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A determinação de marcas específicas íeria sido o motivo da irregularidade apontada pelo TCE

Curso de Libras 
em parceria

A Associação dc Sur
do c Mudos da cidade está cm 
parceria com a ADEFILP- 
Associação dos Deficientes 
Fisicos de Lençóis Paulista.

A parceria entre as 
instituições permitirá que 
0 curso seja na ADEFILP.

O curso começa 
em II dc maio. Os inte
ressados devem procurar a 
ADEFILP ou entrar cm con
tato via telefone. Pág 03

PM e sociedade 
discutem segurança

No dia 16 de maio, as 
L 3 Câmara municipal abre 
as portas para sediar a pró
xima reunião do CONSEG, 
cuja finalidade é promover 
melhorias na segurança pú
blica de Lençóis Paulista.

O encontro foi de
finido após reunião entre 
legislativo, representantes 
da polícia militar, e da as
sociação dc bairros. Pág 05

Um acordão emi
tido pelo Tribunal dc Con
tas do Estado de São Paulo 
cita uma irregularidade no 
edital do Pregão Presen
cial n*’ 30/2013 realizado 
pela prefeitura dc Lençóis.

Segundo o julgamen
to prévio do colcgiado reali
zado cm 17 dc abril, o pro
blema seria o fato dc o edital 
detenninar o fornecimento 
apenas dc três marcas espe
cíficas dc pneus, basicamente 
lideres dc mercado. Pág 05

ADEFILP terá 
novo ginásio

0  município dc Len
çóis Paulista vai receber do 
Ministério dos Esportes R$ 
500 mil para a constaiçao do 
ginásio da ADEFILP (Asso
ciação dos Deficientes Fí
sicos dc Lençóis Paulista).

Dc acordo com o 
vicc-prcsidcntc do Centro dc 
Esportes c Reabilitação José 
Carlos dc Oliveira, o objetivo 
é valorizar o cidadão porta
dor dc deficiência e promo
ver inclusão social Pág 06

Pneus de marcas deseonhecidas teriam vida útil curta» o i{ue teria motivado a determinação de marcas de primeira linha

CDHU culpa prefeitura por abandono de Centrinho
Abandono, depreda

ção c uso de drogas. E nes
se cenário que se encontra o 
‘T  -^rinho'’ do Júlio Ferra- 
n. J  prédio foi doado pela 
CDHU à Prefeitura Municipal 
de Lençóis e segundo popula
res, o espaço está desativado 
desde dezembro de 2008. Des
de então não houve qualquer 
interesse do município em re
vitalizar o loteamento. Pág 03

Marcelo SUfla

Dia 30 é o 
último dia 

para
inscrições no 

Mapa 
Cultural

Atividade Delegada 
pode sair do papel

A prefeita Bcl Loren- 
zetti SC reuniu com Vereado
res, policiais c representantes 
da Associação Comercial e 
Industrial dc Lençóis Paulis
ta (ACILPA), no último dia 
18, para discutir o andamento 
da implantação da Ativida
de Delegada no município. 
Na pauta foi analisada a 
possibilidade da inclusão 
de emendas na Ici. Pág 05

Doado à prefeitura» a responsabilidade sobre o prédio seria do Município» segundo afirmações da CDHU

11® Passeio 
Ciclístico 

homenageará 
Lençóis 
no dia 

1® de maio
Pág. 06
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Sol com 
possibilidade 

de chuva.

Sábado tem Desfile Cívico na Pe. Salústio

Escolas e instituições estão sendo mobilizadas para a realização do Desfile Cívico
Neste uno, o destile 

Cívico cm comemoração aos 
155 anos da cidade será no dia 
(27), sábado, a punir da.s 9h na 
Avenida Patim Salustio I ntre 
instituições e escolas, serão 
2.500 participantes na avenida

A organização esco
lheu 0 tcina “Perviuiageiis do 
Mundo comemoram os 155 
anos da Cidade do I.ivro" 
“Nas duas horas de desfile, le
varemos para a avenida e.ssc 
(ema tnntástico que i  a leitura.

mostrando nossa preocupação 
cm garantir que a Cidade do 
L ív t o  seja também uma cida
de de leitores", diz o diretor 
de Cultura, Nilccu Bernardo

Conlira a ordem de 
apresentação do dcsülc Pág 06
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No próximo domingo tem 
apresentação do grupo de dan
ça Street Star na Casa da Cul

tura às 18h, 19h30 e 21h30!

http://www.noticiasdelencois.com.br
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Nivaldo Bispt) de Canalha 
Empresário e Radialista

Brasil Mental 
Música para ler e

ouvir
Eslanios diante de uma 

trágica “monocultura” musical, fo
mentada por um verdadeiro cartel 
de midia que descobriu um meio 
altamente lucrativo: Produzir artis
tas e músicas sem qualquer com
promisso com a qualidade sonora, 
musica], linguística ou social. Era 
outras palavras, acham que todo 
mundo tem o ouvido como latri
na. Como lenho certeza que, assim 
como eu. vocé que está lendo este 
artigo também procura uma opção 
para ouvir o lado “B” da música 
brasileira e universal, venho apre
sentar um projeto alternativo de 
difusão da música com qualidade.

Por outro lado, há tem
pos que venho modestamente 
difundindo programas que va
lorizam nossa música verdadei
ramente brasileira, aliás nunca 
presenciei uma produção tão rica 
e diversa da nossa música como 
nessas últimas duas décadas. 
Bom, agora sem modéstia, estou 
conquistando espaço na midia 
“sem cartel”, para divulgar aos ou
vidos mais apurados a qualidade e 
diversidade da música brasileira.

A proposta é a seguinte:

Divulgar no jomui local as músicas 
e seus autores e algumas letras que 
são geniais. No domingo seguinte 
ouviremos esta programação no 
rádio FM que pretendo fechar par
ceria em breve. Nesta programação 
diNOilgarei músicas e letras do Bra
sil de ponta a ponta (como exemplo 
cito o programa; Sr Brasil com Ro
lando Boldrin da TV (Cultura), que 
vai do sertanejo raiz como: Almir 
Sater, Pena Branca&Xavantinho, 
Luiz Gonzaga, Tetê e Alzira Es
píndola; MPB de Marisa Monte, 
Zélia Duncan, Céu, Zeca Baieiro, 
Milton Nascimento. Chico Buar- 
que, Vinícius de Moraes, Pauli
nho da Viola e outros, até o rock 
de Poralamas do Sucesso. Titãs, 
Nação Zumbi. Oito, Chico Scien
ce, enfim... uma seleção bem ec
lética mas sem jamais apelar para 
a música barata e fácil. Como 
diz o Rolando Boldrin “Vamos ti
rar o Brasil da gaveta” aqui com 
0 programa musical que vamos 
chamar de BRASIL MENTAL.

Não podemos esquecer 
que logo teremos nosso tão espe
rado Teatro Municipal, e todos 
sabem que além de peças teatrais 
e danças, o teatro também deve 
abrigar shows musicais. Então, 
nada mais justo que divulgarmos 
os artistas que não tem espaço na 
midia e muito menos na Facilpa.

Eis aqui uma peque
na lista de nomes consagrados 
no meio cultural que estarão 
na programação do Brasil Me
tal: Monica Salmaso, Na Ozetti. 
Raissa Bittar, Roberta Sá, Tere
sa Cristina, Jussara Silveira, Be
be! Gilberto, Martinalia, Juliana 
Caymi, Cristina Duarque. Zeca 
Baieiro, Jorge Mautner, Celso Vi- 
áfora. Teatro Mágico e por ai vai... 
Espero contar com a parceria de 
empresários de Lençóis Paulista 
que como nós valorizam a qua
lidade musical de nosso pais.

Neste domingo Len
çóis Paulista estará em festa 
para comemorar os 155 anos 
da história de uma cidade 
repleta de lulas, conquis
tas e personagens ilustres. 
Aliás, a festa Já começa no 
próximo sábado com o tra
dicional desfile cívico, e só 
termina no domingo, 12 de 
maio. A festança é grande!

Quem conhece a 
terra “antes boca do sertão”, 
apenas por nome, principal
mente aqueles que moram nas 
metrópoles, conjecturam na 
mente, uma cidade com ruas 
de terra vermelha e morado
res vestidos como o Chico 
Bento da Turma da Mònica. 
Mas, quando chegam a Len
çóis, estes mesmos que julga

ram, acabam se apaixonando.
Apaixonam-se por 

uma cidade que tem de
monstrado, no passar dos 
anos, significativa melhora 
no padrão de vida de seus 
cidadãos, por intermédio de 
consideráveis investimentos 
do interesse público. Não 
estou dizendo que Lençóis 
6 como 0 “Fantástico mun
do dc Bob” e está isenta dc 
problemas sociais. Não! Ain
da tem muito que melhorar.

Apaixonam-se por 
uma cidade que tem grandes 
indústrias que além de influen
ciarem direiamcntc na eco
nomia municipal c gerarem 
inúmeros empregos, se preo
cupara com o meio ambiente.

Apaixonam-se por

uma cidade que se preocupa 
com a capacitação profis
sional do seu cidadão, pois 
oferece cursos gratuitos de 
profissionalização. Este ano, 
de acordo com o PAT serão 
oferecidos cerca de 40 cursos, 
ou seja, mais de 2.000 vagas 
oferecidas e distribuídas em 
cursos dc capacitação e quali
ficação profissional nas mais 
vanadas áreas dc atuação.

