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Residencial Athenas 44 Somos um
condomínio abandonado”, diz moradora
Situação do Residencial é delicada; Prefeitura diz não poder intervir e vereador pede esclarecimentos

Gcmkíü [̂ Í4'
Debilidade no siste

ma de água, esgoto e ilumina
ção sào alguns dos problemas 
encontrados no Residencial 
Athenas, local de competên
cia administrativa de uma 
cooperativa, a COOPERVAP. 
As questões foram trazidas 
à tona na sessão da Câmara 
pelo vereador Anderson Pra
do de Lima (PV) que solicitou 
a cópia de toda a documenta
ção que relacione a Prefei
tura com a cooperativa e o 
posicionamento do Executivo 
sobre as necessidades estru
turais do residencial.Pág 05

Apito inicial para 
JOS e JOCI

Na noite de ontem 
i realizada no ginásio de cs- 

j.,ortcs Tonicào, a solenidade 
de abertura dos JOS e JOCI.

Os jogos vão contar 
com a participação de 2 mil 
trabalhadorcs/atlctas de 23 
empresas que vão participar 
de 30 modalidades no total.

Esta é a 13* vez que 
a fase municipal dos jo
gos c realizada na cidade 
de Lençóis Paulista.Pág 03 rea do Residencial Atenas abandonada pela Cooperativa COOPERVAP, responsás-el pela adrninismuão

Saúde recebe
R$ 200mil

O senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB) en
viou um ofício à prefeita Iza- 
bcl Cristina Lorcnzetli com a 
emenda parlamentar no valor 
de RS200 mi.

A confirmação da 
verba deixou Be! satisfeita 
com o trabalho realizado pe
los parlamentares. O recurso 
conseguido pelos vereadores 
Jonas. Dodô c Manezinho vai 
ser destinado à Saúde.Pág 05

Sobe para dez os 
casos da dengue

Lençóis registra o sé
timo caso de dengue contraí
do fora da cidade.

No total sào dez ca
sos da doença. Também nesta 
semana um caso autóctone 
foi registrado. O paciente é 
morador do bairro Maestro 
Júlio Ferrari.

Ações de ncbuliza- 
ção já estão sendo realizadas 
no bairro. Pág 03

Atividade Delegada ainda no papel Ladrão furta Manezinho na mira de CP
»Mo l)ÍAS

Atividade Delegada: projeto que prevê trabalho de PMs durante período de folga

O projeto de que Po
liciais Militares podem traba
lhar cm horáno de folga por 
meio de um convênio da Pre
feitura, ainda está indefinido.

A indisponibilidade 
de recursos financeiros da 
Prefeitura para sanar os cus

tos com policiais c o que está 
atrapalhando o início do pro
jeto.

Em defesa da pausa 
para o início da prática da 
lei. a prefeita Bel Lorenzet- 
ti (PSDB) cm nota. diz que 
0 decreto municipal, que faz

parte do processo, é um ato 
simples c que pode ser emi
tido a qualquer momento. “A 
decisão para se assinar um 
convênio desse porte é mais 
complexa c requer análise, 
estudo c principalmenle re
cursos orçamentários. Pág 05

bolsa em Clínica
Na manhã dc ontem 

um homem furtou HO reais dc 
uma paciente cm uma clinica, 
no centro de Lençóis.

O ladrão icria entra
do no estabelecimento se pas
sando por cliente c pediu in
formações sobre fisioterapia. 
Logo após, viu uma bolsa na 
recepção a levou ao banheiro 
c sem que ninguém percebes
se roubou 0 dinheiro. Pág. 05

Quatro sâo presos 
por Tráfico

Uma ação conjunta 
entre a Policia Militar c Poli
cia Civil dc Lençóis Paulista, 
prendeu na manhã da última 
quarta-feira, no bairro Pirajui, 
quatro pessoas em flagrante, 
acusadas de tráfico de entor
pecentes. Com o quarteto foi 
encontrado K2 gramas dc ma
conha. Pág. 05

Milté A n n to

Manezinho ressarce dinheiro^ por isso se diz tranquilo
»

A comissão dc Êiica 
da Câmara icm que decidir se 
abrirá uma Comissão Proces- 
sante -  CP- contra o vereador 
Manoel dos Santos Silva. As 
denúncias sào de que o parla
mentar usou telefone celular

corporativo durante uma via
gem que fez ao Mato Grosso 
do Sul, c que teria recebido 
por uma sessão que faltou.

A comissão garante 
que a decisão será regrada pe
los princípios éticos. Pág 05
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Tempo

Ladeira abaixo com muita adrenalina
1 rivuli Jv-ii'

Hoje
máxima 26®

mínima 19®
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o  esporte radical que vem trazendo os amantes do skate para um novo tipo de aventura

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de céu nublado 

durante parte do dia.

Idealizado por sur
fistas que moravam em cida
des que não tinham praias, 
0 skaic longboard foi a sal
vação para aqueles que que

riam “surfar no asfalto'.
Com um shape - tá

bua onde 0 skatista sc equi
libra- , com no mínimo 100 
centímetros dc comprimen

to, eixos mais largos c ro
das produzidas com material 
mais flexível, há uma garan
tia maior do praticante sentir 
menos trepidação. Pág 06

Apresentação de Ópera 
hoje às 20h na Four
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Marcos Aparecido de 
Toledo é advogado, 

empresário e teólogo.

9Alegria 
Alegria!

Os sentimentos que 
as pessoas mais buscam são 
alegria, felicidade. Todos de 
alguma forma querem ser 
felizes e alegres. Por incrí
vel que pareça acabei des
cobrindo que existem algu
mas diferenças espirituais 
entre alegria e felicidade. 
A alegria é algo que nasce 
dentro da pessoa, ela vem 
do interior para o exterior, 
se firma na alma, no cora
ção, produzindo conten
tamento. A alegria é fruto 
do Espírito Santo(Gálatas 
5:22), é uma dádiva con
cedida ao ser humano. Não 
vem de motivações exter
nas, precisamente a conse
cução de bens materiais. E 
algo que Deus coloca, gra
ciosamente, no coração hu
mano como consequência 
do estreito relacionamento

t

entre ambos. E algo que 
nasce de um relacionamen
to entre o esDÍrito humano

e o Espírito de Deus, e que 
transcende à nossa compre
ensão, com características 
permanentes. Enquanto 
que a felicidade é um sen
timento que vem de fora 
para dentro, ela é motivada 
por fatores externos. Nor
malmente ela é passageira. 
Por exemplo, quando com
pramos um carro novo, uma 
roupa nova, conseguimos 
fazer um bom negócio e vai 
por aí afora. Para ser alegre 
independe de motivo, por
que ela é colocada por Deus 
em nosso coração. Já a fe
licidade depende de algum 
motivo para sua ocorrência. 
Entretanto, o que elas têm 
em comum é que ambas 
mexem com o humor da 
pessoa. Quando presente, 
normalmente produz bom 
humor. Quando ausente, 
normalmente produz mau 
humor. A nossa intenção 
é trazer esse ensinamento 
para o relacionamento em 
família. As tensões diárias 
e a falta de comunicação 
podem alterar o humor do 
casal. O bom humor permi
te que uma família rompa o 
círculo vicioso da retroali- 
mentação que mantém crô
nicos os problemas. Existe 
uma série de atitudes que 
ajuda a romper esse círculo, 
como por exemplo: brincar 
com os filhos, brincar de 
esconde-esconde, brincar 
com o cônjuge, correr na 
chuva ou coisas semelhan
tes. Mesclar o bom humor 
e a brincadeira com a ternu
ra e a expressão carinhosa 
aprofunda os vínculos e a 
unidade da família. Afinal, 
não é à toa que o aposto- 
lo Paulo, insistentemente, 
exorta: “Alegrai-vos; Ale- 
grai-vos“(Fp: 3;1 e 4;4).

mlcbelromâlho. blogspoi.com

o  sonho era morar 
em um residencial com 
piscina, quadra polies- 
portiva, com um jardim 
repleto de árvores e flores 
coloridas. Por isso, dona 
Rosângela vendeu uma 
casa de 100 metros para 
comprar o ioteamento no 
Residencial Athenas -  que 
do grego, significa Deusa 
da Guerra. Isaque Ra
mos, atual representante 
da cooperativa COOPER- 
VAP (Cooperativa do Vale 
do Paraíba), foi quem 
apresentou no papel, um 
condomínio de alto pa

drão de acabamento e 
muitas opções de lazer.

