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Unidade de Pronto Atendimento 
está atrasada há mais de um ano
Unidade de Pronto Atendimento deveria estar pronta há pelo menos um ano atráz

A obra dc construção 
da Unidade de Pronto Aten
dimento -  UPA- no centro 
da cidade de Lençóis Pau
lista está atrasada. O prazo a 
ser cumprido, anunciado na 
placa em frente à obra seria 
no dia 10 de março de 2012.

No entanto, de acor
do com 0 diretor de Saúde 
Municipal Márcio Santarém, 
0 prédio deve ficar pron
to em setembro. No total, 
será um ano e sete meses 
de atraso. Concluída a UPA 
deve atender cerca de 200 
pessoas por dia. Pág. 03

Thereza Perlatti 
ameaça fechar

O prazo que a As
sociação Hospitalar Thereza 
P#» ^atti de Jaú deu para o Mi- 
ni> ..rio da Saúde e governo 
do estado está se esgotando.

A entidade que é 
referência psiquiátrica em 
casos de internação men
tal e drogados- pode dei
xar de atender pacientes do 
SUS por déficits financei
ros. Sc fechado, 67 cidades 
serã»^>pf^udicadas. Pág. 05
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De acordo com a placa p\ ria encoberta, a obra de\'eria ter sido entregue no dia 10 de março de 2012

100 mil para 
vestiário

Na ultima quarta- fei
ra (10). a prefeita Bel Loren- 
zetti foi à São Paulo e assinou 
o convênio dc R$ 100 mil para 
a construção de um vestiário 
no campo da Vila da Prata,

O pedido feito por 
Hélvio Mazzini presidente da 
Associação dc Moradores da 
Vila Antonieta e Vila Pacco- 
la. Para Bel, o vestiário será 
muito importante para os usu
ários daquela região. Pág. 05

JOS e JOCI
seguem acirrados

Continuando a pro
gramação das competições, 
amanhã às lOh haverá Tiro ao 
Alvo no Grêmio Recreativo 
Logo mais, às 14h, no Toni- 
cão, começa o fútsal masculi
no.

Finalizando as com
petições do final de semana 
acontecem partidas de futebol 
no Vagulão, e no Grêmio Re
creativo da Lwart. Pág. 06

Polícia Militar nas ruas Agressão na Vila Lençóis nos Jogos Paralímpicos
Geraldo

i M U N i T à m i L

Polícia Militar realiza trabalho preventivo nas ruas

A Base Comuni
tária Móvel da Polícia Mi
litar está circulando pelas 
principais ruas do centro 
de Lençóis Paulista inten
sificando o patrulhamento 
e evitando novos registros 
de furto e roubo na região.

Inicialmentc a base móvel 
vai funcionar de segunda a 
sexta-feira em das 9h às 18h.

O patrulhamento pre
ventivo estará pelas ruas XV 
dc novembro. Sete de Setem
bro, 25 de Janeiro e Geraldo 
Pereira de Barros. Pág. 05

Contente
A autônoma R.P.S., 

de 31 anos, foi agredida pelo 
companheiro L.M.P na noite 
do último sábado (7), na Vila 
Contente.

Por volta das 22h, de
pois d o motorista ter chegado 
em casa embriagado, os dois 
teríam iniciado uma discução, 
em seguida ele teria partido 
para a agressão física. Pág. 05

PM faz apreensão 
de entorpecentes

Cerca de sete gramas 
de crack foram encontrados 
com um músico, morador do 
Jardim Maria Luiza 1, na noi
te da última terça-feira (9).

A PM avistou Fer
nando Antonio Fusco, dc 36 
anos, No embrulho, cinco 
pedras de crack que Fusco 
afirmou ser para consumo 
próprio. Pág. 05
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O atleta Renan Nunes treina lançamento de dardo

A fase regional do 
Circuito Loterias Caixa 2013 
começa hoje cm São Paulo. 
A equipe dc atletas lençocn- 
ses da ADEFILP vai disputar 
duas modalidades: natação c 
atletismo.

O preparador físi

co Rafael Blanco destacou 
o empenho dos dez atletas e 
acredita em bons resultados 
apesar do alto nível da com
petição. “Ano passado tive
mos uma quebra dc recorde 
no atletismo com a Diusa- 
léia”. Pág. 06

Rotary
promove almoço

Neste domingo, a 
partir das 12h, o Rotary de 
Lençóis Paulista promove o 
almoço beneficente Por
co Pizza”.

O evento será reali
zado na sede da instituição, 
na Av. Padre Salústio, n® 
809. Os convites custam 30 
reais e podem ser adquiridos 
na Hot Sound. Pág. 03

Prefeitura abre 11 
novos cargos

Até quarta-feira 
(dia 17 de abril) a Prefeitu
ra de Lençóis Paulista estará 
com inscrições abertas para 
0 preenchimento de 11 no
vos cargos.

Os interessados de
vem fazer suas inscrições 
apenas atravéz do site da 
Prefeitura -  www.lcncois- 
paulista.sp.gov.br. Pág. 03
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Isamix finaliza obras em Macatuba

Hoje
máxima 29^

minima 219 Prefeito Tardsio e atse$$or ée bnprtssa Sandro Alponte^ recepcionam o empresário Agnelo

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Na manhã da última 
sexta-feira (5) o engenhei
ro c sócio proprietário da 
construtora Isamix Tranding 
Lida, Edson Agncllo, este

ve reunido com o prefeito 
de Macatuba, Tarcísio Abel 
(PP) para vistoria da finali
zação de uma obra concluída 
pela construtora do empresá

rio Agnello, o prédio Mário 
Rosa, local destinado à aco
modação do Projeto Trans
formação, mantido pela pre
feitura de Macatuba. Pág. 03

Pianista Vitor Araújo 
se apresenta amanhã
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Âna Cartflina 
Bacharel em Direto

INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA

A beira de outro
holocausto?

Ao procurar sobre o 
tema na história, nos depara
mos com 0 momento em que 
a intolerância religiosa atingiu 
níveis absurdos no século XX, 
quando milhões de Judeus e 
outras etnias foram vitimas da 
ignorância e desumanidade.

Quando o assunto é 
Religião, sendo o Brasil um 
país mestiço desde a origem, 
deveria ser exemplo de res
peito e repúdio do Sectarismo 
Religioso, que é a visão intole
rante e intransigente, dos seg
mentos religiosos proselitistas, 
que pregam comportamentos 
avessos á ética, na defesa in- 
Dexívei de seus ideais, trans
formando seus seguidores em 
pessoas/zumbis contrários a 
qualquer diálogo em relação á 
existência de outras verdades.

Argumentar com ig
norantes é inútil, assim como 
tentar explicar que, vivendo em 
ura Estado Laico • aquele que 
não possui uma religião oíicial- 
-lodos tem o direito consagra
do por lei, de acreditar/cultuar

o que bem deseja e ter sua fé 
respeitada e protegida por san
ções criminais, por exemplo, 
o artigo 208 do Código Penal,
0 qual prevê penas de 1 mês a
1 ano de detenção, por ofen
sas públicas e interferência 
em manifestações religiosas.

Se todos têm o direito 
da liberdade de credo, a des
culpa utilizado pela maioria 
dos intolerantes para gerar dis
cussões cheias de ofensas e hu
milhações que chegam à agres
sões físicas, afasta a fúnção 
primordial da religião-do latim 
Re-Ligare, que significa religa- 
ção com 0 divino-que é elevar 
a consciência humana a níveis 
mais solidários, respeitosos e 
humanísticos, independente 
de rótulos, títulos ou nomes.

Entre todas as religi
ões existentes, a ideia central 
é a mesma, escrita de maneira 
diversa, com definições que 
beiram o plágio: União para o 
bem comum, religando todos 
os indivíduos para o mesmo 
fim; Faça o que queres, porém, 
não prejudique seus semelhan- 
tes-Wicca; Amai uns aos ou- 
tros-Cristianismo; Desenvol
vimento do próprio indivíduo 
por meio da sua determinação 
e árduo esforço-Budismo; A 
divindade está em todos os se- 
res-Hinduismo; Fraternidade, 
Caridade e Respeito ao pró- 
ximo-Umbanda, entre outras.

Assim, discussões, 
tentativas de conversão força
da, palavrório era tons de humi
lhação, que tem a intenção cla
ra da mudança para a verdade 
única de quem as exterioriza, 
não fazem outra coisa a não ser 
ir contra tudo o que (qualquer 
uma das) as religiões deveríam 
pregar: Respeito pela vida 
e pela liberdade de escolha.

Os últimos dias tem 
sido bastante críticos quan
do 0 assunto é saúde em 
Lençóis c região, a come
çar pelos casos de dengue 
que vem crescendo pouco a 
pouco na cidade. Segundo 
dados atualizados da Dire
toria de Saúde, já são dez 
os casos confirmados, sen
do quatro autóctones -  con
traídos na própna cidade- e 
ftcis importados. Campanhas 
pceventivas e dc conscienti
zação vem sendo realizadas. 
Mas parecem ser apenas pa
liativas considerando que 
os números não diminuem.