Apaixonam-se pela 
cidade que é conhecida como 
a ‘Cidade do Livro', pois o 
número de livro em sua bi
blioteca municipal é maior 
que 0 número de habitan
tes. Aqui, a leitura e toda 
forma dc arte é valorizada.

Apaixonam- se pela 
cidade que tem uma Associa

ção que engrandece o espor-, 
te e os atletas paralímpicos.

Apaixonam-se pela 
cidade do grande Orígenes' 
Lessa, historiador, jornalista 
c pastor presbiteriano que es
creveu mais dc 40 títulos e em

t

1981 foi eleito para a cadeira 
10 da Academia de Letras.*

Apaixonam-se pela 
cidade que tem o ar puro. o fim 
dc tarde mais bein .i- - ,  f j,>r 
canascenurdoii* ^

Por essC'
c inúmeros outroi, .j.i-. 
orgulhamos de unK
veículo de comunicação quei 
puxa 0 “R” da porta. E vamosj 
comemorar junto aos cida-  ̂
dãos Icnçoenses e seus agr&| 
gados a qualidade de vida e ^  
Lençóis, c^  vida de Lençi^E
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o  espaço para 
a Mobilização 
Democrática

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

A tvisão do Faitiáo da Mo
bilização Nacional (PMN) com o 
Partido Popular Progressista (PPS) 
oficializada em ato politioo conjun
to, na quarta-feira 17/04/2013, em 
Brasília, abre opções para escapar
mos da armadilha eleitoral em que 
o Pais se encontra, polarizado na 
hegemonia do partido majoritário 
do governo e no de seus aliados.

A Mobilização Demo
crática (MD) nasce na oposição ao 
governo federal e já se empenha na 
construção de um projeto alternati
vo para o Brasil em 2014. Juntas, 
as duas forças políticas somam 1.3 
deputados federais. 58 estaduais, 
147 prefeitos e 2.527 vereadores c 
68.3.420 filiados em lodo o pais.
A criação da MD sc dá após a Con
ferência Política Nacional do PPS, 
“A Esquerda Democrática pensa o 
Brasil”, realizada entre os dias 11 
e 13 de abril. A Conferência reuniu 
políticos de prestigio da oposição, 
com comprovado poder de voto, 
como 0 Senador Aécio Neves, o cx- 
-govemador de São Paulo, José Ser
ra -  ambos do PSDB -, o jornalista 
e ex-deputado federal Fernando Ga- 
beira (PV/RJ) e representantes da 
ex-senadora Maxma Silva (Rede) e 
do governador de Pernambuco Edu
ardo Campos (PSB).
A conferência comprovou a pobreza 
do debate político hoje existente, a 
fragilidade dos atuais partidos e a 
danosa consequência de um Execu
tivo prepotente e de um Legislativo 
submisso. Evidenciou por outro a 
vontade do novo, a disposição da 
sociedade para a discussão de alter
nativas.

As tratalivas da fusão, 
para a qual muito me empenhei, sc

desenvolviam há anos com o respei
to e o cuidado político que a decisão 
exige, mas foram agora aceleradas 
em decorrência de manobra formu
lada pelo governo do Partido dos 
Traballiadores (PT) cm jogada de 
bastidor destinada a inibir o surgi
mento da Rede Sustentabilidade li
derada por Marina Silva, a criação 
do Partido Solidariedade liderado 
por Paulo Pereira da Silva (PDT) 
c nossa iniciativa dc criação de um 
novo Partido, a MD!

Esta tentativa de golpe pa
trocinada pelo Palácio do Plrmalto, 
viabilizou a aprovação de um proje
to de Ici cujo intuito mais evidente é 
inviabilizar a criação de novos par
tidos. alterando as regras vigentes. 
Mas há alguns meses, segundo as 
regras que agora se alteram, a cria
ção de um novo partido foi recebida 
com entusiasmo pelo govemismo 
porque serviu para fragiUzar as le
gendas oposicionistas. Agora a pos
tura é outra!

Defendemos que as nor
mas não podem ser mudadas ao 
longo do jogo. As regras eleitorais 
não podem ser mudadas de forma 
casuísta para inibir a criação de no
vas legendas. A interferência do go
verno no Legislativo, que estimula 
sua base neste sentido, submetendo 
o Congresso Nacional às vonta
des da Presidência da República, é 
um acinte contra a pluralidade de
mocrática e a independência entre 
os Três Poderes. Além de violar a 
Constituição, que garante a todos 
os cidadãos brasileiros o direito de 
livre associação partidária, a ten
tativa dc limitar o acesso de novas 
legendas tanto aos recursos do Fun
do Partidáno quanto ao tempo de 
propaganda eleitoral no rádio e na 
televisão representa um golpe ina
ceitável na acmocracia.

Definitívamente, não é 
assim, de maneira autoritária (como 
infelizmente já experimentamos no 
passado) que sc en^reendem trans- 
formaçõ^. Nem é assim que se de
mocratizam as instituições. Porisso 
impôs-se a iniciativa urgente pela 
fusão Empreendida após mais um 
frustrada reforma politica, reafir

mamos nosso compromisso de che
garmos a uma proíimda reforma do 
sistema eleitoral e partidário brasi
leiro.

Qualquer espaço orgâni
co que acolha democraticamente os 
brasileiros para o exercício da polí
tica é também uma oportunidade de 
fortalecer as oposições e os debates 
para a construção de um projeto 
plural para o País. E isso precisa ser 
feito agora, uma vez que o governo, 
com o comando da máquina do Es
tado, já iniciou o processo eleitoral 
para se manter no poder a partir de 
2015, tentando neutralizar de qual
quer forma as resistências que co
meram a surgir por causa do avanço 
da infiaçâo, da insegurança pública 
coro o crescimento da criminalida
de e do tráfico de drogas e da falta 
de compromissos com os valores 
republicanos.
A Mobilização Democrática surge, 
assim, paro ser mais um instrumen
to da sociedade e de suas lideran
ças, e para mostrar que há outros 
caminhos de um desenvolvimento 
sustentável e inclustvo para os bra
sileiros de hoje e para os que virão 
depois de nós.
A democracia é a base sobre a qual 
se assenta todo nosso projeto. A 
constmção da sociedade que se 
auer rechaça qualquer tipo de ata
lho ou de saídas salvacionistas. A 
democracia tem valor intrínseco e 
universal, embora se saiba que de
manda avanços, ampliações e aper
feiçoamentos.
Para construir essa nova sociedade 
solidária impÕe-se. de forma deci
siva, a elaboração de um projeto de 
pais expresso em um Plano Nacio
nal de Desenvolvimento Social e 
Econômico, que enfrente antigos 
e novos preconceitos e dogmas e, 
corajosamente, delineie alternativas 
que garantam, a um só tempo, a re
tomada do crescimento sustentado 
com melhor distribuição de renda, a 
eliminação das desigualdades, o fim 
da exclusão social, como a viven- 
ciada pelas populações indígenas, 
a inserção cada vez maior do pais, 
com soberania e competitividade, 
no processo de globalização.
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CCJ da Câmara aprova cota de 40% para venda de ingressos com
meia-entrada

A Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara apro
vou 0 projeto que cria uma 
cota dc 40% para a venda 
de ingressos com meia- 
-entrada em eventos artísti
cos, culturais e esportivos.

A proposta lem 
caráter conclusivo e pode 
seguir diretamente para 
o Senado, porém, depu
tados pretendem recorrer 
pedindo votação em ple
nário porque querem reti
rar os idosos do limite dc

4ingressos a scmo 
dos pela metade do ' > 

O projeto preve, en
tre outros pontos, a emissão 
da Carteira de Identificação 
Estudantil (CIE) que terá 
validade de um ano e mo
delo nacional padronizado.

Desemprego tem leve crescimento no país
A taxa dc desem

prego brasileiro aumentou 
ligeiramente no mes pas
sado, a 5,7%, ante 5,6% 
em fevereiro, mas trata-se 
do menor nivel histórico 
registrado para o més de 
março, informou o Insti

tuto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE) 
nessa quinta-feira (25).

O mercado dc tra
balho formal no país abriu, 
cm março, 112.450 vagas, 
mas isso foi insuficiente 
para conter forte tendência

de queda de 31% do em
prego no primeiro trimes
tre, registrando o pior de
sempenho cm quatro anos, 
segundo dados do Cadas
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho.

Fábricas de Bangladesh ignoraram alerta de risco um dia antes de
desabamento

Um dia antes do 
desmoronamento dc um 
prédio em Bangladesh, que 
deixou 191 mortos, a polícia 
havia ordenado que o edifí

cio fosse esvaziado por cau
sa dc rachaduras profundas 
visíveis nas paredes. Entre
tanto, as fábricas de roupa 
que funcionavam dentro do

local ignoraram a ordem c 
mantiveram mais de 2 mil 
funcionários trabalhando^ 
informaram autoridades 
nessa quinta-feira (25)J
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CIDADES

Desfile 
Paulista terá

■

155 anos 
personagens

Oivulftaĉ

Lençóis
literários

Ordem

Desfile Civico sempre é marcado pelo som das fanfarras de Lençóis Paulista

Da Redaçfio

O desfile cívico cm 
comemoração aos 155 anos 
dc Lençóis Paulista será 
amanhã, dia 27. a partir das

^h, na Avenida Padre Sa- 
lústio Rodrigues Machado 
Neste ano o evento levará 
para a avenida o tema “Perso
nagens do Mundo comemora
ram os 155 anos da Cidade do

Livro". Cento e trinta perso
nagens da literatura mundial 
- representados por grupos dc 
dança, teatro c funcionários 
da Casa da Cultura- abrirão a 
apresentação dc cada escola.

