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Primeira-dama do Estado estará presente na 
abertura da 16® edição do JORI em Lençóis

Foto Divulgação
Lençóis se prepara para 

a realização da abertura 
da 16- edição do JORI (Jo 
gos Regionais do Idoso), 
que será realizado entre 
os d ias 18 e 22 de ab ril, 
dentro da com em oração 
dos 154 anos da cidade.

0 CSEC estágmasio 
passando por obras para 
sed iar a abertura . Outros

nhecida como Lu AIckm in, 
estará presente na aber
tura do JO RI, no dia 19 de 
abril. A cerim ônia de aber
tura estará prevista a partir 
das 10 da manhã no giná
sio de esportes Archangeto 
Brega Prim o (CSEC).

A Prefeitura M unicipal, 
por meio de suas direto
rias, já está trabalhando

locais receberão os atie- para disponibilizar toda a 
tas, como a APAE, Clube infraestrutura para receber 
de Convivência da M elhor os atletas, com issões técni- 
Idade (Cecap), Lions Club, cas e pessoal de apoio. 
Rotary, Pista de Atletism o A expectativa é que re-
Juracy Cassita e nos G iná
sios de Esporte Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão),
H iller João Capoani (Nú
cleo Luiz Zilto) e Archange- 
lo Brega Prim o (CSEC).

A prim eíra-dam a do Es
tado e Presidente do Fun
do Social de Solidariedade ça de Salão, Dom inó, Ma-

presentantes de cidades 
das regiões de Bauru, Bo- 
tucatu . Jaú e Lins partic i
pem dos jogos, totalizando 
mais de dois mil atletas.

As m odalidades serão : 
A tletism o , Bocha, Buraco, 
Coreografia , Dam as, Dan

do Estado de São Paulo, 
M aria Lúcia Guim arães Ri

lha, N atação, Tênis, Tênis 
de M esa, Truco, Voleibol

A primeirthíkmxí do Estado ePreskÍentectoFun(hSodd de SoikiariedcHiech Estado de São Rauk̂  Lu Aki<min, estará presente na at)erWm do beiro Atckm in, ou mais co- Adaptado e Xadrez.

Trabalhadores 
do setor de ákod  
abrem campanha 
salarial e social
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Aposentados 
que usufruem  

da Praça do 
Tonicão 

reclamam da 
falta de 

infraestrutura

Hospital arrecada  
quase R$ 1 Im il em  
Show de Prêm ios

O Hospital Nossa Senho
ra da Piedade realizou no 
ultimo dia 16, o tradicional 
Show de Prêmios em prol 
do projeto UNISUS, segundo 
a Central de Doações, foram 
arrecadados R$ 10.730,50, 
sendo que o esperado era 
cerca de R$ 8 m il.

Toda a verba destinada 
está sendo direcionada ao

de equipam entos específi
cos, está em fase de aca
bam ento. A população in
teressada em acom panhar 
a progressão das obras 
está convidada a fazer uma 
visita ao Hospital, "Quem 
se interessar, estam os de 
portas abertas para visita 
da população. Nossa pre
tensão é realizar as obras

térm ino das obras e refor- de um modo transparente.

Página 5 Ronaldo Luiz Conti, Provedor do Hospital, agradeceu o público presente

mas do quartos. A sala de 
isolam ento, que é a mais 
cara devido à necessidade

pois é uma in iciativa in te r
na do Hospital", com en
tam  0$ organizadores.

V  J índice Comissão de Análise do
Opinião..........................................2 *  ^  j  # 1c... , Auxílio Transporte divulga

..........! resultados dos estudantes
‘ deferidos e indeferidos

Entretenim ento.........................7

 ̂  ̂ A Diretoria de Assistência Os estudantes ou res- do devem  entregar os re-

e Promoção Social e a Co- ponsáveis devem  compa- cibos referentes aos me-

tempo

.lO je

máxima 29

missão de Análise do Auxílio recer pessoalm ente para ses de fevere iro  e março 

Transporte divulgam entre tom ar ciência do resul- até o dia 15 de ab ril, das 

os dias 30 de março e 5 de tado. Os estudantes com 8h às 17h, na recepção da
Abril, os resultados da 1̂  

etapa do Auxílio Transporte.

mínima 17*

processo indeferido po
dem recorrer, preenchen- 

A relação será afixada do requerim ento próprio

D iretoria de A ssistência e 

Prom oção Social.

A Diretora de Assistência 

do auxílio  transporte entre e Promoção Social, Elisabe- 

os dias 30 de março e 5 de te Ortado Athanásio dierta 
Sol e aumento de nuvens 53̂ 0 je  Setem bro, com abril, das 8h30 às 16h30. os estudantes para que não

de manhã. Pancadas de acesso pelo portão ao Já os estudantes que percam 0 prazo de recorrer 

chuva à ta rdee àno ite , lado da Casa da C u ltu ra . tiveram  o processo deferi- ao auxilio transporte.

no Centro de Ações So

c ia is , localizado na Rua

João Carreiro & Capataz 
Hoje, â p artir das 23h 

£1 D ivho  em  M acatuba 

Inform ações; (14) 9626-9300

Inscrições para o 9S 
Desafio Lençóis de Bike em

Brotas
Entre 27 de m arço e 13 de abril 

Inform ações: (14) 8144-6008

Espetáculo "Aquidentro" 
com grupo Opovoempé 

Dia 30 e 31 no Espaço Culturai 

"C idade do Livro" 

Reservas: (14) 3263-6525

Exibição de dois film es,
'^rnesto no país 
/ 'e  o ionga "Os 

Xeretas"
D ia s 4 e  5 a s  lO h e 15h 

Entrada G ratu ita com  agenda- 

m ento na Casa da Cultura.

Rafinha Bastos 
chora em entrevista
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OPINIÃO

COLUNi/^GNELLO £S5£ TRE ̂
UNÇOIS f

ESPORTE OU MORTE?

O confronto entre
cerca de 300 tor
cedores do Co- 

rlnthians e do Palmeiras
gerou reação da FPF (Fede
ração Paulista de Futebol) 
que, proibiu a entrada dos 
Gaviões da Fiel e da Man

jovens praticantes a serem 
adestrados para demonstra
ções narcisistas em busca de 
afirmação, através da agres
são física. Estão na mídia às

cha Alviverde nos estádios.
O torcedor palmeirense 

que morreu no confronto 
estudava engenharia civil na 
Uninove. Os torcedores rivais 
se enfrentaram com armas
de fogo, pedaços de paus, 
pedras e barras de ferro. 

Parece mesmo que es
tamos em meio a uma 
guerra, é a união perfeita: 
torcidas de futebol e os fa
náticos adeptos do MMA.

Poucos dias antes do ini
cio do último circo do MMA

agressões a professores, inva
são de Universidades, alunos 
armados e brigas de torcidas.

São jovens perdendo suas 
referências e seus ideais, dei
xando-se levar por supostos 
prazeres, poderes e exibições.

Podemos até pensar 
numa mostra de indignação 
dos que assistem, influencia
dos que estão, pela destrui
ção de valores que temos 
presenciado em nosso meio 
político e social, que nos 
leva a pensar sobre o que 
é certo ou errado no com

• ••

Editorial

no Rio de Janeiro, durante 
entrevista coletiva, torcedo
res em manifestação gro
tesca e aos gritos de "Vai 
morrer! Vai morrer! Vai mor

portam ento das pessoas.
A agressividade como 

um estereótipo masculino 
desejável é talvez uma cau
sa arraigada e significativa 
do reforço positivo que os 
atletas masculinos recebem

A
 frase "Ninguém e in- 
substituível" aplica-se 
k a tudo. Mas não ao 

humorista. Porque no hu
mor, todos são insubstituíveis. 
"Nunca mais vai existir um

rer!" impediram o lutador 
americano Chad Mendes, 
desafiante do Brasileiro José
Aldo, de ouvir as perguntas 
dos jornalistas credenciados. 

É 0 retomo aos combates

para agirem agressivamente.
Quanto a isso os país 

têm um importante papel 
na orientação de valores 
apropriados no comporta
mento social de seus filhos.