Infelizmente, o so
nho de dona Rosângela 
e mais cem condôminos 
virou pesadelo, e daque
les horripilantes. Hoje, 
vivem em meio a bichos 
peçonhentos -  cobra, es
corpião, mosquitos -  mato 
alto, iluminação precária, 
rua sem nome. Não bas
tassem todos esses absur
dos, os moradores ainda 
são obrigados a conviver 
com vazamentos de esgo
to. É inaceitável em pleno 
século 21, em uma cidade

como Lençóis Paulista, 
uma moradora ter que, 
todos os dias fechar a vál
vula de esgoto para ele 
não transbordar. Um dia 
ela esqueceu e adivinha o 
que aconteceu? A casa de 
um domiciliado foi invadi
da por dejetos, causando 
um terrível mau cheiro, 
possível de se imaginar.

Até entendo per- 
feitamente que o poder 
Executivo não é responsá
vel pela precariedade que 
se encontra o Residencial. 
Entendo que ele é priva
do e quem tinha que estar

zelando pelo bem estar de 
todos ê a tal cooperativa. 
Só não entendo para onde 
está indo o dinheiro do 
IPTli, do condomínio e 
de outros impostos que n< 
moradores pagam em d 
Bom, ma? < ■ 
não se pode h 
provas, por iss« 
meio de comunicação que 
preza pela verdade, aguar* 
damos ansiosaniente pelo 
esclarecimento dos fatos, 
e, sobretudo, pela solução 
de cada problema. E que 
os guerreiros de Athe
nas >ençam essa bataUal

k
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Indústria andando 
para trás >

Arnaldo Jardim ^
Deputado Federal pelo PPS~SP e 
presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Infraestrutura

A desindustrialização no 
Brasil vem se agravando desde a 
crise de 2008. É grave e preocu* 
pante porque está reduzindo dra
maticamente a nossa capacidade 
produtiva, fechando postos de tra
balhos e tomando o pais cada vez 
mais dependente da importação de 
produtos industrializados.

Em 1985. época da su- 
perinflaçdo. a indústria de trans- 
formação representava 27% do
PIB em 2012. como assinalou o

1

ex-govemador de Sào Pgulo José 
Serra em recente artigo no jornal O 
Estado de S. Paulo (Nada além dos 
fatos), voltou ao nivel do hnal dos 
anc>s de 1940, chegando a

O declínio da indústria 
põe nosso futuro em cheque, não só 
peta redução dc empregos de ciua- 
lidade. mus também pela queda do 
nivel salarial neste setor que. histo
ricamente, é 0 que mais investe em 
inovação.

Hm 1980, o parque in
dustrial brasileiro equivalia aos 
da Tailândia, Malásia, Coréia do 
Sul e China somados. Já em 2010, 
a indústria brasileira representou 
menos dc 8% se comparada com as 
indústrias desses mesmos patses, 
uma tristeza!

O encolhimento ocorre, 
de acordo com analistas do pro
cesso de desindustrialização. pela

Fonte Stic IC

perda de competitividade que é pu
xada pelo custo Brasil.

A situação do setor quí
mico e petroquímico, por exemplo, 
é emblemático para ilustrar a gra- 
vida(k do problema. O custo dos 
insumos e da maténa-prima está 
levando as companhias a suspender 
ou adiar investimentos, com algu
mas já projetando vender ativos. 
A imprensa noticiou recentemente 
que há US$ 8 bilhões era projetos 
do setor sendo engavetados, pois 
não são competitivos com o uso de 
matérias-primas como nafta e gás 
natural, que custam 25% mais no 
Brasil que na Asia ou nos EUA.

Por outro lado, enquanto 
suspendem projetos ou paralisam 
a produção no Brasil, as empresas 
químicas e petroquímicas ampliam 
seus investimentos nos EUA. onde 
a descoberta de reservas de gás de 
xisto barateou a produção. Poro ter
mos uma ideia, o gás natural brasi
leiro é cinco vezes mai.s caro que o 
gás de xisto americano, o que toma 
inviável a competição. A tendência 
é. assim num tuturo próximo, au- 
mentamios ainda mais as importa
ções

Um dos principais proje
tos no setor, o Comperj (Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro), 
orçado em USS S bilhões, teve a 
decisão de investimento adiada 
para 2014 devido ao custo da ma
téria-prima.

Mas não é só a Braskem, 
dona do Comperj, que está repen
sando seus investimentos. A Unigel 
parou a produção de uma de suas 
fábricas de poliestireno em São 
José dos Campos, no interior de

Sâo Paulo, e a belga Solvay pla
neja vender fábricas no Brasil e na 
Argentina.

Até projetos de plásti
co “verde", provenientes da cana 
de açúcar, estão sendo afetados. 
As multinacionais Dow Chemical 
(EUA) e Mitsui (Japão), sócias no 
complexo Santa Vitória, em Minas 
Gerais, um projeto dc USS 1,5 bi
lhão baseado na cana, suspenderam 
as obras.

O governo federal pre
cisa agir para não permitir a de- 
sindustrialização e o consequente 
agravamento do défícit da balança 
comercial do setor químico, que 
em 2012 chegou a USS 28,1 bi
lhões, com expectativa de alcançar 
USS 30 bilhões neste ano. segundo 
informações da Abiquim (Associa
ção Brasileira da Indústria Quími
ca).
S em a formulação e a un-
plementação de uma política in
dustrial que atenda indistmtamentc 
todos os setores produtivos, a de
pendência brasileira de produtos 
com maior conteúdo de valor agre
gado só vai aumentar. Perderemos 
empregos, renda e desperdiçare
mos “a maior conquista econômica 
brasileira no século 20". a indústria 
nacional.

Diante destes fatos o que 
mais estarrece é a apatia do gover
no federal, que silenciosamente 
assiste tudo. foi alertado de tudo e 
oAo toma as iniciativas necessárias.

Eu continuarei a apresen
tar iniciativas legislativas e cobran
do para que esta ação do Executivo 
venha e assim nossa indústria pos
sa andar para frente!
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Gastos com empregado doméstico pode se
abatido no Imposto de Renda

Ao registrar um empre
gado doméstico pela CLT 
(Consolidação das Leis do 
Trabalho), o patrão passa

a ter não apenas deveres, 
como também direitos.

Um deles, é que a pari- 
tir de agora o empregador

poderá descontar f  rirte dos 
gastos com o funcionário 
no IR (Imposto de Renda 
Pessoa Física).

Planos de saúde serão obrigados a criar 
ouvidorias para atender usuários

As operadoras de pla
nos de saúde terão de criar 
ouvidorias próprias para 
receber as manifestações 
dos usuários, como elo

gios, sugestões, consultas 
e reclamações.

A determinação e as 
instruções para a implan
tação do novo departa

mento constam de resolu
ção normativa da Agência 
Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS), publicada 
ontem no Diário Oficial da

Projeto de Lei da desaposentação avança no

O projeto de lei que 
permite ao aposentado 
voltar a trabalhar e pedir 
um novo benefício mais

Senado
vantajoso passou nesta 
quarta-feira (3) na Comis
são de Assuntos Sociais do 
Senado (CAS).

A questão é avaliada 
também no STF, mas os 
recursos não têm data pre
vista de julgamento.

Yoga
Meditação 
Lian Gong

* \

Professor
Marcos
Veoditti
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Auxilio transporte para estudantes causa polêmica
lalía de documeníaçâo e um dos motivos de processos negados; lei municipal sobre reembolso é contestada por a lu n o s\ parlamentares

Estudantes com processos deferidos recebem 80% do valor de seu transporte

M aitê Arantes

Os estudantes que ti
veram 0 processo do auxílio 
transporte indeferido, tem ate 
as I6h30 dc hoje para recor
rer. Dc acordo com Elisabcthe 
Ortado Athanasio, do Centro 
dc Ações Sociais, o aluno 
deve preencher requerimento 
próprio do auxílio transporte 
c entregar no Centro. A aluna 
Vanessa Martins, do curso dc 
Publicidade c Propaganda dc 
uma faculdade dc Bauru, leve 
o pedido negado, pois faltou 
comprovante de renda do pai.

Segundo Elisabcth, 
866 alunos entregaram o pro
cesso, 4 11 foram aprovados c 
455 indeferidos, “A falta dc 
documentação ou dc algum 
tipo dc esclarecimento são os 
principais motivos dos pedi
dos negados'*. Já o aluno que

teve 0 processo deferido deve 
entregar os recibos referen
tes aos meses de fevereiro c 
março, até o dia 15 de abril na 
recepção da Diretoria dc As
sistência c Promoção Social.