Legião Mirim & Legião Femi
nina

Banda Zillo Lorcn/ciii 
EEPG Professora Leonina 

Alves Coneglian (Pavilhão das
Bandeiras)

EMEIF Amélia Benta ("Dom
Quixote”)

APAE rO disseia") 
EMEIF Irma Carrit (“O Gua

rani” )
Colégio São José (”E o vento

levou")
EMEF Esperança de Oliveira 
(“Alice no País das Maravi-

llias")
EMEF Idalina Canova dc Bar- 

ros (“O Primo Basílio") 
EMEF Maria Zélia Camargo 

Prandini (Pluft. o Faiitasminha) 
EMEF Lina Bosi Canova ("O 

Mágico dc O /”)
EMEF È/Ào Paccola (“Os três 

mosqueteiros")
EMEF Luiz Zillo ("O Pequeno

Pnncipc)
Colégio Francisco Garrido 

(“Os Lusíadas")
EMEF Guiomar Borcat ("Slier- 

lock Holmes")
EMEF Philomena Briquesi 
Boso ("O Sitio do Picapau 

Amarelo")
EMEF Edwaldo Bianchini (“O

menino niatuquinlio")
EE Paulo Zillo (“Grande 

Scnâo Veredas”)
EE Rubens Pieiraroia (“A 

tenda dos milagres") 
EMEIF Nelson Brollo 

(“Contos dc fadas dos Irmãos
Grinun")

Coopcrcip (“Dom Casmurro") 
EMEIF Eli/a Pereira de Barros 

(“As mil c uma noites")
EE Virgílio Capoani (“Édipo

Rei”)
EE Vera Braga (“Vestido dc

Noiva")
EE Amonícia Grassi Malairasi 

(“A Moreninha")
Centro Municipal dc Fomiação 

Profissional (“Pinóquio") 
ETEC Cidade do Livro 

("Romeu e Julieta") 
Banda Marcial dc Itararé (“Me

mórias dc um fusca") 
Escola Scsi Lençóis Paulista, 

com a banda de Bauru (“Rci/i- 
nho Mandão")

Senai e banda (“Volta ao 
mundo em 80 dias”) 

Finalistas do Concurso Rainhas
da Facilpa 

Projeto Vólei 
Projeto Guri

Veículos da Prefeitura Muni
cipal

Cartas de alunos 
homenageiam Lençóis

Incentivados pela 
professora dc língua por
tuguesa Anianda Madó- 
giio Henrique, alunos 
da escola estadual ProP 
Guiomar Foriunata Conc- 
glian Boreal elaboraram 
redações parabenizando 
Lençóis Paulista pelo 155” 
aniversário da cidade.

Dc acordo com a 
professora, a iniciativa foi 
importante para incenti
var a leitura e estimular a 
consciência dc cidadania 
em cada estudante. Dos 
35 textos escritos, foram 
selecionados quatro para 
serem publicados no Jor
nal Notícias dc Lençóis.

Redação do Aniversário 
de Lençóis Paulista

Lençói.s Paulista 
foi fundada em 28 de abril 
de 1858, e com passar dos 
anos foi crescendo e 5

Abandono do "'Centrinho" revolta população do Júlio Ferrari

O local está totalmente depredado depois do abandono

C urso  de L ib ras
Divulgas ào

Marcelo StaíYa

Reclamações da 
população, contra o es
tado de abandono que se 
encontra o prédio do Cen
tro Municipal de Forma
ção Profissional (CMPF), 
o “Cenirinho". localizado 
na Rua Eduardo Tonim, 
no bairro Maestro Jú
lio Ferrari, apontam que 
desde sua inauguração o 
CMFP comportava diver
sos cursos profissionali
zantes e atividades socio- 
culturais, mas agora está 
abandonado, depredado e 
a noite serve como ponto 
para usuários de drogas.

O prédio foi doa
do pela CDHU -  Compa

nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano - à 
Prefeitura Municipal de 
Lençóis de Paulista e se
gundo parecer da CDHU, 
qualquer responsabilidade 
sobre possíveis desvios 
em sua finalidade, cabe 
exclusivamente ao Muni
cípio “Constatamos que 
o centro comunitário que 
sedia a CMFP foi constru
ído em área institucional 
do loteamento e que, com 
a averbaçâo em cartório 
do empreendimento, o 
mesmo foi doado à Prefei
tura de Lençóis Paulista.

Desta fonna, sua 
manutenção e funciona
mento cabem, exclusiva
mente, à Municipalidade,

não cabendo à CDHU 
qualquer responsabilidade 
sobre possíveis desvios em 
sua finalidade", esclarece 
Carlos Lacerda. No en
tanto, 0 prédio foi desati
vado, desde a mudança de 
endereço do novo CMFP, 
em Dezembro de 2008.

De acordo com o 
poder público “O local 
devia abrigar alguma ati
vidade esportiva, cultu
ral. mas a prefeitura tem 
que ter o interesse nisso, 
já fiz o pedido várias ve
zes depois que o prédio 
foi desocupado, mas a ad
ministração não mostrou 
interesse em fazer algo 
ali" explica o vereador 
Gumercindo Ticianelli.

tornou uma cidade gran
de e populosa, bonita e 
produtiva com muitas 
industrias, mordias, e um 
lugar bom de se morar.

Hoje Lençóis 
Paulista encara o futu
ro com a solidez, cons
truída por sua gente.

Lençóis ganha a 
cada dia característica de 
uma grande cidade e ca
minha nos passos fortes 
do desenvolvimento. As 
futuras gerações terão o 
encargo de se esforça
rem para realização de 
novos empreendimentos, 
mais obras fundamen
tais, em concordância 
com o mundo moderno.

Todos os anos 
no mês de abril come
moramos 0 aniversá
rio de Lençóis Paulista 
com desfile cívico e os

I

grandes shows! Então 
vamos lá comemorar!

Raíssa Izahella da Silva

\

Domingo (28), a As
sociação dc Surdos c Mudos 
dc Lençóis Paulista vai inau
gurar o novo espaço para 
ministraçào do Curso dc 
Libras que será na Adefilp.

Dc acordo com 
a presidente da associa

ção Clcidc Lins, o curso 
c aberto ao público c terá 
inicio no dia 11 dc maio. 
Taxa dc matricula, 40 re
ais, mensalidade. 60 reais.

Os interessados 
devem procurar a Adefilp 
no telefone; 3264-2284.

Auxílio Transporte é liberado
PiMilgaçAi

A Prefeitura dc 
Lençóis Pualisla liberou 
nesta quinta-feira, o paga
mento do aaxílio transpor
te para os estudantes que 
tiveram o pedido aceito na 
primeira etapa do proces
so dc análise do benefício.

Foram liberados R$ 130 mil 
para o pagamento dos me
ses dc fevereiro c março.

A restituição está 
disponível no Banco do 
Brasil -  Agência Cida
de do L ívto, localizado 
na rua XV dc Novembro.

D ireitos da  C rian ça
Pivulga<40 I •

Representantes da 
PM participaram na última 
quinta-feira (18) do Seminário 
dc Fortalecimento do Sistema 
dc Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (SG- 
DCA) rcali/ado cm Lençóis. 
Segundo o presidente do Con

selho Çstaduat dos Direitos 
da Criança c do Adolescente 
(CONDECA/SP). Esequias 
Marcelino da Silva Filho, o ob
jetivo c promover ações con
juntas nos municípios visando 
melhorar mais a assistência 
á criança c ao adolescente.

Psicóloga Clinica
Pós-graduaçào pela FMUSP em Sexualidatde Humana e especialização

em Pânico e Depressão

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

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

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

Educação para a vida

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

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


4 CLASSIFICADOS
í ISAMIX

CONTRATA
Estagiário(a) de 
Engenharia Civil

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

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

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

ISAMIX
CONTRATA

Carpinteiro de Forma de Concreto 
• Armador de Ferragem

mandar currículos para
isamíN.trading@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 beneficio, mais comissão

NECESSÁRIO TER CONDUÇÃO PRÓPRIA

mandar currículos para

jornal@inoticiasdelencoís.com.br

ou entregar na

Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

AnalisUVTíc. do dc Iníor

AsslsUmiIc' dc almoxarilado 
Aisísiciiie oncrjcional (.iccita 

rvícièncta)
Alcndciilc de balfiu (landiunele) 

Aieiidcntc dc bakau dc calé 
Atcndcnte dc lanchoneic/cantina 
Auxiliar adinimstralivo (Agudt)s) 

Auxiliar dc almoxaritado 
Auxiliar dc conindc dc uuahdadc 

AiLXiiiar dc co/mna 
Auxjliir dcescritóno  

Auxiliar de cxiravio de açikar 
Auxiliar de fabritaçüo dc açúcar 
Auxiluu dc invcníario florcsial 

(sem experit'ncia/ensmo medio) 
Auxiliar de laboratorio ( masculina/ 

deseiávcl Tecmcoem Açucare
Alciiul)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais 
Auxiliar de pnxIuçJo 

Auxiliar mecânico dicsel/autus 
(Árrpinteini auxiliar 

( ,am-gador/movimeniador dc 
mercadorias (45 Vagas) 

Caseiro
Cascm> (trabalho para o casal) 

Contador/RH
Coordenador dc mamilcnçào dc 

miquinas (residir cm ouim  esiado) 
Cuítnheira em licral (2 vagas)