Oscaríto, um Mussum, um 
Rogério Cardoso, um Zacarias, 
um Francisco Milani, porque 
somos todos insubstituíveis.
Eu sou isso aí, sou um teimo
so, tenho 80 anos, estou que
rendo renovar meu contrato.

sangrentos da antiga Roma, 
demonstrando a supremacia 
da nova afirmação da fera 
sobre o homem, levando

Edson Agnelh é arquite
to, urixmista e empresário, 
pós-graduado pela FGV,

se possível por mais 20, por
que até os 100 eu vou... devo 
ir... talvez eu vá", declarou
Chico Anysio no "O que vi

O Colunista da Semana
V • y

Marcos Venditti

MEDITAÇÃO

ossa mente é como

Num lago no qual 
caem "pedras'" pro
vocando ondas que agitam 

sua superfície. Podemos 
comparar essas pedras com 
os desejos e aversões, com

é  m

as emoçoes e memonas, 
com os prazeres e des- 
prazeres, que lançam 
nossa m ente de um pen
sam ento a outro.

Sem um controle 
para mantê-la estável, 
vivem os como um barco 
a deriva, vulneráveis às 
influências negativas.

Nesse estado nossa
mente oscila constante
mente, ora para cima, ora 
para baixo como um "Yo- 
-Yo", ou seja, muito excitada 
quando algo de bom acon
tece ou deprimida quando 
as coisas não vão bem.

de tensões e estresses, que 
são os grandes responsá
veis pela baixa qualidade 
de vida e por inúmeras do
enças sem causa aparente.

Para que nossa mente e 
nosso corpo consigam ter 
uma recuperação real é ne
cessário vohar nossa atenção 
para dentro, desenvolver a 
possibilidade de aquíetar-se 
de uma forma prática, sim
ples e sem esforço. Através 
da prática da meditação po
demos atingir essa condição 
e assim, passamos a ser se
nhores da própria mente e to
mamos consciência de que o 
que cham am os de prazer, 
é na realidade uma forma

Podemos meditar sentados
no chão, na cadeira, em pé, 
lavando louças ou o carro, 
caminhando, etc. O primei
ro passo é querer meditar. 
O segundo passo é desen
volver uma determinação: 
"Vou meditar e o tempo 
que estabeleça para tal, não 
vou perder o objetivo".

Assim, gradativamen
te conseguiremos viver o
// fraqui e agora sem apegos, 
tomaremos consciência da
quilo que realmente somos, 
sem julgamentos, consegui
remos nos assentar na Paz 
e ouvir com os ouvidos do

Com isso, somado a um 
ritmo acelerado do nosso

de sofrim ento, é excitação, 
como a água fervendo.

A meditação vai além do 
relaxamento físico e mental, é 
um método comprovado que 
nos permite experimentar 
a nossa verdadeira natureza

dia a dia, com excesso de 
trabalho e poucos momen
tos de descanso, forçamos 
nossa capacidade física o 
que gera uma sobrecarga

e nos tomarmos unos com 
o Todo. Ao contrário do que 
muitos pensam, não é preciso 
ser um Monge nem ir a um 
lugar especial para meditar.

corpo, da mente e da Alma, 
a voz silenciosa que fala 
do cosmos e pede que 
sejamos Um com a Vida.

Marcos Vendittí, Pro
fessor de artes corporais 
orientais (Uan Gong, Xian 
Gong, Qi Gong, Yoga), Acu- 
punturista especializado 
em Medicina Tradicional
Chinesa, Massoterapeuta, 
Bacharelem Psicologia, di
retor do Shenmen -  Cen
tro de Cultura Oriental.
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na vida" do Fantástico . o m estre do humor falava.
Chico Anysio esteve em 

Lençóis Paulista no ano de 
2010. A grande expectativa, 
a cidade toda comentando, e 
enfim Chico veio a nossa cida

Era necessário que o 
publico cantasse, porque 
Chico Anysio não era can
tor, Chico era hum orista e 
naquele espetáculo seria 
o com panheiro do publi
co no momento de cantar

de. O Show "Eu conto, vocês 
cantam" era para dar a platéia 
0 prazer de rir e cantar com o 
maior humorista do Brasil.

as canções do espetáculo. 
Os convidados do even

de percurso". Nós Lençoen- 
ses acreditamos que o que 
aconteceu naquela noite de 
2010, tam bém  tenha sido : 
um acidente de percurso. ■ 

Mas hoje isso já não im- ' 
porta m ais, pois naquela 
noite, todos tiveram  pelo 
menos a oportunidade de 
ficar próximo a um ídolo,

Logo no inicio do espetá
culo, os sinais da idade e dos 
problemas de saúde, já foram 
percebidos pelo publico, Chi
co falava baixo e com voz rou
ca. Quase não se ouvia e qua
se não se compreendia o que

to começaram aos pou
cos se retirar do local, e o 
sentim ento de frustração 
estam pava-se no rosto de 
quase todos alí presente.

Chico disse certa vez:
"O sucesso é um acidente

um icone, e ouvir ao vivo 
pelo menos algumas de 
suas h ilárias piadas.

Pois é, hoje comédia ne
nhuma tem graça. O dia 23 de 
março de 2012, literalmente, 
não teve nenhum a graça.

Politicando
o  estilo de dois grupos diferentes

Na verdade as eleições 
em Lençóis Paulista é 
importante para to

dos os lençoenses. E assim 
deveria ser tratada, quem 
vai melhorar o transporte, 
aprimorar o ensino, oferecer 
mais creches, combater as
drogas e enchentes? Essas 
deveríam ser as questões.

Tanto a situação quanto a 
oposição já erraram demais no 
processo de 2012. A situação 
mais uma vez, sinalizou que é 
um partido que tem velada- 
mente dois grupos. A oposição 
também está desfigurada e

ção política, se restringe a dizer 
qual caminho que irá seguir.

Pelo andar da carruagem, 
se percebe que vai ficar como 
está: os tucanos por mais qua
tro anos no governo munici
pal. A Prefeita Isabel Lorenzet- 
ti, desenvolveu sua carreira 
política nos bastidores de seu 
trabalho como educadora, 
então dá para prever como 
lidará com esses obstáculos

ter uma ideia e nem saber^: j 
Depende de quem for a j 

terceira via que irá disputar!
as eleições, por enquanto; 
somente o PSOL lançou h: 
nome do ex-vereador e prd^  ̂
fessor Edson Fernandes. * í

Aí o Politicando enxer^j* 
desta forma, será que os IR
deres partidários da oposição^
estão querendo eleger um
número maior de represen-7

mencionados à cim a, co
ragem e habilidade mais 
uma vez não podem faltar. 

Até onde sabemos a Pre-

tantes na câmara de verea<
dores, e tomar mais difícil ^

não cor\segue se unir, a exem
plo da declaração do médico 
e ex-Vice Prefeito Dr. José Ru-

feita Isabel Lorenzettí terá que 
levar em conta não só a força 
das correntes Tucanas, mas 
também os interesses de ou-

negociações para a situação?
Esperamos que os nossos [ /  

futuros representantes, opo-l j  
sição e situação, tenham borp 
senso, não abusando do
nheiro público, aplicando

bens, declarando que não vai 
se envolver em eleições neste 
ano. Já 0 ex-Vereador e Presi-

tros aliados. Pois os Goveman-

dente da Câmara por dois man
datos 0 Verde, Aitton Tipó, com

tes sempre têm que responder 
as circunstâncias que os envol
vem. Então até que ponto ela 
terá dificuldades para lidar com

questões como educação, irv-̂ ’ 
fraestrutura e outros hei
cios na demanda da soãz
de. Acreditamos que a c h ^

seu jc^o de cintura e sua intui- a oposição? Não dá para se
para o investimento públi
co é fomentar a inovação.

 ̂Silvãno^l^almeii^



CIDADE

Colaboraçio* Sindicato dos Quim»co$ de Bauru e reg4o

á está aberta a campanha ar somando esforços junto 

salarial e social dos traba- à categoria para melhorar 
lhadores nas indústrias de ainda mais essas conquistas 

fabricação de álcool/etanol e ampliar nossos direitos", 

do Estado de São Paulo. Na frisa Edson Dias Bicalho, pre- 

região de Bauru estão agen- sidente do Sindicato dos Quí- 

dadas assembléias em Jaú e micos de Bauru e região e se- 
em lacanga para avaliação e cretário geral da Fequimfar. 

aprovação da pré-pauta de As assembléias com os tra- 

reivindicações deliberada pela balhadores serão realizadas 

Federação dos Trabalhado- em todo o Estado até o dia 

res nas Indústrias Químicas 9 de abril. No dia 10 de abril, 

e Farmacêuticas do Estado após uma grande assem- 
de São Paulo (Fequimfar) e bleia na sede da Fequimfar, a 

seus sindicatos filiados, que pauta de reivindicações será 
representam mais de 35 mil entregue ao setor patronal, 

trabalhadores do setor. representado pela União das 

A pré-pauta de reivindica- Indústrias de Cana de Açúcar 

ções propõe 10% de reajus- (Única). "Nos últimos anos foi 
te salarial, piso salarial de R$ constatado um significativo 

1.100,00 e Participação nos desenvolvimento e consolida- 

Lucros e Resultados (PLR) de ção do setor de fabricação do 

dois pisos normativos. "O mo- álcool/etanol no país. Hoje, o 

vimento sindical já conquistou 
muitas melhorias para a classe

i
I

Na foto Edson Dias Bicalho, presidente do Sindicato dos Químicos de Bauru e região e secretário geral da Fequimfar

preço do produto, sua pro
dutividade e 0 faturamento 

trabalhadora, como FGTS, adi- do setor estão em alta e, por 

cionais, direito a férias, PLR, isso, nossa luta é para que os 
além de outros direitos que trabalhadores e trabalhado- 
também proporcionam me- ras recebam a sua parte", frisa 

Ihores condições na vida de Sérgio Luiz Leite, o Serginho, 
todo cidadão. Vamos continu- presidente da Fequimfar.