Já a Associação Hos
pitalar Thereza Peiiath de 
Jaú, especializada no trata
mento de pessoas com defí-

As desonerações
e o pibinho

A rnaldo  Jard im
Deputado Federai pelo PPSSP e 
presidente da Frente 
Parlamentar em 
Defesa da Infraestruíura

Desde agosto dc 
2011, o governo da presiden
te Dilma Rousscff lança, em 
média, um pacote de desone
ração tributária a cada 38 dias 
para turbinar a economia, 
mas as medidas, pontuais e 
setorizadas, se mostraram in
suficientes para sustentar um 
crescimento consistente do 
PIB.

A sucessão dc paco
tes teve como marca o inter
vencionismo exagerado que 
mais trouxe incertezas sobre 
a condução macroeconômica 
do que motivação a empreen
der. e também causou perdas 
aos estados e municípios pela 
renúncia fiscal que afetou di- 
retamente o repasse do FPE 
(Fundo de Participação dos 
Estados) c o FPM (Fundo dc 
Participação dos Municípios). 
Ao longo dos últimos anos, as 
desonerações somaram mais 
de R$ 200 bilhões, conforme 
dados disponíveis.

O intervencionismo 
gerou desconfiança nos em
presários, postergou decisões 
de investimentos e de que
bra causou um desequilíbrio 
acentuado no pacto federati
vo com crescente concentra

ção de tributos para o Gover
no Federai.

Em 2011, segundo 
estudo do Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli
cada), cerca dc 40% das de
sonerações tributárias foram 
compensadas pelo imposto de 
renda - das Pessoas Jurídicas 
(24J24%) e das Pessoas Físi
cas (14,50%), além do retido 
na fonte (0,61 %).

Somando-se a esses 
valores outros também pro
venientes de impostos, como 
por exemplo, o IPI -  que par
ticipa com 16,89% do total 
alcança-se 59,42% do finan
ciamento das desonerações.

O restante é origina
do dc desonerações sobre as 
contribuições. Isso faz com 
que mais da metade dos recur
sos envolvidos nesta modali
dade de política pública seja 
financiada conjuntamente por 
estados e municípios. Seria o 
velho hábito do governo fe
deral de fazer caridade com o 
chapéu alheio.

O que se questiona é 
0 resultado dos seguidos pa
cotes dirigidos à indústria que 
continua a encolher e sofre 
com o processo dc desindus- 
trialização.

Não pretendo criticar 
a nova prorrogação da redu
ção do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) 
para automóveis e caminhões 
até o final de dezembro -  afi
nal o setor automotivo, como 
propaga o governo, é um dos

principais motores da econo
mia -  mas o critério usado 
para a concessão de desone
rações.

Digo isso porque a 
presidente Dilma vetou, na 
Medida Provisória 582, a de
soneração da folha de paga
mento de empresas de trans
porte rodoviário, ferroviário 
e metroviário de passageiros, 
empresas de prestação de 
serviços de infraestrutura ae
roportuária, prestação dc ser
viços hospitalares, a indústria 
de reciclagem, empresas jor
nalísticas e de radiodifusão, 
alguns segmentos de trans
porte rodoviário de cargas e 
empresas de engenharia e ar
quitetura.

O governo renunciou 
à arrecadação de R$ 2,2 bi
lhões para um único setor e 
negou a redução de impostos 
para setores que apresentam 
intensivo uso de mão de obra 
sob a alegação de que ""os 
dispositivos violam a Lei dc 
Responsabilidade Fiscal ao 
preverem desonerações sem 
apresentar as estimativas dc 
impacto e as devidas com
pensações financeiras

Como SC obscr\'a, a 
política de pacotes dc desone
rações mostra desarranjo na 
condução da economia bra
sileira e abandono total das 
reformas estruturais, estas 
sim capazes de gerar impacto 
sistêmico na competitividade 
da indústria e na economia 
brasileira.
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ciência mental e dependentes 
químicos, ameaça fechar as 
portas, encerrando convênio 
com o Ministério da Saúde, 
que através do SUS - Serviço 
Único dc Saúde - insiste cm 
repassar R$ 42,37 reais por 
paciente, quando o necessá
rio seria, no mínimo, o dobro.

Seu encerramento re
presentaria, além da falta do 
atendimento direto aos cerca 
dc 300 pacientes, o desem
prego dc outras 350 pessoas 
que trabalham na instituição.

Em Lençóis Paulis
ta, apesar do atendimento 
médico ainda scr satisfatório, 
comparado aos absurdos que 
assistimos todos os dias pela 
TV, onde pacientes morrem 
cm IHM8S en a lh ad s  pelos

corredores, temos o caso da 
implantação de uma Unida
de dc Pronto Atendimento 
(UPA) que. iniciada as obras 
cm março de 2011, portando, 
passados mais de dois anos, 
ainda não foram concluídas.

Segundo explica
ções do Diretor de Saúde. 
Mareio Santarém, o atraso 
teria ocorrido devido a ques
tões envolvendo a empre
sa Drummond & Andrade 
Ltda, pnracira empresa lici
tada, junto à Receita Federal.

O fato c que, o própno 
Diretor dc Saúde previu, ape
nas para setembro próximo, a 
conclusão definitiva da Uni
dade dc Pronto Atendimento.

Em resumo, por 
motivos variados, entre m-

gcrcncia, ou má aplicação 
da*, verbas públicas, o pre
judicado cm todos os ca
sos. sempre c a população.

O agravante é que 
não estamos falando dc ques
tões “menos importantes”, 
ou menos vitais, como o bu
raco na rua, a falta de energia 
elctrioa a infiação que sobe, 
etc Estamos falando do uvj- 
mento mais fragilizad 
um cidadão, a falta dc 
dc, a possibilidade dv xo

Assim, entendo 
estas são questões fo«.* • 
possibilidade dc acord<-: ou 
desculpas para serem resol
vidas. tem que ser resolvidas 
c pronto. Afinal, do que vale 
a riqueza dc um país para um 
povo sem saúde c educação?

Preço da cesta básica sobe em 16 capitais em março, segundo Dieese

Apesar da recen
te desoneração de alguns 
itens que fazem parte da 
cesta básica, os preços 
do conjunto de alimen
tos essenciais continu
aram a trajetória de alta 
e subiram em março em

16 capitais onde o De
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee
se) realiza, mensalmente, 
a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica.

As maiores ele

vações, de acordo com 
levantamento, foram • 
radas em Vitória, Mana. 
e Salvador.

São Paulo v‘ ‘ i 
nuou a ser a capn cot 
0 maior valor para a cesta 
básica (R$ 336,26).

,I !

Comissão aprova projeto de internação compulsória de dependentes

Os senadores deram 
andamento à tramitação do 
projeto dc lei que trata da 
internação compulsória de 
dependentes químicos e 
traficantes dc drogas já pre
sos que sejam viciados. O

projeto relatado pela sena
dora Ana Amélia (PP-RS), 
prevendo que a decisão do 
tratamento pode scr imposta 
ao usuário dc droga por de
cisão judicial, foi aprovado 
na quarta-feira (10) na Co

missão dc Assuntos Sociais 
(CAS). A matéria ainda vai 
tramitar nas comissões de 
Direitos Humanos c Legis
lação Participativa (CDH) 
c dc Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

Troca da aposentadoria tem aprovação final em comissão do Senado

O projeto que per
mite ao aposentado trocar 
seu benefício por outro 
mais vantajoso -  a desa- 
posentação ou desaposen- 
tadoria -  passou definiti
vamente na Comissão de

Assuntos Sociais (CAS) 
do Senado. Parlamentares 
terão 5 dias para apresen
tar recurso. E praticamen
te o último passo de tra
mitação na Casa, já  que o 
texto nào precisa ser vota

do em plenário.
Os senadores te

rão cinco dias para apre
sentar recurso. Se isso 
não ocorrer, o projeto 
segue para a Câmara dos 
Deputados.

Yoga
Meditação
Lian Gong

Professor

Veaditti
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CIDADES 3
Construtora e prefeitura vistoriam conclusão de
reformas do prédio Mário Rosa, em Macatuba

^  Bcdtri/ dc OlivciM
Beatriz de Oliveira

O empresário c ar
quiteto da Isamix Tranding 
Ltda, Edson Agnello, esteve 
reunido, na manhã da última 
sexta-feira (5), com o prefeito 
de Macatuba, Tarcísio Abel 
(PP), o Secretário dc Obras, 
Antônio Crotti, além do Se
cretário da Assistência Social, 
Marcos Olivatto, para jun
tos vistoriarem a finalização 
dc uma obra concluída pela 
construtora de Agncllo. Tra- 
ta-sc do prédio Mário Rosa, 
local destinado à acomoda
ção do Projeto Transforma
ção. mantido pela prefeitura.

Com a nova estru
tura, 0 prédio que fica loca
lizado no Jardim Bocaiuva, 
voltará a atender, dc manei
ra confortável, cerca dc 70 
crianças participantes do pro
jeto. Segundo explicações do 
prefeito Tarcísio, o "Projeto 
Transformação" visa ocupar 
crianças entre 7 e 14 anos, 
nos períodos contrários ao 
horário escolar, desenvol
vendo aulas dc dança, teatro, 
artesanato, educação am
biental e esportes cm geral.

Ele diz ainda que es
tuda a possibilidade dc trazer

I

Empresário Agnello junto ao prefeito Tarciso, o secretário Antônio Crotti e o asses5or de imprensa Sandro Alponte

aulas dc informática para o 
projeto aproveitando ainda 
mais a nova estrutura. "O es
paço agora está maior, c terá 
sua capacidade de atendi
mento ampliada", ressaltou.

