a toda 
população com acessibilida
de, mas precisamos de me
lhorias em alguns pontos da 
UBS’*, finalizou Santarém.

4«

Nardeli propõe comissão de Meio Ambiente
Di>ulgaçâo

Da Redação

'^iardeli da Silva (PSC) discursa durante sessáo na Câmara

Em virtude de pro
blemas como a grande quan
tidade de espuma fiagrada ao 
longo do rio Lençóis nas últi
mas semanas, que motivaram 
discussões no âmbito do legis
lativo municipal sobre a pos
sibilidade de poluição e crime 
ambiental, o vereador do PSC, 
Nardeli da Silva, propôs a 
criação de uma Comissão Per
manente do Meio Ambiente.

“Esta comissão deve 
ser fiscalizadora c indepen
dente, que não esteja aü-c- 
lada aos interesses de quem 
quer que seja. Essa comissão 
poderia fazer a coleta desta 
espuma e encaminhar a Cc- 
tesb para termos a confirma
ção dos resultados”, sugeriu.

A proposta foi aca
tada pela mesa diretora c de

mais vereadores, porém para 
colocá-la cm prática será 
necessário efetuar uma alte
ração no regimento interno. 
Nas próximas sessões, essa 
mudança será apresentada 
e votada. Em seguida, a co
missão poderá ser criada.

As comissões devem 
fazer o debate inicial sobre 
a admissibilidade da pauta e 
instruir sua tramitação. De
vem adensar o debate e pro
mover, sempre que necessário 
e possível, negociações pre
liminares. Elas têm um papel 
técnico, visto que são dividi
das de acordo com lemas, mas 
também são instâncias políti
cas. Por isso a legislação re
comenda que sua composição 
seja feita de forma equilaliva, 
respeitando as proporções das 
bancadas. Elas preparam e ins
truem o trabalho de plenário.

Prefeitura explica contrato para pesquisa de opinião
Beatriz de Oliveira

Em 11 de abril a Pre
feitura de Lençóis contratou 
a empresa Dalaeco Instituto 
de Pesquisas Ltda ME com o 
intuito de reali/ar uma pes
quisa de opinião na cidade.

Porém as informa
ções no documento licitatório 
não descreviam claramente 
0 motivo do investimento de 
R$ 75.870,00 nessa pesquisa.

O Jornal Notícias 
de Lençóis entrou em con

tato com a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, que 
esclareceu por intennédio 
do Diretor de Planejamen
to, Luiz Eduardo Conti, a 
finalidade do investimento.

Os esclarecimentos 
foram repassados por in
termédio da seguinte nota; 
“Esta pesquisa foi encomen
dada, para estabelecer os in
dicadores de desempenho, 
em 12 áreas da administração 
municipal. Essas informa
ções servirão de referência e

pautarão a revisão do plano 
estratégico da Prefeitura**.

Ainda referente ao 
assunto, a nota esclarece 
que a Prefeitura é uma pres
tadora de serviços públicos 
e que por isso há a necessi
dade de levantar estes in
dicadores, que dependem 
da opinião pública para 
avaliar como o povo perce
be 0 ser\úço prestado. De 
posse dessas estatísticas 
novas estratégias e ações 
podem ser traçadas visando

a prestação de um serviço 
público qualificado e asser
tivo”, finaliza o documento.

As pesquisas já co
meçaram e devem durar, 
pelo menos, seis semanas 
para serem concluídas. Ao 
todo serão realizadas 3.000 
entrevistas, sendo 500 a cada 
semana. A Empresa Dataeco, 
além de realizar as pesquisa, 
também assessorá nos cálcu
los estatísticos necessários 
para a definição e acompa
nhamento dos indicadores.

Transparência
Acompanhe aqui como cada um dos orgãos

públicos gasta o seu dinheiro.
Esta é o nova coluna do Jornal Notícias de Lençóis.

A Coluna da Transparência será um espaço destinado a divulgar 
aos cidadãos, os gastos de órgãos públicos municipais.

A Prefeitura abriu licitação em 20 de maio para conces
são de direito real de uso oneroso de um galpão comer
cial, com área construída de 684,41 m^, e direito real
de uso gratuito de uma área de terras de 2.001,35 m^ 
localizados na Rua Duílio Capoani, n° 37, no Dis
trito Empresarial. Podem participar pessoas ju 
rídicas até dia 20 de junho. O valor mínimo es
tabelecido para a concessão é de R$ 342.205,00.