Inforrne

Contatos: 
14 7 8 3 2  9 2 2 8  
14 9 1 4 6  4 6 9 8  
14 9 7 0 5  5768

ISAMIX TRADING ESTÁ 
COMPRANDO IMÓVEL

I  * •** \ .•* 1 “i" ’ tj •. • •

Estamos comprando imóvel r>a cidade de 
Lençóis Poulsta no quadrilátero da Avenida 

Padre Saiústio, Rua Piedade, Avenida XV 
de Novemtjfo e Rua 28 de Abii. 

Damos preferência p>or imóvel com  
construção antiga para demolição ou

terreno vazio.
Enviar Indicação ou proposta para o

endereço eletrônico
isamixlnterior.raquel<9yahoo.com.br ou

Delo telefone 114) 3263 4214.

BEBIDA E DIREÇÃO.
0 EFEITO DO AlCOOl PASSA.
A (UIPA nCA PARA SEMPRE.

Dirigir sob o «feito do álcool é um grande risco para você. sua família e pessoas 
inocentes. Por isso. jamais dirija depois de beber. Ninguém quer pa^ar e resto d

vida carregando a rálpa por um trágico acidttde de trânsito.



CULTURA

B an d a  M a d iin a i^  o  tr io  d o  r o c k
C o U b o r^ ç A o : B a n d a  M a c h in a ra

OBITUARIO
Lourenço M artins Gah/do
Idade: 85 anos 
t  25/03/2012  

Local: Lençó is Paulista

O sm ar Evangelista  
Idade: 55 anos 

t  25/03/2012  
Local: M acatuba

A rm ando R , Fonseca  
Idade: 84 anos 
t  24/03/2012  
Local: Lençó is Paulista

Ana M a ria  U. M artin s
Idade: 85 Anos 
t  24/03/2012  
Local: Lençó is Paulis*a

Guilherme, Daniel e Junior impulsionados pela paixão ao rock, fazem da banda Machinara um ideal

A
 banda Machinara
surgiu da fusão de 
duas outras bandas, a 

''Krustin" e a "Pau da Barra
ca" em 2010. Antes da con
solidação, outros músicos de 
outras bandas fazia participa
ções em shows, mas nunca 
ficaram fixos. Amigos que já 
se conheciam se uniram por 
um Ideal, formar uma banda 
sólida com um estilo fixo.

Dentre as várias vertentes 
do rock, a banda Machina
ra dá a preferência de tocar 
músicas pouco exploradas, 
"A gente tenta tocar a mú
sicas que são mais 'Lado-B'

das bandas, as que não são 
tão clichês, e o pessoal ado
ra. Muitos no fim dos shows 
vêm nos agradecer e sempre 
dizem que são poucas as ban
das que tocam essas músicas 
menos conhecidas, e isso 
acaba sendo um diferencial 
nosso", diz o vocal e baixis
ta Daniel. Além das Músicas 
'Lado-B', um ponto forte da 
banda é sem pre tocar En
te r Sandm an, do M etailica.

D ificuldades
O interior Paulista é mar

cado pela formação e con
sagração de várias duplas 
sertanejas, ainda mais com

a popularização do Serta
nejo Universitário. As ban
das de rock, por outro lado, 
vêm encontrando falta de 
espaço e oportunidades, 
até mesmo, de produtores 
e pessoas que estejam  a fim 
de incentivar bandas deste 
segmento pela região.

Os com ponentes do 
grupo sentem  esta falta 
de incentivo que, segundo 
Guilherm e, o guitarrista da 
banda, estão parados por 
este m otivo, "Aqui no in
terio r não vem os nenhum 
tipo de em presário ou pro
dutor que nos apóie. As ca

Ç  Pós-graduação pela FMUSP em
^  Sexualidade Humana e especialização

Psicólogo CRhica em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual

Terapia de casai
O r ie n t o ç õ ò

Convênios: Gcupe UNAtT/Funerorio
H R: Cel. Vkgílio Rocha, 614 - Centro - Lençóis Paulista - (14) 3263-6214

www.marco5vendrttLConítbr
S f i e n m e n  — C e n t r o  d e  C u í t u r a  O r i e n t a í

üan Gong em 18 Terapias

Meditação
Yoga

Professor Marcos Venditti

ík

Rua Ccl Virgílio Rocha n* 614 -  Lençóis Paulista Centro
Tel.: (14) 326.^6214/9134^7329

sas de shows que existiam  
e eram  voltadas para o 
rock, fecharam . Aqui na ci
dade as que existem  tocam 
mais sertanejo ou trazem  
bandas da capital, então, fi
camos sem locais para nos 
apresentar" desabafou. Ele 
com pleta ainda que opor
tunidades surgem , mas, 
não pagam cachê, "Se acei
tarm os shows sem cobrar 
um cachê, desvaloriza a 
banda. O que falta mesmo 
é alguém com iniciativa de 
investir não só em nós, mas 
também em outras bandas 
de rock, porque público

Ja ir M arques da Silva  
Id ad e ; 69  anos 
t 2 4 /0 3 /2 0 1 2  
Lo ca l: Lençó is Pau listatem , o que falta é apoio", 

com plem entou .
Superação

Apesar dos contratempos 
passados, a banda gravou 
três músicas e pretende au
mentar o número de grava-

ções, "Gravamos três músicas | s . Leda de Moraes
em casa mesmo, com nossos
próprios recursos, e estamos
trabalhando e novas músi-

Judith de M e lh  Oliveira 
Idade: 71 anos 
t  23/03/2012  
Local: Lençó is Paulista

cas", disseram os músicos.
A banda conta com a in

ternet para divulgar seus 
trabalhos, com páginas no fa- 
cebook e um site que dispo
nibilizam suas músicas grava
das para a população ouvir.

Idade: 43 anos 
1 22/03/2012 

Local: Jaú

Laercia  V arejano Peta 
Idade : 67 anos 
t 21/03/2012  

Local: Lençó is Paulista

QUERIDA IRMA ELI6IA
Se por um instante Deus esque
cesse de que som os uma mari
onete de pano e nos presenteasse 
com m ais um pouco de vida ao teu 
lado, possivelm ente não diriamos 
tudo o que pensam os, mas defini
tivam ente pensaríam os em tudo o 
que dissem os. Trabalham os, mas 
tam bém  rim os m uito , e podemos 
d izer que se Deus nos concedesse 
m ais um pouco de vida ao seu 
lado. m orreriam os de tanto 
rir.Sem pre ha um amanhã e a vida 
nos dá sem pre m ais uma oportuni
dade para fazerm os as coisas bem, 
e tem os que aproveitar cada opor
tun idade, por isso sabemos que 
você tem  que ir, mas ficaremos 
aqui torcendo pelo seu sucesso 
hoje e sem pre. Que você faça mais 
h istó rias m aravilhosas e intensas 
com o foi a nossa.

DARLENE ELO ISA^SQ tl^- 
ASSISTENTE SOCIAL

(D

V IV O

gtrm

@

(14) 3264 4381

(14) 9672 3995

(14) 8184 3965

pdvlencois@superig.com.br

paulo_sign@hotmail.com

Segunda a Sexta feira

Paulo Dnnizetti Venáncio 
Designer Gráfico

- Crachá com ou sem  foto;
- Crachá com ou sem  código de barras;
- Cartão de fidelidade;
- Acessórios;
- Cartão de visita .

