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Idosos cadeírantes insatisfeitos
com 0 transporte municipal

A empresa Eliz Line reconhece parte do problema^ mas diz ((ue prefeitura também tem resposabilidades
Ma/ ccIu S\út\à

Idosos usuários do 
sistema de transporte de Len
çóis estariam insatisfeitos 
com 0 atendimento realizado 
pela empresa Eliz Line. De 
acordo com vereador Jona- 
dabc de Souza (PSC), idosos 
0 procuraram para reclamar 
que as carteiras de transporte 
foram recolhidas, e que al
guns usuários foram impedi
dos de embarcar, além de, cm 
alguns casos, terem a passa
gem cobrada. Problemas com 
0 sistema dc acesso a porta
dores de deficiência também 
foram apontados. Pág 03

Lençoense 
representa PNI

A indicação do me
talúrgico Daniel Toniolo ao 
cargo de primeiro dirigen- 

regional de todo centro- 
-oeste paulista, do Partido 
Nacional Indígena -  PNl, 
cuja criação foi oficialmen
te homologada no último dia 
10, é um fato a ser destacado 
na data em que se comemo
ra o dia do índio no Brasil. 
Embora surpreso, o dirigen
te destaca que nunca deixou 
as causas indígenas. Pág OS

Insatisfação: Idosos reclamam de transporte coletivo

Atleta paralímpica lençoense bate novo recorde
A equipe de atletas 

paralímpica lençoense retor
nou do Circuito Loterias Cai
xa, realizada em São Paulo 

»m 15 medalhas. Comanda
dos pelo técnico Rafael Blan- 
co, os atletas voltam como 
destaques da competição.

Além disso, a atle
ta Diusaléia Olíver bateu 
o próprio recorde nos 100 
metros cadeirante. Pág 06

Colisões 
leves entre 

veículos 
marcaram 
semana na

cidade

Tribunal de Contas 
aprova repasse

o  TC dc São Paulo 
emitiu no inicio do mes, um 
parecer favoráNcl aos repas
ses realizados pela prefeita 
Bei Lorenzetti ao terceiro se
tor durante o ano dc 2011.

O documento indica 
repasses à 12 instituições do 
município que, segundo os 
auditores, estão regulares.

As instituições con
tinuam aptas a receber novos 
bcnctlcios. Pág 03

Projeto Cineco
As crianças da escola 

da EMEF “Pref Ézio Pacco- 
la", participaram na manhã 
dessa quarta-feira, (17) do 
lançamento do projeto “Cine
co” que leva o cinema para as 
escolas.

O projeto integra a 
programação de aniversário 
de 155 anos da cidade cm par
ceria com a empresa Duratex, 
Rede Educarc c a Prefeitura 
dc Lençóis Paulista, Pág 03

Novos números 
da dengue

A Diretoria dc Saúde 
dc Lençóis Paulista divulgou 
na quinta (IS) os novos nú
meros da dengue no municí
pio,

Foram registrados 
86 notificações, sendo 45 re
sultados negativos. 12 casos 
importados, cinco autóctones 
-  contraidos na cidade. A di
retoria ainda aguarda o resul
tado de 24 exames Pág 03

Campanha 
do Agasalho

2013:
Localize os 
pontos de

Pág. 05
Com o tempo de 38 segundos Diusa bate o próprio recorde

coleta
Pág. 03
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Sot com algumas 
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Nõo chove!

Cam inhão em m ovim ento perde roda
)unu:i RaJn^iic^

Prefeito Tarcísio e a sseaor de impressa Sandro Alponte, recepcionam o empresário Agnelo

Na tarde dessa terça- 
-feira, (16), uma roda dian
teira se soltou do caminhão 
do SAAE -  Scr\'iço Autô
nomo dc Água c Esgoto en
quanto transitava pelo trevo

que dá acesso ao Núcleo Ha
bitacional Luiz Zillo, na Ave
nida Jácomo Nicolau Paccola.

O responsável pela 
manutenção da frota do 
SAAE, Cristiano Ticiano

D'avila reconheceu o pro
blema. "O motorista es
tava justamente indo pra 
oficina verificar o baru
lho na roda, mas acabou 
não dando tempo". Pág 03

CDNFIRA

Festival Internacional de 
Teatro de Bonecos
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Marcos Aparecido de 
Toledo é advogado, 

empresário e teólogo.

Diz-me com quem 
andas e eu direi 

quem és
Aposto que todos já 

ouviram essa frase, cspecial- 
mcnte dos pais. Quanto mais 
estreito 0 relacionamento, 
maior é a influência entre as 
pessoas, seja para o bem ou 
para o mal. É importante ava
liar 0 relacionamento, se posi
tivo ou negativo. Um bom re
ferencial é se àquela amizade 
0 faz sentir melhor ou pior. Em 
nosso circulo dc amizades de
paramos com mártires: ”os que 
sempre se fazem de vítimas”; 
os desmancha-prazeres: “são 
os pessimistas, negativistas”; 
os controladores:”aqueles que 
em tudo se intrometem”; os 
compressores; “são os que 
passam por cima dc tudo”; 
os falsos: “aqueles que, na 
primeira oportunidade apu
nhalam pelas costas”; os vul
cões: “fiamegam e explodem 
a qualquer momento”; os es
ponjas; “absorvem tudo, mas 
nào oferecem nada”. E, têm 
ainda, os fofoqueiros, invejo

sos, competidores etc. Certas 
companhias podem levá-lo 
ao declínio moral e espiritual, 
abalando a estrutura do seu 
caráter como que, uma peque
na inflltraçào na parede à qual 
não se deu a devida atenção.

Os relacionamentos 
tém seus estágios, que vão 
desde os superficiais, passando 
pelos sólidos até os mais signi
ficativos. Quando você procu
ra alguém que tenha objetivos 
semelhantes, valores, profis
são, hobbies, essa amizade fala 
muito mais em sua vida do que 
imagina. Olhe para o seu cír
culo de amizades, mas antes 
olhe para você mesmo. É co
mum atrairmos para o conví
vio pessoas que se identificam 
conosco. Cerque-se de pessoas 
melhores que você para que 
seus padrões sejam elevados. 
Como cristãos precisamos 
conhecer esse princípio bíbli
co e apiicá-lo às nossas vidas 
espiritual e pessoal. Associc- 
-se com aqueles que desejam 
crescer, pois, tenha sempre 
em mente que a escolha que 
você faz, é o que faz você. Na 
vida se remonta fmeassos ou 
sucessos decorrentes dos rela
cionamentos. Observe que as 
tristezas quase sempre decor
rem de maus relacionamen
tos, já que alguns dão ener
gia outros, !evam-na embora.

O certo é que a vida 
se toma muito longa com pes
soa errada e curta demais com 
pessoas certas. Nenhum rela
cionamento será sem sentido, 
sempre deixa marcas. Portan
to, seja sábio na escolha dos 
seus relacionamentos. A Bíblia 
ensina; “Quem anda com sá
bios será sábio, mas o compa
nheiro dos insensatos se tor
nará mal”(Provérbios 13:20).

Êxito, glória, pal
mas, triunfo, troféu, vitó
ria! Todo merecimento seja 
dado aos dez atletas lenço- 
enses paralímpicos que são 
apoiados pela Associação 
dos Deficientes Físicos dc 
Lençóis Paulista-ADEFILP. 
Aliás, antes de qualquer coi
sa, uma explicação; a expres
são Paraolimpico foi substi
tuída pela Paralímpico. Em 
novembro dc 2011, o Comi
tê Paraolimpico Brasileiro 
(CPB), assim chamado desde 
sua fundação, cm 1995, apro
veitou para anunciar que es
tava trocando de nome “para 
SC alinhar mundíalmente aos 
demais países”. É um pouco 
complicado de entender o 
motivo, mas vamos adotar o 
termo sem muita discussão.

Bom. vamos voltar ao foco 
deste editorial: nossos atle
tas heróis. Adjetivo eles 
como heróis porque tem to
das as qualidades de guer
reiros. Além dc enfrentar a 
superação da própria defi
ciência, suplantam desafios 
para trabalhar c treinarem.

A Diusalcia. chama
da carinhosamente de Diusa, 
que conquistou a medalha 
de ouro nos 100 metros ca- 
deirante. treina somente aos 
sábados. E não é porque ela 
é uma atleta preguiçosa c 
desleixada, mas sim porque 
trabalha, c jornalista, c como 
a maioria dos brasileiros tem 
que lutar pelo pão de cada dia. 
Não pode esperar cair do céu.

Ouvindo-a contar 
um pouco sobre sua vida, sua

rotina de trabalho c treinos, 
fiquei envergonhada e admi
rada. Envergonhada porque 
me canso só de pensar cm dar 
uma volta na pista dc atletis
mo andando; e admirada com 
0 modo que vive a vida sem 
reclamar, apesar dc ter todos 
os motivos para murmurar.

A minha admiração 
não é só pela Diusa. ela se 
estende a todos os compe
tidores c também ao pro
fessor Rafael Blanco, pelo 
trabalho maravilhoso que 
tem realizado. Nâo c fácil 
mibalhar com deficiência 
dc apoio. Sabe o que cha
mo dc deficiência de apoio 
caro leitor? A insuficiência 
dc patrocínio e estrutura.

Apesar do grande 
resoaldo auc a ADEFILP

oferece aos atletas, acre
dito que muito mais pode 
ser feito. As cadeiras, por 
exemplo, são adaptadas 
com rodas dc bicicleta. Por 
que não juntar grandes em
presas da cidade c comprar 
uma cadeira apropriada? 
Ah, uma cadeira custa 15 
mil reais, é muito caro. Mas 
Lençóis é uma terra abenço
ada e tem cacife para bancar.