Em nove de fevereiro de 2012, o SAAE adquiriu 
um caminhão usado, do tipo “tanque d*água vei
cular”, por R$148.000,00 pela empresa Como
vei Comercial Montealtense de Veículos LTDA.

No mesmo dia nove do ano passado, o SAAE reali
zou um pregão presencial para compra de 9 mil li
tros de gasolina, 12 mil litros de álcool e 35 mil li
tros de óleo diesel. O Auto Posto Avenida, ofereceu
0 menor valor para o litro de gasolina e álcool; 2,35 
reais e 1,53 reais, respectivamente. Já a segunda 
empresa participante, Auto Posto Leão de Lençóis, 
foi declarada a vencedora para ofertar o óleo diesel 
por 1,53 reais o litro. No total o gasto com combus
tível foi de aproximadamente de R$ 945.000,00.

A empresa Dataeco Instituto de Pesquisas Ltda ME. 
foi a empresa vencedora para realizar uma Pesqui
sa de Opinião em Lençóis Paulista solicitada em 11 
de abril deste ano, por meio de licitação. Segundo o 
edital, será uma pesquisa para levantamento de dados 
junto a população para o desenvolvimento, fiscaliza
ção, checagem, tabulação e apresentação gráfica. O 
valor destinado para a pesquisa é de R$ 75.870,00.

O cafezinho servido na Prefeitura terá o custo de
R$46.700,00 neste ano. Conforme a licitação serão ne- 
dessários 10 mil pacotes de café para um período de 12 
meses. No dia três de maio deste ano, a empresa Grão 
Brasil Indústria e Comércio de Torrefaçào de Café Ltda 
ME ofereceu o menor valor no pregão, e foi a vencedora.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Divulgação

Dataeco respottsável pesquisas realizadas
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Construção
f ■sam ix.trading@ yahoo.com .br

Prefeitura libera
auxílio transporte

A Prefeitura já liberou 
0 pagamento do auxílio trans
porte para os estudantes que 
iveram o auxílio tfansporte 

aprovado na segunda etapa do 
processo. Foram liberados R$ 
121.314.16 para o pagamento 
dos meses de fevereiro, mar
ço c abril. O pagamen
to está disponível no Banco 
do Brasil -  Agencia Cidade do 
Livro, localizado na rua XV 
dc Novembro, esquina com 
I Coronel Joaquim Gabriel.

Creche e coleta de lixo 
funcionam nesta sexta

A Prefeitura dc Len
çóis Paulista vai manter os 
ser\'iços dc coleta dc lixo c as 
creches municipais hoje, após 
0 feriado dc Corpus Chrisii.

Os demais setores 
externos vão suspender o ex
pediente nesta sexta-feira. 
(31). O Serviço Autônomo 
dc Água e Esgotos (SAAE) 
vai manter equipes dc plan
tão hoje, amanhã e domingo.

mailto:samix.trading@yahoo.com.br


Basquetç lençoense é destaque em competição E s p a ç o  d o  A t l e t a
Divulgiiçáü

0 lime de Bauni, pela pri
meira rodada da copa c ven
ceram 0 jogo por 76 a 16.

Parlicipando do 
Campeonato Esladua! pela 
FPB - Federação Paulista de 
Basquetebol a equipe sub- 
16 da ALBA viajou ate São 
Paulo no sábado (25), para 
enfrentar o lime do Banespa. 
Os jogadores da ALBA ven
ceram os adversários por 74 a 
35, c estão classificados para a 
próxima fase do campeonato.

O próximo jogo 
no Campeonato Estadu
al está marcado para o dia 
primeiro de junho, con
tra o time de RÍo Claro, no 
ginásio Tonicão, às 15h.

Neymara
CaVvalho

o  bodyboarder 
esporte onde o atleta desce 
uma onda deitado ou de 
joelhos sobre uma pran
cha tem uma represen
tante brasileira no esporte. 
A peniacampeâ mundial de 
bodyboard Neymara Car
valho, 37 anos, ammciou 
recenlemenle a aposenta
doria no esporte. Segun
do a capixaba. lesòes, estar 
mais próxima da família c 
idade pesaram na decisão.