SIGN E IMPRESSÃO DIGITAL

- Adesivo;
- Banner;
• Fachada;

J  8h00-12h00 / 13h30-18h00 '
> Sinalização industrial e de trânsito

Rua Amazonas 252 - Vila Cruzeiro - Lençóis Paulista - SP

06/04 sexta - feira a partir 19.*00 horas
Praça Helco Carani • Sâo João

Igreja Evangélica Pentecostal 
O Sangue de Jesus nos Purifica!

J  .

Apoio

. i
IIN ^Ó IS  PAULISTA

M iito n  M onti 

D ep u tad o  Federaij

http://www.saletecortez.com.br
mailto:pdvlencois@superig.com.br
mailto:paulo_sign@hotmail.com
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ESPORTE

Aposentados redamam de falta de 
infraestrutura na Praça do Tonicão

Nofic^as de Lençóis / Gabfiete Pdietto

Os idosos costumam se reunir na praça no período da tarde, eles fazem do jogo de cartas uma terapia

Á
antiga "Praça do To-
nicao as vezes passa 

espercebida pelos 
olhares dos habitantes de 
Lençóis Paulista. Ao ser obser
vada, se vê uma peculiaridade 
que há anos convivemos.

A praça reúne há vários 
anos os aposentados que 
todos os dias jogam cartas 
para passar o tempo.

O aposentado Valter Bue- 
no começou a freqüentar

a praça juntamente com os 
amigos como forma de des- 
contração, "Na época que 
eu era mais novo, os mais 
velhos já freqüentavam aqui, 
e como eu tinha conhecidos 
mais velhos, foram me con
vidando até que jogar bara
lho virou um hábito", relata.

O local conta hoje com ficilm ente os aposentados 
mais de 50 frequentadores, são encontrados, os horá- 
que a tornam uma forma rios que eles se encontram 
de terapia, "Aqui nos esque- fica pela parte da tarde.

Honw

cemos da vida, vemos os 
amigos todos os dias, e mui
tos de nós nos conhecemos 
aqui", acrescenta Valter. Lá já 
foram realizados cinco cam
peonatos com a parceria de 
um vereador da época que 
possuía amizades no local.

No período da manhã di-

Dificuldades
Apesar dos anos de reuni

ões e diversão, os aposenta
dos ainda redamam de alguns 
problemas que enfrentam 
oomo a falta de banheiro e 
cobertura no local onde fkam, 
"Aqui mesas e acentos nós te
mos, mas um banheiro e uma 
cobertura para quarxio chove, 
não. Ficanrxjs dependentes 
dos bares e lojas que ficam 
ac|ui perto, caso chova", desa
b a i um dos aposentados.

Espaço do Jogador
"Eu SOU um dos mais 

velhos que freqüenta a 

Praça do Tonicão. Tenho 

85 anos e não tenho des

culpas para não v ir aqui. 

Ficar em casa não tem 

nenhum a graça, aqui 

pelo menos dou m uita ri

sada com meus amigos."

Antônio Domingos Pes
cara, Aposentado.

"Aqui é uma terapia, 

nunca canso de encontrar 

os amigos nesta praça, 

pois, sempre me divirto 

e todo dia é uma histó

ria diferente. O que falta 

mesmo é uma cobertura, 

porque quando chove, a

gente precisa ir embora."

Cláudio Gentil Viotto, 

Aposentado.

"Venho nesta praça 

todos os d ias a quase 

25 anos. È um a terap ia  

pra todos nós, pois e s

quecem os até  das d ív i

das e dos prob lem as do 

dia a d ia . Nos cam peo

natos que tivem os ga

nhei trê s vezes."

Francisco Lopes de 

A ssis , A posen tado .

Motkbn 6 t Lençbe /  GabnHe Pâzetlo

NoMcm lençòo /  Gabricte P^zetto

tntormc

1
I

Grupo Lençóis Paulista

Está íik IuMo MSte programa:

«Passagem aéfM (da e volta
• Hospedagem no Dtsne/s All SUí ftesort localizado 
dentro do complexo Disney

> Parques: Magk Kingdom, Epcot D5ney Holtywood 
Studns, Disney Animal tüngdom, Busch Gardens, btands 
ofAdventuie.emais.

> Café da manhã todos os dias no hotel através de Disney Oolar
• AcompanhamentQdemonltoresdaFormaTurismo

E MUITO MAIS!

Jdho

iv .

Av. Padre Salústio R. Machado, 1151 * Jd. Ubirama ■ Lençóis Pta

Acesse www.vtagemecla.tur.br
. . l :

Fisioterapeuta 
Dra. Carolíne Paccola

Crefito: 3/109214 F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia

(14) 9148-0359

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 124
Infcrme

•"* . *r -• Comédia
t

V

f

de Ronaldo Ciambroni e Direção de Miriam Lins

Sucesso de público!

http://www.vtagemecla.tur.br


CLASSIFICADOS
Informe

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Vende-se casa no Jar
dim  Príncipe - Casa 
com 02 dorm , sala am
pla. cozinha, banheiro, 
garagem, área de ser
viço, edicula nos fun
dos com churrasqueira 
mais dois cômodos e 
banheiro, terreno am
plo. R$ 140.000,00. 
Tratar: (14)9774 5355

Vencte-se sobrado Knda 
c j 200 m* reg. priv3. do id. 
América. Baóo; Krxla s. visi
tas, coz. (J saia jantar Integ 
'MC. social e 1 donu Qma: 
s. TV íntiTTia c j sacada, 3 
dorms, wc sodaJ *  edíc 
c/ 1 dorm., saia, coz. wc 
e quintal. 5 vagas, 2 oob. 
Ac financl Toninho - Cred 
82568 - (14) 9635-2120 /  
3263-3163 - www.vitagba- 
no.oom.br/fet001S4

Vende-se sobcado ̂  350m  ̂
e c  iocab. Várias saias, 
óbma ooerha, 3 dorms. (2 
siAes), WC sodal ac lazer e 
ac esait ou dfnica irte- 
grada ao Obs: acab. 
nobre cj vÉta panorâmica 
iV toda ddade. Nitirias 
Ac. PerTTHJta e estuda pro
posta! Vrtagiiano (14) 9724- 
8803/3263-31£Vret 00114

Wnde-se casa em 1/2 ter
reno d  indo acab. em ót>- 
ma bcab. da Rondoa Saia 
de TV, 3 dorms, V̂ C social 
grande, jd  hnvemok ooz. e ̂

(/{tHjrrasq. no mezaninoe 
inda vista panorâmica para 
addade 1 va^ coberta. Ac 
Fhanc I V t^ n o  (14)9724- 
8803/3263-316Vrct 00115

Casa c/ 40m  ̂ em exc. 
localiz do Jd. M Lui- 
za I (terr. t. murado de 
esquina c/ 234m^), rua 
altam. comercial. Ideal 
p/ investim. 1 dorm., 
wc soc., sala e coz. var. 
vgs desc. Oportunidade 
RS 98.000,001 Pedro / 
C82568- 14-9635-2120 
/ 3263-3163 -  vitaglia- 
no.com .br/ ref. 00175

W nde« casa rvM no Gra- 
jaúSatadeTV,cceir)h^2dor- 
mSk VIC xxM  coanha estio 
amencana, aiém de esp. no 
^fdo (V rancho-F quntal Boa 
planta e bom acabemencq 
tudo ncNfiha 2 desco
bertas. VIagfaro (14)9724- 
880^/3263-31S/re( 00129

rasa em L no Jd M. Uiza 
^ 53 rrr̂ . Aassuc Idorm, 

wc soc, sb( oca. + terrena 
Obc: acabam. F^do /
C82S68 -  149635-2120 / 
3263310 -  vtagtanaoom. 
br/reí 00177

Terreno deSZSm^nocertro 
{cj edfc. artĵ ), bcaiz. aka- 
menle comerdal, perto de 
tudo 150 rrts da XV Noiiem- 
bro. / C82S68 -  149635- 
2120 / 3263-3163-vitagla' 
nocorrüx/ rtí 00176

\iértJesecasBnobmaraiy(lg, 
Prab) emterc de 365 rr̂ . Lrdo 
jdert^arbaereM)i,se5tarc/

e p  (sL*e hdo). Obc tudo 
c/ eod acabmeno e rmâo 
arm plan. embutida 3 
Ac fra rc e prcposbrbrvho 
-Oed82S6B-(14)9Q5-229C  ̂
3263310 -  wwwviagiarra 
com .br/ref. 00156