A maior glória dr 
jogos nào es- 
conquista dc - 
própria compe 
bretudo no cxi 
que todos os .ai
regam". Por isso, mc sinto 
honrada por tc-Ios como re
presentantes da minha cida
de. logo meus representantes 
também. Parabéns heróis*

Exploração 
mineral para um 

futuro melhor
Arnaldo Jardim
Deputado Federal pelo PPSSP  e 
presidente da Frente 
Parlamentar em 
Defesa da Infraestrutura

No úlümo dia três de abnl tive que 
criticar novamente o governo fede
ral, agora em pronunciamento na 
Câmara do» Deputados, pelo atra.so 
no envio da proposta do novo Có
digo de Mineração ao Congresso 
Nacional. Lamento profundamente 
também o fato dc o Executivo que
rer tratar o marco regulatório do se
tor por meio dc medida provisória

Lembrrímos que estamos 
falando de nova.s normas para auto
rizar pesquisas e pemulir a lavra, dc 
modilicação tnbutánu do setor além 
da detíniçãü e constituição da agên
cia reguladora do setor

ü  governo agb com ir- 
respoasabilidade ao demorar qua.se 
quatro anos para aprcsaitar uma 
proposta e agora querer unpor isso a 
toque de caixa. O novo Código me
rece debate aprofundado na.s comis
sões tcmátic8.s da CÂmaru Federal 
e do Senado e nâo uma tramitação 
superficial, como pretende o gover
no. f. uma atitude de desrespeito ao 
Congresso Nacional

ü  governo não quer a 
tran.sparência na discassão de uma 
das mais sensíveis questões nncii>- 
nais*!* Ou não se lembra da nossa his- 
tóna?
No inicio dos 1%0. a campanha das 
esquerdas nacionais “Mméno não

dá duas safras’* alertava os brasilei
ros sobre a exploração intensiva dos 
recursos naturais minerais do Pais e 
sobre os preços irrisórios pagos por 
companhias internacionais que os 
exploravam. Além da baixa remune
ração pelo que se extraia e da velo
cidade com que se arrancavam terras 
do solo brasileiro, sobravam cavas e 
buracos vazios sem proveitos cujos 
prejuízos só muito mais tarde mere- 
ceriain reprimendas ambientais.

Pois há mais de quarenta 
anos. vários saíras de variados mi
nérios e esburacados territórios de
pois. a atividade mmerária brasileira 
continua regida por um alquebrado 
Código de Mineração coiKebido 
pelo ditadura militar para dar conta 
dos desmandos denunciados pelas 
esquerdas e por indignadas gerações 
dc briLsileiros que viram literalmente 
a sua terra ir embora sob os seus pés.

O que vale ainda, com 
casuismos de portarias e regulamen
tos contraditórios, é o Dccreto-Lci 
n" 227, de 28 de fevereiro dc 1967, 
regulamentado pelo Decreto pre
sidencial n® 62.934, de 02 ik  julho 
de 1968 E, desde o ano passado, a 
extemporânea e ilegal suspensão de 
autorização de pesquisa e de conces
são de lavras.

O ex-ministro das Minas 
e Energia, Antônio Dias í^ite, cal
cula cm artigo publicado n’0  Glo
bo (I0/0.V13) que esse último ato 
do governo reteve cerca de 40 mil 
requerimentos e 120 portarias de 
lavras. Um número impressionan
te quando se compara com a média 
anual dc 26 mil requerimentos de 
pesquisa e de 280 portarias de lavra 
que o setor privado manteve entre 
2008e 2012

Em março de 2010, o

ministro Edison Lobão de Minas e 
Energia (que prosseguiu servido a 
presidente Dilma Rousseff), disse 
que a questão dos royalties da mine
ração é delicada. “Nós estamos con
cluindo estudos com o Ministério da 
Fazenda, estudando o que fazer com 
os royalties que são baixos no Bra
sil. Porém, existe uma carga tributá
ria elevada, nós não podemos retirar 
de nossos mineradores a competi
tividade no exterior. Então é uma 
questão delicada que precisa ser 
examinada com a razão e não com a 
emoção”, disse Lobão ao sair de au
diência pública sobre o novo código 
nuneral na Câmara dos Deputados

Nas suas contas, naquela 
época, avaliava que, sem alterar a 
carga tributária, os royalties do setor 
mineral poderíam ficar em tomo dc 
6^0 Tudo eslava em esmdo; "Acre
dito que em .'̂ 0 dias teremos uma 
posição”, dizia o ministro.

Além de tratar do valor 
dos royalties, o que o Estado precisa 
fazer há muito tempo -  e de maneira 
decente, cm projeto responsável -  é 
definir um marco regulatóno para 
as questões minerais (que incluirá o 
petróleo e o meio ambiente), a sua 
agência regulatória (qi^ passa pela 
reformulação e modernização dos 
órgãos setoriais) e uma política es
tratégica que nâo confunda recursos 
naturais com reserva de caixa do Te
souro Nacional.

A indefinição do Executi
vo é prejudicial ao País porque trava 
investimentos no setor, impede de
senvolvimento tecnológico estra
tégico e traz incertezas, abdica^e 
assim da função estratégica para o 
fiituro do Pais que a utilização racio
nal, sustentável dos nossos recursos 
naturais deverá trazcrl
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O FBI chega aos dados sobre dois suspeitos de cometerem as
explosões em Boston

A Polícia Fede
ral dos Estados Unidos 
avançou nas investiga
ções, e a partir de seleção 
de imagens chegou aos 
dados de dois possíveis 
suspeitos envolvidos, 
no atentado do último 
dia 15 de Abril em Bos

ton, que deixou mais de 
176 feridos e três mortes 
confirmadas. Embora as 
imagens obtidas sejam 
essenciais para a conclu
são das investigações, o 
clima no país ainda per
manece tenso após cartas 
e pacotes suspeitos terem

sido encontrados em pré
dios públicos. Eci enti 
vista a rede de televi 
CNN, o governado. 
Massachusetts. Doval 
Patrick, disse estar con
fiante de que o responsá
vel pelas duas explosões 
será detido.

Estado de São Paulo abre inscrições para CPF eletrônico
Após reunião en

tre representantes do fis
co e o vicc-governador 
paulista. Guilherme Afif 
Domingos, realizada na 
última semana, o Estado 
dc São Paulo vai realizar

inscrições eletrônicas no 
Cadastro dc Pessoa Física 
(CPF), hoje uma atribui
ção exclusiva da Receita 
Federal. A proposta c que 
São Paulo também crie 
caminhos eletrônicos para

que a população consiga 
se inscrever no cadastro 
gratuitamente, asseguran
do a importância sob os 
pontos dc vista da inclu
são social e da educação 
fiscal.

Camara aprova projeto que inibe formação de partidos
0 Rede Sustentabilidade.Sob pressão do 

do Planalto, a Câmara 
aprovou na noite dc 17 
de Abril, por 240 votos a 
favor, 30 contrários c 13 
abstenções, o projeto dc lei 
que limita o acesso de no

vos partidos ao Fundo Par
tidário c ao tempo dc pro
paganda na TV c no rádio. 
O resultado inviabiliza a 
candidatura da ex-ministra 
Marina Silva, que luta para 
fomiar seu novo partido.

E também atrapalha as 
pretensões do governador 
dc Pernambuco. Eduardo 
Campos (PSB). pois quem 
migrar dc legenda nào po
derá levar o tempo dc TV.
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LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

CIDADES 3
Idosos cadeírantes questionam Roda

Perdida

sistema de transporte público lençoense
^  _ A .  J L  Marcelo StalTü ^
Da Redaçáo

Alguns idosos, usuá- 
nos do sistema de transporte 
municipal gratuito, destina
do a pessoas com mais de 
60 anos, nao estariam sendo 
atendidos adequadamente 
pela empresa Eliz Line, pres
tadora do scr\dço na cidade.

As reclamações fo
ram levantadas pelo vereador 
Jonadabe de Souza (PSC), 
durante sessão da Câmara 
esta semana. Segundo Souza, 
usuários do serviço o teriam 
procurado reclamando de 
terem a carteirinha de trans
porte recolhida, de serem 
impedidos de embarcar, além 
de, cm alguns casos, terem 
a passagem cobrada. “Eles 
protestam contra a cobrança 
da passagem, aErmam que 
tiveram seus ‘passaportes’ 
retidos c, por isso, nào po- 
deriam mais andar nos ôni
bus" descreve o vereador.

Souza se comprome
teu a mandar requerimento 
ao setor de fiscalização da 
prefeitura, com a finalida
de de levantar o que estaria 
acontecendo. Cadciranics 
também reclamaram que 
na maioria dos veículos o

Sistema de carteirinhas deve ser substituído por identificação digital, diz empresa

elevador de embarque nào 
funcionaria adequadamen
te. Segundo Edson Santiago 
dos Santos, que é cadeirante 
e usuário do circular, o siste
ma só teria funcionado uma 
das vezes em que precisou “A 
probabilidade da plataforma 
funcionar c dc seis para um. 
Nào funcionando, depen
do das pessoas para entrar 
no ônibus", lamenta Santos.

Dc acordo com ex
plicações de Eduardo Grec- 
co, gerente geral da Eliz

Line, 0 que acontece é que 
a empresa vem implantando, 
desde o início do ano, um 
sistema eletrônico de con
trole nas catracas. “O novo 
sistema prevê a identificação 
do usuário apenas pela digi
tal, eliminando a necessida
de dc carteiras c até a apre
sentação do RG", explica.