1 )omcstica/laxineiro 
Educador soual (graduavio cm 

pedagogia completo ou cursando) 
HIctriciMu dc autos (3 \'agas) 

Flclricista dc manutenção (curso 
debOOhcN RlO) 

rie tric isu  de manutenção indus
trial (c/ ou i l  cxpencncla c/tmrso

SEN/Vl)
Flctncisla instrumcntjitu (Técnico 

cm elétrica ou instrumentação) 
Eletricista dc manutenção gera) 

(com ou sem experiência) 
Eletricista iivstalaüur/montadur 

FleirotCcnico 
Encanador

Engenheiro de segurança do 
trabalho 
Funileiro 
Garçom

Gerente de vendas 
Gerente comercial 
Lmha de produção 

Lombador
Lubnticador de máquinas 

Marceneiro

Mecânico dc «.aminhãn 
Mecânico de manutenção de Autos 

Mecânico de máquinas pesadas 
Mccãnico dc máq. agnailas (2

Vagasl
Mecânico dc motor a díesel 

Mecânico de iralorc*s 
Montador de móveis 

Montador dc sulá 
Motorista de guímiaiio (M fiP P  e 

Curso GuindaJto) 
Motorista tle ònihusí curso de 

transporte colctivti)
O litia l Geral (entrega de chopp) 

Liperadiir de caixa (íarmacia) 
l )perador de caixa (leslaurante) 

llperador de empilhadcira 
Operador de irrigação 

Operador de máquina de prensa 
(produtos reciclados) 

Operador de pa carregadeira 
Operadiirde roçadcira costal 

(urgente)
imperador de torno ( O íC )  

Operador de veículos (experiência 
como tratonsta ou pá carregadeira) 

Pintor industrial 
Pl£2aii)ir>

Protessor dc educação (isua (gra
duação ojmplela e G R EE)  

Protessor de espanhol (2 \ ’agas) 
Protessor de inglês 4 \ãgas 

Professor dc inglês (letras cur 
sando/completo e Cíinwrsaçào 

jxançado)
Quimico

Rccuperador dc crédito (Sem 
experiência -  Turno da tarde) 

Serralheiro
Serviços gerais (sem experiência/ 

masculina -  80 vagas) 
Serviços gerais (rc'f)orc'slamento) 

Soldador/montador 
Tapecciro

Técnico dc enfermagem do 
trabalho

Técnico em intormática 
Técnico em nutrição / nutricionista 

iêcnícü de manutenção de mã
qiunas

Torneiro mecânico 
TratorUta agrícola 

Tratonsta agrícola (vaga exclusiva 
para portador de deficiência 

parcial)
Vendedor de serviços Vendedor 

interno c externo 
Vigilante

\Atgoi vóMas àe ocof</o com o peam dtrtvrm inado pelo etnpnrgadoi

P m  a á u tm rm to  no tm m tm  wrawé» dc RM. b«M con^aracer ç o fm à K  R6. O f. 

C jrtM  d» TrabalM, Compro«n«» d t Endtraço t  Nunaro do Ptt (Pan quom poaaidr) 

Infam eçôea^W iyoZM O Aanul]ounolttr:lluaCiÍ.liM 9i»m6ad*«al,U C«mre

VAGAS DE EM PREG O

Preciso-se
de Carpinteiro para for
ma de concreto 
Armador de Ferragem 

Mandar currículos para 

jornal@ noticiasdelen-

cois.com.br

PROFESSOR (A) OE ED.
Fís ic a

Preosa-se de professor 
(a) para aulas de nata

ção, infantil e adulto 
Rua Pernambuco, 333 

- )d. Cruzeiro ou 3264- 
9700.

FISIOTERAPIA

(SUS E PARTICULAR) 
Eestamos já atendendo 
com convênio SUS 

INF. RUA PERNAMBU
CO, 333 - Jd. Cruzeiro ou 

3264-9700.

RESID ÊN C IA S
VEN D E-SE

UMA AREA OE TERRAS-
-com lS.960,00m2-entre 

os bairros Jd.Santana 

e Residencial Açai-R$- 
-1.500.000.00-TOLEDO

I

Projetos e Instalações Elétricas
Eduarijo Correia Praijo
Celulares
(14) 9734 6484
(14) 8139 6844

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

IMOVHI-326^0187.

JARDIM VILLAGE casa 
com 3 dorm.sendo 1 
suite c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 

TV/sala de estar/sala de 
jantar/cozínha/banheíro 
social/lavanderia/edicula 
com churrasq./banhelro/ 
despensa/garagem 2 car- 
ros-R$-400.000,00-TOLE-
0 0  IMÓVElS-3263-0187.

JARDIM VILLAGE: so

brado c/3 dorm.sendo
1 suíte c/closet e banh. 
hidrom./sala de estar/ 

lavabo/sala de Jantar/ 
c o z in h a / d e s p e n s a /  
lavanderia/garagem 3 

carros coberta/caniLR$- 
-550 .000 .00-TO LED O  

IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARAT1 - 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/sala 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 

sala de tv/esaítório/ 
lâvabo/cozinha/lavan- 

d e ria /d e sp e n sa /á re a  

de lazer com pisdna/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-550 .000 .00-TO LEO O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM riAMARAT); 
casa com 3 dorm.sendo
1 suíte c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 

sala de jantar/sala de 

T V /lavab o /b an h e iro /  
cozinha planejada/ 

despensa/lavandería/  

garagem 2 carros/-RS- 
-500 .000 .00-TO LEO O  
IMOVEIS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL 
sobrado com 3 dorm 

sendo 1 sulle/02 satas/ 

copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edicula c/ 
churrasqueira/garagem-

•RSS00.000,00-TOLf DO
IMÓVEIS-3263-0187.
CENTRO:
la.CASA: 03 dorm./sala 

ampla/2 banheiros/ 
lavanderia/ 2a. CASA:
02 dorm/sala/cozinha/ 
banheiro/lavandena/ 3a. 
CASA; sal3o c/churras-

queíra/banheiro e cozi- 
nha-todas edihcados no 

mesmo lote de terreno- 
R$-700.000,00 

TOLEDO IMÓVEIS 
•3263-0187,

JARDIM ITAMARATI:
sobrado c/03 dorm.sen
do 1 sufte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escntório/cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
área de lazer com pis- 
cina/^ragem 2 carros- 
-RS-650.000,00 
T O lilX ) IMÓVEIS 
3263-0187

JARDIM ITAMARATI: so
brado com 03 dorm.sen
do 1 suíte/varanda/me- 

zaníno/sala de estar com 
lareira/sala de jantar/ 
ba n hei ro/c oz í n ha/l ava n- 

deria/garagem coberta 2 
carros/com frente para a 

lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 

3263-0187.

CENTRO:
03 dorm./sala/cozinha/2 

banheiros/lavandería/ 

prÓKima a antiga Gráfica- 
-RS-126.000,00 TOLEDO 
IMÓVEIS 32634)187

CA RRO S/M O TO S
VEN DE-SE

Ford Ka 2010 preto flex 
com 26.0CX) km ótimo 

p/ financianriento 3264- 

3644/9610-5960 shop 
cars veículos

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

ca rs veículos

Resta Hatch 2011 prata 
riviera completa 3264- 

3644 /9610-S960 shop 

ca rs veículos

C3 Pkasso gU l.S  2013 
prata completa 3264- 

3644 /9510-S960 shop 

ca rs veículos

Pfcasso glx 2010 prata

V E N D E -S
f C A SA  EM CO N STRU ÇÃO  EM M ACATUBA

Próxim a ao Teatro Municipal Bairro Novo. 
Trés dorm itórios com  90 metros 

quadrados de co n stru ç io  
e terreno de 250 m etros quadrados. 

C o n stru ç io  na laje, licenciada, 
com  água e energia.

Valor de R$ 110.000,00
Açoitamos terreno como pagamento

: (1413263.4214171^

NOTÍCIA

flex completa 3264-3644 
/9610-5960 shop cars 

veículos

PaKo EL 1.5 97 •
RS3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
RS350,00 com tran- 
ferencía grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

PaUo EX 98 - RS3.(XX).00 
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 * 46 parce
las hxas de R$367,50 
com tranferenaa grátis 

-3264-1613/7834-9576 
Uno EP 96 R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$262,50 

com tranferenaa grátis 
-3264-1613/ 7834-9576

Resta GL 2001 

R$3.000.00 de entrada 
*■ 48 parcelas fixas de 

R$350,00 com tran- 
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Montana 20OB 1.4 prata 
completa com rd + som 

3264-3644/9610-5960  

shop cars s«iculos

Gol 2000 - R$3.900,00 

de entrada * 48 parce
las fixas de R$399,00 
oom tranferenda grátis 

-3264-16 U / 7834-9576

G)rsa Sedan 98 

R$3.900,00 de entrada 

48 parcelas fixas de 

R$399,CC com tran- 
ferencla grátis ■ 3264- 
1613/ 7834-9576

Monza 6L 95
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 

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

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

32643033

Parati 64 1.6 -  2009 
-  Flex -  Preto - (14) 
32643033
Peugeot 207 xr ha- 

tch 2011 prata 3264- 

3644/9610-5960 ^Op 
cars veículos

Ford Ka 2010 LO Oex 

prata 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veKulos

Uno EX 99 - R$3.000,00 

de entrada * 48 parce
las fixas de R$315,00 

com tranferenoa grátis 

-3264-1613/ 7834-9576

S DE LENÇÓIS

OU nada acontece!