Para Abel as me
lhorias eram necessárias, já 
que há algum tempo as ins
talações não atendiam mais 
as demandas do projeto.

Quanto à obra ele afir

ma que foi entregue dentro do 
cronograma estipulado, c que 
agora só aguarda a compra 
de novos mobiliários e a ins
talação dc alambrados para, 
então, rcinaugurar o prédio.

O construtor Agnello 
conta que a reforma foi ini
ciada cm meados dc abril do 
último ano e que no período 
foram reformados 230m\ 
além da ampliação dc apro

ximadamente 15()m̂  dc área.
Sobre a Isamix Co

mercial e Construtora Ltda ele 
revela já estar no mercado há 
23 anos. Com sede cm Mauá, 
São Paulo, a Trading fúndiu- 
-sc à Isamix cm 20U2, for
mando a atual Isamix Trading 
Ltda, com filial cm Lençóis 
Paulista, desde 2009. "Atu
almente contamos com um 
quadro dc 23 colaboradores

na cidade, distribuídos entre 
operacional, técnicos, admi
nistradores c prestadores dc 
serviço", conclui o arquiteto. 
Entre os segmentos que atua, 
a empresa presta serviços 
c locação no setor da cons
trução civil junto a órgãos 
públicos c na participação 
dc processos licitatórios.

Além de atuar no 
serviço de monitoramento

predial, comércio de imó
veis, digitalização dc docu
mentos, editoração e confec
ção de impressos cm geral.

Como diferencial da 
sua empresa o arquiteto des
taca a qualidade na prestação 
dos serviços. "Infelizmcnte 
algumas empresas pecam pela 
má qualidade nos métodos dc 
construção", lamcntaAgnello.

Ele cila como exem
plo os alicerces de algumas 
casas da região que teriam 
sido levantados com tijolos 
de cerâmica, que em contato 
direto com a terra, acaba pre
judicando a estrutura da resi
dência no futuro. “São esses 
cuidados que a Isamix Tran
ding costuma adotar cm suas 
áreas de atuação", ressalta.

Na região, só no úl
timo ano, a Isamix concluiu 
obras como a reforma da 
Unidade dc Saúde da Famí
lia Dr. Osmar Francisco da 
Conceição, cm Macatuba. A 
revitalização da Praça San
to Antônio e a construção 
de um auditório, ambos em 
Agudos, além do reforço na 
fundação da Câmara Legis
lativa de Bauru, que atual
mente está em andamento.

Obras da UPA devem continuar atrasadas
Ccraliio [>Ias

A construção ainda se encontra em fase de acabamento

Rotary promove 
almoço beneficente

Geraldo Dias

Um ano, um mês e 
dois dias, este seria o perío
do de atraso, hoje, na con
clusão da UPA -  Unidade 
dc Pronto Atendimento - dc 
Lençóis Paulista, localizada 
no centro da cidade, caso ti
vesse sido cumpndo o prazo 
anunciado na placa dc pro
paganda cm frente á obra. 
Embora encoberta, ainda é 
possível visualizar a data ofi
cial dc 10 dc março dc 2012.

Prazo que, dc acor
do com 0 Diretor dc Saúde 
Municipal Márcio Santarém, 
ainda deve scr prorrogado por 
até mais seis meses. Segundo 
seus cálculos, o prédio deve

rá ser entregue pela Corcril 
Serviços de Jatearaento Ltda. 
atual empresa que trabalha na 
obra, no final do mês dc maio.

Depois disso, a obra 
vai passar pela fiscalização 
dc três colcgiados: Regio
nal. Estadual c Ministério da 
Saúde. O que deve levar ain
da mais .ircs meses. A partir 
dai, segundo cie. no que diz 
respeito à prefeitura o Dire
tor Santarém, garante poder 
agilizar o processo dando 
inicio imediato às instala
ções dc equipamentos, mo
biliários e pessoal. Contudo, 
parte desse processo também 
deve passar por licitações.

Sobre as causas para 
0 atraso, Santarém destaca

a rescisão de contrato pela 
primeira construtora licita
da, a Drummond & Andrade 
Ltda, segundo ele, motivada 
por problemas junto à Re
ceita Federal. "O processo 
para uma nova licitação le
vou aproximadamente cinco 
meses", justifica o Diretor.

Q diretor destaca 
lambem que algumas mu
danças propostas pelos enge
nheiros c arquitetos da pre
feitura, visando uma melhor 
estrutura e o aumento da área 
construída, também teriam 
contribuído para o atraso. 
"A principio as estruturas 
seriam metálicas c acrílico, 
mas resolvemos mudar para 
alvenaria, além de aumen

tarmos a área construída em 
3Ü0m^", conta Santarém. "As 
alterações representaram um 
aumento de RS 350 mil o 
custo final da obra", explica.

Quando concluída 
a Unidade dc Pronto Aten
dimento deve atender a uma 
população dc pelo menos 200 
pessoas por dia, de acordo 
com previsões da Diretora 
dc Saúde Municipal. No lo
cal serão disponibilizados 
dependências dc pós-con- 
sulta, radiologia, urgência» 
sutura, gesso, clctrocardio- 
grafia, reidrataçâo, posto dc 
enfermagem, quartos, far
mácia, esterilização, lava
gem, dcscontaminaçào de 
materiais e um posto policial.

Concurso Público! Primeira parceU IPTU

Beatriz de Oliveira

Neste domingo, a 
partir das 12h, o Rotary dc 
Lençóis Paulista vai promo
ver 0 almoço beneficente 
"T  Porco Pizza". O even
to será realizado na sede da 
instituição, na avenida Pa
dre Saiústio, n® S09. Centro

A renda arreca
dada será destinada á Le
gião Mirim do município 
No cardápio, porco rechea
do, acompanhado dc arroz, 
farofa c saladas. As bebi

das são vendidas à parte.
O presidente do 

Rotary. José Avelino Plac- 
ea. ressaltou que esta será 
a primeira edição do evento 
c que cie espera contar com 
um grande número dc cola
boradores. "Será um almoço 
para toda a família, lembran
do que crianças até 12 anos 
não pagam", diz Placca.

Os convites cus
tam 30 reais c podem 
scr adquiridos na Hot 
Sound. na avenida Padre 
Saiústio, n‘̂ 499, centro.

Abertas inscrições 
para concurso da Prefei
tura, que devem scr feitas 
pela internet até o dia 17 
de abril, pelo site www.
lcncQÍspaulista.sp.gOY.b_r.

Taxa de inscrição: 
30 reais para Agente Co
munitário dc Saúde c Moni
tor Cultural c 60 reais para 
Especialidades Médicas

Os candidatos 
sem acesso à internet po
dem efetuar a inscrição por 
meio do Programa Acessa 
São Paulo, disponível no 
Centro do Empreendedor.

Agente Comunitário

dc Saúde. Vagas; 02 
Remuneração' RS 1.017.00

Especialidades car- 
diologia, clímea geral, saúde 
da família, cndocrinologia. 
ncuropcdialria, ortopedia, 
pediatria, rcumatologia. 
Vaga: uma para cada
especialidade. Remunera
ção: RS 10.948.69 (saúde da 
família com carga horária 
dc 40 horas) c RS 2.449,97 
(demais especialidades com 
carga horária dc 10 horas) 
Monitor cultural - dan
ça modenia jazz 
Vaga: uma. Remuneração:

I 177,49.

ISS vencem no próximo dia 15

Beatriz de Oliveira

A pnmcira parcela 
do IPTU -  Imposto Predial 
e Territorial Urbano - c do 
ISS -  Imposto Sobre Ser
viço -, pagos pelas empre
sas c profissionais liberais, 
tem vencimento na próxi
ma segunda -  feira (15).

O contribuinte que 
optar pagar a cota única ou 
em até três vezes, irá rece
ber desconto dc 20Vo sobre 
0 valor a scr pago. Já quem

preferir parcelar os paga
mentos poderá faze-lo em 
até no\’C parcelas, porém 
sem a opção da dedução.

Com relação a débi
tos anteriores, o contribuin
te deve procurar o Balcão 
dc Atendimento da Prefei
tura c solicitar a impressão 
da segunda via das parcelas 
em atraso. Para impostos 
com cobrança cm juizo é 
preciso ir ao Setor dc Re
cuperação Fiscal, na aveni
da Nove dc Julho 803/813.

m u s i c a i

Venda'dé"lnstrum entos M u sica is  
A u las de vio lão I G uitarra I Baixo .  - - - ' F r - .

%Violã'1 C a va co

R. Anita G^ibaldi, 7-38 - Centro - Lençóis Pta
st^k. musical@hotmail.com
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4 CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS VENDE-SE

VEN DE
C A SA  SM CO N STAUÇAO  EM  M ACATUBA

Próxim a ao Teatro M unicipal. Bairro  Novo. 
Tróa dorm itórios com 90 metros 

quadrados de construção 
e terreno de 250 metros quadrados. 

C onstruçio  na laje , licenciada, 
com água e energia.

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

Fone: (1413263.4214
UMA AR£A d e  TERRAS-
-com 15.960,00m2-€n- 
tre os bairros ld.Santana 
e ftesidencíat Açai-R$-

• 1.500.000,OO-TOLÉDO 
IMOVEI-3263-0187.