O parlamentar Ail- 
ton Tipó Laurindo lembra 
que dc acordo com a lei mu
nicipal 4.022/09, o montante 
a ser pago ao estudante que 
recebe o benefício, é a co
bertura de 100% do valor do 
seu transporte, porem, atual
mente, o que SC paga no mu
nicípio corresponde apenas 
80%. Por esse motivo, inú
meras queixas de estudantes 
chegaram à Câmara. A ban
cada de vereadores do PV 
c PR fez um requerimento, 
encabeçado por Tipó c seu 
companheiro de partido An- 
derson Prado, solicitando ao 
executivo municipal que re

estruture o formato de con
cessão do auxílio transporte.

No documento, os 
vereadores sugerem a cria
ção dc um banco dc dados 
para reduzir o tempo de aná
lise dos pedidos, além de 
dinamizar e desburocratizar 
o processo dc reembolso. 
Também pedem a criação de 
cadastro fixo para que ocor
ra a renovação do auxílio, 
sem a demanda de um novo 
processo todo semestre/ano e 
abertura do processo do au
xilio transporte por semestre.

A diretora do Centro 
esclarece que de acordo com 
a lei, 0 reembolso de 100% 
depende dc orçamento. “No 
final da lei está claro que o 
pagamento integral será feito 
desde que, não comprometa 
0 orçamento da Prefeitura, 
então nós cumprimos a lei".

Diretoria de Saúde reinaugura hoje ESF do Júlio Ferrari
nivulgâs'An
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Ftíchütia do ESF no tulio Ferrari reinau^uiado hoje depois dc reforma

Beatriz de Oliveira

Na manhã dc hoje 
será rcinaugurado o ESF 
(Estratégia Saúde da Famí
lia) Wilter Malatrazi -  posto 
dc saúde localizado no Con
junto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, na rua Ma
noel Duarte Moreira, 160.

A unidade, destina
da ao atendimento exclusi
vo dos moradores do bairro 
foi totalmcnte reformada c 
teve suas instalações total- 
mente ampliadas visando 
um atendimento mais efi
ciente c dinâmico trazendo 
conforto para a população.

A reforma contem
pla a revisão das instalações 
elétricas, hidráulicas, pin
tura geral externa e interna

Jogos do Sesi e JOCI começam em Lençóis

c ampliação das salas c sa
nitários com acessibilidade.

O projeto dc reforma 
inclui também a substituição 
dc portas, esquadrias, remo
ção das divisórias c azulejos 
para a troca dc piso, revesti
mentos e outros acessórios.

As adequações 
do ESF estão sendo rea
lizadas desde novembro 
do ano passado. O local 
tem capacidade de atendi
mento para 4 mil pessoas.

O investimento 
nos reparos, segundo a as- 
sessoria da Diretoria de 
Saúde custou R$158mil.

Do total do valor 
gasto, R$ 83mil foram re
passados para o município 
por meio do programa dc 
Rcqualíficação da Unida-

lh\

Entre as atividades esportivas o futsat é uma das modalidades destacada nos jogos

Beatriz de Oliveira

Na noite dc ontem 
foi realizado no ginásio To- 
nicào a abertura dos Jogos 
do Sesi (JOS) e Jogos do Co
mércio e da Indústria (JOCl).

As competições 
tem como objetivo esti
mular a prática de espor
te entre os funcionários do 
comércio c da indústria.

O JOS e JOCI in
tegram 2 mil trabalhadores/ 
atletas dc empresas locais e 
uma dc Borebi. Neste ano 
23 empresas participam 
com colaboradores distri
buídos cm 30 modalidades.

Esta é a 13" vez que a 
fase municipal dos jogos é re
alizada cm Lençóis Paulista.

A Secretaria dc Es
porte infonnou que as práti
cas esportivas tem duração 
de quatro meses, mas a tabela 
dos jogos e data dc encerra
mento ainda não definidas até 
o fechamento desta matéria.

Termina hoje 
Semana da Saúde

Teste dc sifilis e 
HIV, disponibilizados gra
tuitamente à população, 
de r  a 7 dc abril, ence
rarão a Semana da Saú
de, de Lençóis Paulista.

Programa que vem 
acontecendo desde á últi
ma segunda-feira, com a 
principal finalidade dc re
forçar as principais cam
panhas realizadas pelo 
município, num contato 
próximo com os usuários.

A Semana da Saúde 
c realizada cm abril porque 
no dia sete é comemorado 
0 Dia Mundial da Saúde.

Os testes rápidos 
serão disponibilizados no 
Ambulatório dc Especia
lidades, no ESF do Júlio 
Ferrari, na UBS do Ubira- 
ma c ESF do Jardim Caju. 
O resultado sai cm apenas 
15 minutos. Vale lembrar 
que o procedimento e o 
diagnóstico são sigilosos.

Banda busca novos musicístasniNulgaçio

m u s i a a l

Venda'dé"lnstrumentos M usica is
I

Aulas de violão I Guitarra i Baixo integrantes da banda durante apresentação pública

-Viola"! Cavaco

R. Anita G^iDaldi,'7'38 - Centro - Lençóis Pta
st^k,musical@hotmail.çom

Beatriz de Oliveira

A Banda Musical 
Zillo Lorenzctli permane
ce com insenções aber
tas para novos integran
tes ate o dia 14 dc abril.

Podem participar 
crianças dc 10 a 13 anos, 
que queiram aprender a lo

car instrumentos dc sopro 
(trompete, trombone, saxo
fone c clarinete) c dc percus
são (bumbo, caixa c prato).

As matriculas são 
gratuitas c devem ser realiza
das no escritório da Zilor que 
fica na aia XV de Novembro, 
865. Não é necessário co
nhecimento musical anterior.

de Básica dc Saúde (UBS) 
do Ministério da Saúde.

No dia 19 a prefeitura 
vai entregar novas instalações 
do posto de saúde do Caju.

Entre as melhorias, 
a unidade vai contar ainda 
com a instação de sistema 
dc ar climatizado c sala para 
atendimento odontológico.

Conforme informa
ções da assessoria da Di
retoria da Saúde, as próxi
mas instalações que estão 
sendo avaliadas para serem 
reformadas, serão das uni
dades de saúde do bairro 
Nações c Nova Lençóis.

As inaugurações fa
zem parte da programação 
dc aniversário de Lençóis 
Paulista que comemora 155 
anos no dia 28 deste mês.

Terceiro caso 
de Dengue

A cidade de Lençóis 
Paulista confirmou esta sema
na o terceiro caso de dengue 
autóctone -  quando a conta
minação acontece na própria 
cidade desde o início do 
ano.

Com isso as atualiza
ções dos registros realizados 
pela Diretoria de Saúde são 
os seguintes. Dez casos na ci
dade, sendo sete importados e 
três autóctones.

O último paciente é 
morador do bairro Maestro 
Júlio Ferrari. Ações de nebu- 
lização e visitas de agentes 
já estão sendo realizadas no 
bairro.

Já a popoluçào deve 
evitar acumulo de criadouros, 
jogar detergente nas bandejas 
atrás das geladeiras, observar 
calhas, utilizar inseticidas 
para combater o mosquito 
adulto, além do uso de re
pelente, especialmcnte nas 
crianças.

Provas
Concurso Público

Data: Domingo, (7) 
Provas às 9h 

Cargo: Agente Admin. 
Local: Escola Guiomar 
Fortunata Coneglian Bor- 
cat, 255 -  Jardim do Caju. 
Cargo: Monitor dc Creche 
Local: ETEC Cidade do Li
vro ~ Avenida Lázaro Brígi- 
do Dutra, 2000

Provas às 14h30 
Cargo: Agente de Serviços 
Gerais e Agente Escolar. 
Local: Escola Guiomar 
Fortunata Coneglian Bor- 
cat, 255 -  Jardim do Caju 
Cargos: Agente Comuni
tário dc Saúde, Agente de 
Vigilância Eletrônica, As
sistente de Saúde da Famí
lia, Desenhista Projetista, 
Monitor Cultural, Motoris
ta, Padeiro e Vigilante. 
Local: ETEC Cidade do Li
vro -Avenida Lázaro Brigi- 
do Dutra, 2000



4 CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS VENDE-SE

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

Próxima ao Taatro Municipal. Bairro Novo. 
TrAa óormllóríoa com 90 metros 

quadrados de construçSo 
e terreno de 250 metros quadrados. 

Conatruçio na laje. licenciada, 
com água e energia.

Valor de R$ 110.000,00.
Aceitamos terreno como pagamento

Fone: (1413263.4214
u m a Ar e a d e  T1RRAS>
-com 15.960,00m2-en- 
tre OS bairros JdSantana 
e Residencial Açai*R$-

-l.SOO.OOO.OO-TOLEOO
IMOVEI-3263-0187.