Envie seu  
c lassificad o

para
jornal@noticiasdelencois.com.br

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

CG THan 150KS 2004 - 
R$1.SOO,00 de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$148.50 com tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/7834-9576

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

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

Blazer ADV. -  2005 -  
Completo - Alcod -  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 firas de 

R$360,00 com tran- 
ferenaa gráhs • 3264- 

1613/ 7834-9576

Ford Ka 2002 

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

R$385,00 com tran
ferenaa grátis - 3264- 

1613/ 7834-9576

Siena EX 2000 

R$3.S00,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$420.00 com tran
ferenda grátis - 3264- 

1613/ 7834-9576

Oasslc Sedan 1 .0 -2011  

“  Flex -  Oiumbo - (14) 
32643033

Corsa Wind 1.0 -  1996
-  Gasolina -  Qnza - (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,S0 

com tranferencia grátis 
3264-1613/7834-9576

Vectra 6LS 94 

R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fbas de 
R$360,00 com trarv 

ferenda grátis - 3264- 
1613/7634-9576

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

Honda Biz ClOO 2002 - 
R$1.200,00 de entrada 
4 36 parcelas fires de 

R$122,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

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

Ford Ka 2004 
R$3 500,00 de entrada
* 48 parcelas fiias de 
R$420,00 com tran
ferenaa grátis - 3264- 

1613/ 7834-9576

S-IO Coíina prata 2(X)8 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 

cars veículos

Ecosport xlt freestvie 

2009 preta completa 

3264-3644/9610-5960  

shop cars veículos 
EscortGL95-R$3.000,00 

de entrada ♦ 48 parcelas 
fixas de R$294,00 com 

tranferenaa grátis 
3264-1613/7834-9576

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

32643033

Escort L 1.8 93 -  (ãaso- 
lina - Vermelho - (14) 
32643033

Rofíno Furgão Fire 1.3
-  2012 -  Flex -  Branco 
(14) 32643033
Golf GL 2.0 -  Completo 
2003 -  (Sasolina -  Preto 

-(14)32643033 
Ford Ka 1.0 -  2009-Flex  

-Prata (14)32643033

Merh/a Maxx 1.4 -Com 
pleto - 2011 -  Flex -  Pra
ta (14) 32643033

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

Casa no Jardim Vilage
• com 3 quartos. 1 ba
nheiro. 1 sala. Otima 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 riviera completo 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Slhrerado Corx)uest
-  1997 -  Diesel -  Azul 
(14)32643033

Stllo l.B  Blackmotion 
Oualogic -  Completo • 
2010-F le x -P re to -{14) 
32643033

Strada Cab. Estend. 
2 0 0 8 - F lex -G n za-(14) 
32643033

Vectra Sedan Elite 2.0 -  

2010 -  Completo - Flex 
-Preto-(14)3?64-Vi*n

VectraSeoanF., '->.ã

-2 0 0 7 -C c '. .  -■
-P re lo -(l4 )3 2 6 4 ii'

Xsara Pkasso - 2010 -  

Completo -  Flex -  Prata 

•(14)32643033

C3 1.6 Exdustve -  2006 

-Completo -  Floi -  Prelo 
-(14)32643033

CM c 1.8 IXS -  2007 - 
Completo -  Gasolina -  

Chumbo-(14) 32643033

FiesU GL 2001 
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$350,00 oom tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/ 7834^576

C3 Pka«xo pix \ ' >1 -'
prata ccii 
3644 /96P 
cars veKukis

Palio E l  i . i  9/ • 
R$3.000,00 de entrada 
* 48 parcelas fixas de 
R$35Q,(X) com tran
ferencia grátis - 3264- 

1613/7834-9576

Siena EX 2000 

R$3.500,00 de entrada 
48 parcelas fuas de 

R$420,00 com trarv 

ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Sedan 98
R$3.900,00 de entrada
* 48 parcelas fuas de 

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

Palio EL 1.5 97 - 
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 

R$350,00 com tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/ 7834-9576
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Reservas e Informações no escritório do Clube ou pelo tel. 14-38413096

Em São Manoel
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POLÍTICA

questiona compra pneus 
prefeita

Beatriz de Oliveira

O Diário Oficial dc 
São Paulo, da última quarta- 
-fcira, (23), trouxe uma publi
cação onde a prefeita Izabel 
Lorcnzclti (PSDB) é cilada.

Trata-sc dc um acor- 
dão. emitido pelo Tribunal 
dc Contas do Estado dc São 
Paulo, onde Bcl responde a 
uma representação contra o 
edital do Pregão Presencial 
n*’ 30/2013 que, segundo o 
documento, teve como objeti
vo a “aquisição dc pneus para 
máquinas do município”.

O problema, de acor
do com 0 colcgiado que rea
lizou o julgamento prévio cm 
17 de abril, seria o fato dc o 
edital determinar o forneci
mento apenas dc três marcas 
especificas de pneus, basica
mente ires lideres dc mercado.

Ainda no edital do 
Pregão, c citado que por 
conta da relação custo- 
-bencfício. cconomicidadc 
e dc acordo com o princípio 
constitucional da eficiência 
da Administração Pública, 
ficou prc\iamentc reprova
das duas marcas tendo cm 
vista 0 desempenho da mes-

PivMlgâ io

Pneu desgastado após dois meses de uso, segundo Diretor de Suprimentos da Prefeitura

ma cm compras anteriores.
Na interpretação do 

colcgiado, a ausência dc in
formações no edital inviabi
lizou a indicação dc aceita
ção dc marcas específicas.

Assim, 0 documen
to confirma que o Tribunal, 
na sessão do dia 17 dc abril 
deste ano, julgou proceden
te a Representação, objeto 
do processo 369.989-13-2.

O acórdão foi votado 
por Samy Wurman, relator.

c pelos conselheiros Edgard 
Camargo Rodrigues, Renato 
Martins Costa, Robson Mari
nho. Dimas Eduardo Ramalho 
e Sidncy Estanislau Bcraldo.

Em nota a prefeita 
Bel declarou que tinha in
formação dc que a maioria 
dos órgãos públicos tem en
contrado uma enorme difi
culdade para comprar pneus 
dc qualidade devido á lei dc 
licitações não permitir a exi
gência dc marcas e pelo fato

de existir no mercado uma 
grande quantidade de pro
dutos importados, sendo al
guns dc péssima qualidade.

No caso cm questão, 
foi estabelecido no edital que 
as marcas dc fabricação na
cional estavam prc\ iamente 
homologadas para a licitação 
c exigimos vários documen
tos para as empresas que pre
tendessem colar marcas im
portadas. Portanto, conforme 
a lei exige, não impedimos

a participação de nenliuma 
marca, apenas exigimos do
cumentos que garantissem a 
qualidade dos produtos que 
não fossem homologados pre
viamente pela Administração.

Porém alguma em
presa que pretenderia cotar 
produto importado apresen
tou uma representação no Tri
bunal dc Contas do Estado dc 
São Paulo e o mesmo solicitou 
alterações no edital no senti
do de que alguns documentos 
poderão ser exigidos, mas so
mente da empresa vencedora.

Estamos promoven
do as adequações no edi
tal, mas tentando garantir 
ao máximo a qualidade dos 
produtos, pois nossa área 
técnica tem estudos de que 
0 custo-bencfício dos pneus 
de marcas importadas não é 
vantajoso para o Município.

Por se tratar de pro
cedimento eletrônico, o re
latório e voto, bem como, 
a representação e demais 
documentos que compõem 
a resolução podem ser con
sultados, mediante cadas
tro, no Sistema de Processos 
Eletrônicos, encontrados na 
página www.tce.sp.gov.br.

Polícia e sociedade se reunem para discutir segurança
■ . StafFa

Eoi confirmado no 
o dia 22. que a Câma- 
víunicipal dc Lençóis 

Paulista vai sediar a pró
xima reunião do Conselho 
dc Segurança (CONSEG), 
que será realizada no dia 
16 dc maio às 19 horas.

A informação foi 
confimiada após represen

tantes do lcgisiati\o, parti
ciparem do último encontro 
do conselho, na sexta-feira 
passada (19), que aconte
ceu na EMEF Maria Zélia 
Camargo Prandim, no bair
ro Maestro Júlio Ferrari.

No evento estiveram 
presentes José Aparecido 
Santana, o Dodô, o Capitão 
Valcntim, da Polícia Militar, 
os membros do Conselho

dc Segurança, o presidente 
da associação de bairro. Hé
lio Marzo, comerciantes c 
moradores daquela região.

Dc acordo com os 
representantes da casa, essa 
c uma conquista importan
te para o Legislativo, tendo 
cm vista que os vereadores 
nunca foram convidados a 
participarem dessas reuniões.

O foco cm seguran

ça pública, segundo o capi
tão Paulo César Valcntim, é 
sistêmico, ou seja, quando 
um dos lados não vai bem 
o lodo tende a se frágilizar, 
por isso, 0 capitão considera 
que, SC a houver participa
ção e organização da popu
lação no sentido dc efetivar 
as ações do poder público e 
da Polícia Militar, o ambien
te físico de ação do melian

te tende a se tomar hostil.
Ainda de acordo 

com ele, o objetivo é dc que 
as reuniões sejam mensais 
e aconteçam cm locais dife
rentes, “Acreditamos que as 
reuniões da CONSEG de
vam acontecer em lugares 
diferentes, visando maior 
integração entre popula
ção, poder público e policia 
militar”, ressalta o capitão.