JARDIM VILIAGE - casa

com 3 dorm.sendo 1 
suite cA>anheira de ht> 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozinha/banhei- 
ro social/lavandería/ 
edícula com churra^./ 
b an h e iro /d esp en sa/ 
garagem 2 carros-R$- 
-400.000,00-TO LED O  
IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM VILLAGE; so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suite c/closet e banh. 
hldrom./sala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h a /d e sp e n sa /  
lavanderia/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
•550 .000 .00  TOLEOO

O P A T  IN FO R M A  
O P O R T U N ID A D E S  D E  

E M P R E G O S  D IS P O N ÍV E IS
Montador ilr Andaime» 

Montador de r>i>1 só riu/Forro» 
Montador de Estruturas Metálicas 

Montador de Móvait 
Montador de *iofi 

Motorista Carreteiro (CNH E) 
Motonita Carreteiro (CNH E. Dispo* 

nihüidade para vij)âr) 
Motorista Carrtteiro/Canavieiro 
Motortsta de Cuindalto (MOPP r 

Curso Guindâlto)
Motorista de ônibus (Curso de Trani* 

porte Coletiv*o)
Motorista Entregador (CNH C ou D) 

OficiáJ Geral (Entrega de Chopp) 
Oticiàl Gerai / Caseiro 

Operador de Empilhadeire 
Operador dc Irriga^áo 

Operador de Máquina de Prensa 
Operador de Maquinas (Em Unha de 

produçáo' Sem eapenènda) 
C>peradurde Pá Carregadeira (5 Vogas) 

Operador de Tomo (CNC) 
Operador de Transbordo (experíincia 

como Motorista ou Tratonsta) 
Operador de Vefculos (eapenéncia 

como Tratorttu ou Pá Carregadeira)
Pizzaiolo

Profesaor de Educa^io Física (Com 
Graduaváo completa eCREF) 

Professor de Espanhol (2 Vagas) 
Profesaor de (ngUi (4 Vagas) 

Proteuor de Ingtès (Letru Cursando/ 
Completo e converra^áo avançado)

Quimico
Rec de Crédito (TURNO [)A TARDE)

Serralheiro 
Supervisor de Vendas 

Supervuor de Manuten^áo Mecânica 
Wiculoa Pesados 

Tapeceiro
Técnico de Enfermagem do Trabalho

(2 vagu)
Tknico em [n(brmálica 

Técnico de Manuten^io de Miquutu 
TomeifD MecinicD 
Tratonsta AgricoU 

Tratoriila Agrícola (Vaga exdusiva 
para portador de deficiência parcial) 

Vendedor Externo 
Vendedor Interno e Externo 

Vendedor (2 vagas) 
Vidraceiro

Vogo> váH doi d r  o cv rd o  co m  o  p ro ro  d rte rm in a d o  p e h  e m p te ço d o f

Afisdor de Corrente 
Anaiista/Téc. de SisL dc Inturmaçáo 

Analista Operacional / Controlador de 
Centro Operacional 
Assistente Comercial 

Aisistentede Almoaarifado 
Atendente Banho c Tosa 

Auxiliar Administrativo e EKniò' 
rio (Gnidua(áo Adm /Contábll ou 

Sistemas)
Auxiliar tic AinK>xanlado 

Auxiliar de Controle dr Qualidade 
Auxiliar de Exlras*áo de Açúcar 

Auxiliar de Fabricação de Açúcar 
AuxilUrde Insentário Florestal (Sem 

expenéncia/Ensino médio) 
Auxiliar dc Laboratório (Maaculina/ 
Desejávet: Téc em Açúcar e Álcool) 

Auxiliar de Produção 
Auxiliar de Produção de Reciclados 

Auxiliar MecAmeo Diesel; Autos 
Carpinteiro Auxiliar 

Carregador/Movimenudor de Merca
dorias (45 Vagas)

Caseiro 
Contador / RH

Coordenador de Manutenção de Ma* 
qum u (Morar em outro estado) 
Coxinheira ein Geral (6 Vagai] 
EletTKtsta de Autos (3 Vaga^ 

Eietricista de Manutençio Industrial 
(aceita %/ experiência cJ curso SENAÍ) 
Eletricista InstrumenlisU (Técnico em 

Elétrica ou InstrumentaçAo) 
Eletricista de Manutençio Geral (Com 

ou Sem experiência) 
Eletricista Instalador/Montador 

Encanador
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Frentistâ / Operador de Caixa 
Funileiro

Gerente de Vendas 
Gerente Comerciai 
Linha dc PrrHiuçlD 

Lombador
Lubnficador de Mlquinas 

Marceneiro
Mccimeo de Caminhio 

Mecânico de Manutenção de Autoi 
Mecânico de Máquinas Pesadas 

Mecânico de Máq. Agneoias (2 Vagas) 
Medintcn d t Motor a Diesel 

Mecânico d e j^ o re s

P tn  eaóêttnrtm m  n» «sum a 4o MT. b a n  <owo» acar aortanóo RG. CBf 

CariMr* á» IrahiBw^ Camp>«vwit» á» Jnrtm ço 9 Numrre 4o RS (Pare quam pm «w ) 

tr(w rn«(ó #stl4 | V ó J 2100 Ramal 2 ou no M t H («C cl JoaquHn G iBnN . t l  C<‘mro

IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM rTAMARATI -
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 
ambíentes/sala de jan- 
tar/sala de tv/escritórío/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d erla/d esp ensa/área  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$* 
-550 .000 ,00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARAT1: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 sufte c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderla/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500.000,00-TO LEO O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM rrAMARATI; 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/closet e banh. 
hldrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavab o /banhe iro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500.000.00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 sufte c/doset e banh. 
hídrom^sata de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banhelro / 
cobnha planejada/ 
despensa/lavanderla/ 
garagem 2 cartos/-R$- 
-5 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVBS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERQAL; 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sufteAl2 salas/ 
copa/cozínha/banhei- 
ro/despensa/edicula c/ 
ch u rra sq ue I ra/ga ra ge m- 
-R$-500.000,OO-TOLEDO 
IM0VEIS-326SO187.

CENTTW; la.CAS<V: 03 
dormysala ampla/2 
banhelros/lavanderia/ 
2a. CASA: 02 dorm/ 
sala/cozinha/banheiro/ 
lavanderia/ 3a. CASA: 
salSo c/churrasqueira/ 
banheiro e cozinha- 
-todas edihcados no 
mesmo lote de terreno- 
-RS-700 000,00-TOLE0O 
IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI; 
brado c/03 donn.$endo 
1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan-

tar/escritório/cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/área 
de lazer com písona/ 
garagem 2 canos-RS- 
-650 .000 .00-TO LE0O  
IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI: 
sobrado com 03 dorm. 
sendo 1 sufte/varanda/ 
mezanino/sala de estar 
com lareira/sala de jan- 
tar/banheiro/coztnha/ 
lavan d eria/g arag em  
coberta 2 carros/com 
frente para a lagoa-RS- 
-400 .000 ,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-32634n87.

CENTRO: 03 dorm./ 
sala/cozinha/2 banhei
ros/) avanderia/próxima 
a antiga Gráfica-R$- 
-126.000.00-TO LED O  
IMÓVEIS-3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto fleK 
com 26.000 km ótimo 
p/ fínandamento 3264- 
3644/961DS960 shop 
cars veículos

Resta sedan 2008 1.0 
preto, completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Flesta Hatch 2011 prata 
riviera completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

C3 Picasso gix 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veículos

Picasso gtx 2010 prata 
f in  completa 3264-3644 
/9610-S960 shop cars 
vekrulos

Paík) E l 1.5 97 ■ 
R$3.000,00 d^ entrada 
4 48 parcelas fra s  de 
R $350 ,x  com tran- 
ferencia grábs - 3264- 
1613/7834-9576

Palio EX 98 - R $ 3 .0 X ,X  
de entrada 4 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferenoa grábs 
•3264 1 6 U /7834-9576

Palio EX 98 - R $ 3 .0 X ,X  
de entrada 4 48 parce
las fuas de R$367,50 
com tranfererKla grátis 
-3264 1613/ 7834-9576

Uno EP 96 • R $ 3 .0 X ,X  
de entrada 4 48 parce
las fbes de R$262.SO 
com tranfererKia crábs

-3264-1613/7834-9576

Flesta GL 2 X 1  
R $ 3 .0 X .X  de entrada 
4 48 parcelas fuas de 
R$350,X  com tran- 
ferencta grátis ■ 3264- 
1613/ 7834-9576

Montana 2008 1.4 prata 
completa com rd 4 som 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Gol 2 0 X  - R $ 3 .9 X ,X  
de entrada 4 48 parce
las fixas de R$399,X 
com tranfererKia pátis 
- 3264-1613/ 7834-9576

Sedan 98 
R $ 3 .9 X ,X  de entrada 
4 48 parcelas fbas de 
R$399.x com tran- 
ferenoa grátis ■ 3264- 
1613/7834-9576

Morua GL 95 
R$3iXX ),X  de entrada 
4 48 parcelas fbas de 
R $ 360 ,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

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

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

Uno EX 99 - R $ 3 .0 X ,X  
de entrada 4 48 parce
las fixas de R$315,X  
com tranfererKia grátis 
-3264-1613/ 7834-9576