JARDIM VlUAGE - casa

com 3 dorm.seodo 1 
suíte c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banhei- 
ro sodat/lavanderta/ 
edkula com churrasq./ 
b an h e iro /d esp en sa/ 
garagem 2 carros-R$- 
-400.000,00-TO LED O  
IMÓVElS-3263-0187.

JARDIM VlUAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suíte c/doset e banh. 
h idrom .^ la de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a /d e sp e n sa /  
favandena/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO

O PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS
Aüador de Corrente 

Anaiista/T^. de S iit de Infbrmaçio 
Analista Operacional! Controlador de 

Centro Operacional 
Assistente Comercial 

Assbtcnle de Almoxarifado 
Aleodente Banho e Ton 

Auxiliar Administrativo e Escritó
rio (Graduação Adm./Contábil ou

Sistemas)
Auiiliardc Almoxarifado 

Auxiliar de Controle de Qualidade 
Auxiliar de Extraçio de Açúcar 

Auxiliar de Fabricação de Açúcar 
Auxiliai de Inventário Florestal (Sem 

expehincia/Easino médio) 
Auxiliar de Laboratório (Masculina/ 
Desejável Téc. em Açúcar e Álcool) 

Auxiliar de Produção 
Auxiliar de Produção de Reciclados 

Auxiliar Mecânico Diescl/Autos 
Carpinteiro Auxiliar 

Carrtgador/Movimcntador de Merca
dorias (45 Vagas)

Caseiro 
Contador / RH

Coordenador de Manutenção de Ma
quinas (Morar em outro estado) 
Cozinheira em Geral (6 Vogas) 
Eletricista de Autos (3 Vagas) 

Eletricista de Manutenção Industrial 
(aceita t i  experiência d  curso SENAI) 
Eletricista Instrumentisu (Técnico em 

Elétrica ou Instrumentação) 
Eletricista de Manutenção Geral (Com 

ou Sem experiência) 
Eletricista Instalador/Montador 

Encanador
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Frentista / Operador de Caixa 
Funileiro

Gerente de Vendas 
Gerente Comercial 
Linha de Produção 

Lombador
Lubrificador de Máquinas 

Marceneiro
Mecânico de Caminhão 

Mecânico de Manutenção de Autos 
Mecânico de Máquinas Pesadas 

Mecânico de Máq. Agrícolas (2 VÍgts) 
Mecânico de Motor a Diesel 

Mecânico de liatorcs

Montador de Andaimes 
Montador de Divisórias/Forros 

Montador de Estruturas Metálicas 
Montador de Móveis 

Montador de Sofá 
Motorista Carretciro (CNH E) 

Motorista Carretciro (CNH E. Dispo
nibilidade para viajar) 

Motorista Carreteiro/Canavieiro 
Motorista de Guindulto (MOPP e 

Curso Guindalto)
Motorista de ônibus (Curso de Triins- 

porte Coletiva)
Motorista Enirtgador (CNH C ou D) 

Oficial Geral (Entiega de Chopp) 
Oficial Gera) /  Caseiro 

Operador de Empllhadeira 
Operador de Irrigação 

Operador d r Máquina dc Prensa 
Operador de Maquinas (Em linha de 

produção - Sem experiência) 
Operador de Pá Carregadeira (3 Vagos) 

Operador de Tomo (CNC) 
Operador de Transbordo (experiência 

como Motorista ou Tratorista) 
Operador de Veículos (experiência 

como Tratorista ou Pá Carregadeira)
Pizzaiolo

Professor de Educação Física (Com 
Graduação completa e CREF) 

Profrssor de Espanhol (2 Vagas) 
Professor de Inglês (4 Vagas) 

Professor de Inglês (Letras Cursando/ 
Completo e convenação avançado)

Químico
Rec. de Crédito (TURNO DA TARDE)

Serralheiro 
Supervisor de Vendas 

Supervisor de Manutenção Mecânica 
Veiculos Pesados 

Tapeceiro
Técnico de Enfermagem do Trabalho

(2
liicnico em lafbrmitica 

Técnico de Manutenção de Máquinas 
*Ibmein> Mecânico 
IVatorlsta Agrícola 

Tratorista Agrícola (Vaga exdusiva 
para portador de deficiência parcial) 

Vendedor Externo 
Vendedor Interno e Externo 

Vendedor (2vagasi 
Vidraceiro

1M0VEÍS-3263O187.

JARDIM ITAMARAT1
sobrado conn 3 dorm. 
sendo 1 suíte/saía 2 
amblentes/sala de jan- 
tar/sala de tv/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d eria/d esp ensa/área  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-RS- 
-5S0.000,00-TO LEO O  
IMOVEIS-326^187.

JARDIM ITAMARAT1; 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-5 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IM0VEIS-3263O187.

JARDIM fTAMARATI:
casa com 3 dorm.sendo 
1 suíte c/closet e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500 .000 ,00-TO LE0O  
IMOVElS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suíte c/closet e banh, 
hídrom^sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavab o /banhe iro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R5- 
•500.000,00-TO LED O  
IMOVElS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMEROAL: 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sufte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edícula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-RS-500.000,00-TOL£DO 
IMÓV0S-3263-O187.

CENTRO: la.CASA: 03 
dormysala amp(a/2 
banheiros/lavanderia/ 
2a. CASA: 02 dorm/ 
sala/cozínha/banheiro/ 
lavanderia/ 3a. CASA: 
sat3o c/churrasqueíra/ 
banheiro e cozinha- 
-todas edrficados no 
mesmo lote de terreno- 
RS 700.000.00-TDLE0O 
IMÒVEIS-3263D187.

tar/escrKórIo/cozinha/ 
lavabo/2 banheiro^área 
de lazer com piscina/ 
garagem 2 carros-R$- 
-6 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEOO 
IMÓVEIS-3263-0187,

JARDIM nAMARATI: 
sobrado oom 03 dorm 
sendo 1 suite/varanda/ 
mezanír>o/sala de estar 
com lareira/salâ de jarv 
tar/banhelro/cozinha/ 
lavan d erla/g arag em  
coberta 2 carros/com 
frente para a lagoa-R$- 
-4 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-01B7.

CENTRO: 03 dormV 
sala/cozinha/2 banhei- 
ros/lavanderia/próxima 
a antiga Gráfica-R$- 
-126.000.00-TO LED O  
lMÓVEIS-3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto flex 
com 26.000 km ótimo 
p/ finanoamento 3254- 

’ 3644/9610-5960 shop 
ca rs veiculos

Flesta sedan 2008 LO 
preto, completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
ca rs veiculos

Flesta Hatch 2011 prata 
rívlera completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
ca rs veiculos

C3 Picasso glx 13 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veiculos

Picasso gb( 2010 prata 
flex completa 3264-3644 
/9610-5960 shop cars 
veiculos

Palio EL 1.5 97 - 
R$3.(XX3,(X) de entrada 
* 48 parcelas fÚGS de 
R$350,CX) com tran- 
ferencía grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Vagui vúW os t/e acordv com  o  p ro io  d e ten n in o d o  p ^ h  tm prtrgadot

úo b » c»  p o ftird o  HG, C P f

ir I df # HûPtx> do
Hitfnol 2 ou no MT l«»Quim 6o0rwi 11 Centro

JARDIM ITAMARATI: 
brado c/03 dorm.sendo 
1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan-

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$367,S0 
com tranfererxria grátis 
-3264-1613/7834-9576

UrK> EP 96 - R$3.000.00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$262,50 
com tranferencia grátis

Projetos e Instalações Elétricas 
Eduardo Correia Prado 
Celulares
(14) 9734 6484 
(14) 8139 6844

E-mail: elshadday34@hotmail.com 
Lençóis Paulista - SP

-3264-1613/7834-9576

Flesta GL 2001 
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 parcelas fbas de 
R$350,00 com tran- 
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Montaru 2008 1.4 prata 
completa com rd + som 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Gol 2000 R$3.900/»
de entrada ♦ 48 parce
las fnas de R$399,00 
com tranferencia grátis 
- 3264-1613/ 7834-9576

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

M orsa GL 95 
R$3.000,00 de entrada 
* 46 parcelas fbes de 
R$360,00 com tran- 
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

CaX Twister -  2007 -  
Gasolina -  Preta ■ (14) 
32643033

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

Ford Ka 2010 LO flex 
prata 3264-3644/9610- 
5960 shop can veiculos

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada 48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranferencia grátis
- 3264-1613/ 7834-9576

CG TRan 150KS 2004 - 
R$1.500,00 de entrada 
+ 36 parcelas fúQS de 
R$148,S0 com trarv 
ferencta grátis • 3264- 
1613/ 7834-9576