CURTAS
5
m

Apoio para 
I redução da

niaioridade penal
\

A Câmara Munici
pal dc Lençóis Paulista en- ■ 
viou uma Moção dc Apoio 
ao governador do Estado de 
São Paulo. Geraldo Alcki- 
mim. manifestando apoio, 
incondicional pela pro
posta da redução da maio
ridade penal aos 16 anos.

A Casa entende 
que a redução da maiori
dade penal é uma necessi-' 
dade dc todo o país, pois' 
muitos atos de violência,^ 
assassinatos, dentre outros! 
crimes, vem sendo pratica- \ 
dos com a total consciência s 
dc seus autores, na certeza ■; 
dc que não serão punidos,' 
pois a lei os “protege”. '

Parabéns Legião 
Feminina 
iençoense

■

A mesa diretora da ' 
Câmara Municipal, apoiada. 
pelos demais vereadores, j 
proferiu Moção dc Congra-' 
tulaçõcs á instimição Le
gião Feminina dc Lençóis ' 
Paulista, durante a sessão* 
da última segunda-feira.

O documento des
taca com louvor o traba
lho da presidenta Maria 
dc Lourdes Sasso Silva e 
sua equipe junto as jovens 
lençocnses. Trabalho que 
valoriza a família, a socie
dade, a educação c todo 
processo para que a cidade 
possa ter uma sociedade “ 
cada vez mais fortalecida..

POLICIA

Homem é preso em flagrante 
á)or porte de arma e roubo

Ctrraldo Oús

Assaltante detido depois de ser flagrado pela PM

Geraldo Dias

Os policiais militares 
de Lençóis Paulista, Adriano

e Malheus prenderam na úl
tima terça-feira. (23), o deso
cupado Roberson Aparecido 
Barretos, dc 24 anos, acusado

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Construção
isamíx.trading@ yahoo.com.br

pelo crime de porte ilegal dc 
arma. Barretos foi reconhe
cido por video durante um 
assalto. Os policiais comam 
que faziam patrulhamento 
no bairro Cruzeiro, quando 
avistaram o crimmoso. Abor
dado c sem oferecer resis
tência, cic foi acompanhado 
pelos policiais até a sua casa, 
no Parque Rondon, onde foi 
encontrado um revolver, ca
libre 32, dez projeteis, além 
dc um projétil calibre nove 
milímetros. Foram encontra
dos também duas tocas ninja 
c uma blusa reconhecida du
rante a filmagem do assalto.

H o m ic íd io
O ajudante dc ser

viços gerais Rafael Ma
ciel de Lima, 30 anos, foi 
preso na quinta-feira (23), 
acusado pela morte dc 
um homem, de 45 anos, 
na cidade de Piratininga.

Segundo a PM dc 
Lençóis Paulista, Lima se 
envolveu em uma briga 
com um, dos dois com
panheiros dc “fumo”. Ele 
deu várias “pauladas” na 
vitima c fugiu do local.

A Polícia dc Pirati
ninga passou as caracterís
ticas para a PM dc Lençóis 
que localizou o acusado e 
deu voz dc prisão. O Icn- 
çoense confessou o crime 
e foi encaminhado para a 
Delegacia de Piratininga.

T ra g é d ia
Por volta das 7h des

sa quinta-feira, um acidente 
na rodovia Marechal Rondon, 
no trecho da Serra de Botuca- 
tu deixou duas vitimas fatais.

Segundo informa
ções um caminhão seguia 
sentido Intcrior-Capital, 
quando colidiu na traseira

ônibus escolar que, 
impacto, colidiu dc 

frente com um carro c com 
uma motocicleta, que vi
nham no sentido contrário.

O motociclista c a 
garupa não resistiram aos fe
rimentos e morreram no lo
cal. Os motoristas dos outros 
veículos não ficaram feridos.

Os corpos fo
ram encaminhados
ao IML, de Botucatu,

de um 
com 0

A tiv id a d e  D e leg ad a  v o lta  à d iscu ssão
Oivut((â io

Representantes públicos discutem a implantação do sistema

Beatriz de Oliveira

Vereadores, policiais 
c representantes da Associa
ção Comercial e Industrial dc 
Lençóis Paulista (ACILPA) 
SC reuniram no último dia 18. 
com a prefeita Bcl Lorenzetti, 
para levantarem informações 
sobre o andamento da im
plantação da Atividade De
legada cm Lençóis Paulista.

Em setembro dc 
2010 foi aprovada a Lei 
Municipal que preconiza a 
Atividade Delegada - Poli
ciais Militares podem tra
balhar cm horário dc folga 
por meio de um convênio da 
Prefeitura e da Secretaria da

Segurança Pública (SSP).
Na pauta foi ana

lisada a possibilidade da 
inclusão de emendas na 
lei que, caso necessário, 
deverá ser encaminhada 
para a Câmara Municipal.

Além das emendas, o 
poder público fará um levan
tamento para saber quantos 
policiais seriam necessários 
para exercer a nova função 
em Lençóis, que pode va
riar de acordo com o plano 
dc trabalho que eles deve
rão seguir após a criação da 
Comissão Paritária - forma
da por membros que define 
áreas que serão fiscalizadas 
c números dc policias ne

cessários para a atividade.
Para o Capitão Va- 

lentim, responsável pela Po
licia Militar de Lençóis Pau
lista., a lei está satisfatória c 
essas reuniões fazem parte 
das etapas para a assinatura 
do convênio com o Gover
no do Estado de São Paulo .

“O Capitão Ézio 
Carlos Vieira de Melo - que 
representou o 4  ̂ Batalhão da 
Polícia Militar do Interior -, 
trouxe para o encontro algu
mas experiências da Ativida
de Delegada cm outras cida
des e que poderíam ser usadas 
aqui. “Eu, por exemplo, con
testei um termo no projeto, 
que podería ftiiuramcntc ler 
um entendimento jurídico 
inadequado quando o mesmo 
for encaminhado para São 
Paulo”, ressaltou o Capitão.

Agudos também teve 
a lei aprovada cm 2010, e no 
início deste mês, o prefeito 
da cidade Everton Octavia- 
ni (PMDB) assinou o con
vênio da Atividade Delega
da com o governo estadual.

E M E
í

Atraso no 
pagamento de

I pensão
é
JNs

Um homem mora--' 
doi* do Jardim Primavera; 
foî  delido na tarde dessa í 
terça-feira (23). pela Po-í 
lícia Militar por atraso I 
no pagamento dc pensão. ;

O lavrador Gival-' 
do Inácio da Silva, 49, foi* 
abordado pela PM no Jar- ‘ 
dim Monte Azul. Durante 
a revista pessoal, não foi 
encontrado nada ilicito. ■

Porem, foi consta-^ 
lado que o mesmo tinha um ; 
mandado dc prisão a cum
prir por atraso no pagamen-  ̂
to |dc pensão alimentícia. 
Ele foi encaminhado para • 
a cjelcgacia, onde aguardou  ̂
notificação do delegado. •É

J

I

Agressão à 
legionárias

Duas legioná
rias mirins registraram j 
boletim de ocorrência | 
por agressão, na ma- í 
nhã da última terça-feira} 
(23) cm Lençóis Paulista. í

O indiciado, E. j 
A. S. A. 37 anos. c surdo- J 
-mudo c já é conhcci-s 
do pela PM pelo com
portamento agressivo.

A abordagem do |j 
homem foi realizada no] 
Vila Cruzeiro, no cruza-j 
mento das ruas Amazonas c * 
Pará. Ao ser parado pclapo- j 
lícia, ele resistiu a aborda
gem c segundo relatos, foi 
necessário o uso dc força 
física moderada c algemas. |

Ele foi cnca-' 
niinhado a delegacia e | 
em seguida liberado.;

http://www.tce.sp.gov.br
mailto:x.trading@yahoo.com.br


ESPORTE6
Ministério libera verbas para ginásio da ADEFILP Espaço do Atleta

sutfa
'  I , .**

Terreno reservado para a construção do ginásio esportivo recém aprovado

Marcelo Statfa

O município dc Lcn- 
^ i s  Paulista vai rcccbcr do 
Ministério dos Esportes R$

500 mil para a construção 
do ginásio paradcsporii\o da 
ADEFILP (Associação dos 
Deficientes Fisicos dc Len
çóis Paulista). A Prefeitura

deve enü^ar com R$ 117 mil 
dc contrapartida. O projeto dc 
lei foi enviado à Câmara pela 
prefeita Bcl Lorcnzetli no úl
timo dia 22, para votação em

caráter dc urgência, o qual 
foi aprovado por unanimida
de. Uma vez aprovado, será 
aberta licitação já que o prazo 
limite para início das obras é 
junlio, que deve começar em 
45 dias.

O ginásio adaptado c 
com arquibancadas c um so
nho antigo da administração c 
da ADEFILP, que desde 2010 
aguardava aprovação do pro
jeto dc lei que viabilizasse a 
obra.

Dc acordo com o 
vicc-prcsidentc da institui
ção José Carlos dc Oliveira, 
0 objetivo deste projeto é va
lorizar 0 cidadão portador de 
deficiência, promovendo por 
meio do esporte a inclusão 
social. "Em um ambiente fa
vorável ao desenvolvimento 
paradesportivo do município, 
contar com uma estrutura de 
um ginásio coberto, nos aju
dará a desenvolver outras 
atividades desportivas com 
acessibilidade c segurança, 
pois em dias dc chuva o espa
ço da instituição fica compro
metido” explicou.