CG Tftan 150KS 2004 - 
R $ 1 .5 X ,X  de entrada 
4 36 parcelas fbas de 
R$148,50 com ban- 
ferenc» grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Astra Hatch AOV. -2009
-  Completo - Flex -  Prata 
>(14) 32643033

Bandeirante Cab. Dt^la
- 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Btozer AOV. -  2005 -  
Completo • Álcool -  Pra
ta -(14) 3264X33

Uno EX 99 R S 3 .0 X X  
de entrada 4 48 parce
las focas de R$315,X 
com tranferenoa grátis 

3264-1613/7834-9576

Vectra GL5 94 
R$3.0x , X  de entrada 
4 48 parcelas fbas de 
R $360,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2 X 2  
R$3.0X/}0 de entrada 
4 48 parcelas fixas de

R $385,x com tran
fererKia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Slena EX 2 0 X  -
R $3.5X ,X  de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R $420,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1 6 U / 7834-9576

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

Corsa Wind 1 .0 -  1996
-  Gasolina -  Cinza - (14) 
3264X33

Bandeirante Cab. Dupla
- 1990 -  Diesel -  Azul - 
(14) 3264X33

Palio EX 98 - R $ 3 .0 x ,X  
de entrada 4 48 parce
las fixas de R$367,X  
com tranferenoa grátis 
-3264-1613/ 7834-9576

Vectra GLS 94
R $ 3 .0 X ,X  de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R$360,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1 6 U /7834-9576

H b X  1.6 2013 3264- 
3644/9610-59X shop 
cars veículos

Honda BIz C IX  2 X 2  - 
R$1.2x,X  de entrada 
4 36 parcelas fixas de 
R$122,x com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

S -X  25  Cab. Dupla -  
1999 -  Diesel -  Azul - 
(14)3264X33

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

S -X  Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Ecosport xtt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Esco rtG L9S-R $3 .0X ,X  
de entrada 4 48 parcelas 
flw s ifc R$394,x com 
tranfererKia grátis 
3264-1613/ 7834-9576

CRV 2 0  IX  Aut. 4x2 -  
Completo - 2011 -Ga
solina -  Branco - (14) 
3264X33

Escort L IO -1 9 9 3 -G a
solina • Vermelho - (14) 
3264X33

Florino Fu rfio  Rre 1.3
-  M12 -  Flex -  Branco - 
(14)32643033
Golf GL 2.0 -  Completo • 
2003 -  Gasolina -  Preto 

(14)3264X33 
Ford Ka 1 .0 -2 0 0 9 -Flex 
-P ra ta -(14) 32643033

Meriva Maxx 1.4 -  Com
pleto - 2011 -  Flex -  Pra
ta -(14) 3264X33

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

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

Xsara Picasso -  2 X 7  -  
Completo -  Flex -  Preto 
0n ix-(14) 32643033

Xsara Picasso -  2003 -  
Completo -  Gasolina -  
Prata-(14) 3264X33

Flesta Sedan 2011 1.6 
prata rtviera completo 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

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

Stllo 1.8 Blackmotion 
Dualogic -  Completo - 
2010-F le x -P re to -(14) 
3264X33

Strada Cab. EsterKi. -  
2008 -  Flex -  Gnza - (14) 
3264X33

Vectra Sedan Elite 2.0 - 
2010 -  Completo ■ Flex 
-Preto  (14)3264X33

Vectra Sedan Expression
-  2 X 7  -  Completo -  Flex
-  Preto - (14) 3264X33

Xsara Picasso -  2010 > 
Completo -  Flex -  Prata 

(14) 3264X33

C3 1.6 Exdusive -  2 0 X  
-Completo -  Flex -  Preto 
-(14) 3264X33

CMc 1.8 LXS -  2 X 7  - 
Completo -  Gasolina -  
Chumbo-(14) 3264X33

VAGAS DE 
EMPREGO

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

RSIOTERAPIA (SUS E 
WkRTKULAR)
Eestamos já atendendo 
com corn^nio SUS 
INF. RUA PERNAMBU
CO, 333 - Jd. Cruzeiro ou 
3264-97X.

PROFESSOR (A) DE ED. 
FÍSICA
Preosa-se de professor 
(a) para aulas de r>ata- 
ção, infantil e adulto.
Rua Pernambuco, 333 
- Jd. Cruzeiro ou 3264- 
9 7 X .

GRAVAÇÃO do DVD Gru
po Gospel Ao Cubo 
U XAL: Memorial da 
América Latína/SP EN
TRADA FRANCA 
DATA; 23/03 ás 17h - Van 
saindo de Lençóis R$ 
X ,X  (Salda ás llh )  
9763 3322 (Diego) / 
9765 4821 ou 8215- 
9 7 X  (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 Raul Gonçalves de O liveira, 124 
Centro • Lençóis Paulista

ISAMIX
CONTRATA

Carpinteiro de Forma de Concreto 
• Armador de Ferragem

mandar currículos para
ísamíx.tradíng<S)yahoo.co

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oüveira. 1 

Centro * Lençóis Paulista

notícia'̂ DE LENÇÓIS

—  ^

ou nada acontece!

L

Envie seu 
classificado

para
J o r n a l G n o t l c l a s i t o l ^ n c o i s . ^ ^ o f P . i í .

OU ligue para 
( 1 4 )  3 2 6 3 - 1 0 6 2

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

E-mail: elshadday34@hotmail.com 
Lençóis Paulista - 5P

r
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) 3263-6214r  m

Educação para a vida
ativaqualificacoes@yahoo.com.br

mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
mailto:elshadday34@hotmail.com
http://www.saletecortez.com.br
mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br
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Hospital psiquiátrico de Jaú pode ser fechado em 20 dias
Sc não houver ciiimenlo de repasse de verbas, a instituição deixará de atender 6,S municípios, incluindo Lençóis Paulista

CURTAS

Fachada da Associação Hospitalar Thereza Perlath, em Jaú, prestes a ser fechado

Maité Arantes

A Associação Hospi
talar Thcrcza Pcrlatti dc Jaú

-referência psiquiátrica em 
casos dc internação dc doentes 
mentais c dependentes quími
cos- pode deixar de atender

t

pacientes do Sistema Unico 
dc Saúde- SUS. O motivo é 
a falta dc estrutura financeira 
do hospital que não tem mais

como aguentar os sucessi
vos dcficits. que passaram 
dc 1,5 mi dc reais cm 2012,

Atualmente, 00% 
dos pacientes da associação 
são atendidos pelo SUS, ou 
seja, dos 370 leitos do hos
pital. 350 são destinados a 
pacientes custeados pela rede 
pública dc Saúde. Entre ja
neiro c dezembro dc 2012, 
Kl Icnçocnsc passaram pelo 
hospital, c ate março des
te ano 30 foram internados.

O repasse de verbas é 
feito pelo Ministério da Saú
de e governo do estado Dc 
acordo com Anlonio Ruiz, 
presidente da entidade, o 
hospital recebe mcnsalmenic 
R$ 57(lmil. mas só a folha de 
pagamento c encargos traba
lhistas custa R$610 mil. “A 
diária da ala dc psiquiatria c 
dc RS90.00. mas o SUS paga 
R$42,30. Temos também 
gastos com medicamentos.

alimentação c roupas. Nosso 
orçamento está estourado”.

O prazo dado pela 
direção da associação para 
que se resolva a questão ter
mina cm 20 dias. No entanto, 
a entidade está analisando o 
pedido da Regional de Bau
ru em estender por mais 50 
dias a data dc fechamento, 
na expectativa dc que a si
tuação possa ser revertida.

Representantes le
gislativos de Lençóis c ci
dades da região tem enviado 
Moções ao Ministério da 
Saúde, cm apoio ao hospi
tal. O vereador André Sasso 
(PSDB), destaca que o hos
pital é referencia psiquiátnca 
para Lençóis e outros 67 mu
nicípios, que juntos somam 
uma população de 1,8 mi 
dc pessoas. “As moções são 
para que não se feche o hos
pital, prejudicando toda essa 
população”, diz o vereador.

Servidores concluem curso de postura I Prefeita Bssína convênio para vestiário
pessoal e profissional no trabalho

Da Redação

Foi concluído na 
quarta-feira (10), o curso dc 
postura pessoal c profissio
nal no ambiente dc trabalho 
ministrado pelo visagista, 
Tony Martins, aos funcio
nários da Câmara Muni- 
npal dc Lençóis Paulista.

Neste último cncon-
A

S  . 0 consultor dc imagem 
L / um rctiospccto das au
las c uma dinâmica muito 
interativa, cuja mensagem 
principal era a importân
cia de "vestir a camisa da 
empresa”. Para Martins, 
"uma corporação só é ca- 

I paz dc cumprir o seu papel'

se contar com profissionais 
sérios, dedicados, que traba
lhem dc forma coesa, equi
librada e ética”, resumiu.

O presidente da 
mesa, Humberto Pita e sua 
esposa Rubia Carla Jorgetto, 
fizeram questão dc partici
par do encerramento. Pita 
quis saber dc todos os ser
vidores qual a contnbuição 
que o curso teve no seu tra
balho c na sua vida pessoal.

Depois, ressaltou 
que é fundamental que to
dos coloquem cm prática 
tudo o que foi abordado 
durante as aulas para criar 
um padrão de qualidade 
ainda maior na-Câmara.