VsndKe casa cMma kxaiz. 
na Capoan (centro). Com 3 
dorrrc. nm: social, saia tv / vidL 
9<Qrandada. ampla cazirha 
^ sala ain/jarear itegrada, 
F-ac seru cobeita, bom aca- 
bamerta Além de. ar. lazer 
c/ (hurrasc)., WC, e desp 2 
ve^  coberta. Ac flnanc e 
estuda proposta! Vttagbno / 
Oeò82S68-(]4)972498Q3 
/ 3263-310 -  wwwMla^a- 
naoom.br / 00135

Wrrde-se casa no J. Pacco- 
la ^  boa planta. Axsui: 2 
dorms sendo 1 cítima suite, 
'MC social, sala de TV e vis^, 
coz. cy copa irtegrada e a/s-F 
qurc^ c j esp. (V ar. lazer. 1 
vaga coberta. Obs.: Acabam, 
de 19 * Vâle a perra oonhe- 
cerl Acflnancl . Vitagiano 
/  Cieo 82568 -  (14) 9724- 
8803/3263-31O-WWWM- 
tagterrocom.br/reC00136

Wrrde-se casa Inda no Mon
te A zii bem bcaiz. prrk. 
ácea \erde e CDrrrérciQS. Sala 
de TV, sala de jantar irt a coz. 
(esLamenc), 2 dorm esp MC 
sodalF esp (V ar lazer (fun
dos), além de boa ^rag. (V 
2 segas. ótrx> acab. irrda 
bchada c/p rr^ l Vitagteno 
/ Cred 82568 -  (14) 9724- 
880^ 32648192 -  www 
vtegtenoconrLbr / 00137

sm :  soc Sip. c & Irt, 1 domx e 
esc Ac tzz ̂  (h in. PP bakãa
wc F-ób pise Obc: e c  aob, c/

ra<a z/ 93m  ̂bem kxaliz. 
do Jd. Prrncipe, 2 dorrrts -f 1 
(Mma suite, wc soòal, sala 
tv /  estar, coz. esL americ, 
bom acab. *  ar lazer cJ 
churrasq e esp p/ písdrta. 
2 vgs cob. Estucia prop. e 
ac firrarre! Pedro/C82568 
-  14-9635-2120 /  3263- 
3163 -  vitagliano.com.br /  
ret 00174

Vendese casa cJ 207m*, na 
Cortente (900m centro), ter- 
rerro 300 m̂ . Sala de vistes, 
de bc ahv/ jantar, coziiha, 3 
cbrmsc/siAe. vvc+fechada c/ 
varanda Ecfaáa c/ dsp 9h, 
ar lazer e esp p/pisdna Obs: 
ê raçDsa e arcada 3 
cobert ampla Ac Rrarrc 
estuda permutel Vtagbnc  ̂
Cred 82568- (14)97869951 
/ 32648192 -  wwwvila^ 
ncxoombr/ftí 00143

\torde-se casa no bavro Ma
ria Cristira, SOOmts do oertro. 
2 dorms. sala, oozirha e WC 
Obs. Ideal çi/ rResÜnenta 
aperras R$ 75 mll Vitagte- 
no/Creo 82568 - (14) 9635- 
212IV32633163 - www. 
viagbnoxomiy/ref 00146

Verrdase casa tenea bem 
bcaiz. no Jd Morte Azii 
Sab TV/visiL, 2 dorms, vm: 
soòal anrpfa Gconfo ̂  copa 
■teg-Fcobert (área de serv) 
nes ftirdos+̂ rag. [V 3 ve^  
cobert Obs. prtk. a oorrrérdos 
eáreaverde. Vtegbno/Creo 
82568 (14) 9635-212G/3263 
3163^ww:vrtaglíano.oom. 
br/reí 00148

Vende-se ̂ Ipâo / Barracão, 
c/400m t̂e«T plano, possb. 
ampiação de -f 400m ,̂ pé 
dk alto, paredes aK*en»ia, 
cobert estrut metal., piso 
dment alta resist, wc serv. 
* escTít frontal. Localiz. »■ 
OatégKa p/Supermercacbl 
Vitagiano / C82568 -  14- 
97248803/32633163-v>- 
tagtervoxom.br / reC 00113

Ótrna resd no Jd ç/ 
STDm’ - tB t de 500t?, Am- 
pb sab vs, & ly  teh., cce c/ 
n t. arm e as r t ,  3 domis ̂  
arm ent). • sdo 1 st Ndo

/
vte^anoxombr /  00170
rmeasntSdorTTB

Vende-se 5nda resid. c/ 
ITOm* no centro Sab visit 
Interfjg. c/ s. a lm .^ta r, 
ooz. c/aoes. p /3.S., 3 dorms 
c/ doset servdo 1 suite, wc 
scxial F- ar. lazer cJ varanda 
e wc completa. 2 vagas cob. 
Eic. acabamentol Toninho
-  C82S68 /  9635-2290 -  
32633163 -  vit^vano. 
com.br/ref.00153

Vende-se casa no Jd. 
Ubirama. óhma p / in
vestimento. 5. TV. coz. 2 
dorms. wc scxáal, bem 
iluminada. Ampb espaço 
p/ edicula *  3 vagas (1 co
berta). Toninho -  C82568 
/  9635-2290 -  32633163- 
vtegbnooombr/ref 00155

Wncie-se casa c/ 272m  ̂
novínha em evc. bc do 
terrâiati, terr. de 396m .̂ 
Dorm suite c/ doset *  2 
dorms., wc soc, ampb sab 
estar-visítas, sab TV, jd. irw, 
sab jantar,coz. gde c/ arm, 
ar. serv + ar. bzer c/ ducha, 
churrq., varancta, wc e esa 
2 vgs oob. Obs: rica em acab- 
mta tudo l®-confira! Toni- 
nbo -  C82568 /  9635-2290
-  32633163 -  vrtagteno. 
oom.br/fef00157

Wnde-se casa nerva em 
frente a praça no tepuâ, 
ideal p / iazer/festas. C/ 1 
donm surte., sab ampb, bv.,
varandagde,ooZvar.serv,F-
quintal ç/gde esp p/pbdna 
e comérc, agregado. 1 vg. 
oob., exc p/ investidor, ape
nas R$ 120000,00! Tbni- 
nho -  CS2568 /  96332290
-  32633163 -  vitagiano. 
oom hr/ret 00167

Vende-se casa no Caju. Pos
sui: Sab de TV, cozinha., 2 
dorms, wc sodal F̂ edic em 
(  aobmtD e quintal 1 vg. 
descob. RS 80.000001 Pe
dro > C82568 /  96332120
-  32633163 -  vrtagteno 
oomJar/ref 00168

NbrxJe-se inda asa na Cê - 
op, prÓK. esc c/ 2 dorms. s. 
TV oce. gde, social F-edic 
c/ rancha churr. mc e disp 
+ quintal 4 vagas. E«. acab. 
fi ac financ ideal p / investir. 
Toninho -  C82568 /  9633 
2290- 32633163- v i t ^  
noxom hr/reí 00170

Wrvdese maravihosa no 
Jd. Itamaraty Possui: 4 dor- 
ms.sd. lec.stc/h id .s.vis. 
s. TV. wc soc ampb coz. 
c/ 3.S. In t esp.Fexc ár. Izr 
c/ churr. forno, pb, balcão. 
Obstoda avmnd. ót. vst 
da s t bem voltada a na
tureza, c/ Ig ornam, canil, 
viv. páss. eng. sir, etc Exc 
mdwell Toninho-C82568/ 
96332290-32633163-vl- 
tagtenaoombr/ref 00172

Vende-se Casa c/40m* em 
terreno de 213m ,̂ e c  b- 
cafiz. do Jd tepLjã (aprtx. 
Urm do centro). C/ 1 dorm, 
wc soc, sab e os. v ^  desc 
Oportunbade R$ 8SX)00/X)t 
Pedro -C11S143 /14-9633 
2120/32633163- v A ^  
nooombr /  ref 00181

TERRENOS/
SÍTIOS

Casa c/ 166m̂  bem bcaiz. 
na Cecap 3 donms, ̂  sodal

ISAMIX v e íc u l o s

CONTRATA
Encarregado  
de obra com 
experiência

Envie seu currículo para rua 
Anita Garíbaldi, 690 Centro 

Lençóis Paulista - SP

iTrabsihe com quem  fax h istó ria

sab tv/estar, ooc, bom acab. 
•F ar bzer churrasq e wc 2 
vgs cob. Estuda prop. e ac fi- 
nancl PedfD-C115143/14- 
96332120/32633163-vi- 
tagtenoxoTTvbr / ref 00179