Segundo ele, as re
novações tem sido feitas gra- 
dativamcnic, respeitando o 
vencimento do ‘documento’, 
que está atrelada à data dc

aniversário do usuário. Con
tudo, uma vez recolhida a an
tiga carteirinha, o idoso pode 
continuar usando o serviço 
apresentando apenas o RG, 
“O que acontece é que alguns 
não portam a identidade c 
isso pode gerar dúvidas quan
to a idade da pessoa", explica.

Greceo conta que 
também é comum familiaresp

utilizarem, dc maneira frau
dulenta, a carteira do idoso. 
“Através da digital isso já nào 
irá acontecer mais” prevê.

Quanto às platafor
mas para cadeirantes, o ge
rente diz que o problema está 
na sinalização dos pontos dc 
ônibus c na falta de guias re
baixadas, o que seria compe
tência da prefeitura. Segundo 
ele, a infraestrutura nào esta
ria adequada aos embarques. 
“Em alguns pontos não há 
guia rebaixada, cm outros, 
com a falta dc sinalização, 
alguns veículos param nos 
lugares dos embarques, o que 
também impossibilita a uti
lização do elevador", relata.

Grccco destaca que 
mesmo a plataforma da ro
doviária nào estaria devi
damente preparada para 
embarque c desembarque 
de usuários cadeirantes.

O Coordenador dc 
Transportes da Prcfcimra, 
José Alberto Placca, diz reco
nhecer que rcalmenic há al
gumas deficiências. Segundo 
ele, já existe um projeto para 
adequar a plataforma da ro
doviária, que deve ser conclu
ído até o final de junho. “Na 
medida do possível estamos 
corrigindo as sinalizações c 
pretendemos ainda nesse pri
meiro semestre concluir o re
baixamento dc todas as guias

Na tardo dessa quar
ta-feira um caminhão do 
SAAE -  Serviço Autônomo 
dc Água e Esgoto -  teve sua 
roda dianteira esquerda sol
ta enquanto transitava pró
ximo ao trevo dc acesso do 
Núcleo Luiz Zillo, na ave
nida Jácomo Nicolau Pac- 
cola. Apesar do susto, nada 
dc mais grave aconteceu.

O responsável 
pela frota do SAAE, Cris- 
iriano Ticiano D’Avila, 
explicou que o problema 
aconteceu devido às por
cas terem se soltado. “O 
incrívçl é que o caminhão 
se dirigia exatamente para 
a manutenção para iden
tificar 0 motivo do baru
lho que ele já apresentava.

Segundo D’Avila, 
a empresa responsável pela 
manutenção dos veículos é a 
Trucks e Carretas, 
que já está reparan
do os danos causados.

Aumento no número
de casos de Dengue

A Diretoria de 
Saúde dc Lençóis Pau
lista atual i/ou os regis
tros de casos da dengue 
na inanlià de ontem, (IR). 
Casos importados: 12 
Autóctones: 5

Projeto leva cinema a escola municipal Reservas pela
internet

,triz de Oliveira

Alunos da esco
la EMEF “Prefeito É/io 
Paccola". foram contem
plados na manhã da última 
quarta-feira, (17). com o 
projeto “Cineco” que tem 
como finalidade levar exi
bições de filmes às escolas.

Por meio de uma 
parceria entre a empresa 
Duratex, Rede Educare e a 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista. o lançamento do pro
jeto integra a programação 
de aniversário que mar
ca os 155 anos da cidade.

O módulo onde fi- 
1 acomodados o projetor 

e 0 sistema de som nos locais

das exibições é fabricado em 
estrutura de aço, com paredes 
confeccionadas com placas 
de embalagens recicladas.

“Este projeto é mais 
um presente que recebemos 
no aniversário de Lençóis, 
que beneficiará os alunos 
da escola E/io Paccola e 
a comunidade", comentou 
a prefeita Bel Loren/etti.

Segundo o diretor de 
criação e projetos da Rede 
Educare, Jonar Brasileiro, 
a “casinha de filmes" rece
bida pela escola, conta com 
200 títulos. “Sabemos que 
hoje 0 cinema é algo restrito, 
encontrado geralmente nos 
shoppings, e nem todos têm 
condições de frequentá-lo.

I )iv

Sessão de cinema projetada aos alunos da EMEF **Prefcito Ezio Paccola

A Diretoria dc Cul
tura de Lençóis começou 
ontem, a divulgar por meio 
do Facebook uma nova 
forma para reserva de in
gresso dc eventos culturais. 
Pelo site www.svmpla. 
com.br ou pelo link no Fa
cebook: wvv^wvv.faccbook. 
com/culturalcncois o in- 
lernauta pode reservar o 
ingresso para as apresenta
ções do Festival Internacio
nal dc Bonecos. É permiti
do um ingresso por registro. 
Assim será possível avaliar 
os resultados e adotar esta 
ferramenta para facilitar a 
integração das pessoas com 
a cultura e também alimen
tar nosso banco de dados.

Vacinação Contra a Gripe:
Meta, 80®/o de grupo de risco

Senai d isponib iliza Cam panha do Agasalho
cursos gratuitos segue até 31 de julho

Beatriz de Oliveira

Amanhã (20) 
o Ambulátorio dc
Espccialidadcs(AE) estará 
aberto das 8h às I7h para 
garantir as doses da vacina 
contra a gripe. A Campanha 
de Vacinação começou na 
última segunda -  feira (15) 
e segue até o dia 26. Em 
Lençóis Paulista, a vacina 
estará disponível gratuita
mente em todos os postos de 
saúde durante o horário de 
atendimento dc cada local.

Tem direito a imu
nização enanças dc seis 
meses a dois anos, gestan
tes, mulheres que deram 
à luz há menos de 45 dias, 
indígenas, trabalhadores 
da área de saúde c pesso

as acima dc 60 anos, con
siderados grupos dc risco. 
Em 2012, com a prorro
gação da campanha, a Di
retoria dc Saúde de Len
çóis conseguiu imunizar 
10.671 pessoas entre ido
sos, gestantes, crianças en
tre seis meses c dois anos 
e trabalhadores da saúde. 
Conforme dados da Diretoria 
da Saúde, a campanha deve
rá atender aproximadamente 
l .300 crianças entre seis me
ses c dois anos, 650 gestan
tes, mais dc 6,5 mil idosos, 
e aproximadamente 1.100 
trabalhadores da saúde.

O Ministério da 
Saúde recomenda que se
jam imunizados 80% 
das pessoas que com
põem 0 grupo dc risco.

Beatriz de Oliveira

A prefeitura dc 
Lençóis Paulista, por meio 
da Diretoria dc Desen
volvimento, Geração dc 
Empregos c Renda c o Se
nai - Serviço Nacional dc 
Aprendizagem Industrial -, 
abre inscrições para 201 
vagas destinadas a sele 
cursos profissionalizantes.

Os cursos são gra
tuitos e viabilizam maximi
zar a qualificação c requa- 
lificação profissional. Em 
nota o diretor dc desenvol
vimento, Altair Toniolo afir
ma que 0 projeto tem como 
objetivo contribuir para o 
crescimento e desenvolvi
mento da cidade, aumentan
do as chances do cidadão dc

aproveitar as oportunidades 
dc emprego que Lençóis 
Paulista e região oferecem.

As inscrições já 
estão abertas e podem ser 
feitas no Centro do Em
preendedor, localizado na 
Rua Ccl. Joaquim Ansel

Beatriz de Oliveira

mo, n“ II. das 8h às 17h.
O inicio das aulas 

acontece nos meses dc maio 
e junho de 2013 e serão mi
nistrados no Senai dc Len
çóis, exceto Costureiro e 
5S que serão realizadas no 
próprio local dc inscrições 
(Centro do Empreendedor).

A relação completa 
dc cursos oferecidos pode 
ser conferida pcssoalmen- 
tc ou pelo site da prefeitura 
hllp://vvww2.1encoispau- 
lista.sp.gov.br/cmprcgo

Começou na última 
sexta -  feira (12) a Campa
nha do Agasalho 2013 or
ganizada pelo Fundo Social 
dc Solidariedade dc Lençóis 
Paulista, que prioriza arreca
dar agasalhos e peças de rou
pa cm bom estado para serem 
distribuídos posteriormente 
às famílias dc baixa renda.

Para receber as pe
ças. as famílias carentes vão 
passar por uma entrevista 
realizada pela equipe téc
nica da Diretoria de Assis
tência e Promoção Social. 
Será considerada a renda 
per capita c o comprovan
te de residência para que 
a distribuição do número 
de peças seja doada apenas

a pessoas necessitadas. O 
bairro de Alfredo Guedes 
também será alvo da cam
panha pelo Fundo Social.

Os agasalhos po
dem ser doados até o dia 
31 dc julho nos seguintes 
locais: Diretoria dc Assis
tência c Promoção Social, 
Prefeitura Municipal, Cen
tro Municipal de Formação 
Profissional (CMFP), Senai, 
Condomínios residenciais. 
Quinta Companhia dc Poli
cia Militar . OAB, Base dc 
Corpo dc Bombeiros, Gru
po Lwart/Lwarcel, Zilor 
Energia c Alimentos, Suport 
Informática, Suzano -Celu
lose e Papel, Supermerca
dos, Escolas particulares c 
municipais, Jornais Tribu
na , Eco c Rádio Difusora.