Atíetas do Associação Lençoense de Basquete são destaque em cam peonato regional

Beatriz de Oliveira categoria sub-16 da ALBA pando da Copa São Paulo
- Associação Lençoense de de Basquete. Na quarta-feira 

O time masculino da Basquetebol - está partici- (22), eles jogaram contra

Categorias de Base
Os meninos do sub-

12 da ALBA entraram em 
quadra na manhã de sábado 
(25), para enfrentar o time 
da Criart de Bauru e per
deram o jogo por 57 a 20.

Mais tarde foi a vez 
dos garotos da equipe sub-
13 enfrentar o time da cida
de de Ourinhos. Eles ven
ceram 0 jogo por 105 a 26.

Corrida premia lençoenses em seis categorias
Beatriz de Oliveira

Apr ox i m ada m e n 
te 101) atletas participaram 
da “2(P Corrida dc Rua de 
Lençóis Paulista", realiza
da no último domingo (26). 
Mesmo com o frio que fc/ 
durante o final dc semana, a 
corrida ainda comon com a 
presença dc participantes dc 
cidades da região, entre cias: 
Botucatu. Bauni. Jaú. Bocai
na, Américo Brasilicnsc. Agu
dos. Avaré. Lins, São Manuel.

Nas prcmiaçòes, os

atletas de Lençóis conquistaram 
0 primeiro lugar cm seis catego
rias, categorias feminina c mas
culina dc 9 a 14 anos, categoria 
feminina dc 20 a 29 anos, cate
goria masculina dc 30 a 34 anos 
, categoria masculina dc 40 a 44 
anos c categoria masculina dc 60 
a 69 anos. Foram cies: Magno 
Antônio. Aline da Silva, Bnina 
Rafada, Andrei Sou/a. Manuel 
Car\ alho. Marco Antônio Brito. 
Na classificação gera) mista. 
Lençóis Paulista ficou em pri
meiro, Bauni na scguuda po
sição c Jaú no terceiro lugar. O evento reuniu atletas de várias faixas etárias

Sandro
Dias

() bnvsileiro Sandro 
Dias, o mineirinho, é um  dos 
skatista.s mais conhecidos e 
que coleciona mais vitórias 
cin campeonatos no exterior. 
Hexacampeão mundial no ska- 
te vertical começou em 1986 a 
andar de skale em Santo An
dré (SP) e em 1988 ganhou aos 
13 anos o titulo de campeão 
brasileiro de Street iniciante. 
Atualmente Sandro com 38 
ano,s, continua participando 
de competições em todo o pais.

Marcelo
Alves

o  atleta parana
ense Marcelo Alves par
ticipou recentemente da 
maratona radical no Polo 
Norte para divulgar a do
ação de medula óssea,

Para levantar a 
bandeira da solidariedade o 
atleta percorreu 42 kni em 
temperaturas de -42 graus. 
Para o esportista a conquista 
foi além de suas expectat ivas 
profissionais e financeiras.
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nz de Oliveira

Um caminhão iti
nerante com palco, cine
ma, oficinas c muito mais 
atividades culturais, che
ga a Lençóis Paulista na 
próxima terça-feira (4).

O “Teatro a Bordo", 
como c conhecido o projeto, 
vai promover durante lodo o 
dia. atividades gratuitas desti
nadas a divertir e educar po
pulares dc toda faixa etária. 
O caminhão “palco" ficará 
posicionado estrategicamente 
na Concha Acústica, no Cen
tro. a partir das 14h. Teatro c 
atividades lúdicas são os prin
cipais objetivos do projeto.

Com mais dc 301) 
mil espectadores, o Teatro

a Bordo já percorreu desde 
2007. 100 municípios nos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia. Espirito San
to c Tocantins, com atrações 
para tocar, ver. sentir e rir.

Segundo a idcaliza- 
dora do projeto, a atriz Talila 
Bcnhi, a proposta traz histó
rias e personagens da nossa 
cultura popular, destacando 
imagens e visões dc mundo.

Uma realização do 
Grupo Teatro Aberto c da 
BERTHI Produção c Arte, o 
“Teatro a Bordo*’ conta com 
pairocínio da Polimix. por in- 
tennedio da Lei Rouanct dc In
centivo à Cultura, do Ministé
rio da Cultura, além dc apoios 
da Prefeitura de Lençóis Pau
lista c Diretoria dc Cultura.