11" Passeio Ciclístico e solidariedade
Marcelo Staífa

A« * I
A Prefeitura dc Len

çóis Paulista promove no 
dia 1® de maio a IT  edição 
do Passeio Ciclístico cm 
comemoração ao aniversá
rio dc 155 anos da cidade.

O c\enlo marca
rá também a inauguração 
da Praça da Solidariedade.

As inscrições para o 
evento esportivo estão aber
tas na sede da Diretoria dc 
Esportes c Recreação, no 
Ginásio Antônio Loren/etti 
Filho (Tonicào). Para sc ins
crever, 0 participante precisa 
por meio dc inscrição solidá

ria, doar cinco litros dc leite 
integral longa vida Os pri
meiros 120 inscritos recebe
rão camiseta, almoço, bolo c 
refrigerante cm comemora
ção ao ani\'crsário da cidade.

O trajeto lerá apro
ximadamente 25 Km cm 
direção ao município de 
Borcbi c, dc acordo com 
Maurício Ferreira Diniz, (mo
nitor desportivo), a expecta
tiva é de 200 participantes.

A concentração c lar
gada do passeio ocorrerá após 
a cerimônia de inauguração, às 
8h30, na Praça da Solidarieda
de. locali/ada na Rua dos In
dígenas, no Jd. Lago da Prata.

F u te b o l e L u ta  de B raço
Beatriz de Oliveira

Após um final dc se
mana com disputas acirradas 
entre os participantes dos JOS 
e JOCI, a Zabet conquistou 
no domingo, (21), o título da 
modalidade luta de braço, so
mando 25 pontos contra 21 da 
LwarccI. A modalidade luta 
dc braço tc\c como desta
que o atleta Alessandro Frei
tas funcionário da Lwarcel.

Ainda no domingo 
foram realizadas cinco par
tidas do torneio dc futebol 
com destaque para a gole
ada dc 5 a 2, aplicada pela

equipe da Zabet cm cima da 
equipe da Zillor. Já no sá
bado foram realizados sele 
jogos pela segunda rodada 
do torneio dc fútsal livre

Hoje, a partir das 
19 horas, no Espaço Lazer, 
acontecem quatro partidas do 
torneio dc fbtebo! sete livrc. 
No sábado serão realizadas 
sete partidas do torneio de 
fútsal livre a partir das 15 
horas no ginásio do Tonicào. 
O domingo será de futebol 
dc campo, com duas partidas 
no Vagulào a partir das 14:30 
c outras duas no Grêmio 
Lv-art com início às 15:10.

Thulita Rafaela 
Gonçalves

Hã cinco anos. Mmli- 
la começou a praltear basquete 
por influência iJo irmüo que 
lambem joga. Durante um breve 
pciiodo jü treinando, ela pensou 
cm desistir por conta da mor- 
le do pai. “1:11 vi que meu pai 
acabou indo pura um cainmho 
ruim. mas eu preciso seguir". 
Rocebendt> umu ajuda de cus
to pi>r mcio do Bolsa Atle
ta, u jovcin estudante dc 14 
anos. ama o esporte Já parti
cipou dc campeonatos c nào 
pen.sü em desistir dc jogar 
protissionalmentc no futuro.

Mayron Aroca

Kaialè. iênisdcM csa, 
Boxe Chinês e Jiu-|ilsu ilaja 
fôlego para o também estudan
te Mavron de 17 unos “1-sco- 
Ihi também o Boxe Chinês e o 
Jiu-Jilsu pra entrar no MMA"

O atleta |u comiuistou 
diversas mcdulhas nos espor
tes que prática, com destaque 
para o Karatê (que pratica hú 
15 anos), onde se tomou bicam- 
peáo Paulista e vice-campeáo 
brasileiro “Meu sonho como 
esportista ê scr bem sucedi
do no Kaiatê. no Boxe chi
nês e fuluramcnle no .MMA 
quem sabe chegar oo \ T C ”.

>
I!
\

Ana Carolína Soares de
Andrade

\  atleta, de 16 
um»s. treina Vôlei c Atle
tismo hã dois am>s 
“Fscolhi esses esportes, 
pois, sào os que eu mais 
ine idenlilicü e gosto". 
No ano passado ganhou 
uma medalha em umu 
competição dc Atletismo 
"Espcio que no futuro eu pos
sa trabalhai cm alguma área 
do csjTCirtc c se isso nào acon
tecer não vou me arrei^nider 
dos esforços que fi/, pois acho 
que o cspi>ne só traz bene- 
líciüs na vida das pessoas"

CULTURA

C ia  C irco  de Bonecos encerra festivai
Beatriz de Oliveira

Hoje c 0 últimp dia de 
apresentações no Festival Inter
nacional dc Teatro de Bonecos 
em Lençóis Paulista.

As 15h será reali/ado na 
Rua X \ ' dc Novembro, centro, o 
desfile dc Boiiccõcs que vai con
tar com 0 acompanhamento mu
sica) da Banda Marcial da Escola 
Idalina Canova dc Banros.

Já às 20h na Casa da 
Cultura, a Cia Circo dc Bonecos 
vai aprescnuir o espetáculo "A 
Nova Toumee"

Coni classificação indi
cativa livre, a companhia que é 
dc São Paulo, já  esteve na cidade, 
no Festival do Livro.

Em entrevista ao Noti
cias dc Lençóis, os "bonequei- 
ros" Tcka Queiroz e Cláudio Sal- 
lini. contam que estão felizes cm 
mais uma vez visitarem cidade

t

(>|\uIgi»(4U
para participar do evento cultu
ral.

"O festival c um acon
tecimento importante paru a 
cultura c divulgação do Teatro 
de Bonecos no cenário nacio
nal. Ainda mais cm uma cidade 
com tanta efervescência cultural 
como é Lençóis Paulista", afir
mam.

Ainda segundo a du
pla, os espetáculos geraram um 
novo olhar para o teatro, pois 
são espetáculos alegres, diver
tidos c que criaram a possibi
lidade da família inteira ir c sc 
divertir junto.

"Bonecos são encan
tadores c facilitam o entendi
mento da narrativa teatral De
sejamos vida longa ao Festival 
Internacional dc Teatro dc Bo
necos". finalizam.

Fim üe semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista ; Cosa 
Four (amanhã) Acústico D3 
+ D) Marcelo Victório às 
23h
Jaú General Bar (amanhã) 
Homem dc Lata + Dj Lcc- 
co às 23h ' Lotus (amanhã) 
Tchê Garotos às 23h.
Bauru: Jack Pub Music 
(amanhã) Four Fan às 23h 
Pederneiras; ObazuahClub 
(terça-feira) Sertanejo Llni- 
versitário com Dclucas c 
Leandro às 23h.
Casa Four (14) 3264- 
5100
General Bar: (14) 3626-í 
4652
Lotus:( 14) 96X8-6710 
Jack Pub Music: (14) 
324.5-3254
ObazuahClub: (14) 9746- 
9159

1

Espetáculo de dança em
Lençóis Paulista

Beatri7.de Oliveira

O grupo dc dança 
Street Star, dc Lençóis Pau
lista, fará apresentações es
peciais na Casa da Cultura às 
18h. I9h30c2ih30. do próxi
mo domingo, (28).

A criação das coreo
grafias foi idealizada cm con
junto pelos 30 alunos dc 12 a 
40 anos que nomearam o espe
táculo como "Neste Iiistanic”.

“O nome surgiu a par
tir dc situações do cotidiano li
gado ao espaço onde dançam, 
vivem e pontos da própria 
existência. Vamos apresentar 
45 minutos dc puro Street dan
ce”, afirmou o diretor do gru
po Marcelo Estrclla

Os convites podem 
scr adquiridos com os alunos 
do Street Star c na Casa da 
Cultura a 5 reais com o pro
fessor Marcelo Estrclla.

Mapa Cultural 
Inscrições 

terminam dia 30
AGENDA CULTURAL

Beatriz de Oliveira

A próxima terça-feira, 
(30), será o último dia dc ins
crições para a edição de 2013 
do Mapa Cultural Paulista.

Artistas locais pode
rão concorrer enviando traba
lhos nas áreas dc artes visuais, 
artes cênicas, música erudita, 
literatura c dança.

Os interessados de
vem retirar uma ficha de ins
crição na Casa da Cultura para 
participar da fase municipal.

O Mapa Cultural 
Paulista é um projeto cultural 
promovido pelo governo do 
Estado dc São Paulo cm que 
são selecionados artistas que 
apresentam seus trabalhos, 
primeiro no município dc ori
gem, depois na região cm que 
está inserido c, ao final, na 
fase estadual, aprcscntam-sc 
na capital paulista.