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

em Pânico e Depressão

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

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

Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Lençóis Paulista (14) 3263-6214

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


ISAMIX
CONTRATA

Estagíário(a) de 
Engenharia Civil

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

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

o P A T  IN FO RM 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

ISAMIX
CONTRATA

• Carpinteiro de Forma de Concreto 
- Armador de Ferragem

mandar currículos para
isamix.tradíng(S)yahoo.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

CONTRATA-SE
PROFISSIONAL DE VENDAS
com experiência comprovada na área

de publicidade

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em carteira, 

mais benefício, mais comissão

NECESSÁRIO TER CONDUÇÃO PRÓPRIA

j mandar currículos para

jornal@noticiasdelencois.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro • Lençóis Paulista

Analista/Tíc. ile Sist. Jc  Infor-
nuçAo

Assistente de a]motaritadi> 
A.ssisteiiU‘ opei'aciünal (acdta 

nrleríncw)
AtenUente de baleou (lanchuneic) 

Atendcntc de baleáo do t.a(ó 
Atcndentc de lanchuncte/cantína 
Auxiliar adininistrativti (Agudos) 

Auxiliar dc almoxarifadu 
Auxiliar dc controlo do uualutailc 

Auxüiar do cozinha 
Auxjlar do escritono 

Auxiliar do extração de açúcar 
Auxiliar dc fabncaçào do açúcar 
AiLXilLur do invontihu tlorestal 

(sem experiéncui/cnsinn modio) 
A iuiliar dc laboratório (masculina/ 

doscjâvel Técnico om Açúcar e
Álcool)

Auxiliar de limpezo/serviçus gerais 
A iuihar de prodiiçúo 

Auxiliar mocinicudiosol/autox 
<!arpintoiro auxiliar 

(.'arregauor/movímcntadur dc 
mercadorias (45 Vagas) 

Caseiro
<'ascin> (trabalho para o c^sal) 

('onlador/ÍU l
Coordenador de manutonçào dc 

m iqum as (residirem  outro estado) 
Cozinheira cm (icral (2 vagas) 

numéstica/laxmeiro 
Ediuador social (gradiuiçAo om 

pedagogia completo ou cursando) 
F.lelricista do autos (3 Vagas) 

Fletricist.1 de manutenção (curso 
dcbOOhcNRlO) 

Eletricista do manutonçào Indus 
Irial (c/ ou s/ experiência c/curso

SENAI)
Eletricista Instrumentista (Técnico 

om elétrica ou instrumentação) 
Elotriasta do manutenção geral 

(com ou sem experiência) 
Eletricista instalador/montador 

Eletrotécnico 
Encanador

Engenheiro do segurança do 
trabalho 
Funileiro 
Garçom

Gerente de vendas 
Gerente comercial 
Linha de produçào 

L o m ^d o r
Lubrifteador de máquinas 

Marceneiro

MoLánico do caminhào 
Mocãnicü dc manutenção de Autos 

Mecânico do máquinas pesadas 
Mecânico dc maq. agricoUu (2

Vagas)
Mecânico do motor u diesc) 

Mecânico do tmlores 
Montador do móveis 

Montador do sofá 
Motorista de guindaltn (MOPF e 

('urso (iumdalto) 
Motorista de ónibus(curso de 

transporte coletiw)
Ohcial Cieral (entrega de chopp) 

Operador de caixa (farmácia) 
Operador do caixa (restaurante) 

Operador dc empilhadcira 
Operador de irrigação 

Operador dc máquina de prensa 
(produtos reciclados) 

Operador do p i carregadeira 
(Operador Je  rvçadcini cx>stal 

(urgente)
Operador de torno (CNC) 

Operador de w icujos (experiência 
aim o tratorisia uu pá carregadeira) 

Pintor industrial 
Pizzjiolo

Professor de educação tísica (gra
duação cximploia e CREF) 

Professor de espanhol (2 Vag.xs) 
Professor do inglês - 4 Vagas 

Pmfessor de inglês (letras cur- 
sandn/complelo e conversação 

avançado)
Químico

Rccupcrador de crédito (Sem 
experiência -  Turno da tarde) 

.Serralheiro
Serviços gerais (sem experiência/ 

masculina -  80 vagas) 
Serviços gerais (rcnorcsiamcnio) 

Soldador/montador 
Tapeceiro

Técnico dc enfermagem do 
trabalho

Técnico em informática 
Técnico cm nutrição / nutricionista 

Técnico de manutenção de m á
quinas

Torneiro mecânico 
Tratorisia agrícola 

Tratorisia agrícola (vaga exclusiva 
para portador üe deficiência 

parcial)
Vendedor de sersiços Vendedor 

interno c externo 
Vigilante

Vtigay wiNdo  ̂dr ocon/o com o pn uo determ inado pefo em pte^odot

?ani cadatzramtoto no «Mama atravH de M I, ba«a comporacar portando- ftG, ( t f .  
da Irabalw . U»npnMiante de l-ndaraço • Nvnara do n s  (Fan quem pOiMr) 

lfiformaçôes.(14) 1761^2100 RMnal 2 ou no MT. Rua Cd kNK|u*n>fial)nei 11 Centro

VAGAS DE EM PREGO

Precisa-se
de Carpinteiro para for
ma de conaeto  
Armador de Ferragem 
Martdar currkulos para 
jo rnal^no tíc lasdelen -

cols.com.br

PROFESSOR (A) DE EO. 
FÍSICA
Precisa-se de professor 
(a) para aulas de nata

ç3o, infannl e  adulto.
Rua Pernambuco, 333 
- id. Cruzeiro ou 3264- 
9700.

FISKITERAPIA

(SUS E PARTICULAR) 
Eestamos )á atendendo 
com convênio SUS 
INF. RUA PERNAMBU
CO, 333 • Jd. Cruzeiro ou 
3264-9700-

RESiDENCiAS
VENDE-SE

UMA ÁREA DE TERRAS-
■com 15.960,(X)m2-«ntre 
os bairros id.Santana 
e  Residencial Açai-R$- 
•l.S0Q.000,00-TOLE0O

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

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

IMOVEI-3263-0187.

íAROÍM VIUAGE casa 
oom 3 dorm.sendo 1 
suXe c/banheira de hí- 
dromassagem/sala de 
TV/sala de estar/saia de 
jantar/cDzínha/banheiro 
social/lavanderia/edícula 
com churrasq./banheífo/ 
despensa/garagem 2 car- 
ros-R$-400.000,00'TOLE- 
DO IMÓVEIS-32634)187.

JARDIM VILLAGE; so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suite c/cioset e banh. 
hidrom./sa(a de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z í n h a / d e s p e n s a /  
lavanderia/gatagem 3 
canos coberta/canif-R$- 
-550.000.00-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM fTAMARATI - 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sata 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 
sala de tv/esa)tóno/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d e r ia /d e s p e n s a /á r e a  
de lazer com pisdna/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVElS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo
1 suite ç^doset e  banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /lav a b o /b an h e iro / 
cozinha planejada/ 
d e sp en sa /lav an d e ría / 
garagem 2 carros/-R$- 
-5 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187,

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL
sobrado com 3 dorm. 
seruio 1 sufte/D2 salas/ 
copa/cozínha/banhei- 
ro/despensa/edicula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-RS-SOO.OOO.OO-TOLEOO 
IMÓVEIS-3263-0187. 
aNTRa
la.CASA: 03 dorm./sala 
ampia/2 banheiros/ 
(avar>deria/ 2a. CASA:
02 dorm/sala/cozínha/ 
banheiro/lavandena/ 3a. 
CASA: salão c/churras-

queira/banheiro e cozi- 
nha-todas edificados no 
mesmo lote de terreno- 
-R$-700.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI; 
sobrado c/03 dofm.$en- 
do 1 suite^ala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escrltório/cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
área de lazer com pis- 
clrta/garagem 2 carros- 
-R$<50.000.00 
TOLEDO IMCiVEIS 
3263-0187.

JARDIM riAMARATI: 
brado com 03 dorm sen
do 1 suite/varanda/me- 
zanlrw/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
ba n hei ro/cozi n h a/l ava n • 
dena/^ragem  coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa- R$400.000,00 
TOLEDO IMCiVEIS- 
3263-0187,

CENTRO;
03 dorm./sala/cD2inha/2 
banheiros/lavanderia/ 
prtbtima a antiga Gráhca- 
-R$-126.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS 326JÓ187

CARROS/M OTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preto fíex 
com 26.000 km ótimo 
p / financiamento 3264- 
3644/9610-5960 shop 
ca rs veículos

Flesta sedan 2008 1.0 
preto, completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Resta Hatdi 2011 prata 
rtviera completa 3264- 
3644 /9610-S960 shop 
cars veículos

C3 Pkasso glx l.S 2013 
prata completa 3264- 
3644 /961D5960 shop 
cars\«iculos

Pkasso glx 2010 prata

V E N D E
C A »A  EM C O N tm U Ç A O  EM MACATUmA

Próxima ao Teatro Municipal. Bairro Novo. 
Tréa dormitórioa com 90 metros 

quadrados de construção 
e terreno de 250 metros quadrados. 

Construção na laja, licenciada, 
com água e energia.