Vende-se lote área de 
253m̂ , bem bcaiado na V 
Paccob (600mi5 do centro), 
cJ muro e ol̂ da Preço 
espeaal aceita propostal 
Pédro-dl5143/14^633 
2120 / 32633163 -  v t t^  
rvoxzxTvbr / ref 00180

Wndese lerrerx) (área) de 
31Sm* rx) oertro ((/ etüc. 
aiti^ ), boiz. comerdal a 
400 nts da XV Novembro. 
Oportirdade Avestmertol

/
32633163 • vtegtenacom 
b r/f^  00182

Barracão (centro), novo, cj 
180m* terreno pbno, pé 
dk. alto, cobert estrut me
tal., piso cJm. polido, fádl 
acesso p/ argas, wc serv., 
COZ-, F- esoit cJ wc Invest 
cJ aluguel ^rantido I Víta- 
gliano /  C82568-14-9724- 
8803 /  32633163 -  vrta- 
glbrw.comix' /  ref 00104

.Chácara cJ 1&880 m2 de 
área á 6Jcm de Alf. Gue
des, fácil acesso. Possui; 
pomar, trarrsformador 
(energia) independen
te, mina d água e um 
no (córrego) na divisa. 
C82568 /  14-9635-2290 
• 3263-3163 - vítagliano. 
com .br/re f. 00183

Magnífica residência de 
390m* em amplo terre- 
rro com l.OSOm  ̂tudo do 
mais alto padrão no Jd. 
Granviile. Sofisticado hall 
de entrada, ambientes 
amplos, sab com breira, 
excelente área de bzer. 
Venha conferir e conhe
cer esse excepdonal e 
elegante Imóvel com: 
Tonmho-Ca2S68/9633 
2290 -  32633163 -  vita- 
glbno.com .br/ref. 00173

Vende-se ampb teneno 
(área) de 430m^ c/ 42 mts 
de fundo, em reg. comerc
da rua 28 de abri, ótimo fV
construção de galpão/bja 
Oportunidade! Vrta^iarK)/ 
Cred 82568 -  (14) 9724- 
8803V32633163/ref. 00122

Wndese terreno ĉ f-300 rrt* 
c/29mts de finda em reg.

Supercomercdaszlfbco)- 
iá ótimo p/Goretc de gabão/ 
bja. Oport p / irrestídor! 
Estuda praposbl Vtegbno /  
Cred 82568- (14)972488QB 
/  32633163 -  wwwvitagfia- 
rxaxombr/ref 00138

F-TOOm̂, na So João OOOrrt)

geda e tranqLib, já rmiado e 
^ caiçada. Oport de gde área 
próe do oertro! Vtegíano / 
Oeo 82568 -  (14) 97248SCB 
/32633163-wwwcvte^ana 
oombr/ref 00139

Wndese terreno 275 n f 
(Ux25)rx)G?tro-ArLGaiBl-

Fbssu <asa sérples. Oport iV 
hwesddorf F^dc/lreci 
• (14) 9Q6-212(V32633163 
wrww.vitagteno.com.br/ref 
00158

Vbndese àea (tererĉ  dé 1730 
rrfrD<BirobtáLe3a(âD4Q0m 
<h Xi/da noertio) Ftsu casa 
oonsavate 0̂  2 dorm̂  sab, 03 
ewcBccpcrt p'hAsUiutil 
trthqOeo 82SS - 04} 9Q6- 
2290826381BvwfWAtê  
oiivbjWODlSS

5rUD c/I3,31ha prúx. Bore- 
bc possLji; nascentes água, 
2 casas jV cobboradores. 
ar. de APP, ar. ^  comp. de 
reserva, energb ebt, água 
encan.. top. s.-pbnai Ideal (V 
psicuitura/ranárb. Ac per- 
rrxjta^xopostal Andrade / 
C82568 -  14-96836437 / 
32633163-vRaglbrK>xom. 
br/ref. 00164

Vende-se ou troca-se Fox 
preto ano 2005 completo 
vabr R$ 25.000.00 
Tratar (14) 8139-8717

VervJe-se C3, L4,04. Ccxrv 
pl, preto, gas. R$ 25500,00. 
Vartâo Vebutas • Fone. 
32632128.

\^vte-$e C314,06, Ccrrple- 
tapretoFte(R$3050a0QWF 
tão Vtíoios-Fore32632128

Vendese Chevette, 90. Roda 
boa gas. R$ 650000. 

VártãO'Fone 32632128

aro
2000. Compl, verde, gas. R$ 
16500/X). Wrtão Wícubs - 
Fone: 32632128

Verrde-se Corsa Wagon 97. 
DH, S/E, TR, dnza, gas. R$
14.000,00. Vartão Veículos

Vbnde« Escort 91 Bàs, dou
rada ̂  R$ 760000 Vartão 
VdoJos-Fórv:32632128

Wnde-se Esocrt 94. Bás, 
prata áb R$900000 Wdâo 
Wioicx-Fone32632128

Vende-se Resta Sedan 
Street 200Z Bás, prata, 
gas. R$ 16.000.x. Vartão 
Wtcubs-Fone 32632128.

Vendese Resta 10, 99, VE, 
DH. azul gas. R$ 110X00 
Vartâo VeíoilQS-32632128.

Vsnde-se Fisa 1300 75, 
bás.. boa gas. R$ 45X 00 
V^tão-Fone 32632128

WndeseGd 10 98 Bás. bran
ca gas R$ 95000Q Vártão 
Veiaáos - Fone 32632128.

Sbrdese Gd 10 9 ^  Bás. 
bca gas R$ 1880QOQ Wrtão 
Wíaios-Fone 32632128

Vende-se Gol 16, 92. Bás.. 
bco. àlcRS9.5X,X. Vartão 
Veículos- Fone 32632128.

Ver>de-se Gol Speoal
1.0, ano 2002. Abrme, 
trava, branco, álcool. R$ 
14.8X .X . Vartão Veícu
los-Fone: 32632128.

Vende-se Kadett 1.6 
SU ano 1992, Roda 
Liga, prata, álcool. R$
8.500.00. Vartâo - 
3263-2128.

VENDE - SE
Casa em construção com 246,40m ,̂ 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de residência aprovado com 
92,50m  ̂e fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e ertergia elé- 
úlca. Aceitamos permuta com imóvel 
de maior ou menor valor, permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

dade única. Valor de 
R$ 80.000,00. Contato (14) 3283 4214.

Chácara c / l.SSOm* em 
Alf. Guedes, com ótima 
casa e um nraravilhoso 
ponrar, energ elétrKa, 
acesso em asfalto, ar 
cerc. c / muro. Pedro -  
C82S68 /  9635-2120 -  
32633163 -  vítagliano. 
com .br/ref.X 166

Vendese Paio WeekAd\«A 
16Q2.&>mpl, prata,gas

RS 245X X - Vvtão VetOi- 
los-For« 32832128.

Wndeseí̂ ifibdcndConv
pl. peta Rec. RS 300QQ0Q
Wrtão-Fane32B2128

Vende-se Parati, ano 1993. 
Básico, prata, áio>ol. RS 
11,0X ,X . Vartâo Veícu
los • Fone: 32632128.

Vende-se Scerüc 2.0, ano 
1999. Completo, dnza. ga- 
sofina. R$ 195X .X . Vartão 
Veíaãos-Fone: 32632128

Vende-se Strada, 20X. Bás.. 
boa gas. RS 180X ,X . Var
tão • Fone; 3263212B.

Vende-se Uno 97. VE. TER. 
>rerda gas. R$ 8 5 X .X . 
Vartão-Fone 32632128.

Vsnde-se V^^ge 83. Bás, 
boa gas. R$ SOOOOO. Vartão 
Veioios-Fone: 32632128

\bnde-se ou troo-se Cou- 
rier 161, 2X 1 mp3, prote
tor de caçamba, brta marib- 
ma Fone 32644345.

Wnde-se Vo/age 16 áb 83, 
üoencamento 2012 Paga 
RS290aX Cet9774-5355.

Vendese SM fo 06, bca 
16 flex. Sd ant, prot ca- 
t^trkBi, trva, abrm. e CD. R$ 
22SOOgOO-Cet9601-OB95.