Fim (le .semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista: Freedom 
Road Bar (domingo) Banda 
One Cash às 19h3().
Jaú: Santo Bar (hoje) Os 
Patrões  ̂General Bar (ama
nhã) Galo Carteiro Nalha- 
Iie Alvim às 23h 
Sâo Manuel: Pimenta Roxa 
(amanhã) Juliana Franco c 
Erick Fusco às 23h 
Macatuba: Camaleão Bar 
(hoje) Banda OT às 22h -  
(amanhã) Oklahoma às 22h

Freedom Ruad Bar:
(14)8102-7402 
Santo Bar e General Bar 
(14) 3626-4652 
Pimenta Roxa 
(14)9168-0105 
Camaleão Bar 
ww\v.facebook.com.’cama- 
leao baramigos

.
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A reinvenção do Fanzíne
Beatriz de Oliveira

Em Lençóis Pau
lista, o professor Fernando 
José Lazari, ou Fernando 
La/, redescobriu há alguns 
meses o Fan/ine -  revis
ta de expressão coletiva ou 
individual feita manual- 
menle. famosa nos anos 50.

A ideia foi desen
volvida com os alunos da 
aula de desenho do CCJA 
(Centro de Convivência 
do Jovem Adolescente) 
Prefeito “Ideval Paccola".

O "Zine" -  nome 
dado à publicação local 
segundo La/, é um veículo 
de comunicação fácil de fa
zer. “O mais interessante foi 
que depois de fa/er um para 
os alunos, veio a vontade de 
fazer mais, e agora já  estou 
na quarta edição”, ressaltou.

Com conteúdo edi
torial baseado no mundo 
da bicicleta, mobilidade

sustentável, histórias em 
quadrinhos, estilo de vida e 
humor, o professor cria cada 
edição manualmenie, e faz 
fotocópias para distribuí-las.

Além de profes
sor, La/ também trabalha 
como cartunista para um 
jornal de Lençóis e diz que 
a distribuição das publi
cações é irregular. “Não 
lenho regras para compar
tilhar a revista. Quem me 
encontrar na rua é só pe
dir um exemplar", conta.

O professor ainda 
ressalta que o projeto esta 
sempre aberto para novos 
colaboradores. “E só mandar 
0 trabalho para o endereço 
que divulgo no Zine ou pelo 
meu blog colelivotosco.blo- 
gspot.com. Esse blog é para 
quem gosta de ver como 
funciona a produção de arte 
independente, tudo muito 
novo ainda, mas com ótimas 
intenções", esclarece Laz.

AGENDA CULTURAL
04/06 - 14h

Concha Acústica
Recicla Mundo 
Criação de bonecos reuti
lizando papelão c outros 
materiais
com Edivaldo Costa e

04/06 - 75/í

Concha Acústica 
Teatro: Embornal dc His
tórias - Dois contadores dc 
histórias se encontram c 
dividem suas expcncncias 
dc viagens pelo mundo. 
GruDo Teatro Alberto

04/06 - I6hS0

Concha Acústica
Artistas da cidade 
Grupo Atos & Cenas 
com
“Histórias de Um 
Boneco Pinóquio. 
Entrada Franca

04/06 ~I7h30

Concha Acústica
Contando histórias 
Criação dc um conto 
coletivo, escrito pelo 
público no local 
do evento
Com Edivaldo Costa.

04/06 - ISh30

Concha .Acústica 
Cinema
Curtas Metragens 
Nacionais
Seleção dc filmes dc 
animação brasileiros 
Entrada Franca

04/06 - I9h

Concha Acústica
Intcncnçào Tcairal Como 
Surgiu a Nuitc - O surgimen
to da noile segundo a lenda 
indígena, contada com bo
necos e efeitos audi(»visuais 
Com Lirupo Icalro Aberlif
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Velozes e Furiosos ó'” tem melhor
estreia cia franquia nos EUA

r  >

y

O sexto filme da franquia “Velozes e Furio
sos” faturou US$ 122 milhões em seu fim

de semana em estreia nos Estados
Unidos. O longa ba
teu 0 recorde do es

túdio, a Universal, 
em uma estreia. As 
informações são do 
site The Hollywood

Repórter.

Estádio de Brasília pode receber show dos
Rollíng Stones

Os 6.1 mil torcedores que assistiram no último domin
go (26) o primeiro jogo de casa cheia no estádio Mané Garrin
cha tiveram uma boa notícia: “aguardem os Rolüng Stones”. 
Antes do começo da partida e no interva
lo, 0 som exccssivamenie alto do estádio anuncia
va, para setembro, um show da cantora Beyoncé.