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

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

Bbzer ADV. -  2005 -  
Completo - Aloool -  Pra
ta - (14) 32643033

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranferencia grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vectra GLS 94
R $3 .0 (» ,(»  de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$360,(» oom tran- 
ferentía grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2002 
R $ 3 .(»0 ,X  de entrada
* 48 parcelas fixas de

R$385,(»  com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Slena EX 2000 
R$3500,00 de entrada 
-f 48 parcelas fixas de 
R$420,IX) com tran- 
fererKia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Classlc Sedan 1.0 -  2011
-  Flex -  Chumbo - (14) 
32643033

Corsa Wír>d 1.0 -  1996
-  Gasolina -C inza - (14) 
32643033

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

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

Vectra GLS 94
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Hb20 1,6 2013 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Honda BU ClOO 2002 - 
R$1.200,00 de enüada 
+ 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

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

Ford Ka 2004 -
R$3.5(»,00 de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$420,{» com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Ecosport xlt freestyle 
2(XS preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

EscortGL95-R$3.000,00 
de entrada * 48 parcelas 
fixas de R$294,(» com 
tranferencia grátis 
3264-1613/ 7834-9576

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

EscortL 1 .8 -1 9 9 3 -G a
solina - Vermelho - (14) 
32643033

fiorino Furgáo FIre L3
-  2012 -  Flex -  Branco - 
(14)32643033
Golf GL 2 .0 -  Completo - 
2003 -  Gasolina -  Preto
- (14)32643033
Ford Ka 1.0 -  2 0 0 9 -Flex
-  Prata • (14) 32643033

Meriva Maxx 1.4 -  Com
pleto • 2011 -  Fiat -  Pra
ta -(14) 32643033

Pajero GLS Fu i -  Com
pleto • 2006 -  Diesel -  
Preto -(14) 32643033

Casa no Jardim Vilage 
• com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala. Ótima !o- 
catizaçSo;

)(sara Picasso -  2007 -  
Completo -  Flex -  Preto 
Onix-(14) 32643033

Xsara Picasso -  2003 -  
Completo -  Gasolina -  
Prata • (14) 32643033

Resta Sedan 2011 1.6 
prata rMera completo 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

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

Stilo 1.8 Blackmotion 
Oualí^c -  Completo • 
2010-H e x-P re to -(14) 
32643033

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

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

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

Xsara Picasso -  2010 -  
Completo -  Flex -  Prata 
-(14)32643033

C3 1.6 Exdusive -  2008 
-Completo -  f io  -  Preto 
-(14)32643033

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

VAGAS DE 
EMPREGO

Precisa-se de Carpinteiro 
para forma de oincreto 
Armador de Ferragem 
Mandar currículos para 
jornal@ noticiasdelen- 
cois.com.br

RSIOTERAPtA (SUS E 
WRTICULAR)
Eestamos já atendendo 
com convénio SUS 
INF. RUA PERNAMBU
CO, 333 - Jd. Cruzeiro ou 
3264-9700.

PROFESSOR (A) DE ED. 
FÍSICA
Precisa-se de professor 
(a) para aulas de nata
ção, Infantil e adulto.
Rua Pernambuco, 333 
- Jd. Cruzeiro ou 3264- 
9700.

GRAVAÇAO do DVD Gru
po Gosp>el Ao Cubo 
IDCAL Memorial da 
América Latina/SP - EN
TRADA FRANCA 
DATA: 23/03 àsl7h-Van 
saindo de Lençóis R$ 
50,00 (Salda às l lh )  
9763 3322 (Diego) / 
9765 4821 ou 8215- 
9709 (Mayra)

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 Raui Gonçalves de O liveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

ISAMIX
CONTRATA

Carpinteiro de Forma de Concreto 
- Armador de Ferragem

mandar currículos para
lsamix.tradlng@yahoo.com.b^

ou entregar na 
Rua Raui Gonçalves de O liveira, 12^  

Centro - Lençóis Paulista i

NOTICIAS D E  LEN ÇÓ IS

A

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

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

p a r a
JornalQnotlclasctotoncoIs

OU l ig u e  p a r a  

( 1 4 )  3 2 6 3 - 1 0 6 2

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

Pós-graduação pela FMUSP em 
Sexualidade Humana e especialização

Psicóloga Clínica

WWW

em Pânico e Depressão

com.br
Psicoterapia individual Terapia de casai Orientação de País

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

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

mailto:elshadday34@hotmail.com
mailto:jornal@noticiasdelen-cois.com.br
mailto:jornal@noticiasdelen-cois.com.br
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br


política 5
Câmara discute abandono do Residencial Athenas
Em sessào da Câmara, parlamentar traz a tona problema de descaso com condomínio íjue não está agregado à comunidade.

Anntc&

CURTAS
m

M aitè A rantes

Iluminação precária, 
mato allo, cobra, escorpião, 
quadra abandonada, asfalto 
ruim. vala aberta, elevatório 
de esgoto, serviço de cor
reio inacessível, são alguns 
dos problemas levantados 
pela moradora do Residen
cial Athenas, Deise Mar
tins Castro, que junto com 
os outros inquilinos clama 
por soluções. “Parece brin
cadeira, mas a última mora
dora da rua tem que fechar 
a válvula dc esgoto para não 
transbordar. Pagamos corre
tamente 0 condomínio, mas 
sofremos com o descaso. 
Assim não pode continuar”.

Por isso, em requeri
mento, 0 vereador Anderson 
Prado de Lima (PV) solicitou 
do Executivo, uma cópia dc 
toda documentação que rela
cione a Prefeitura Municipal

Saúde recebe 
verba federal

Os vereadores Jo- 
nas (PSC), Dodô (PSDB), 
c Manezinho (PSDB) con
seguiram junto ao senador 
Aloysio Nunes, recurso no 
valor de R$200 mx, desti
nados à Diretoria Saúde.

O senador enviou 
io à prefeita Bcl Loren- 

que elogiou o trabalho 
'  rlamrruarcs. “Estamos

. om a atuação dos ve- 
)tes, cm um ano cm que 

lemos que administrar as ver
bas públicas de forma respon
sável”, destaca. Para a pre
feita, a liberação do dinheiro 
auxiliará a Diretoria dc Saúde 
a atender mais c melhor a po- 
Dulaçào dc Lençów Paulista.

Mato aítOy elevatório de esgoto^ bichos, asfalto precário são alguns dos problemas

com a COOPERVAP -  Coo
perativa responsável pela ad
ministração do Residencial. 
Juntamente com essa docu

mentação, requereu ainda o 
posicionamento do Executivo 
sobre as necessidades estru
turais do residencial. “Para

se ter uma ideia. a aia não 
tem nem nome. Não existe 
0 poder público cuidando do 
patrimônio, pois lá pertence

uma cooperativa, que talvez 
não esteja em desacordo com 
o município, mas, certamen
te, está em desacordo com 
os moradores”, alerta Prado.

Segundo, Leandro 
Orsi Brandi, Diretor Jurídico 
da Prefeitura, o poder públi
co não pode interferir, pois 
não tem autorização legal, já 
que 0 condomínio é privado. 
“Estamos preocupados com 
os moradores e trabalhando 
para viabilizar a abertura do 
residencial. Nos reunimos 
com representantes da coo
perativa para o quanto antes, 
resolver o problema. É pre
ciso uma série de procedi
mentos burocráticos que não 
depende apenas da Prefeitura, 
pelo contrário, depende uni
camente da cooperativa”, diz.

O Notícias procu
rou 0 representante da CO
OPERVAP, Isaque Ramos, 
mas não conseguiu contato.

. j

»

»

Cobrança, 
não ataque

O vereador Tipó; 
(PV) aproveitou a pala-l. 
vra para esclarecer quej 
os requerimentos feitos? 
por ele, e pelos demais« 
parlamentares da Casa / 
são para cobrar medidas i 
do Executivo e não ata-| 
que pessoal. “Não adian- - 
ta cara feia, estamos aqui \
para trabalhar pelo povo”, lí

.

Agilidade
o  presidente | 

Humberto Pita anun- í 
ciou que existe a pos-? 
sibilidade de contratar! 
uma assistente social. ■,

Ela atenderá o ̂  
público e auxiliará no^ 
encaminhamento das i, 
demandas junto aos de
partamentos municipais,: 
agilizando processos. )

Em sessão, vereador
propõe “Bom Prato

Maité A rantes

A construção de 
uma unidade do Restau
rante Bom Prato -  Pro
grama Estadual que ofere
ce refeições a 1 real - no 
distrito de Rubiào Junior, 
passou a scr o novo proje
to dos tucanos Manoel dos 
Santos Silva, Chico Na
ves c Emerson Coneglian.