P a Redação

A prefeita Izabcl 
Cristina Campanari Loren- 
zetti foi a São Paulo na últi
ma quarta-feira, 10 dc abril, 
para assinatura dc convê
nio no valor dc R$ lOt) mil, 
que serão destinados para a 
construção do vestiário no 
campo dc futebol Arlindo 
José Vcloso Filho, na Vila da 
Prata. A assinatura do con
vênio ocorreu na Casa Civil.

O pedido foi fei
to cm março dc 2012, por 
Hclvio Mazzini, presiden
te da Associação de Mora
dores da Vila Antonicta c 
Vila Paccola, ao Deputado 
Milton Leite Filho (DEM).

DtvulgAÇáo

Prefeita Bcl posa ao lado do G

Segundo afirmações 
da Prefeita Bcl, a obra é mui
to importante para os usuá
rios daquela área esportiva c 
virá completar aquele espaço 
que já é bastante utilizado. "O

contato c a apresentação do 
pedido ao deputado foi feito 
pelo presidente Mazzini, um 
cidadão preocupado com as 
necessidades daquela região 
da cidade”, complementou.

Carona de volta
O tucano Chico 

Naves questiona o Execu
tivo: Porque os pacientes 
que são transportados de 
ambulância até o Hospi
tal Público, após recebe
rem alta, não são levados 
de volta com o mes
mo transporte público?

Direitos Iguais
Em requeri

mento. Dr" Pitta pede 
explicações do Execu
tivo sobre o tratamen
to a fiincionários das 
creches municipais. O 
vereador foi procura
do pelos colaboradores 
que alegam, sobretudo, 
desigualdades financei
ras em relação a outros 
funcionários municipais.

Parabéns
comunicadores!

Foi assinada por 
todos os vereadores, | 
moção que parabeniza 
os jornalistas pela data 
de 07 de abril que co
memora o Dia do Jor
nalista. No documento 
foi destacado o papel 
fundamental do profis
sional na construção de 
um mundo democrático.

Visita militar
A Câmara rece

beu durante a sessão de 
segunda-feira a visita 
do novo comandante da 
Polícia Militar, Capitão 
Paulo César Valentin. 
Em reunião com os par
lamentares, ele discutiu 
assuntos de segurança 
pública e se mostrado 
bastante engajado nas 
soluções dos proble
mas de ordem pública.

POLICIA

PM põe Base Móvel nas ruas como prevenção a assaltos CURTAS;/^
Beâtri2 ik  Olivcin

3iü.:ríz de Oliveira

c?

\  Base Comunitá- 
Nijvel da Policia Militar 

sta pelas principais ruas do 
centro dc Lençóis para coi
bir furtos c roubos na região.

O veículo começou 
a circular pela região cen
tral desde o dia 1 de abril, 
com dois soldados que es
tão intensificando a patru
lha aumentando a segu
rança dos comerciantes e 
pessoas que passam pelo local.

O soldado Faulher 
que acompanha a base mó
vel, afirma que a ação ini- 
cialmcntc funcionará dc 
segunda a sexta-feira em 
horáno comercial. "A prin
cipio estaremos pelas ruas do

centro das 9h às IKh, mas a 
intenção c expandir o aten
dimento a comunidade tam
bém aos sábados”, explica.

O palrulhamcn- 
lo preventivo estará pelas 
ruas XV de novembro, 7 de 
setembro. 25 de janeiro e 
Geraldo Pereira de Barros.

Desde o início das 
atividades, Faulher disse que 
não houve registro de fur
tos e roubos no comércio 
durante a presença da base.

Além da abordagem 
policial a indivíduos em ati
tude suspeita, os soldados 
fazem distribuição dc panfle
tos educativos à população.

“Queremos que as 
pessoas se conscientizem 
das ações dc segurança que

devem ter quando vão a 
bancos ou andem pelas ruas 
com cartões ou altas quan
tias cm dinheiro”, ressaltou.

Na abordagem, a PM 
sugere algumas dicas de se
gurança à população como; 
as mulheres devem andar 
com a bolsa junto ao cor
po, em filas ou fora de ban
cos deve-se evitar conver
sar com pessoas cstranlias, 
principalmentc se o assunto 
for dinheiro, já os comer
ciantes devem trabalhar com 
valores mínimos no caixa,

A Base Comunitá
ria está à disposição para 
dúvidas, esclarecimento ou 
suspeitas que possam repri
mir futuros assaltos c rou
bos no centro dc Lençóis.

PM encaminha 
jovem à DIJIJ

Na tarde dessa terça- 
. -feira um adolescente foi enca- 
* minhado pela Polícia Militar 

a DIJU - Delegacia da Infân
cia e Juventude -, de Bauru. 
O menor, de 15 anos foi abor- 

; dado pela PM em atitude sus
peita. no Jardim Primavera. 
Durante a abordagem, os 
policiais constataram que o 

jovem  tinha um miuidado 
dc medida sociocducativa a 
cumprir, cujo motivo nào foi 
informado. Apreendido, o 
menor deve ficar temporaria
mente à disposição da justiça.

Policia Militar distribui panfleto educativo para a populafào

IS AMIX
“T rab a lh e  com  quem  faz h istó ria .”

Homem em briagado agride amásia
PriM>êl

locaçao

A vitima mostra marcas no corpo depois da agressão

Construção
isam ix.trading@ yahoo.com .br

Beatriz de Oliveira

A autônoma R.P.S., 
dc 31 anos, foi agredida 
pelo companheiro L.M.P, 
motorista, dc 28 anos. 
na noite do último sába

do (7). na Vila Contente.
O fato ocorreu por 

volta das 22h, depois que o 
motorista, dc acordo com re
latos. icria chegado embria
gado cm casa. A mulher conta 
que ele teria bebido até àque

la hora cora amigos, em bar 
no Distrito Alfredo Guedes.

A mulher afirma 
que, ao chegar em sua resi
dência ele icria dado início 
a uma discussão, passan
do cm seguida a quebrar as 
mobílias da casa. Bastante 
alterado, ele teria começado 
então a agredi-la fisicamente.

Ela disse que ele só 
parou dc atacá-la quando ela 
conseguiu correr para a casa 
de uma tia. que mora pró
ximo dela c pediu socorro.

A polícia foi chamada 
c quando chegou ao local, en
controu a vítima com algumas 
manchas dc sangue pela rou
pa. O agressor também teve 
o rosto c 0 toráx arranhados.

Os dois foram le- 
até a delegacia e 
dc lavrado o BO. 

foram liberados.
Caso 0 motorista seja 

indiciado como agressor, po
derá responder pela Lei Ma
ria da Penha por violência 
doméstica c pegar dc três me
ses a três anos dc detenção.

Porte de 
entorpecente 1

Cerca dc scic gramas 
dc crack foram encontrados 
com um músico, morador do 
Jardim Maria Luiza I, na noi
te da última terça-feira (9) 
A PM. em ronda
avistou Fernando Antonio 
Fusco, dc 36 anos. que ao 
ver a viatura, jogou uma pe
quena embalagem no chão.

* No embrulho, cinco pedras 
dc crack que Fusco afmnou 
ser para consumo próprio

Depois do bo
letim dc ocorrência, o 
músico foi liberado

vados
depois
ambos

Porte de 
entorpecente 2

A PM apreendeu oito. 
gramas dc cocaína c um grania 
dc maconha na madrugada dc 
tcrça-feira(9). no bairro Ibaic

O estudante W.G 
S. 17 c 0 desemprepdo Raij 
Henrique Marchioli passe
avam cm unia moto Hon-: 
da. vermelha, quando foram 
abordados pelos policiais »

Com eles a PM cn-| 
controu três porções dc co-' 
caina e uma dc maconha, 
totalizando nove gramas, 
dc entorpecentes. Eles fo-! 
ram encaminhados da de
legacia. a droga aprecndi-| 
da c os mesmos liberados

mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
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Paralímpicos lençoenses competem em SP Espaço do Atleta

Gerülüo I)u$

Maité Arantes

A equipe lençocnsc 
de atletas paralímpicos, re
presentante da Associação 
dos Deficientes Físicos de 
Lençóis Paulista - ADE- 
FILP- chega a São Paulo para 
0 Circuito Loterias Caixa 
2013, que começa hoje, (12), 
e termina no domingo, (14).

E 0 segundo ano que 
Lençóis participa da competi
ção em nível estadual. Além 
da fase regional, o Circuito 
também tem a etapa nacio
nal, onde atletas que apresen
tam os melhores resultados 
são classificados para uma 
fase internacional, até chega
rem aos Jogos Paralímpicos.

A comitiva que em
barcou para a capital é forma
da por 18 pessoas, entre eles 
dez atletas c oito integrantes, 
divididos entre comissão téc
nica c acompanhantes. “Neste 
ano vamos disputar duas mo
dalidades, natação c atletis
mo. No ano passado não com
petimos nas piscinas, mas este 
ano temos boas expectativas

A atleta Geisiane Barbosa durante treinamento para o Ciradio Loteria Caixa

com relação aos nossos dois 
nadadores, comenta Rafael 
B lanço, preparador físico.

Os atletas são asso
ciados da ADEFILP, alguns 
até trabalham na associação.

distribuídos cm vários seto
res. Segundo Rafael, apesar 
do alto nível do Circuito, a 
equipe está preparada. “Ano 
passado conseguimos algu
mas medalhas e uma quebra

de recorde brasileiro nos 100 
metros dc atletismo. Estamos 
treinando ininterrupiamcntc, 
os competidores tem se empe
nhado. Nosso objetivo c che
gar à fase nacional", conclui.