Valor de R$ 110.000,00
Aceitamos terreno como pagamento

Fone: (14) 3263.4214

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

Paio EL 1.5 97 -
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$350,00 com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

PaHo EX 98 - R$3.000,X 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferenaa grátis 

3264-1613/7834-9576

PaBo EX 98 - R$3.000.00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,SO 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576 
Uno EP 96 - R$3.000,00 
de entrada ♦ 48 parce
las fixas de R$262,50 
oom tranferenaa grátis 
•3264-1613/7834-9576

Flesta GL 2001 
R$3.000,00 de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$3S0,00 com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Gol 2000 R$3.900,00
de entrada -*■ 48 parce
las fixas de R$399,00 
oom tranferenoa grátis 
-3264-1613/7834-9576

Corsa Sedan 96
R$3.900,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$399,00 oom tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

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

CBX Twlster -  2007 -  
Gasolina ~ Preta - (14) 
32643033

Parati 6 4  1.6 -  2009 
-  Fie* -  Prelo - (14) 
32643033
fVugeot 207 xr ha- 
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-S960 shop 
cars veiculos

Ford Ka 2010 1.0 fiex 
prata 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veiculos

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

NOTÍCiÁS DE LENÇÓIS

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

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

p a r a
Jornal@ notíciasdelencois.com.br

o u  l ig u e  p a r a  

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

CG n tan  ISOKS 2004 
R$1.SOO,00 de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$148,50 com tran
ferenaa grátis - 3264' 
1613/ 7834-9576

Astra Hstch AOV -2009 
-Com pleto- Flex-Prata 
-(14)32643033

Bandeirante Cab. Dupla
1990 -  Diesel -  Azul ■ 

(14)32643033

Blazer ADV. -  2005 -  
Completo AJeod -  Pra
t a -(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 GL5 94
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas f ia s  de 
R$360,00 com tran
ferenaa grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Ford Ka 2002 
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$385,00 com tran
ferenaa grátis • 3264- 
1613/ 7834-9576

Slena EX 2000 -
R$3.S00.00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com trarv 
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Oassk Sedan 1.0-2011
-  Flex -  CJiumbo - (14) 
32643033

Corsa Wmd 1.0 -  1996
-  Gasolina -  Gnza - (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 GL5 94 
R$3.000.00 de entrada
* 48 parcelas f i» s  de 
R$360,00 com tran
ferenaa grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Honda Biz ClOO 2002 - 
R$1.2X,00 de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$122,(X) com tran
ferenaa grátis • 3264- 
1613/7884-9576

$-10 2.5 Cab. Dupia -  
1999 -  Diesel -  Azul • 
(14)32643033

Ford Ka 2004 
R$3.500,ÍX) de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Ecosport xft freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos 
EscortGL95-R$3.000,00 
de entrada * 46 parcelas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 LX Aut. 4x2 -  
Completo • 2011 -Ga
solina -  Branco • (14) 
32643033

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

Fiorlno Furgão Rre 1.3
-  2012 -  Flex -  BrarKO • 
(14) 32643033
GoK GL 2.0 -  Completo - 
2003 -  Gasolina -  Preto 
(14)32643033 

FordK al 0 -  2009-Flex 
- P r a ta -(14) 32643033

Mertva Maxx 1.4 -C om 
pleto - 2011 -  Fie* -  Pra
ta (14) 32643033

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

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

Xsara Pkasso 07 -  Com
pleto -  Flex -  Preto Onix 

(14)32643033

Xsara Pkasso 03 -  Com
pleto -  Gasolina -  Prata 
-(14) 32643033

Resta Sedan 11 1.6 pra
ta nvlera completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Sitverado Conquest
-  1997 -  Diesel -  Azul ■ 
(14)32643033

Sttlo L6 fiiackmotion 
Oualogic -  Completo • 
2010 -  Flex -  Preto - (14) 
32643033

Strada Cab. Estend. -  
2 0 0 8 -F le x -a n z a (1 4 )  
32643033

Vectra Sedan Elite 2J) -  
2010 -  Completo - Flex 
-P re to -(14) 32643033

Vectra Sedan Expmuixi
-  2007 -  C o.-: ■
-P re to  (14)32643T-

Xsam P k an o  !;.010 -
Comp'' ■ -  Prata
-(l4)J2o4áÚ33

C3 1.6 Exdusive -  2008 
-Completo -  Flot -  Preto 
(14)32643033

CKric 1,8 U(S -  200^- 
Completo -  Gasolina -  
Chumbo-(14) 32643033

Resta GL 2001 -
R$?.iaj0/X) de entrada
*  48 parcelas fixas de 
R$350,00 com tran
ferencia grálts • 3264- 
1613/7834-9576

C3 PIcavso gbr L5 2013 
prata complrt- 
3644
carsvBh-, ■

Palio El 1.5 97 ■ 
R$3.00ü,OU iJe entrada 

48 parcelas fixas de 
R$350,00 oom trarv 
feierKia grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Slena EX 2000 -
R$3.SQ0,00 de entrada
♦ 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com trarv 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Corsa Sedan 98
R$3.900,00 de entrada 
*  48 parcelas hias de 
R$399,00 oom trarv 
terendâ grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Palio EL 1.5 97 • 
RS3.Ú00,00 de entrada 
+ 48 parcelas fios de 
R$3S0.00 com tran
ferencia grátis • 3264- 
1613/7834-9576

T"

/

m u s ia a l
Venda^dé^lnstrumentos Musicais

I
Aulas de violão I Guitarra I Baixo

Violâ"l C avaco
P '

. “V íu à ic c d  c  S à fid n tw d .

Via, 27Í04
a fiaxUn deu Z3 :00k

3 c u lc

com a

/ítítcC ifM doi

30.00
%  V ia ^  .00

50.00

R Anita Gaijibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical(õ)hotmail.com

Reservas e Informações no escritório do Clube ou pelo tel. 14-38413096

Em São Manoel

mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
mailto:elshadday34@hotmail.com


política 5
Lençoense será dirigente regional do CURTAS
PNI (Partido Nacional Indígena), recém criado f- •J.

Arqmvo PctKnil

Geraldo Dias

No

O lençoense Daniel Toniolo» dirigente regional do PNI

dia cm que sc 
comemora o Dia do Índio, 
no Brasil, Lençóis Paulista 
tem um fato a comemorar 
justamente relacionado às 
questões indígenas. Foi ho
mologada oficialmcntc no úl
timo dia 10, a criação do PNI 
(Partido Nacional Indígena), 
sendo da cidade de Lençóis o 
primeiro dirigente regional dc 
todo centro-oeste paulista. A 
indicação do metalúrgico, Da
niel Toniolo ao cargo, foi uma 
surpresa ate para ele mesmo. 
Segundo suas afinnaçõcs, ele 
nem sabia da formação do 
partido. "Foi uma surpresa 
enorme quando rcccbi a liga
ção do presidente do partido, 
Ary Paliano”, revela Toniolo,

Ele conta que o con
vite aconteceu depois dc Pa-

liano tomar conhecimento 
de seu envolvimento com 
causas indígenas e ambien
tais. “Por volta dc 1^87 es
tive na região do Alto Ara
guaia. no Mato Grosso do 
Sul, fazendo um documen
tário. Fui pra passar um dia, 
acabei ficando 20*'. conta.

Foi nessa oportuni
dade que Toniolo conheceu 
várias lideranças indígenas, 
0 que acabou culminando na 
sua indicação. “Nunca mc se
parei das causas indígenas e 
principalmentc das causas re
lacionadas ao meio ambiente, 
principal bandeira do atual 
partido, tão bem representa
da por esse povo”, ressalta.

O dirigente de Len
çóis Paulista destaca como 
principais bases ideológi
cas do partido, alem da pre- 
ser\açào da Terra, ques

tões voltadas à inclusão dc 
minorias. “Vamos apostar 
na união dc todas a mino
rias para fonnarmos juntos 
uma única força”, diz ele.

O PNI já fala em lan
çamento dc candidaturas para 
a próxima eleição, cm 2014. 
Para isso é necessária apenas 
a coleta, até setembro próxi
mo, dc 400 mil assinaturas cm 
manifesto dc apoio ao partido. 
Contudo, ate o momento, ape
nas dois dias após o registro 
do partido, a legenda já soma 
cerca dc 27 mil partidários.

Como dirigente, o 
primeiro ato dc Toniolo foi 
viajar hoje para a cidade dc 
Peruíbe, no litoral paulista 
para. além dc participar das 
confraternizações pelo Dia 
do índio, divulgar às inúme
ras etnias presentes a criação 
do Partido Nacional Indígena.

Parabéns equipe 
da ADEFILP

I •

; Pelo desempenho,»
' superação c bons resul-;
! tados conquistados pelos 
: atletas paralímpicos, apoia- 
\ dos pela ADEFILP, no Cir- 
;Cuito Loteria Caixa, o ve
reador Emerson Coneglian 
(PSDB) encabeçou uma 

; moção dc congratulações ' 
I para a equipe lençoense. ■
: Ele destacou a ,
quebra de recorde nos 100 • 

i metros cadeirantes pela j 
 ̂atleta Diusalcia Oliver. i

f.

" ••• ^

■ ■

Vereadores participam do | Bel tem contas de 2011 aprovadas
encontro estadual sobre 

gestão da iluminação pública
Da Redação

R e u n i r a m - s e  
para debater a resolução 
414/2010, que transfere a 
gestão do sistema dc ilu
minação pública da Agên
cia Nacional dc Energia 
^létrica (Anecl) ao poder 
lihli local, os represen- 

taiuci dos partidos PSC c 
PSDB da bancada dos vere
adores de Lençóis Paulista.

O encontro ocor
reu na última terça-feira 
(16), no Centro dc Estudos 
e Pesquisas de Administra- 
çào Municipal, o Cepam.

Na ocasião foram 
discutidos os desafios a se
rem enfrentados pelas vá
rias cidades da região, que 
a partir o dia 31 de janeiro 
dc 2014, passarão a as
sumir a responsabilidade 
de manter a infraestrutu- 
ra da iluminação pública, 
como lâmpadas, postes, re
atores e transformadores.

De acordo com lide
ranças locais, a importância 
do Legislativo estar atento às 
mudanças nas leis é impres
cindível para atender a po
pulação lençoense de manei
ra eficiente c com qualidade.