Na sessào da últi
ma segunda-feira, o verea
dor Manezinho pediu apoio 
dos demais parlamentares á 
campanha como forma de 
sensibilizar o governador 
Geraldo Alckmín (PSDB) 
a construir a unidade.

Câmara examina possível CP contra Manezinho
I ris

M aité A rantes

A Comissão de Ética 
terá 15 dias para decidir pela 
instauração dc uma Comissão 
Processante -  CP ~ contra o

vereador Manoel Santos Sil
va (PSDB). 0 Manezino. O 
motivo são as representações 
feitas cm outubro do ano pas
sado -  baseadas em uma ma
téria divulgada pelo Jornal da

Cidade, de Bauru -  denun
ciando o parlamentar pelo 
uso particular de aparelho te
lefônico corporativo durante 
viagem ao Mato Cj t o s s o  do 
Sul. Os custos das ligações 
foram pagas pelo Legisla
tivo; além de ele ter o dia 
abonado, como se estivesse 
presente à sessão da Câmara.

Segundo Manezi- 
nlio, as representações te- 
riam sido motivadas pelo 
assessor de um parlamentar, 
o qual ele não quis identifi
car, com a intenção de pre- 
judicá-lo. “Estou tranquilo, 
o valor das ligações já foi 
ressarcido e o dia que faltei 
já foi descontado no meu ho- 
Icritc”. esclarece o vereador.

Ajuda de custo |
O vereador Junior - 

Dentista (DEM), pede in - . 
formações ao Executivo' 
sobre ajuda de custo de'^ 

. combustível destinados { 
aos professores que tra-ij 

' balham no distrito Alfre-1 
do Guedes, pois alguns S 
estão reclamando do va-! 
lor que vem sendo pago. |

Doação de Sangue \
O vereador Caga- 

rete (PSDB), pediu apoio | 
I para campanhas sociais. \ 
A idéia não é fazer do-Í 
ações financeiras, mas^ 
sim doações de coração. |

De pronto, ele: 
sugeriu a realização det 
uma campanha de áo-l 
ação de sangue pela! 
Câmara Municipal.»

r

Atividade Delegada: ainda longe de sair do papel
■_____________- ■ ________ lli'-»rjtiv4 ^

Pé

« projtto a segurança poderá ser melhorada, além de aumentar o do Policia! Militar

Beatriz de Oliveira

A Lei Municipal que 
preconiza a Atividade Delega
da - Policiais Militares podem 
trabalhar era horário de folga 
por meio dc um convênio da 
Prefeitura e da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP), 
ainda não saiu da teoria.

O que está atrapa
lhando 0 início do projeto c a 
indisponíbilidade dc recursos 
financeiros da Prefeitura para 
sanar os custos com o projeto.

Em defesa da demora 
para inicio da lei, a prefeita Bcl 
Lorenzetti (PSDB) cm nota, 
diz que o decreto municipal, 
que faz parte do processo, é 
um ato simples c que pode scr 
emitido a qualquer momento.

ISAMIX
Trabalhe com quem faz história.”

Irmãos presos por tráfico
Ccrglito Dus
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Jovem detido com outras

isamix.tradingiã y a h o o .co m .b r

Uma ação envol
vendo a Policia Militar c 
Polícia Civil de Lençóis 
Paulista, prendeu na manhã 
da última quarta-feira, no 
bairro Ubirama. quatro pes
soas em flagrante, acusadas 
dc tráfico dc entorpecentes.

Entre eles três mu
lheres. Sendo que as indicia
das J.L.P, 22 anos, e T.L.P, 20 
anos, são irmãs do indiciado 
A.M.G., 29 anos. A terceira 
rauliicr, R.E., 23 anos, ain

da teria um relacionamento 
afetivo com uma das irmãs.

Com 0 quarteto foi 
encontrado 82 gramas de 
maconha, graças ao apoio 
dc cães farejadores que in
tegram 0 pelotão da Força 
Tática de Bauru. Os animais 
teriam encontrado a droga cm 
uma edicula nos fundos da 
casa da mãe dos três jovens.

Em sua defesa os 
acusados afirmam serem 
apenas usuários dc crack e 
que desconheciam a origem 
do entorpecente encontrado.

“A decisão para se as
sinar um convênio desse por
te é mais complexa e requer 
análise, estudo e principal- 
mente recursos orçamentá
rios. Portanto, exige respon
sabilidade”, ressaltou Bel.

Até que se acer
tem 0 formato mais adequa
do para o município, ainda 
continuam as reuniões da 
prefeita junto aos represen
tantes da Polícia Militar.

Na pauta seguem 
as questões para avaliar os 
custos e promulgar -  ato 
de reconhecer a lei e orde
nar seu cumprimento por 
todos -, o decreto sobre a 
questão operacional do con
vênio da prefeitura com a 
Secretária de Segurança.

Ladrão se passa por 
cliente para furtar 
80 reais de bolsa

Na manhã de ontem, 
um homem furtou 80 reais 
da bolsa de uma paciente em 
uma clínica, no centro de 
Lençóis. 0  crime aconteceu 
na avenida Anita Garibaldi, 
na altura do número 600.

Dc acordo com 
relatos, a vítima Maria 
Aparecida Martins teria 
deixado a bolsa na recep
ção da clínica, quando sem 
que ninguém percebesse 
o ladrão teria pego a bol
sa e levado até o banheiro.

Para distrair a aten- 
deme do local, o homem se 
passando por cliente, per
guntou para a recepcionista 
quais eram os procedimen
tos para realizar fisiotera
pia. Em seguida teria pe
dido para usar o banheiro, 
momento em que aprovei
tou para furtar o dinheiro.

Ele teria subtraído 
apenas o dinheiro, deixando 
a bolsa no local fugindo cm 
direção da avenida Piedade.

I

Mais sobre a Atividade 
Delegada

A discussão da 
possibilidade da Ativida
de Delegada é discutida 
em Lençóis desde 2010. 
Em 2009 a Atividade Dele
gada foi implantada em São 
Paulo por meio de um acordo 
feito entre a Prefeitura c a Se
cretaria de Segurança Públi
ca, que autoriza policiais mi
litares a trabalhar cm dias de 
folga para o poder executivo.

No interior de São 
Paulo, apenas quatro cida
des participam do programa. 
Desde a efetivação da lei 
cm Letiçóis, o assunto fi
cou travado na Secretaria 
de Sdgurança para ade
quações na legislação.

CURTAS

Policiamento
Preventivo

Na Última semana a Políciaj 
Militar realizou uma blitz 
na esquina das ruas XV 
dc novembro e Cel. Joa
quim Gabriel que contou 
com a participação das po
lícias de Lençóis e Bauru. 
Segundo o Tenente Bru
no Figueira Monteiro da 
PM Bauru, o objetivo da^ 
fiscalização é evitar rou-s 
bos e furtos na cidade. '̂

Ladrões assaltam : 
salão de beleza I

Na terça- i
t

tarde desta 
-feira, ladrões assai-j 
taram um salão de ca- { 
belereiro no Núcleo 

‘ Habitacional Luís Ziilo. 
Dois homens, armados 
com uma faca anuncia-^ 
ram o roubo e levaram j 
R$70,00. A PM nãoí 
localizou os ladrões.



ESPORTE6
Longboard: Surfando no asfalto E s p a ç o  d o  A t l e t a
Beatriz de Oliveira X

O longboard foi o 
primeiro skatc a existir, po
rém com 0 passar dos anos 
ele diminuiu de tamanho c se 
transformou no que estamos 
acostumados a ver pelas ruas.

Ele surgiu no fi
nal da década de 60 nos Es
tados Unidos e foi criado 
por surfistas que moravam 
em cidades que nào tinham 
praias e queriam sentir uma 
sensação próxima do surf 
No Brasil começou a fi
car mais conhecido 
no início dos anos 90.

Em um shape - tá
bua onde 0 skatista se equi
libra- , com no mínimo 100 
centímetros de comprimen
to. eixos mais largos c ro
das produzidas com mate
rial mais flexível, há uma 
garantia maior do praticante 
sentir menos trepidação e 
mais velocidade no asfalto.

Há cinco anos o 
“novo skatc” chamou a aten
ção do técnico em publici
dade e propaganda Edson 
Monteiro da Silva, que anda

Alessandra Aparecida 
Paulino

“O futebol mc escolheu”. 
E assim que Alessandra, 19 
anos, define como começou 
na infância, a jogar futebol. 
Hâ cinco anos jogando nos 
limes feminino de ftitsal c 
de campo, ela já conquis
tou medalhas nos jogos re
gionais c torneio “Sonhos” 
Persistente, ela também 
passou por preconceitos, 
porem segue na lula. “A 
parte ruim c que nào há 
muitas oportunidades por 
isso muitas desistem”.