Seguem acirradas as competições do JOS JOCI
nrvoilgaçki

Equipes femininas disputam cabo de guerra em torneio

Beatriz de Oliveira

As primeiras dis- 
puüis dos Jogos do SESl 
(JOS) e Jogos do Comer

cio e Indústria (JOCl) fo
ram conquistas pelas em
presas Zabct e Duraflora.

A competição é orga
nizada pelo SESl com o apoio

da Prefeitura por meio da Dire
toria dc Esportes e Recreação.

Na noite dc quinta- 
-feira (4), a modalidade 
Cabo dc Guerra feminino 
foi a primeira a ser dispu
tada. e a empresa Duraflora 
conquistou o primeiro lu
gar ao enfrentar a Zabet.

Já no cabo dc guer
ra masculino, a Zabet fi
cou com o título, segui
da por Lwarccl e Lwart.

No sábado (6), a 
modalidade Damas teve 
como vencedor o jogador. 
Valdcmir Benedito Aranha 
da Prefeitura de Lençóis, c

domingo, no Xadrez, a me
dalha dc ouro foi para Ro
drigo Fantini, da Lwarccl

Amanhã às lOh ha
verá Tiro ao Alvo no Gremio 
Recreativo do Grupo Lwart. 
Logo mais, às I4h no Gi
násio Tonicâo começam os 
jogos dc futsal masculino.

No final dc semana, 
a pescaria será a modalida
de da vez no ADC Espaço 
c Lazer, às 14h, no mesmo 
horário acontecem partidas 
dc futebol no Estádio Mu
nicipal João Roberto Vagu- 
la - o Vagulão -. c no Grê
mio Recreativo da Lwart.

Felipe Pereira 
Quintilhano
Inspinido |X>i estrelas 

do tutcbol como Ronaldo e R('- 
naidtnho (laúcho Felipe resol
veu aos 10 anos que também que- 
na seguir cíUTcira nos campos. 
Ho|c aos 23 anos. é monitor 
e jogador de futebol amadi'r 
lençoensc. “Nâo joguci no fu- 
leb(»l prLtfissioiuil. porém tive 
muitas vitórias re]'resenton- 
do u modalidade da minha 
cidade Conquistei 28 me
dalhas como atleta amador" 
A conquista muis marcan
te de Felipe oci»rreu cm 
2012. na 7“ Copa Len
çóis de I utebol Amador.

Joelmir Rodrigues 
da Silva

Praticante de ciclis
mo hã 20 anos. .loelmir leve o 
pnmciro conlul«» eoin o esporte 
pL«r acaso Ele trabalhava em 
uma oíicma dc bicicletas quan
do jo\em  e certo dia foi convi- 
dido a participar de um treino 
Jücimir tem 35 anos e costu
ma treinar apôs o expediente 
di> seu trabalho ci>mo assis
tente administrativo ‘*lem 
final de senuna que costu
mo percorrer até 150km. 
A determinação do esportis
ta o ajudou a conquistar me
dalhas em vários cumpetT- 
nalos regionais dc ciclismo.

Talles Henrique Soares 
Tomazini

Alicia do vô
lei. 1 alies |ogu na posiçào 
de libero pela categoria in- 
lanto-)uvemÍ de Lençóis 
‘T u via os pígos na IV e me 
interessei Fui procurar salx-r 
onik’ eu pixiia praliciU’ e encon
trei o projeto vôlei ptn aqui"

() estudante e lam
bem atleta, lii/ que n^o pas.sou 
|Mir iieniiuma dificuldade para 
miciar a miHlalidadc No vô
lei lá ganhc>u cinco medalhas 
durante os oito meses Je tiei- 
lu» ‘Pretendo ano que vem |o- 
gar |x.*!n cidade de Cumpinas

O

CULTURA

Pianista premiado faz Concerto em Lençóis
Divulgaçio

Beatriz de Oliveira

Amanhã às 20h a 
Casa da Cultura apresen
ta o Concerto A/B com 
o pianista Vitor Araújo.

Com apenas 23 anos 
0 artista pernambucano apre
senta músicas do seu último 
álbum, A/B,!ançadocm2()l2.

Aos nove anos Vi
tor começou os estudos no 
Conservatório dc Pernam
buco dc Música c já na in
fância conquistou torneios 
pernambucanos dc piano.

O ápice dc seu talen
to como pianista no cenario 
dc música erudita surgiu após 
lançar o primeiro DVD Toc 
(2008). que lhe rendeu mui
tos prêmios, inclusive dc ar

tista revelação da Associação 
Paulista dc Críticos dc Arxc

No repertório da 
apresentação Vitor irá mos
trar sua ousadia perante o 
piano -  famoso por tocar 
pisando sobre as teclas 
executando músicas român
ticas misturadas a elemen
tos populares c eruditos.

Para conhcccr mais 
sobre 0 som do pianista, o 
CD A/̂ B está disponível para 
download dc graça no site 
w w w .vitoraraujo.com .br.

A apresentação 
será gratuita c os lugares 
são limitados sendo neces
sário realizar reserva ante
cipada na Casa da Cultura.

Mais informações no 
telefone: 3263-6525

V '

Kim de semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista .
Humaita Hall -  (hoje) Ser
tanejo com Rodrigo Monte- 
negro às 23h30 / Casa Four 
(amanhã) Rock-Samba
com Club 5 ás 23h.
Jaú:
Savana -  (amanhã) Amigos 
S/A, Thiago Bcllini c dj 
Funk Chick às 23h.
Barra Bonita:
Dubim -  (Hoje) Banda Ba- 
rulhinho Bom às 22h. 
Pederneiras:
Clube Náutico -  (amanhã) 
Música eletrônica OUT 
Alicn Tnp com vários dj's.

Humaita Hall: 3263-0273 
Casa Four: 3264-5100 
Savana: w'ww.faccbook.
com/savana.iau 
Dublin: 3641-0234

Distrito Alfredo Guedes recebe amanhã
Projeto Criança Feliz

I
f(

• t

/ -•

A6ENDA CULTURAL
JS/04 - 20h

Casa da Cultura
Concerto A'B com o 
pianista VTtor Araújo 
Entrada Franca 
Lugares Limitados 
Reserv as no Local

N/04 - I4h às I6h

Casa da Cultura
Workshop dc Dança Con
temporânea voltada para 
Duo - com Prof Rubens 
Barbosa
20 vagas • Reservas no

Beatriz de Oliveira

Neste final dc sema
na o Projeto Criança Feliz vai 
reunir atividades culturais na 
quadra esportiva do Distrito 
dc Alfredo Guedes das I4h30 
às 17h

A programação in-

rifteadeiras e atividades 
educativas fazem a alegria das crianças

Lançamento do CD 
Derrubando Gigantes

14/04 - 20h

CASA DACULTL RA 
Espetáculo dc Dança 
“Quando cu vim dc lá 
pra cá” - Grupo Oficina 
dc Dança dc Batucatu 
Entrada Franca

15/04-19h,t0

Espaço Cultural 
Cidade do Livro
Projeto;
Para Ler os Clássicos 
Entrada Franca 
Agendamento no Local

clui oficina de artes, jogos, es
túdio dc maquiagem artística c 
resgate dc jogos c brincadeiras 
tradicionais. Toda a ação é su- 
perv isionada por monitores.

O coordenador do 
projeto Cláudio Josc dos San
tos, afirma que o objetivo do

projeto c difundir a cultura 
popular nos bairros dc Len
çóis para crianças e adoles
centes gratuitamente.

O Projeto Criança 
Feliz percorre diversos bair
ros da cidade promovendo a 
inclusão dc jovens.

Hoje as 20h30 o cantor gospel 
Márcio Angélico fará o lança
mento do C n  "Derrubando

Gigantes”
A apresentação do novo tra
balho será na Casa da Cul
tura Prof* Maria Bove Cone- 
glian com entrada é gratuita.

16/04‘ I9h30e2Ih

CASA DA CULTURA 
A Escola vai ao Teatro 
Espetáculo “Medeia" 
Ingressos RS 5,00 
Agendamento dc turmas 
Fone; (14) 3263-6525

17/04-09030

CASA DA CULTURA 
Espetáculo “Carmem" - 
Grupo Aire Flamcnco da 
Casa da Cultura 
Entrada Franca 
Reserv as no Local

http://www.vitoraraujo.com.br
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ENTRETENIMENTO 7

Capitão América 2:
Font€: sitÊ O fiu k o

O Retorno do Primeiro Vingador

A Marvcl confirmou nesta segunda (8) o início das 
filmagens de Capitão América 2: O Retomo do 

Primeiro Vingador, divulgando em seu site a 
primeira imagem de Steve Rogers (Chris 
Evans) de costas, com o escudo do super 

^  -herói.
As gravações ocorrerão em Los 

Angeles,Cleveiand e Washington,
de acordo com o próprio

estúdio.

The Cure agita platéia de SP com
mais de 3 horas de show
Durante mais de 3h e cerca de 40 músicas, Smith 

e banda (Jason Cooper. Roger ‘O Donnell, Simon Gallup e 
Reeves Gabrels) fizeram a alegria de um público numeroso 
(cerca de 30 mil pessoas, segundo a organização do evento) 
e misto, composto de velhos e novos fas, muito entusiasma
dos com 0 que testemunhavam.