MOTOS

Vende-se CG FAN 125 
2012. Pagan Motos Conta
to peta For>e3264-4345

Vende-se CG FAN 150 
Flex /12. Pagan Motos • 
Fone: 3264-4345

Vende-se TUAN 150 EX 
Flex 2012. Pagan Motos - 
Fone: 3264-4345

Vbitase BROS ISO 
fbg^ Motos-Fone 3264-4345

Vende-se LEAO110. Pagan 
Motos - For>e; 3264-4345

O. Pagan Mo
tos-Fone: 3264-4345

Vende-se XRE 3 X . Pagan 
Motos - Fone: 3264-4345

Véndese Biz 125 KS 
2X 8 , Básico, preto, gas. 
R$ 4 5 X .X . Vartâo Veí
culos-Fone: 3263-2128.

Vende-se Btz IX ,  2004. 
básico, preto, gas. R$ 
3 .5 X ,X . Vartâo Veícu
los-Fone; 3263-2128.

Vende-se CB 3X , 2010, 
Completo, preto, gasolina. 
RS 10.5X .X . Vartâo Ve
ículos - Fone; 3263-2128,

DIVERSOS

Elshadday Projetos e trtsta- 
bções Elétricas (CREA). As- 
staamos projetos elétricDS e 
ARTs. Contato; 9734^484/
e(shadda/344@)hot7nai.CDm

Verxie-se viiro para banhei
ro vaso iar 5 0 )^  ncM> RS 
5 0 X . Tratar 32632584 
comNadk.

Vbrrdese dtio Borebi (nví- 
geando a ddade) 55 ahoreire 
(Áree rvrall doo em água R: 
José Marques Prada né 592. 
RS laOOOOQO (/ Séipo Bo- 
rw Ê . Fone: (14)8160-2168

Irterdef Promoção cadet- 
ra de rodas bás. a partr de 
R$350,00/m otorizadas 
R$ 6790XXVde b ^  RS 
2S0/X1 Caderas sob medF

EMPREGOS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO DISPONÍVEIS

Açougueiro (maeculina e Feminirta) 
Arralíabí de Suporte Tócnico (Curso 
de Redes)
Assistente de Vendas (Trabalhar em 
Baríri)
Atendente em Geral (atuar em um 
treiler)
Auxiliar de SiblIotBca (Masculina) 
AuxIUar de Cozinha (TrsbaJhar à noite 
e de fins de aemana)
Auxiliar de Informática
Auxiliar de Limpeza (MascuNrui com

Auxiliar de Limpeza (Masculir>a aem

Caseiro (Para Casal sem filhos) 
Churrasq ueiro
Confeiteiro (Feminir>o para su
permercado)
Consultor de Vendas 
Consultor de ver>das (Produtoe 
químicos e alimentícios)
Consultor de Vendas de Telefonia 
Contador (Experièncta comprovada) 
Cozinheira
Oorrtestica (Experiência comprovada 
em carteira)
Oontesbea/Babá (Experienda com
provada em carteira)
Doméstica Faxineira
Eletricista Industrial
Eletricista de Manutenção Industrial
Eletricista de Manutenção Industrial
(Curso do 6 X  horas e NR10)
Eletricista de Veículoe
Eletrotécnico
Encarregado de Repoeição 
Estágio na área de Informática 
(Graduação cursando) 
Garçom/Garçoneto (Trabalhará 
noite e fins de aemana)
Garçom (Experiência em Churras
caria em passar espeto) 
tnstrutor/lider Agrícola 
Linha de Produção (Area moveleira) 
Linha de prod. (18 vagao -  Masculina)

Lombador
Mecânico Eletricista ã Diesel 
Mecânico de Motor à diesei 
Mecânico de Veículos Leve 
Mecânico de Veículos Pesados 
Mecânico Industrial 
Montador de Móveis 
Oficiai Geral de Manutenção de 
viaa/triihos de bvm 
Pedreiro
Professor/lnstrutor de Educação 
Ffaica (Para Academia com experièrv 
cia)
Promotor de Verxias (Experiência 6 
meeee Trabalho em Agudoe) 
Químico (Vaga feminina e torrv 
porária)

R ecepd on is ta/a te nden te 
(Expenencia comprovada) 
Recuperador de Crédito (50 vagas -  
Oportunidade para o Primeiro Em
prego)
Serviçoe Gerais (Empresa de Lajes) 
Serviços Gerais p>ara J VB (X  vagas 
para a Parada da Lwart)
Supervisor de Vendas 
Técnico de Instalação (Antenas de in
ternet-w trelea)
Técnico de Manutenção de Infor
mática
Trabalhador Rural
Vendedor de Serviçoe (Sem experv
encia com CNH C ou O)
Vendedor Externo
Vertdedor Externo (Região de Bauru.
Botucatu e Jau)
Vendedor Externo (Para Trabalhar 
em Barifi)
Vendedor Externo (F^J îf̂ cador de 
água)
Vendedor (a) Externo de Bebidas 
Vendedor de Materiais de Con
strução (Masculino)
Vigilante (Curso atualizado oom ex- 
periencia)

Vagas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador

Pata cadastramento no sistema através de PAT, basta comparecer portando; RG. CPF. 

Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e Número do PIS (Para quem possuir) 

tnformaçôcs;(14) 32632300 - Ramal 2 ou no PAT: Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11 - Centro

VENDE-SE

manutEnçãa Témos rrtie- 
tas, bengalas, andadore. Têf 
32636509/9702-8779

Vendo casa em Lençóis Paulista, 
Jardim Nelli, ótima localização próximo 
ao centro, posto de saúde, creche e es
colas. Possui ampla sala com sacada e 
linda vista, ótima cozinha, 2 dormitóri
os, wc social, mais rancho com área de 
serviço e lazer. Garagem com 2 vagas. 
Área construída de 85,70 m2 de area 
construída. Observação: bem ensolara
da, arejada e rica em acabamento. 
Aceitamos financiamento de 50% e/ou 
permuta com imóvel de maior ou menor 

valor; permuta por máquina ou 
caminhão. Oportunidade única.

Valor de R$ 160.000,00.
Contato (14) 3263 4214.

INFORME IMOBfUARiO

v ít a g l ia n o
Negócios Imobiliários
Avaliação Mercadológica 

Documentação Registrai 
Assessoria para Rnancia mento

Administração de Construções

R: Dr. Antonio Tedesco, 872 
(14)3263-3163 (14) 9724-8803

http://www.vitagba-no.oom.br/fet001S4
http://www.vitagba-no.oom.br/fet001S4


ENTRETENIMENTO

Notídas dos Famosos
Fonte: site O FumIco

Nasce Pérola, a primeira filha de 
Perlla e do músico Cássio Castilhol

Nasceu no u ltim o do
m ingo, 25, às 17h43, no»
H ospital Perinata l da 
Barra da T iju ca , na Zona 
Oeste do Rio de Jane iro , 
Péro la , a p rim eira filh a  da 
cantora Perlla  (22 ) com o 
m úsico Cássio C astinho l. 

Segundo a assesso ria

da canto ra , o bebê nas
ceu com 3kg e 46cm . M ãe 
e filh a  passam  bem .

No Tw itte r, Perlla  falou 
sobre a chegada de sua f i
lha . "D eus me deu o pre-

indo, a liás .sente m ais 
foram  do is, meu esposo 
lindo e Péro la".

Rafinha chora em entrevista a Marílía Gabriela

I

Conheddo por seu hurror 
ácido e por vezes insensível, o hu- 
nrxjiista Rafinha Bastos mostrou 
sua faceta mais emotiva durante 
entrevista concedida a Marilia 
Gabriela. "De todo esse processo 
a única coisa que me preocupou 
foi o meu pai. As únicas vezes em 
que eu realmente me emocio
nei foi por ele. Meu pai está em 
Porto Alegre tomando pedrada 
atrás de pedrada. Minha preo

cupação é o meu pai me ligando 
triste, não pelo o que ele vê, mas 
pelo que ele sente", desabafou 
com lágrimas nos olhos o come
diante. Contratado recentemen
te pela RedeTVI, Rafinha ainda 
não esqueceu o fatídico episódio 
que culminou com seu afesta- 
mento do "CQC" e posterior 
saída da Band. "Meu objetivo 
nunca foi 'bater' em ninguém. 
Só fazer graça", admitiu.

Fina Estampa foi considerado fracasso
O último capítulo de Fina 

Estampa foi considerado um 
fracasso. A reclamação foi que 
Aguinaldo Silva conseguir estra
gar o final da novela. Para come
çar, o coitado que esperou a his
tória toda para saber quem era o 
amante do Crô ficou a ver navios.

E foi justamente esse per

sonagem que carregou a no
vela nas costas. E no fim e o 
segredo que ele guardou o 
tempo todo não foi revelado.