Adepto do esporte pratica uma das manobras sobre o shape; o equilíbrio é o desafio

de skatc desde os 12 anos. 
“Acho que fui um dos pri
meiros a andar de longboard 
aqui na cidade. Hoje já lenho 
45 anos e vejo muita gente 
andando por aqui”, diz Silva.

Para a segurança do
Arquivo Pc«»oa]

esportista é essencial o uso 
de equipamentos de prote
ção como luvas, cotovclci- 
ras, joclhciras e capacete.

E nào precisa de pré
via experiência em um skate 
normal para se aventurar no

longboard, como afirma o 
estudante Luiz Tiago Pico- 
li, que tinha uma base míni
ma do skate e há dois meses 
praticando insistcntcmtne, 
já consegue fazer algumas 
das manobras mais fáceis.

M odalidades e Estilos

O"'íottgboarder Edson Monteiro executa manobra

O longboardcr 
pode escolher qual mo
dalidade mais o agrada.

Com mais adeptos, 
0 Downhill Slide ou Frecri- 
de é a forma que longboar
dcr desde ladeiras realizando 
diversos tipos de manobras 
que podem ser executadas 
cm pé, com apoio das màos 
no chão (usando luvas espe
ciais) c até mesmo com os jo
elhos (com uso de joclhciras).

No Speed a velo
cidade é o objetivo úni
co em descidas no asfalto.

O Street é pratica

do cora os mesmos obstácu
los usados no skatc de uia.

No Slalom a mo
dalidade mais técnica faz 
com que o sktatista desça 
a ladeira fazendo zigue-za- 
gue e desviando de cones.

Apesar da liberdade 
em surfar no asfalto, Eve- 
raldo de Souza relata que 
ele e os amigos passam por 
dificuldades cm andar era 
alguns bairros da cidade. 
“Os moradores nào aceitam 
nossa presença e chamam a 
Polícia. Por isso acabamos 
indo para cidades vizinhas”.

Amnnda Stéfany de 
Oliveira

A jovem Amanda Stéfany 
de Oliveira, 16 anos, so
nha em se destacar no vô
lei. na posição de libero 
-  atleta especializado na 
recepção 0 defesa da bola. 
Ela começou a se interes
sar pelo esporte depois de 
assistir jogos da Seleção 
Brasileira pela TV. Após 
seis meses na cscoiinha de 
iniciação de vôlei, Aman
da foi convidada a parti
cipar da equipe sub 19 do 
time feminino da cidade.

Guilherme Augusto 
Ferraz da Silva

O jogador de handebol pra
tica 0 esporte há dois anos. 
Por meio de um amigo 
que já jogava, foi assistir 
um treino c se apaixonou. 
Pola equipe de Lençóis já 
conquistou quatro meda
lhas de prata c duas de ouro. 
Foi por muito pouco que 
Guilherme quase abando
nou 0 esporte. "Alguns con
flitos dentro do grupo quase 
mc fizeram desistir, por sor
te superei as dificuldades”.

CULTURA
_____  r

Casa Four apresenta hoje a Opera La Bohème

Beatriz de Oliveira

Os Icnçoenscs po
dem assistir hoje às 20h na 
Casa Four. a apresentação

nvüJf̂ çào

da ópera La Bohème gra- 
luitamente, porém com re
serva antecipada que deve 
ser feita na (Tasa da Cultura.

O espetáculo integra

f  ____

o programa Opera Curta, da 
Secretaria Estadual de Cultura 
que promove a circulação de 
espetáculos em formato mu
sical pelo estado cm coopera
ção com a prefeitura e a dire
toria de cultura do município.

A ópera contada e 
cantada c inspirada na com
posição do italiano Gia- 
como Puccini. que possui 
dezenas de óperas inter
pretadas no mundo lodo.

A história narra a vida 
dos amigos Rodolfo, Marcelo 
, Schaunard, Coilinc Mimi e 
Musctla, c as relações afeti
vas de todos respectivamente, 
que são de permanente con
flito, motivadas pelo ciúmes, 
pelas inseguranças do grupo 
e pela pobreza cm que vivem.

Fim de semana 
recheado de baladas
Macatuba: Camaleãi.
Bar -  (Amanhã) Tribu
to ao CrecdcQce às 22h.

Jaú: Moiitana -  (Hoje) 
Banda Os Kapanga s às 
23h / Lótus -  (Amanhã) 
Fred c Gustavo às 23h.

Barra Bouita: Dublin -  
(Hoje) Thiago Farra às 22h. 
Pederneiras; Obazuah -  
(aimnhà) Banda Bejaàs22h. 
Lótus: 9753-3459 / Mon- 
tana; 3621-1775 / Ca
maleão Bar: facebook.
com /cam a leào .baram i-
gos / Dublin: 3641-0234 
/ Obazuah: 9746-9159

Bauru: SESC (Domin^ 
go) Banda Overman - às 
Í6h: (14) 3235-1750

Lençóis sedía 4̂  edição de Feira Cultural A6ENDA CULTURAL

i í ;-
> ‘

Ürnadãsãõ^ões da feira 

Beatriz de Oliveira

Nos dias lUc 11 Len
çóis será palco da 4* Feira de 
Cultura do Medio Tietê.

Pi>*ulgaçào

participação de artistas locais 
e regionais das cidades de 
Agudos, Bauru, Bariri, Barra 
Bonita, Boracéia, Dois Cór
regos, Macatuba c Pedernei
ras.

As atrações serão 
exibidas na praça da Ocas no 
bairro Cccap, que fica próxi
mo da escola Professora Vera 
Braga das 18h à 22h.
O objetivo da feira c unir os 
municípios e estimular as ati
vidades culturais existentes 
cm cada cidade.
Acompanhe a programação 
da feira;

Dia 10
’ * Grupo Street Star e alunos daé a  Orquestra de Viola de Bar.r

Paulista.

( •

Com apresentações de teatro, 
dança c música os Icnçoen- 
scs poderão conferir as noites 
culturais gratuitamente.

A feira contará com a

Grupo de Dança “Red Stre
et”. do Centro Cultural de 
Macatuba.
Companhia Estável de Dança 
com coreografia “Nuit Ver-

di”, de Bauni.
Grupo Orquestra de Viola, de 
Bariri
Banda de Coreto Francisco 
Paine, de Pederneiras 
Companhia Estável de Dança 
com coreografia “Scnlir-se- 
-a”, de Bauru.

Dia 11
Apresentação de dança com 
Estúdio In Plus, de Lençóis 
Paulista
Apresentação de dança D.C 
Break Crew, de Dois Córregos 
Sertanejo Universitário com 
Ferrari c Mathcus de Boracéia 
Orquestra Big Rock Band, de 
Agudos.
Apresentação de dança com 
Academia Roda Viva c Pri
meiro Movimento, de Barra 
Bonita.
Apresentação de dança com 
Tablado c Corpo de Baile da 
Escola Maria Zelia, de Len
çóis Paulista.

OS/04 - 20h 

Four
Opera - La Bohème 
Entrada Franca 
Lugares limitados 
Reservas na Casa da 
Cultura

07/04-I4h30 às 17HS0

Praça da Justiça - Nú
cleo Luiz Zillo
Projeto Criança Feliz 
com oficinas de arte, jo
gos, estúdio de maquia
gem c brincadeiras

De 04 a 07/04

Espaço Cultural 
Cidade do Livro 
Exposição c Venda de 
Orquídeas 
Entrada Franca 
In f: 3263-0584

07 e 08/04 -20h/10h/l4h

CASA DA CULTURA
Peça: O coro dos maus 
alunos
Entrada Franca 
Luagres limitados

06/V4 - I6h

CASA DA CULTURA 
Projeto: Café, Cinema c 
Psicologia 
Entrada Franca 
Lugares limitados 
Reservas no local

09/04 - I4h às IHh

CASA DA CULTURA 
Oficina de Produção Au 
díovisual 
Entrada Franca 
20 vagas
A partir de 14 anos
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Beyoiicé faz cover de Amy
Winehouse em filme

A cantora Bcyoncé foi convidada para gra
var um covcr da cançào Back to Black, interpretada 
por Amy Winehouse. A nova canção fará parte da 
trilha sonora do filme The Grcat Gatsby, que tem 
estreia marcada para o próximo dia 16 de maio. 
Beyoncc vai se juntar ao cantor André 30U0 para re- 
gravar a cançào para o longa. ‘The Great Gatsby’ é 
dirigido por Baz Luhrman e conta com o ator Leo
nardo DiCaprio, Carcy Muiligan c Tobcy Maguire 
comoprotagonisias.