Ao fim, agradeceu o carinho e, como sinal de 
bom agouro, profetizou: ”Nos vemos muito em breve”

Produtor diz que carreira de Justin 
Bieber está com os dias contados

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Peter 
Mensch, produtor de bandas bem conhecidas como Red 
Hot Chili Peppers e Metallica, disse que a carreira dc Jus
tin Bieber está próxima do fim, mesmo com o cantor sendo 
jovem.

Para o especialista musical, em tres anos, ninguém 
mais vai falar sobre Bieber, se ele não fizer alguma coi
sa agora para salvar a sua reputação, perante o público. 
De acordo com Mensch, até o produtor de Justin, Scooter 
Braun, anda assustado eom o comportamento do astro teen.

Jlefí&ocãa da Sematm
importante saber olhar o rio por onde a vida passa

ter coragem de deixar ele te levar".

^ o * c ó b c o p o  d a  ^ e m a n a

Áries
de 21/03 a 20/04

Esta semana marca o 
inicio de uma nova etapa em sua 
vida, ariano. Mas hoje o clima 
é Introspectivo. Perceba o que 
deve deixar para trás, para que 
receba de braços abertos novas 
energias e situações. Ouça a voz 
interior, a intuição. Desenvolva 
a fé e a sensibilidade. Observe, 
contemple.

Touro
de 21/04 a 20/05

Esteja atento às suti
lezas. Não se envolva em situ
ações de mártir ou vítima nas 
amizades. Sincronicidades que 
apontam o caminho do futuro 
e com quem vocé vai percorrê- 
-lo, taurino. Energias sensíveis, 
transcendentes e criativas estão 
evidenciadas neste inicio de se
mana.

■

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Um dia importante 

para se conectar com o que tem 
valor sagrado para você, gemi- 
níano. Percepção de como os 
projetos profissionais e os pro
pósitos pessoais pedem sensibi
lidade e entrega. Lua e Mercúrio 
no signo de Peixes indicam uma 
energia inspiradora, imaginati
va, sonhadora.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Meditação, fé, leituras 
e reflexões espiritualistas estão 
estimuladas neste início de sema
na. Você vem sentindo um cha
mado a desenvolver mais a sua 
sensibilidade e espiritualidade, 
canceríano. Assimile os Intensos 
aprendizados espirituais das últi
mas semanas. Conecte-se.

Leão
de 22/07 a 22/08

Muitas ilusões foram 
escancaradas e transformações 
se mostraram necessárias, leo
nino. Nesta segunda ^ça uma 
pausa e observe o que aconte
ceu ao longo dos últimos dias. 
Perceba os valores emocionais 
e espirituais que lhe são impor
tantes e conscientize-se das ilu- 
;ões.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Momento de refletir 

sobre os últimos acontecimen
tos na esfera dos relacionamen
tos, virginiano. Ficou claro que 
você não deve mais adotar a 
postura de mártir ou de vítima 
nas relações. Aprendizados im
portantes de afeto Incondicio
nal. Mas atenção com enganos e 
ilusões.

Libra
de 23/09 a 22/10
Cuide da saúde como 

um bem precioso a ser zelado. 
Observe como você absorve 
energias, libriano. Arte, medi
tação, espiritualidade e terapia 
podem ser maneiras de você ter 
mais saúde. No trabalho e nas 
atividades cotidianas impera a 
necessidade de mais criativida
de e sensibilidade.

^  Escorpião 
^ ^ d e  23/10 a 21/11

DIa com forte energia 
afetiva e criativa. Mas cuidado 
com auto- Indulgência e vitimi- 
zação.Perceba como o amor é 
uma energia espiritual, multo 
mais do que um sentimento.
O envolvimento com a arte e a 
fé auxilia a lidar melhor com as 
suas emoções, escorpiano.

^ de 12/04 a 19/04

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Conecte-se com sua 
voz interior. Dia em que é fun
damental ter um tempo para si. 
Reflita sobre o que ocorreu nas 
últimas semanas e como você se 
sente a respeito, sagitariano.

Questões familiares, 
emocionais e espirituais estão 
em pauta. Muita sensibilidade.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01
Dificuldade de lidar 

com as situações de uma forma 
lógica e racional. Esteja atento à 
intuição. Dia de grande sensibili
dade e imaginação, que devem 
ser canalizadas positivamente, 
caprlcorniano. Cuidado com 
mal-entendidos na comunica
ção. Observe, reflita. Não se per
ca em devaneios.

Aquário
de 21/01 a 19/02
Cuidado com equí

vocos e ilusões que podem en
volver o dinheiro e negócios, 
aquariano. Reflita sobre o que 
é prioritário para você e como 
isso pode estar atrelado a desi
lusões que teve. Desenvolva a 
criatividade, a imaginação como 
talentos preciosos que geram 
recursos.

Peixes
20/02 a 20/03

Lua e Mercúrio em seu 
signo indicam um dia de mui
ta sensibilidade e emotividade 
aos pisclanos. Evite devaneios e 
idealizações excessivas. Intuição 
auxilia a perceber os caminhos.

Comunique-se com | 
carinho, sensibilidade. Arte, fé e 
projetos sociais enfatizados, pls- 
ciano.
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ABADE
ABALIZAR
ABDUTOR

ABESPINHAMENTO
ABORBULHAMENTO

ADJACENTE

BANALIZAR
BARCAROLA
CABALÍSTICO
caceteaçAo

CACO
CATINGA
ECÓLOGO

TiRINHA DA SEMANA
«ttrBnh«nolt*.b lefspot.coni

PI(3}UÊ ATé NTO 
AOS SE6UIf^TES 

SIN TO /V ^ A S: 
LETAROIA, 

PULSO PRACO, 
EVÍREmiPAPÊS 

PRIAS, 
SANORA/VI6NTOS 
é VPONTANCOS

p EN su e , é ?
SEI.

^ M B /S

Palavras Cruzadas
fonte: httpy/horoscopovlrtuol.uol.com^r/
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iesftes tiA pele. (S

. Concha do mar u u d a  para c 
fulum. (5)
Nesie momento. (5)

. Infecçio que prouuj 

. Ftor rosa. (7)
10. Instrumento com dentes usado p 
cortar coisas (plural). (8)
11 Metal prectosa (4)
13. Famoso cantor de música sertaneja.
K6)
15. Calmo, sossegado, trarviuiia (6)
17. S l ^  da antiga Uniio Soviética. (4)
18. Cilncta que estuda os animais. (8)
11. Comportameoto, modo de agir. (7) 
Z3. Plurude dor. (5) 
i4 Ter ódio. (5)
25. Assentos (em inglês). (5)

v o m c A is
1. Liquido produzido pelo fígado. (5)
3. Presente em malas, bolsas, calças je-

(5)
Pessoas que discursam em público. (8) 

i. Fios usados em cercas. (6)
>. Rezar. (4)

Sabor ácido, amargo. (7)
9. Firumça. garantia, abonacio. (5)
12.0  "Pai Ja  Geometria". (8)
13. Feminino de deus. (5)
14. Aquele que nasceu. (7)
16. Lutair segulirdo as regras do boxe. (6) 
19. Calio, jargào. (5)
10, Machado d e __ . o maior rioroe di
tcralura brasileira. (5) 
l. Conjunto de pessoas incubidas dc

o mérito de coisas ou pessoas 
4)

•  » •

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

EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
OE PESSOAS CONSCIENTES
CiLsa Guimaraes

•r

i
i '

PARADA
Kfi; ' in' f

UM PACTO P C I A  Vl f iA

ACTION
. %• t I*

Luiz Augusto Soares

♦ Corfes
♦ Sobrancslho
A Henna e permanente
♦ Maquiagem

♦ Penteados
\ Químicas em geral

♦ Manicure e pedicure
♦ Depllaçõo

cíllos

'D te a a r Q s q ,  ÔSÈ7=

ffD.liflníVKfTtOSD escenooioK Íü  IJe

http://www.noticiasdelencois.com.br
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RAPIDINHAS DA MANA
A lençoense Franciene 
Oliveira comemora 23 

anos no sábado e embarca 
domingo para os Estados 

Unidos, onde vai estudar e 
trabalhar. Desejamos boa 

viagem Fran! Mãe e filhos se divertem no Chiquínhos sorvetes.

Beleza 
no tatame

k'

Jovem, bonito e lutador de 
Karatê. Murilo Moura, 
de 15 anos, representa 

Lençóis em competições
regionais.

ietfdt Maconnl

T

Jovem
Empreendedor

i

Rodrigo Procnça c 
diretor do ClickLP 

(www.clicklp.com.br), o por
tal criativo c diferente. Em 
breve, trará novidades para 

Lençóis Paulista. 
Aguardem!

As adolescentes 
Ana Paula e Heloísa 

aproveitam a tarde para 
tomar um açaí e suco 

no Dolce Aroma..

(03/04)
Noemi Godoy 

(09/04)
Eríco Agnetio 

(10/04)
Bia Líndione 

(11/04)

VIVER BEM. CRESCER E SER FELl̂
VENCÍK^NTO DIA 15 DE ABRIL

http://www.clicklp.com.br