Da Redação

Dc acordo com pa
recer emitido pelo Tribu
nal de Contas do Estado dc 
São Paulo, no último dia Ü3 
dc abnl, os repasses reali
zados pela prefeita Izabcl 
Lorenzetti (PSDB), no ano

dc 2011, ao Terceiro Setor 
- conjunto de entidades da 
sociedade civil com fins pú
blicos c não-lucrativas -  fo
ram totalmentc aprovados.

De acordo com o 
documento emitido por um 
corpo dc auditores, os repas
ses a 12 instituições do mu

nicípio estão extremamente 
regulares. Com a aprovação 
das “contas**, as entidades 
estão aptas a continuarem re
cebendo novos benefícios dc 
acordo com os termos da lei, 
que, uma vez, as contas julga
das regulares, o TC dará qui
tação plena ao responsável.

Reivindicação 
= de servidores 

municipais
Após reunião entre , 

. vereadores c servidores pú- * 
■;blicos municipais na tarde 
de segunda-feira (15), fi-* 

;cou definido que a Câmara ; 
’ Municipal vai convocar os  ̂
' diretores dc recursos huma-! 
■ nos, Marcos Norabelc, c dc  ̂
; educação, Lucinara Barbo- 1  

sa, para discutir a pauta dc  ̂
reivindicações da categoria.,

Parabéns PM! .5

Confira os valores de repasses a cada uma das instituições:
As.sociaçào Beneficente Hospital
Nossa Senhora da Piedade....................................... R$ 1.393.800
Associaçâ(t de Pai.s e Amigos
Excepcionais de Lençóis Paulista.........RS 571.860
Organização Cristã de Ação Social......R$ 264.000
l.egiào M irim de I^nçòis Paulista........R$ 91.080
Associação das Franciscanas 
Missionárias do Coração [maculado 
de Maria -  Lar da Criança “Dona
Angelina Zilo",....................................... RS 75.000
Legião Feminina dc Lençóis Paulista. RS 58.000 
Associação do Deficientes Físicos de

-----Y*

Lençóis Paulista -  ADEFILP.................RS 56.400
Rede de Combate ao Cancêr de
Lençóis Paulista.......................................RS 50.820
Ação da Cidadania Contra a Fome e
a Miséria e Pela Vida............................  R$43.560
Associação Nossa Senhora da
Piedade.....................................................RS 33.000
Congregação das Irmânzinhas dos 
Anciãos Desamparados “Lar Nossa
Senhora dos Desemparados”..............  RS 16.900
Associação Shorin de Karatê
Samuray......... .........................................RS 6.600

à

Os vereadores í 
Nardeli da Silva (PSC) ei 
André Sasso (PSDB) dc-i 
ram cumprimentos à Po-1 
lícia Militar, pelos exce-J 
lentes serviços prestados j 
à população da cidade, em j 
especial pela colocação; 
da Base Móvel nas ruas. •

Diz 0 texto: “Com if
a Base Móvel, o servi-: 
ço dc patrulhamento s c ; 
toma mais intenso, pro- ■ 
porcionando mais sc-^ 
gurança à população”

POLICIA

Homem e encontrado
Geraldo Dia$

morto dentro do arm ário
Arantes

Na noite da ultima 
quinta-feira (18), a Policia 
Militar dc Lençóis Paulis
ta foi acionada via Copom, 
pelo Serviço dc Atendimento 
Móvel dc Urgência -  SAMU. 
Quando chegou ao local, en
controu Onivaldo Luquesi 
Branco, dc 61 anos, morto 
dentro do armário dc sua casa.

O SAMU chegou à 
Rua Uruguai, localizada no 
Jardim Cruzeiro, antes da 
PM. De acordo com a equipe 
do atendimento dc urgência, 
os vizinhos relataram que 
Branco estava exaltado c sob 
efeito dc álcool como seria

dc costume. Ele estava tran
cado c possivelmente preci
sava dc cuidados médicos.

Quando a polícia 
chegou a casa os portões esta
vam fechados com cadeados 
c arames. Após vários con
tatos sem êxito os policiais 
decidiram entrar junto com 
os paramédicos, momento 
que sc depararam com Bran
co caído dentro do armário. 
Segundo a técnica de enfer
magem, Joicc Torres Lopes, 
foi aplicado dc imediato pro
cedimentos dc primeiros so
corros c a vítima encaminhada 
para o Pronto Socorro Muni
cipal onde veio a óbito. Dc 
acordo com o laudo médico. O acusado durante exame de corpo de delito no PS municipal

PM prende homem 
acusado de furto

Policiais militares 
dc Lençóis Paulista prende
ram no final da tarde de on
tem um homem acusado de 
furtar uma aparelho de som 
cm uma loja de departa
mentos no centro da cidade.

J.C.S.;de 47 anos, foi 
delido nas mediações da ro
doviária, próximo ao ponto de 
táxi depois dc já ter trocado de 
blusa na expectativa dc enga
nar a polícia. Contudo, como 
suas características pessoais 
já haviam sido passadas pelo 
gerente da loja, sua identifi
cação teria ficado mais fáci, 
segundo 0 policial Faulher, 
rcsposável pela detenção.

O indiciado já foi 
preso outras seis vezes, acu
sado pelo mesmo crime.

CURTAS

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Adolescente furta remédio de tarja preta
nivulgâçào

Iw açao K\m
(jlp f^ ep am

J

in t s a w o  I® * *  

OAÍtWI®'’

Bateu, estragou e i 
foi embora |

Um veículo modelo^ 
Corsa GM. placa DHG 2350, i 
bateu cm um outro carro na [ 
marca Corolla, na Rua Car-í 
los Trccenli, no Santa Cccí- ' 
lia. Segundo a motorista do 
Corolla, S.B.C, de 23 anos, 
seu carro eslava estaciona-í 
do regularmente perto do i 
estacionamento do INSS. j 
Na colisão, as duas portas 5 
laterais do segundo veí-; 
culo foram danificadas. 0   ̂
motorista foi embora scm ( 
dar esclarecimentos. A pro-) 
prietária do carro deterio-^ 
rado foi avisada pelo segu- :̂ 
rança* do INSS da balida ^

I _•*. - .  *•-. -
Ré perigosa

Na manhã da quin
ta-feira (18), na Rua Lídio 
Bosi, 491, no Jardim Humai- 
lá, a proprietária do veículo 
de placa EVT 7254 bateu no 
carro da placa FFX 5448

De acordo com re
latos, a moiorisla A.M.L 
foi dar marcha ré com seu 
veículo quando acabou co
lidindo com o carro que 
estava estacionado regular
mente. Nenhum dos dois mo
toristas de feriram na batida

Sem 
vítimas

1

MfWO
CAIIS**

Construção
isam ix .trad íng@yahoo.com.br

Beatriz de Oliveira

Uma adolescente fur
tou remédios dc prescrição 
controlada (tarja preta) da 
mãe após uma discussão na 
madrugada dessa terça-fei

ra, (16), no Jardim Rondon.
Conforme relatos 

a adolescente G.A.T dc 15 
anos, pegou sem autorização 
da mãe uma carteia de com
primidos da marca Rivotril 
e saiu pelas ruas do bairro.

Após patrulhamento 
a PM encontrou a jovem que 
afirmou ter tomado o remé
dio. Ela foi levada ao Pron
to Socorro Municipal, onde 
teria ficado em observação 
após uma lavagem estomacal.

A condutora A.V.O i 
do Corsa Classic, cor pre
ta, placa DKZ 5517 co-j 
lidiu na traseira dc um) 
carro Volkswagen Golj 
na manhã dc 17 dc abril.

O acidente de- 
trânsito nâo te\c vítimas c 
aconteceu na Avenida Pre-: 
feito Jacomo Nicolau Pac-; 
cola, no Jardim Cru/ciro.

A motorista relatou 
que o veículo que estava naj 
frente freou bruscamente c 
não houve tempo para ficar 
Após a colisão o motorista do 
veículo Gol fugiu do local.

mailto:ng@yahoo.com.br


ESPORTE6
Equipe ADEFILP conquista 15 medalhas

Usando cadeira adaptada com roda de bicicleta, Diusa (no centro) conquista ouro

M ê Aragtes

A equipe de alie- 
las paialímpica lençoense, 
apoiada pela Adefilp, re
tomou do Circuito Loteria 
Caixa, reali/ado em Sào 
Paulo, no último final de 
semana, com 15 medalhas.

Sob o comando do 
técnico Rafael Blanco. os 
atletas conquistaram seis me
dalhas de ouro. cinco de pra

ta e quatro de bron/e. ‘'Su
peramos 0 número do ano 
passado que foi de nove me
dalhas”. comenta o treinador.

No atletismo. Len
çóis conquistou o recorde 
da competição com a atleta 
Diusaléia Oliver Ela já pos
suía o recorde nos 100 me
tros cadeirantes. conquistado 
ano passado com 44 segun
dos. Neste ano, ela rompeu 
0 próprio recorde, com o

tempo de 38 segundos. Com 
isso. Lençóis tem as três 
melhores marcas brasileiras 
do Circuito Loteria Caixa.

A lençoense, que já 
coleciona 29 medalhas -  sen
do 19 de ouro, seis de prata e 
quatro de bron/e -  treina ape
nas aos sábados. “Tive um 
problema com a cadeira, pois 
ela é adaptada com roda de 
bicicleta, mas mesmo assim 
deu tudo certo. E emocionan

te poder retribuir todos os be
neficies que 3 cidade me pro
porciona", expressa Diusa.