2 m 4  - 20h

Casa da Cultura
Espetáculo: Circus - A 
nova Toumée 
Realizada pela Cia dos 
Bonecos 
Indicação L íntc

26/04 - J5h
\ \  dc Novembro
Desfile dc bonecões 
Acompanhamento da 
Banda Marcial da Escola 
Idalina Canova dc Barros 
Lugares limitados 
Rcscr\ as no local

27/04 - Hh
Padre Salústio 
Rodrifitues Machado 
"Personagens do mundo 
comemoram os 155 anos 
da Cidade do Livro" 
Desfile Civico dc 
Aniversário da Cidade

2H/04~J4h30às Í7U30

Parque do Paradào
Projeto Criança Fcli/ 
Atividade cullural/cduca- 
tiva com oficina dc anes, 
estúdio dc maquiagem ar- 
lisiica, c resgate de jogos c 
brincadeiras tradicionais

2H/04 - / 7/í. 19ÍÚ0 e 2Ih I 2H/04 - lHh30
C asa da C u ltu ra
Espciaciilo dc dança com 
Grupo Sirecí Star - coni di
reção dc Marccio Estrclla 
Iiigjcssos RS 5,00 com alu
nos
Lugares Limitados

S an tuário  Nossa 
S enhora  da Piedade
Apresentação do Coral 
Infanto Jtncm l • Colégio 
Santa Marcelina. durante a 
Missa cm Ação dc Graças 
pelo aniversário da cidade
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Star Irck: Além da Ksciiridão”

A um mês dc sua estreia, a continuação 
"Star Trek: Além da Escuridão” ganhou novo trai- 
ler definitivo - mais completo e com cenas inéditas.

O longa dirigido por JJ. Abrams é uma continuação 
de “Star Trck”, de 2009.0  filme tem o elenco completado por 
Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin, John 
Cho.BruceGreenwood,BenedictCumberbatchePctcrWellcr.

“Star Trek: Além da Escuri
dão” estreia no Brasil no dia 14 dc junho.

Curta brasileiro “Pouco Mais de Cm Mês” está
iia Quin/ena dos Realizadores de Camies

O curta brasileiro, do mineiro André Novais Olivei
ra, está na seleção da Quinzena dos Realizadores dc Cannes 
2013, uma seção independente do festival.

Elida Silpe e André Novais Oliveira protagonizam o 
curta de 22 minutos. Segundo a sinopse do filme, eles namo
ram há pouco tempo na vida real e na ficção.
As cenas do filme, que trata sobre o relacionamento do ca
sal, se passam dentro dc uma residência e em um ponto de 
ônibus.

Filme inspirado em Renato Russo é para jovens 
de hoje, diz diretor de “Somos Tão .lovens’'

O cineasta Antonio Carlos da Fontoura sempre 
teve 0 sonho de fazer um longa sobre música. “Mas não ti
nha a intenção de gravar especificamente um filme sobre o 
Renato Russo”, disse. E foi assim que ele chegou à direção 
de “Somos Tão Jovens”, produção que retrata o período en
tre o surgimento do Aborto Elétrico e o começo do sucesso 
da Legião Urbana.

Segundo o cineasta, a ideia não era fazer um “do- 
cudrama” dos anos 70 e 80. “O filme é para os jovens de 
hoje, e não daquela época”, disse ele.

íRefí&ocãa da Semana
"O caminho mais curto e mais certo para viver com honradez neste mundo, é ser 
de verdade aquilo que apresentamos ser. Todas as virtudes humanas crescem e

se fortalecem pela prática e pela vivência delas''.
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21/03 a 20/04
Olhe para os seus 

relacionamentos, parcerias e 
alianças. O que vê neles, aria
no? Energia determinada e 
aguerrida que auxilia a expres
sar seus talentos e se sentir va
lorizado.

Cuidado com a teimo
sia. Uma coisa é perseverança e 
outra é apego. Saiba distinguir.

Leão 
de 22/07 a 22/08

Energia para se envol
ver com projetos de trabalho e 
propósitos que lhe são valiosos. 
O desenvolvimento de seus ta
lentos está estimulado.

Evite atitudes teimo
sas na carreira e com chefias. 
Coloque em prática os seus po
tenciais. Realizações profíssio- 
jvals estão estimuladas.

Touro
de 21/04 a 20/05

^  Sol e Marte em seu
signo simbolizam o poder per- 

U sisten te  e determinado dos 
taurinos. Luta pelo que lhe 
mobiliza numa nova direção de 
vida.

E que significa adeus 
ao passado. Poder realizador, 
empreendedor. Onde está ca- 
ellzando toda essa energia?

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Importância do que 

está ocorrendo nos bastidores, 
em momentos de contemplação 
e introspecção.

Força interna para su
perar adversidades, percebendo 
0 que é valioso e prioritário. O 
contato com a natureza, a arte 
e a espiritualidade auxiliam na 
restauração de energias.

Virgem
\de 23/08 a 22/09
Excelente momento 

para se dedicar a estudos, ao 
aprimoramento de conhecimen
tos e habilidades.

Luta pelo que você 
acredita, pelo que percebe que 
ampliará os seus horizontes. 
Cuidado com a veemência e ri
gidez de seus conceitos e verda
des. Seja flexível.

Libra 
de 23/09 a 22/10

Câncer 
de 21/06 a 21/07

Dia que favorece a 
harmonização entre questões 
pessoais e profissionais, cance- 
riano. Benefícios em negócios 
envolvendo empresas.

Aprofundamento de 
parcerias e relações. Transfor
mações emocionais positivas, 
que se refletem sobre os seus 
:eladonamentos.

Muita energia envol
vida com a resolução de ques
tões financeiras, que envolvem 
outras pessoas. Questões rela
cionadas a negócios, impostos, 
investimentos, empréstimos ou 
heranças estão em pauta. Per
cepção das mudanças necessá
rias para uma vida mais de acor
do com os seus valores.

^  Escorpião
de 23/10 a 21/11

A presença de Sol e 
Marte no signo oposto ao seu 
mobiliza os relacionamentos e 
parcerias. Cooperação e propó
sitos em comum lhe aproximam 
das pessoas. Competição pode 
estar acirrada. Realizações con
juntas favorecidas. Cuidado com 
teimosia, ciúme e posse, escor- 
ilano.

de 26/04 a 03/05

r ^ A ^ s ã g i t á ^

de 22/11 a 21/12
j Energia que deve ser 

diredonada para o trabalho e 
para cuidados com a saúde. 
Exercícios físicos e alimentação 
equilibrada são fundamentais 
para se sentir mais energizado.

Bom momento para se 
aprimorar e para perceber onde 
você está agindo por hábito ou 
^otina.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01
Forte energia afetiva e 

criativa. Mas atenção com a ten
dência ao ciúme e apego. Perce
ba como está agindo em relação 
às suas emoções e Instintos, ca- 

I pricorniano.
I A maneira como lida

jjeo m  as pessoas, os relaciona- 
Pm entos é fundamental em ter

mos profissionais.

^ ^ A q u á r i o  
/ ^ ^ d e  21/01 a 19/02

Favorecimentos em 
família. Busca de conforto. Mas 
que não signifique comodismo. 
Percepção de que a atitude de 
deixar ir, de desapegar, desperta 
os valores realmente essenciais. 
Perceba que não tem o controle 
de tudo.

Saiba fluir com os pro
cessos de mudança.

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

Belo momento para 
canalizar criativamente os seus 
talentos e habilidades, pisciano. 
Fase que estimula conhecimen
tos, contatos.

Mas não seja teimoso 
30 expressar suas Idéias. Inteli
gência se revela na capacidade 
de colocar em prática o que era 

^apenas um desejo.
A

fo fítt:  http//horcscopovirtualMol.com
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fZONl^lS
|1. Período no qual um tio apresentei 
nenor volume de águas (plural). (8) 
i. Lady .Í4)
I. Oarró (em inglís). (3) ^

llO. Aqueles que deíendem utopias.
In.'Pronome demonstrativo oue 
liena algo próximo de quem faja. (

\li. (Entrar num pais estranho 
m o^r nele. (7)
14. Era que há oclusão. (6)
16. Pessoa que anda com a cabeça no

20 22

24

19. Tornar igual. (7)
‘ 1. Ajuda na sinalização de trânsito.

4. Adolescentes (em inglés). (9)
25. Viagem aéria. (3)
26. Ordenar (em in^és). (4)
27. Amestrar, instruir, tornar hábil. (8) 
VERTICAIS
1. A fêmea do touro. (4)
2. PKiral de "zero". (5)
3. Enjoo causado pelo balanço de uma 
inbarcaçio (plural). (71

O usar erosão cm. (6)
I. Vaso que conduz sangue do coração 
«re outras partes do corpo. (7)
’. Produzir assoreamento em. (8)

8. Tipo de crustácea (4)
13. Doínos de lojas de comèrcia (8) 
15. Coroar: premiar. (7)

'iço(phira 
n in^ês). (6)

20. Claridade da Lua $<
22. Cair neve. (5)
23. Causa dor, sofrlmenta (4

17. Que tem viço (phiral). (7)
).(6)
sobre a Terra. (4)

18. Amigo (em
rTd
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Edson Corrciâ

RAPIDINHAS DA SEMANA

O jovem Érico comemorou de maneira animada seu aniversário
durante o último final de semana com direito a reunião com

amigos de classe em uma
pizzaria, e muita adrena
lina com a galera do Dirt 

Jump, esporte radical 
praticado por ele!

Edson Correia

Gil, cabeleireiro desde 
1995, ‘*faz a cabeça da 

galera'* há 18 anos, 
sobretudo, da rapaziada.

Jéssica tem 22 anos e 
trabalha em uma loja de 
roupas. Mesmo após um 

dia de trabalho, tem pique 
de ir à academia. 

Adoro!"

I

A vendedora Carla, que * 
trabalha no Centro, tem í 

duas paixões: moda e 
corrida. Pelo menos três f 
vezes na semana pratica

0 esporte.

Shalise trabalha há 4 anos: 
numa loja de confecção e 
com eficiência exerce sua 

função de caixa.

» .*.= T-vV: iT, ■'

Felipe Duarte 
(X9/04)

Ravena Santos 
(17/04)

luwry Ferix 
(23/04)
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