Outro assunto que ficou 
sem resposta foi a irmã da 
M arcela, que sim plesm en
te sum iu, ninguém soube o 
paradeiro da mulher.

"222 passo para uma vida feliz"
o  que outras pessoas pensam de você não é da sua conta é apenas

um problema deles.
fof)te Regin» BreR, Jornal The Pl*in Dealer - OeveUnd, Ohio USA

Horóscopo da semana
Áries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana seu signo, De um 
lado, tem os a percepção de inovar 
e mudar. Há a resistência às mu
danças e velhos apegos que preci
sam agora ser transcendidos. É um 
momento muito importante de 
conscientização e transformação.

^  Touro
de 21/04 a 20/05

M om ento especial para os tauri- 
nos fazerem  um balanço do que 
vem  ocorrendo ao longo dos úl
tim os m eses. É sem dúvida uma 
fase de colheita e da percepção 
do que você quer em preender, e 
que ficará  m ais acentuado após 
0 seu an iversário . Nesta sem ana 
você será desafiado a m udar os 
seu s co n ce ito s, parad igm as e 
ve rd ad e s, tau rin o .

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Você percebe os novos caminhos e 
propósitos que quer empreender e 
quem são as pessoas que lhe acom
panharão nessa trajetória, geminia- 
no. Porém, para que o novo possa 
chegar você deve se despedir de 
velhos padrões. Esta semana é bas
tante desafiadora para que você se 
conscientize desses padrões que de
vem ser eliminados e transformados.

Câncer
m  de 21/06 a 21/07

A vida profissional são os temas evi
denciados nesta semana aos cance- 
rianos, que estão sendo desafiados a 
agir com mais autonomia, indepen- 
dêrKia e construir uma nova trajetó
ria profissional, com mais ousadia e 
pioneirismo. É preciso reconhecer 
os velhos padrões emocionais que 
tem regido os seus relacionamentos 
e ser capaz de transformá-los.

de 25/03 a 31/03

W  de 22/07 a 22/08
Indkando um momento muto impa- 
tarte de consbentizaçâo das mudanças 
necessárias a sua ^ u ç â o  e que talvez 
\Axê tarito tem resistido. É um nxxnerto 
muito importarrte para construir a nova 
trajetória, intuitrvamentB estar afinada 
oom as suas verdades mais essendais. 

Virgem
de 23/08 a 22/09

Questões em ocionais e financeiras 
bastante delicadas tendem  a estar 
na pauta desta sem ana para os vir- 
ginianos. É um período im portante 
para se conscientizar das m udan
ças necessárias de atitude, para 
se desprender dos velhos padrões 
e praticar o desapego. Às vezes, é 
necessário perder algum as coisas 
para se conscientizar do que é ver- 
dadeíram ente precioso, virginiano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Nesta sem ana as questões fam ilia
res, dom ésticas e em ocionais exi
girão bastante dos librianos, que 
estão construindo um a nova tra 
jetó ria  em  seus relacionam entos. 
É um m om ento interessante para 
você observar se as suas relações 
não estão seguindo um velho pa
drão, baseado naquilo que você 
viveu quando era criança , líbriano.

^  Escorpião
W  de 23/10 a 21/11

P lu tâo , 0 regente esco rp iano , 
está em  contato  d esafiado r com  
o Sol nesta sem ana. É um m o
m ento precioso  de constatação  
dos ve lho s padrões, apegos e 
re s istê n c ia s , que necessitam  ser 
conscientizados e transcend idos. 
Fase m uito  im portante  de novos 
p ropósitos, em preend im entos e 
o b je tivo s, esco rp iano .

^  Sagitario 
W  de 22/11 a 21/12

Desejos e instintos têm  surgido 
espontaneam ente nos sagitaria- 
nos e indicam esta nova etapa de 
vida que você está desenvolvendo. 
Você será desafiado a se desapegar 
de velhos padrões, percebendo o 
que é verdadeiram ente essencial.

Capricórnio
de 22/11 a 20/01

É hora de en fren tar os seus m e
dos e resistências, para que pos
sa em preender a nova jo rnada 
na conquista de si m esm o, e que 
indica que esta etapa de vida re
presenta um novo cam inho pes
soal e o reconhecim ento  de sua 
identidade m ais essencia l. Acon
tecim entos m uito im portantes 
envolvendo a fam ília , o la r e a 
ind ividualidade caprico rn iana.

-  Aquário
^  de 21/01 a 19/02

O aprend izado de d e ixar ir, de 
se desapegar, de p erceb er o 
que deve se r m odificado  é o 
ensinam ento  astro lóg ico  desta 
sem ana aos aq uariano s. É tam 
bém  a sem ana da Lua cre scen 
te , que estim u la  novos in te re s
ses, aprend izados e contatos. 
É um  m om ento m entalm ente 
m ulto  estim u lan te , aq u arian o .

A  Peixes
^  de 20/02 a 20/03

É tem po de exp lorar novos talen 
tos, habilidades e potenciais, pis 
dano . Isso naturalm ente terá um 
efeito  sobre a vida finance ira . Esta 
sem ana pode evidenciar conflitos 
de poder envolvendo amigos 
grupos e institu ições. Isso lhe fara 
pensar m ais na necessidade de 
desenvolver os próprios valores.
www.horo5CopoyirtUQtM0lxom.br/horoscopQ
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Dro. Letícia Cesquini Boso
Crefíto: 1094ó!

fi i'*nicQ dínicQ cie H id r o t e r a p io  de lençóis Paulista

(14) 3264-2412
fiua: Cel. Viroílio Rocha, 221 - :òls Poulisto
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ca, Física e Matemática para aluno do 1 ® ano 

do ensino médio oelo sistema positivo.
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Instituto de Beleza e Bem-estar

Cabelo

Depilaçâo

Massagem

•SPA de Mâos e Pés

Pacotes especiais 

para clientes 

em geral

4**•

José do Patrocínio, 546 - Centro

Fone: 3263-4979
lnK>ffT>e

(14) 3263 1062

«r

I Enviar currícuium ou contato para jornal Noti

cias de Lençóis no endereço eletrônico: 

jornal@noticiasdelecois.com.br ou no endereço

do jornal: Rua Anita Garíbaldi, 690 -  centro.

jo rn a l@ n o tic ia sd elen co is.co m .b r

IH ÍH E B d e len çóis
A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

A

http://www.horo5CopoyirtUQtM0lxom.br/horoscopQ
mailto:jornal@noticiasdelecois.com.br
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br


SOCIAL
O Cfube Marimbondo trouxe na uttima sexta-feira a co
média "A Sexóioga", com Milton Have. De Ronaldo Oam- 
broni e direção de Miriam Uns, E o Terra Nativa Country 
Bar lotou a casa no ultimo sábado com mais uma super 
atração, anofteficouporcontadaduplaLucaseRomon 
e Willian e M aicon, Confira quem esteve presente.

Seja o aniversariante  
da próxima semana! 

envie-nos sua foto para
jo rn a lQ n o tic ia sd e le n co is .co m .b r

C L E N Ç Ó t S

Cinfu Foto£f t̂ij>

Rubia e Pita no Clube Marimbondo
de iencci>

Larissa e Cristiano Salete e Ludmíla
N on cu sdeienc 0

4»

André e Beatriz no Terra Nativa Victor e Mikela Taína e Vinicius
NoHli.iS de ôrl̂ .̂ is dc lenro s Noncjjs de Le

Léo e Tandy Símone e Gerso Paulinho e Luana

Aniversariantes da semana
CotaboraçSo CífWhaTi Arq uTvo 'p í is o í f Arqurvo pessoal

C

Gabriela comemorou seus 15 Anos, no sábado (17) 
junto de seus amigos e familiares. Parabéns!

ArqutvO

Eduardo fez 32 anos no último dia 18 e recebe os 
parabéns da esposa Eliane e do filho Dudu.

SOM - ALARMES - INSULFILM - TRAVAS - VIDROS ELÉTRICO!

Aryane completo 4 aninhos e recebe os parabéns de 
seus pais Agnaldo e Rita e das irmãs Aline e Amanda

Ontem o grande Fabio fez idade nova. Os amigos
mandam aquele abraço. Parabéns

Fone: |W) 3264-1351
AVENIDA 9 DE JULHO, 741
Parcelamos em até lOx nos cartões

R uaJ(V  de Novembro, 540 - Centro
Fone (14)3264-9555

h
>
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^ :

Rua Anita Garibaldi, 1.127 - Centro - Lençóis Paulista - Telefone: 14 3263-5184