Conheça os atletas que 
representaram Lençóis 

no Circuito Caixa,

- Antonio Carlos Taioque.
- Rogério Cremonese.
- Rcnan Cesar Nunes -  Prata 

nos 100 metros rasos.
- Marcelo Miguel Galvâo - 

Prata em arremesso de peso, 
disco e dardo.

- Lilian Augusta Nascimen
to- Prata no lançamento de 
disco c 100 metros cadeiran- 
tc. Bronze no lançamento de 
dardo.

- Maria dc Fátima -  Ouro nos 
400 metros cadeirantes.

- Taila Cristina dc Souza- 
Ouro no lançamento de dar
do c disco.

- Geisiane Renata Barbosa- 
Ouro no lançamento do peso 
c disco.

- Diusaléia Oliver- Ouro nos 
100 metros cadeirantes.

- Rogério Pedroso- Bronze na 
natação.

Seguem  acirradas as com petições do JO S JO C I
eira

Mais um final dc 
semana dc disputas entre os 
participantes dos JOS (Jo
gos do Scsi) e JOCl ( Jogos 
do Comercio e Indústria).

No sábado o Tiro 
ao Alvo leve como des
taque 0 atleta Luiz Fer
nando de Assis funcioná
rio da Zabct, que ficou em 
primeiro lugar na prova.

No domingo os co
laboradores das empresas 
participantes, competi ram 
na modalidade Pesca Es
portiva. A medalha de ouro Pesca esportiva também é modalidade no fOS e fOCI

ficou com Maicon Alves, 
da Lençóis Equipamentos, 
cm segundo c terceiro luga
res ficaram Marcos Roberto 
dos Santos e Adilson The- 
odoro Lopes, da Lutcpcl.

Seguindo a progra
mação, amanhã a partir das 
14h. 14 equipes disputam o 
futsal no Ginásio Tonicão

No domingo a moda
lidade Lula dc Braço come
ça às lOh no Grêmio Lwart. 
Ás 14h30, no Vagulào c às 
15h no Estádio Municipal 
Archangelo Brcga - Bregão 
será realizada a segunda ro
dada do futebol dc campo.

j _

Espaço do Atleta
Jéssíca Ferreira 

Rodrigues

Com K> anos a es
tudante Jc.ssica gosta de es
porte Nào* é a too ijue esco
lheu duas niodaliLlaJes para 
pmlicar o vOlcj e o pu jit.su.

No vôlet elu já treina 
há quatro anos. mas na luta. ape
nas pouco mais dc ipiatro meses,

Nas quadras ela já 
conquistou algumas meda
lhas nos logos da Juventude 
“No jiu jilsu pretendo entrar 
em um campeonato amdu nes
te ano nu segunda etapa de 
evciiti's orguni/ada.s pola Fe- 
deraçdo Paultaa dc Jiu J ilsu ’

Jaaziel Santos

llá 12 an<ís o joga
dor dc futebol e futsal coniimia 
acreditando iio sonlio Nào sal>c 
quandiT e nem pretende parar.

A medalha conquista
da de maior destaque foi a de 
.segundo lugar nos Jogos Regio
nais no ano passadi» e pnmeiro 
no Campeonato de Areiópolis,

“() esporte pru 
mim é \ ida. .saúde, um ca
minho para novas ami/ailes. 
Meu sonho é sei jogador de lú- 
tebol, mas as chances s3o mí
nimas, pL̂ is ja lenho 21 anos, 
porém estou ai na lula pra 
conquisuir este meu objetivo"

Ingrid de Castro Pinheiro

A lenvoense In- 
grul. dc 16 ano'., c .unazona 
e compete na prova dc três 
tmnlH>rc> - piova onde o com
petidor tem que contornar 
tambores uo menor tempo,

Ingrid comevou no es
porte há dois anos O mleresse 
>urgiu por meio de um amigo 
que era treinador dc cavalos 
que convenceu o pai u deixa- 
-la a treinar ‘ Sofn um pouco 
Je  preccmceito quando comecei 
por que eu tiáo tenlu> porte fiM- 
co padião da maioria das com
petidoras que c ser magnnlut".

CULTURA

Festival In ternacional de B onecos
BcMlri/ de Oliveira

Começa hoje em Lençóis Paulista as apresen
tações do Festival Internacional de Teatro dc Bonecos.

O projeto começou cm Baum em 2011 como “Mostra Bo
necos Bauru” ganhando notoriedade com a participação dc compa
nhias internacionais. Em 2012 o festival mudou o nome para Bo
neco Gira Boneco -  Festival Internacional dc Teatro dc Bonecos.

A partir do ano passado, as apresenta
ções começaram a serem estendidas para as cidades 
de Lençóis Paulista, Agudos, Pederneiras, Promissão c Jaú. 

Acuradoradofesiival.MarizaBasso,dcBauru,rcssaliaqucaconcepçâodocircuito 
? partiu da necessidade de promover um intercâmbio cultural entre as cidades da região.

Visto que os projetos advindos do interior, sempre ganham me
nos destaque que os das capitais, essa ação nos fortalece como polo cul
tural, ampliando a visibilidade c a importância da ação”, afinna Mariza.

As companhias nacionais c internacionais partici
pantes são escolhidas por meio dc edital, explica Manza.

“Por meio dc uma lei dc Estímulo à Cultiu^a dc Bau
ru as companhias nacionais e internacionais enviam seus projetos. Nes
te ano foram 49 inscnçòcs nacionais c 31 internacionais”, conta a curadora.

Os Icnçocnses terão contato com apresentações de companhias nacionais 
e internacionais com destaque para Espanha, Portugal. Colômbia, México c Ar
gentina. Todos os grupos sc apresentam na Casa Cultural com entrada gratuita.

V4'

irra Bonita recebe exposição 
de fotos de Harald Schultz

Beatriz de Oliveira

Barra Bonita recebe 
dc hoje a 19 dc maio a ex
posição fotográfica “Harald 
Schultz - Olhar Antropológi
co”.

O evento é promo
vido pela Secretaria de Es

tado da Cultura, cm parceria 
com a Associação Cultural 
dc Apoio ao Museu (Acam) 
Casa dc Portinari c do Museu 
Histórico c Pedagógico índia 
Vanuirc, dc Tupâ.

A exposição é for
mada a partir das fotografas

tiradas entre 1943 c 1965 pelo 
etnógrafo brasileiro, Harald 
Schultz (1909-1966), que es
tudou a cultura indígena bra- 
silciia durante 30 anos cm ex
pedições realizadas a diversos 
estados brasileiros e alguns 
paiscs da America Latina.

como Peru c Bolívia.
As fotografias es

tarão disponíveis no Museu 
Histórico Municipal Luiz 
Saffi que fica na Praça Dr. 
Tatmho, s/n“. Centro - Barra 
Bonita com entrada gratuita c 
classificação livre.

Fim dc semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista :
Humana Hall - (hoje) -  
Sertanejo, com Rodrigo 
Montenegro, às 23h3ü -  In- 
fomi./ 3263-0273 
Casa Four - (amanhã) - Ro
ck-Samba, com Club 5, às 
23h. inform./ 3264-5100 
Jaú:
Savana -  (amanhã) - Ami
gos S/A, Thiago Bcllini c 
DJ Funk Chick, às 23h. In- 
fomi.' Savana: ŵ wv.’. face- 
book.com/savana.jau 
Barra Bonita:
Dublin '  (Hoje) - Banda 
Barulhinho Bom. às 22h. 
Inform / 3641-0234 
Pederneiras:
Clube Náutico ■ (ama
nhã) - Música Eletrônica 
Out Alicn Trip, com vários 
DJ s.

AGENDA CULTURAL
19/04- Í9h

CSEC
Culto em ação dc graças 
pelo aniversário dc 
Lençóis Paulista 
Paticipação da cantora 
gospcl Elaine Silva

20/04 - 20h

Casa Ua Cultura 
Festival Internacional dc 
Teatro dc Bonecos 
Espetáculo: Araújo 
Teodoro c Ofélia Florinda 
Indicação Livre 
Entrada Franca

21/04 - 20h

C asa (la Cultura
Festival Internacional 
Teatro dc Bonecos 
Espetáculo:
Exemplos dc Bastião 
Indicação Lí\tc 
Entrada Franca

22/04 - 20h

Casa da Cultura
Festival Internacional dc 
Teatro dc Bonecos 
Espetáculo: Bag Lady 
Cia The Bag Lady Tcathcr 
Indiação 9 anos 
Entrafa Franca

23/04 - I4h

Casa da Cultura
Festival Internacional dc 
Teatro dc Bonecos 
Espetáculo:
La carpa de dos colores 
Indicação Livre.'
Entrada Franca

23/04 - 20h

Casa da Cultura
Festival Imcniacional 
Teatro de Bonecos 
Espetáculo;
Sancocho dc Cola 
Indicação 14 anos 
Entrada Franca
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Filme sobre música da Legião 
Urbana ganha cartaz e trailer

•* • r

A

Com estreia prevista em 30 de maio, o longa narra 
a história de João de Santo Cristo, que deixa o sertão baiano 
para tentar mudar o pais e acaba morto, ainda jovem, em 
Brasília. O longa conta com a direção de René Sampaio e 
elenco de Fabricio Boliveira, Isis Valverde e Felipe Abib.

Lançada há 26 anos, a faixa tem mais de nove 
minutos de duração e representa uma epopeia imagi
nada por Renato Russo, que aborda tanto um romance 
clássico como uma narrativa sobre as coisas do Brasil.

Pai de Dinho, do Mamonas, vai 
processar Marco Feliciano

Hildebrando Alves, pai de Dinho, vocalista do Ma
monas Assassinas, entrará com um processo por danos mo
rais, cm Brasília, contra o presidente da Comissão de Di
reitos Humanos c Minorias na Câmara Federal, o pastor e 
deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP).