..«

Danilo Gentili raspa o cabelo e posta
foto no Instagram

Danilo Gentili não teve dó e passou a máquina no cabelo. 
Nesta segunda-feira (01), ele postou uma foto cm sua conta 
do Instagram cm que aparece já com metade da cabeça ras
pada. “Sábado começamos a gravar 'Pior Aluno da Escola’ 
c já tò me preparando pro papel. Como tá meu cabelo?”, ele 
questionou na legenda da foto.
Danilo está às voltas dc gravar o longa Como se Tomar o 
Pior Aluno da Escola, filme homônimo do livro escrito pelo 
comediante.

Justin Bieber faz pegadinha para
se vingar de site de fofocas

Justin Bieber se vingou do site TMZ, por ter seguido cada 
passo seu desde a semana selvagem que teve em Londres 
cm março, neste dia lo de abril.
Bieber luitou para seus quase 37 milhões de seguidores: 
“Como prometido, vou responder a todas as ligações de 
fas HOJE no número (888) 847 9869 Falo com você em 
breve" Mas o número divulgado, c claro, não era o seu, 
mas o da redação do TMZ. Dax Holt, repórter do site, res
pondeu; “Melhor pegadinha dc primeiro de abril vai para 
(flJustinBicbcr

Reflexão da Setnana
"Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira."

Johann Goethe
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ABALADO
ABDOME
ABLUÇÃO
ABONADO
BABOSEIRA

BACHARELADO
BALEEIRO

BAMBOLEANTE
BARBEIRAGEM

CABO
CACARÉUS
CAIPIRADA

CRÂNIO
DECANTAR

Mich«l Mmilho
TIRINHA DA SEMANA

tstr«nhBnolt«.blo(spot.com
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NOVO?

EMBARQUE NESTE
PACTO PELA VIDA.
0 TRANSITO PRECISA
DE PESSOAS CONSCIENTES
Ci'.sa Guimarães

m vi]
MCTO f t l à  VfU

• _  i* ACTION

(Jio*LÓí>Q,opo d a  ^ e m a n a
de OS/04a 12/04

Áries
de 21/03 a 20/04

Leão 
de 22/07 a 22/08

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Lua minguante, mo
mento oportuno para perceber 
o que é preciso refletir, corrigir, 
eliminar. Um antigo status, con
dição ou estrutura precisa ser 
deixado para trás, para evoluir 
Manter ou romper? Assegurar 
ou renovar? Cuidado com atitu
des impacientes e agressivas.

Fase que pede a elimi
nação de velhos hábitos, a fim 
de ter uma vida mais saudável. 
Questões relacionadas ao traba
lho poderão ser finalizadas ou 
transformadas ao longo dos pró
ximos dias. Percepção da capa
cidade regeneradora do corpo. 
Cuidado com apego e controle, 
Jeonino.

Reflita sobre o que 
você valoriza. Evite gastos des
necessários e apego, sagitaria- 
no.

Compreenda porque 
há a resistência às mudanças e 
quais os seus receios e insegu
ranças. Perceba a ligação exis
tente entre questões materiais e 
^emocionais. Desapesue-se.

Touro
de 21/04 a 20/05

Virgem 
de 23/08 a 22/09

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Momento importante 
para questões relacionadas a 
viagens, estudos e justiça, tauri- 
no. Pode haver a finalização de 
situações pendentes. A Lua min
guante sugere isso. Excelente 
período para mudança de men
talidade e de atitudes, deixando 
o passado para trás.

Pode estar findando 
um ciclo em termos afetivos ou 
envolvendo filhos, virginiano. 
Momento interessante para a 
eliminação de velhas atitudes 
emocionais.

Abra m io do controle. 
Tensão que pode levar a rompi
mentos. Não resista às mudan
ças, nativo de Virgem.

Em seu signo a Lua é 
minguante. Fase favorável para 
a conclusão de pendências.

Questões familiares e 
emocionais estão em evidência. 
Um ciclo está findando.

Evite reações intem
pestivas, agressivas, para defen
der o seu território. O que você 
está temendo?

Gêmeos 
de 21/05 a 20/06

Libra 
de 23/09 a 22/10

Aquário 
de 21/01 a 19/02

Fase lunar minguante, 
período propício para reflexões 
e conclusão de pendências. Mo
mento em que você percebe 
claramente o que está sendo 
eliminado e finalizado. Questões 
emocionais, de intimidade e fi
nanceiros em momento muito 
importante, geminiano.

Momento propício 
para concluir situações vincula
das à imóveis e a questões fami
liares.

Percepção do que 
deve ser deixado para trás. De- 
sapegando-se é que se renovam 
as relações. Pode haver conflitos 
envolvendo a individualidade, as 
relações e a família, líbriano.

Percepção de que cer
tas coisas não estão em suas 
mãos. Relaxe e desapegue.

Chegamos à fase lunar 
minguante, que indica dias de 
reflexão, de interiorízaçâo e de 
finalização.
Bom momento para observar 
suas atitudes e corrigir antigos 
erros, nativo de Aquário.

Câncer
de 21/06 a 21/07

^  Escorpião 
^ íí^ d e  23/10 a 21/11

j f ^  Peixes 
4f ^ d e  20/02 a 20/03

Excelente momento 
para eliminar em definitivo ve
lhas atitudes e padrões nos rela
cionamentos. A Lua minguante 
favorece refletir, concluir, curar, 
corrigir. Evite atitudes controla
doras. Desafio envolvendo au
tonomia pessoal e profundidade 
nas relações, canceriano.

Dia em que pode ha
ver tensão e confronto em ques
tões de trabalho, escorplano.

Perceba como emo
ções mal assimiladas acabam 
se manifestando no corpo e afe
tando a saúde. Lua minguante, 
momento propicio para refletir 
sobre o que está findando em 
;ua vida.

Conflitos envolvendo 
amigos ou Instituições pode le- 
vá-lo a repensar seus valores.

Autonomia e indepen
dência, inclusive em termos fi
nanceiros, se mostra essencial, 
pisclano. Permanecer em velhas 
situações apenas por medo do 
desconhecido ou apego é preju
dicial.

font*: htípy/horoseopovlrtuof.uol.wm.br/

Palavras Cruzadas
1

6

10 ^ ■ 1 1

. Fatí» dc came bovina. (4). Arte dc falar ao pAbUco. (A). Ansiedade, «goma. (8). Surra. (4)llO. Deterionda pelo a io. (5)11. Ato de ipUudir. (7) I13. Conhecidas como '‘papagaios oolo-̂  bs*. (6). Compostura, decência. (6)16. Separadas, lia d a s . (7)Arco que define um Angulo cuni-^
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, Pertencentes ao cristianismo. (8) 16. Relativo A boca. (4)
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VERTICAISUnidade m onetirla do JapAo (plu«
is da América do Sul. (7). Prefixo indicativo de oito.
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Alojado em acampamenta (M R ^ liv o  ao osso (ícm bbo). (5) ^ ue le  que ln>*aae. (7)
I. rru to  oa videira. (3.12. Que sofre dc asma (fem lnbo). (8) 14. Anular, invalidar. ( /)16. Parente por cognaçAo. (7)17. Coreografia fd U  por capectadorc
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ue cria um efrito  de onda.. .9. MoluÉCo com oito  braços (plural).
1. Instrumento dc corda pareddo om o ̂ io lio. (5)
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Cassiano Fernandes é 
professor de informática 
no CEBRAC. Ele priori
za o bom humor em suas

aulas.
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Equipe do ESF Maria Cristina homenageadas com prêmio
Ação em Boas Práticas em Atenção Básica

L«ticía Maconni

Silmara Ribeiro é 
apaixonada pelo ensino. 

Ela trabalha na Secretaria 
de Educação e é 

professora.

Amante da musica e 
professor de guitarra 

e violão popular, 
o músico esbanja 

talento
Thiago Rogério, Ana Paula e a pequena Isadora

l̂ tKía Maconni

Há sete anos na 
farmácia Dol Drogas, 
Marlene Assis atende 

os clientes com um belo 
sorriso no rosto.

Daniel percorre 
Lençóis Paulista 

sempre acompanhado 
pela sua magrela.

Carolina Lopes 
e Wilian Ribeiro 
curtem a noite na 
Torre do Chopp
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Wílltan Douglas 
(01/04)

Joao Paulo Garcia Ana Paula Angélico 
(03/04)
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