Logo em seguida, com a mesma identidade vi
sual, aparecia um vídeo dos Rolling Stones no telão, ao 
som de “Satisfaclion”, com a mensagem: “aguardem”.

Os Rolling Stones. entretan
to, ainda não tem previsão de vir ao Brasil.

>•'
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tI Antes de posar para a “Playboy”, Nanda Costa
faz implante de silicone

V
*
u

A atriz Nanda Costa fechou contrato com a re
vista “Playboy” para estampar a edição de 38° aniversá
rio da revista que será lançada em agosto.

Nanda atualmente está em Recife se recupe
rando de uma cirurgia de implante de silicone nos seios 
realizada no hospital Protolinda na última quarta (22). 
Ainda segundo o assessor, o procedimen
to nada teve a ver com o ensaio para a publica
ção masculina. “Foi uma cirurgia pequena, cor
retiva. porque ela emagreceu muito”, contou.

CAÇA PALAVRAS
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ABAFADOR
ABARONIZAR

ABDOMINOPA-
TIA

ABNEGAR
ABOBORAR
BACALHAU

BACHARELESCO
BALAIO
BALIR

BANGUELA
CABOCLO
CABRIOLA

CRASE
EDIFICAÇÃO

ELEGER

TIRINHA DA SEMANA
Mlch«l FUmalho

PIZEM QUE é rZO BOA 
QUE o i TEM MAIS PE 

S 6IUJÕES PE USUAp IOS/

NOSSA/

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
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Áries
de 21/03 a 20/04

0  que significa realização, su
cesso e desenvolvimento pro
fissional para você? Início de 
semana em que é importante 
se confrontar com o que per
cebe estar estagnado, ariano. 
Desafios envolvendo uma auto- 
-expressão mais autêntica, na 
vida pessoal e profissional.

Touro
de 21/04 a 20/05

Uma viagem ou uma reflexão 
sobre o sentido da vida pode 
levar a mudanças importantes. 
Perceba que pode estar se afer- 
rando a velhos conceitos que 
não fazem mais sentido. O po
der está na mudança de menta
lidade, numa vida mais de acor
do com a sua verdade interior.

^ L eão
22/07 a 22/08

o corpo mostra o que você está 
tendo dificuldade de aceitar na 
mente e no coração. Questões 
de trabalho e de saúde em pau
ta. Mudanças necessárias para 
ter mais qualidade de vida. Viva 
na prática o que você prega em 
teoria. Mude hábitos arraiga
dos, leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

ConTrõntos emocionais inten- 
’ I sos. Perceba os tabus que está

I renegando, virginiano. Ques
tões que envolvem o amor, a 
 ̂sexualidade e as finanças estão 
sob energia de mudança. Cui
dado com atitudes controla
doras. Mude em si o que quer 
mudar nos outros.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

Perceba as energias emocionais 
que envolvem a forma como 
você lida com o dinheiro. Mu
dança de valores necessária, 
para viver mais de acordo com 
a sua singularidade, sagitarla- 
no. Dia que pode apresentar 
desafios afetivos e materiais. 
Esteja atento a isso.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

L^a eViutão conjuntos em seu 
signo assinalam um dia emo
cionalmente Intenso. Cuidado 
com a tendência a achar que 
tem o controle de tudo nas 

‘ mãos, capricorniano. Mudan
ças internas, familiares e emo
cionais necessárias a sua evolu
ção. Reinvente-se.

*

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Questões emocionais e finan
ceiras estão em pauta neste 
Inicio de semana, geminiano. 
Percepção de que pode estar 
querendo controlar algo que é 
de natureza incontrolável. Re- 
direcionamento de vida, que 
está vinculado a um renasci
mento pessoal, uma profunda 

etamorfose.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Percepção de que não pode 
mais continuar agindo com 
base em velhos padrões. Ques
tões de poder, de controle e de 
autoridade presentes em seus 
relacionamentos, cancerlano. 
Mudanças nas relações, par
cerias e no direcionamento da 
carreira. Ouse mais.

X + x  Libra 
^ ^ d e  23/09 a 22/10
Importantes e transformado
ras questões envolvendo o lar, 
a família e os relacionamentos. 
Depare-se com o que está re
sistindo aceitar e modificar. De
sapego necessário. Os momen
tos de crise e de dificuldade 
contém também o potencial de 
mudanças positivas, libriano.