Hildebrando afirmou que a ação se deve às decla
rações de Feliciano durante um culto, em que ele afirmou 
que Deus teria matado os cantores depois de declarações de 
afronta a Deus.

•  b

Alessandril Negrini protagoniza 
novo filme de Karim Ainoiiz

Em “O Abismo Prateado”, Alessandra vive Viole
ta, uma dentista na faixa dos 40 anos que vive uma vida 
comum aptós receber um recado inesperado de seu marido 
através de seu celular. A partir daí, ela passa a viver uma 
dolorosa experiência, e tenta compreender seu significado 
perambulando pelas ruas da capital fluminense.

Inspirada na canção “Olhos nos Olhos”, de Chico 
Buarque, a produção ganhou o Prêmio de Melhor Diretor 
no Festival do Rio em 201 i

•  V

J l e f i e x ã a  d a  S e m a n a

"Eis o que acontece quando você descobre algo novo,
todos pensam que você é louco".
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ABALADIÇO
ABENÇOADOR

abonaçAo
BAGO

BAMBOLEAMENTO
BARBEARIA
BARRACA
CACAREJO

CAMPÂNULA
cravaçAo
ECLÉTICO

ONDA
REINOUNIDO
SONORIDADE
SUBLIMAÇAO

TIRINHA DA SEMANA
Mkhtl RBmalho • s tr t  n h •  noita J>l ogs pot. com

O <SU£ ISSO 
<SU£R PI2£R?

VHUVA, COBERTA
c  répio*

ftm  pç,
sem ANA  
H çeouL
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EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães m

\ I PARADAPAnOKACtONAl
PILA»t0ljCAO0t
«Clí&MUS

/

• 7: • pS ÜM PáCTO PELA VIDA
t

ACTION
D e n .i t f irt.tíles

^ o * c ó ^ c o p o  d a  ^ e m a a a

Aries
de 21/03 a 20/04
Vénus muda o movi

mento, ressaltando os valores, 
talentos e finanças dos arianos. 
Favorecimento para a expressão 
e valorização de sues potenciais.

Questionamento so
bre o que tem valor. Passos e 
iniciativas que simbolizam que 
você está em uma nova etapa, 
.ariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Bela notícia aos tau- 
rinos. O planeta Vênus, seu re
gente, ingressa o seu signo. O 
charme, sensualidade e magne
tismo dos taurinos se acentua. 
Atrativldade. Benefícios.

Uma nova etapa afe
tiva e nas relações começa a se 
manifestar. Deixe os velhos pa
drões para trás.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
A Lua em seu signo e 

0 Sol em Áries indicam um mo
mento de iniciativas interessan
tes. Utilize com inteligência e 
flexibilidade as suas habilidades. 
Ações importantes com amigos 
e empresas. Reflexão crescente 
sobre os valores espirituais, que 
estão multo além da matéria, 
geminiano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Favorecimentos que 
provém de amigos, grupos, 
equipes e instituições, cance- 
rlano. Momento que beneficia 
Iniciativas profissionais.
Um novo ciclo de propósitos e 
de realizações. Sintonias Impor
tantes com amigos. Da amizade 
pode surgir um algo mais, nativo 
le CIncer.

^ Leâo
^^ffftde 22/07 a 22/08

vénus passa a atuar no 
alto do céu leonino, benefician
do a carreira e as realizações. 
Percepção do valor do que vocé 
faz. Benefícios no relacionamen
to com chefias ou autoridades. 
Amor e carreira podem se inter
ligar. Por exemplo, atração por 
pessoas do contexto profisslo- 
lal

Virgenrr
de 23/08 a 22/09
Contatos com pessoas 

e locais distantes beneficiados 
com o novo movimento de Vé
nus. Reflexões sobre o que você 
considera valioso e como neces
sita ampliar horizontes emocio
nais. DIa que ressalta questões 
profissionais e materiais. Inteli
gência e flexibilidade sSo funda
mentais.

I
Libra
de 23/09 a 22/10
Vénus, seu regente 

astrológico, passa a atuar em 
Touro, ressaltando a sensuali
dade dos librlanos. Experiências 
marcantes na sexualidade e na 
intimidade. Benefícios em ne
gócios. Percepção das Intensas 
energias emocionais presentes 
na vida íntima e nos relaciona
mentos.

I____________
A  ^Escorpião

de 23/10 a 21/11
No signo oposto ao 

seu passa a transitar Vénus, ^- 
vorecendo os relacionamentos. 
Hora de buscar acordos e de evi
tar agir com ciúme e possesslvl- 
dade.

Benefícios por meio 
das pessoas. Momento que res
salta questões de Intimidade, de 
leeócios e Drofissionals.

4e 19/04 a 26/04

Sagitário ^  
de 22/11 a 21/12

Dia que enaltece os 
sentimentos e as relações sagi- 
tarlanas. Seja flexível, busque 
o diálogo. O novo movimento 
do planeta Vênus pede atenção 
à saúde. E favorece o trabalho. 
Importância de um cotidiano 
mais prazeroso, mas afinado 
com o que vocé gosta de fazer, 
lagitarlano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

) A entrada do plane
ta do amor, Vénus, no sígno de 
Touro, favorece os capricórnia- 
nos. Afeto, criatividade, sensu
alidade e auto-expressão são 
enaltecidos com o novo movi
mento de Vénus. Cuidado com o 
apego, o ciúme e toda forma de 
retenção da fluldez natural dos 
sentimentos.

Aquário
,de 21/01 a 19/02

0  desejo de aconche
go, de paz e de centramento 
Interior cresce com o novo mo
vimento de Vénus. Anseio por 
embelezar mais a casa e tornar 
as relações familiares mais har
moniosas. Benefícios envol
vendo Imóveis, família e vida 
privada. Forte afetividade e cria
tividade.

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

o  planeta dos valo
res pessoais, das relações e do 
afeto, Vénus, muda o seu movl-1

I

mento, pisclano. Benefícios nas 
relações com pessoas próximas - 
a vocé. '

Arte, criatividade, In- v 
teligéncia. Dia que pede flexibi-  ̂
lidade ao lidar com questões fa
miliares e financeiras, pisclano.

fofttê: http'y/hQfpscopovlrtual uolcom .bi/

Palavras Cruzadas
. CãpltAl dâ Inglaterra. (7) 

juntar uma quantidade para achar d

J. Deteriorado, usado. (5)
L Relativo k prática. (7)
10. Sida, em iitgiát, da Organíução ln-| 
emaaoõal de Normalizaçao (.̂ )
. . .  Dimlnutivo de peixes. (9)
Ü. Ato de hcar aliviado. (6) .
iH. Distraçio, esquecimento (plural). (6|j 
17. Termo popular para “casamento^ 
WttraD.(8) ^
IB. Dex (em inglês). (3)
19. Rápidi  ̂ligeiro (plural). (7)
20. Pequena Horta. (5)
21- Restituir a MÚde, curar. (5)
U . Modo de ser ou estar (plural). (7)
ramcAis .
1. Secreçio aquosa da glândula Ucrima]j 

Em + laso. (5)
Curao natural de água. geralmenle d^ 

igua doce. (3) 
k Abastecer, prover. (6)
. Tomar suave. (6)

“Gigantes" do Uvro D 
ifiuu de Cervantes. (7)

{7. Raízes (em íngÚs). (5)
11. Dar prioridade a. (9)
13. Ilhar. isolar. (7)
15. Aprovaçio de 
^ .ad o  (plural). (7)
16. Conjunto de documentos referente s jj 
um processo. (6)
17. Plural de cíWl. (5)

Cansado (em inglês). (S)
bO. Quente (em inglês). (3)

uma lei pelo chefe dc

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

♦ Cortes
♦ Sobrancelha

Cabelo C /e  Mpquiagem

♦ Henno e permanente d^^íllos 
é Maquiagem
♦ Penteados 

Químicas em geral
♦ Manieure e pedicure
♦ Depllaçõo

Centro<00301)310397
0 (ÍOÍJ)

Rua

( 1 4 5 ^ ^ 2 2 5 2 2

http://www.noticiasdelencois.com.br


RAPIDINHAS DA SE

odontologia na Unorp em 
São José do Rio Preto e 

trabalha como auxiliar de 
dentista. Desejamos sucessi 

em sua profissão.
Loren e Daníeií aproveitando a tarde, tomando um 

refrescante suco em uma das badaladas padarias da cidade
Letfda Maconnl

Tales Luan ama música 
e é guitarrista da banda 

Oklahoma. É muito rock 
anos 80 na veia!

O são paulino Gileno 
Jacomassi está na 

torcida pelo seu time 
na Copa Libertado

res da América.

As três "chiquinhas" atendem os clientes com muito estilo e
simpatia

Daiana
Letfdâ M»connl

Bianzeno Tõí éléítã 
rainha da Facilpa em 2011. 
Neste ano está na disputa 
novamente, e pela beleza 
e simpatia tem tudo pra 

levar a coroa mais 
uma vez.

. V -'/ç

I

Quer ficar mais bonita?! 
Procure a Fernada Moya

I
no Salão de Beleza e Esté

tica Espaço Vip. Ela brinca 
com cores e pincéis e deixla 

qualquer mulher linda e
poderosa.

Raphaela Duarte 
(15/04)

Dírieí Barauna 
(15/04)

Tainara Pasqualínotto
(15/04)

êsEu leio o Notícias de Lençóis §9

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
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jomal@notíciasdelencoí8.com.br
Gilvánia - Vendedora
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