/M,
Aquário
de 21/01 a 19/02

Entregue-se ao fluxo da vida, 
que pede desapego e consci
ência do que é essencial. Mu- 
dança de pensamentos e de 1  
atitudes é fundamental para 
encarar os desafios atuais. Cui
dado com atitudes compulsivas 
e manipuiativas. Autoconheci- 
mentoé o diferencial.

*  Escorpião
23/10 a 21/11

Poder da mente, das palavras e 
de ações inovadoras no terreno 
profissional, escorpiano. Cuida
do com a tendência a se apegar 
a velhos conceitos, que já não 
fazem mais sentido. Alternati
vas necessárias a velhos méto
dos e modos de fazer as coisas.

Peixes
4 ^ d e  2 0 /

Possibilidade de confrontos 
com amigos ou instituições em 
que percebe diferença de pro
pósitos. Papel reformador na 
sociedade, por meio das pes
soas com quem se une para 
projetos. Mudança de valores e 
também na forma de expressar 
os seus talentos e habilidades.

fonte: httpy/horoscopovirtual.uotxom.br/

íRefieocãa da Semana
"O talento sempre tem consciência da sua própria 

abundância e não cria objeções em dividir .

Palavras Cruzadas
ÕMZONTXIS
. EsU do da orimeira capital do Brasil. (S) 

/. Canal conüulor de urina. (6)
. Cerca dc 90% apresentam durante a gra- 
dez. (6)
. Planta utilizada como verdura na cozí- 
ha (plural). (6)

10. Pronome que designa coisa ou pessoa 
róxima de quem táia. (4)
I. Colocado na agenda. (8)

13. Duração do traoalhio diário (plural). (8) 
17. Elemento neutro na adicào. (4)
19. Espaço destinado ao cuítivo dc árvore» 
e ílores. (6)

E l .  Tipo especial de difusão nos seres v i
vos. (6)
12. Sala dc estar (em inglês). (6)
23.0  som audive). reprinluzido eletrônica- 

ente. (5)

TI CAIS
1. Treze (em inglês). (8)
2. Estado cuja capital é Curitiba. (6)
J. n m a  feita com substâncias corantes,
gua, goma e mel. (6)
. País onde está localizado .Machu Picchu. 
4)
>. Amigo (em indês). (6) 

p. Apoio. pede.stal, suporte (plural). (5) 
ll2. Pesiruida ou exterminada cm parte.
8)

14. Fábrica de produtos cerámicoa (6)
15. Dano, perda (cm inglês). (6)
16. Frase publicitária usada com frequêiv 
;ia. (6)
18. Aquilo que sobra. (S)
20. Ünico número primo que ê par. (4)

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

Educação para a vida

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

http://www.saletecortez.com.br
http://www.noticiasdelencois.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br
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RAPIDINHAS DA SEMANA

Apaixonado
por

motos

Laércio é dono de um bar, 
no centro, onde reúne os 

amigos. A próxima viagem 
em grupo já esta marcada, 

e será para Bolívia.
Guilherme, Glauber, Luís Henrique, Leandro, Rodrigo Frezza, Murilo, Matheus e 

Daniel são lutadores de jiu>jitsu e treinam numa conceituada academia em Lençóis
leticis Maconní
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Professor de 
idiomas e 

internauta nas 
horas vagas

Professor de espanhol e 
inglês há sete anos, 

Edson Eduardo que leciona 
no Estado também gosta 
de dividir seu tempo na

internet.

Leitora
nata

Jovem e bonita, 
a estudante Jessica tem 

como hobby ler 
bons livros.

Membros da banda One Cash reunidos durante a apresentação de um show
na balada noturna em Lençóis

Múconm

Jovem
"VIogueiro"

Além de estudante, Lucas 
Marins possui um canal 
que se chama “O Mundo 

Jovem'\ Seu canal irá fazer 
um ano e a cada programa 

é um tema diferente.

Quem canta, 
os males 
espanta

Balconista e cantora, a 
jovem Silvia que trabalha 

em padaria há quatro 
anos, divide seu tempo em 
atender bem os clientes e 

soltar a voz.

João e Renan 
resolveram ignorar o 

frio da semana e 
saíram para tomar um

sorvete

Luciano Prenhacca

PARE
PENSE
HUDE
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colar no veiculo 
da frente?

p At io  d a
e s t a c a

INFORMAÇÕES E 
INSCRIÇÕES 

COMANDO MORCEGO 
TEL. 14 38411661
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