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M arise é citado no Tribunal de Contas
por com pra de móveis sem licitação
Tribunal de Contas do Estado cita o ex-prefeito em acórdão que cobra multa de R$3 mil
Geraldo

o atual vice-prefeito
José Antônio Marise, terá que
responder dentro de pou
cos dias a decisões tomadas
quando ainda era Prefeito do
Município.
Como
ex-prefeito,
Marise foi citado em uma
decisão administrativa, pro
ferida pela Primeira Câmara
do Tribunal de Contas de São
Paulo, referente a uma com
pra de móveis escolares que
teria sido feita sem o devido
processo de licitação.
De acordo com a cor
te que julgou a “ilicitude”, o
ex-prefeito Marise teria em
penhado cerca de R$25 mil,
na compra de carteiras esco
lares.
Ainda de acordo com
citação, ele terá que pagar
uma multa de 155 UFSP midade Fiscal de São Paulo
- o que soma um valor apro
ximado de R$3 mil.
A Diretoria Jurídica
da Prefeitura, diz não concor
dar com a imposição da mul
ta, uma vez que a aquisição
dos móveis - essencialmente
carteiras escolares - foi efetu
ada para a utilização nas esco
las municipais. Pág. 03

Vereadores
questionam
fechamento
de Base

Através do Departamento Jurídico da Prefeitura, o vice-prefeito Marise pretende recorrer da decisão

Polícias prendem acusados de roubo e tráfico
<«rralilo

SAAE sofre
alagamento

A Base da Polícia Mi
litar Rodoviária de Agudos
corre o risco de ser desativa
da. De acordo com informa
ções da imprensa regional, o
motivo é que a PM passará
por uma reorganização, como
ocorreu com a Polícia Civil.
Se realmente isso acontecer,
além da base de Agudos, ou
tras 25 de todo o Estado tam
bém poderão ser desativadas
no dia I de abril.
Por isso, a Câmara
de Lençóis Paulista vai enviar
moção de apelo ao governa
dor solicitando a manutenção
da base que como lembrou
o vereador Prado (PV), foi
construída com recursos pú
blicos e até de empresários do
município.
A unidade presta di
versos serviços, como o com
bate ao narcotráfico. Pág. 05

Protesto contra impunidade
Crer«ldo D u i

Maité Arantes

Armas, drogas e produtos de furtos apreendidos pelas polícias Civil e M ilitar
morador do bairro Julio Fer
rari, os policiais encontra
ram uma pistola dc pressão,
três relógios, um celular c 22
“trouxinhas” contendo maco
nha.
O outro indiciado,
Ricardo Alves, acusado dc
roubo, também estava na casa

Uma ação da Polícia
Civil e Militar dc Lençóis
Paulista prenderam, na tarde
dc quarta (20), dois homens
acusados de tráfico e roubo,
c um terceiro, acusado por receptação.
Na residência de
Eder Teixeira Sato, 30 anos,

dc Sato no momento da pri
são.
Já o terceiro homem,
acusado por rcccptaçâo, teve
0 nome ocultado a pedido da
Polícia Civil.
Os ladrões foram re
conhecidos por uma das víti
mas. Pág. 05

No final da tarde
dc ontem, a estação do Ser
viço Autônomo dc Agua
e Esgoto - SAAE- teve o
pátio e 0 estacionamen
to inundados pela água.
De acordo com in
formações levantadas pela
reportagem do jornal Noti
cias dc Lençóis, o excesso
de chuva dos últimos dias na
cidade e também cm Borebi,
causaram o incidente que co
meçou às três horas da tarde.
No entanto, o fato
acidental não foi considera
do grave, c apenas por pre
caução, os espaços invadidos
pela água foram evacuados.
Espera-se que com a mudan
ça climática - a previsão de
tempo firme para domingoo problema seja resolvido.
Apesar do susto, não foi re
gistrada nenhuma ocorrência.

Esposa

do fotógrafo

Henrique

A passeata intitula
da “Manifestação pela Vida",
organizada para exigir o fim
da impunidade para crimes
no trân.sito e a realização de
campanhas de conscientiza
ção, reuniu 400 pessoas, en
tre elas, amigos e familiares
do fotógrafo Henrique Mucei
que morreu vítima de um aci

durante

carreata

dente causado por motorista
embriagado.
O repórter fotográ
fico Bílly Mao, um dos orga
nizadores do protesto, expli
cou que o principal objetivo
é cobrar uma maior atuação
do município para que delitos
como esse não voltem a ocor
rer. Pág. 03

Slackline ganha lençoenses Senai capacita

ín d ice

Geraldo D iu
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Sol com muitas nuvens.
Chove rápido durante o
dia e ò noite.

Praticante de Slackline faz

de etjuiltbrio sobre a fita

Nova prática esportiva chama atenção dc jo
vens lençoenses c
requer concentração c insistência.
O slackline c um esporte dc equilíbrio onde o pra
ticante anda, pula c faz manobras arrojadas sobre uma
fita dc poliester com 50 milímitros dc largura. Pág. 06

Dez educadores do
ITF (IndustrialTraining Fund)
da Nigéria vieram ao Senai
de Lençóis essa semana para
participarem dc um curso.
A visita dos profes
sores c coordenadores partiu
de um contato feito entre o
diretor da ITF com a unida
de do Senai dc São Paulo.
A ITF é uma insti
tuição que corresponde aos
moldes do Senai no Brasil.
Daji Usman, coorde
nador de uma das unidades na
Nigéria, ressaltou a metodo
logia e espaço físico do Senai.
“As pessoas aqui são com
prometidas, dispostas a tra
balhar pelo bem da educação.
É
impressionan
te 0 intusiasmo entre alu
nos c professores, sem falar
da tecnologia que o Brasil
tem c 0 ambiente amigável
que fomos recebidos”, res
salta 0 nigeriano. Pág. 03

Neste sábado, pela Semana do Teatro, duas peças estão
em cartaz. Na Casa da Cultura, o grupo Fênix dc Tupã
sobe ao palco com “Kworo Kango histórias e Memórias,
e no Espaço Cultural será apresentado o espetáculo “A
árvore dos Mamiilengos". Pág. 06
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Solete Cortez é psicó
loga clinica com ampla expe
riência em psicoterapia in ^ idual € de casaL É especializada
em Sexualidade Humana na
Faculdade de Medicina da
USP

Educar para ser
Como a própria
UNESCO aponta, é priori
tário desenvolver uma abor
dagem transdisciplinar em
educação. O mês de feverei
ro, para muitos jovens, mar
ca o início do ano letivo e o
aumento das angústias diante
da ansiedade em atender às
expectativas dos pais, cole
gas, professores, as próprias
necessidades e limitações.
Atualmente, as escolas
sào pontos de encontro de jo
vens e de crianças altamente
influenciados pelo medo da
exclusão social. Ambiente
competitivo e perverso, sem
um direcionamento compe
tente para atender às reais
necessidades até mesmo dos
educadores, tem se mostrado

Yoga na
melhor idade
M arcos Venditti
Professor

Ao contrário do
que muitos imaginam o
Yoga não é somente para
quem está no auge de sua
forma física nem tão pou
co para quem é jovem.
O Yoga é para to
dos que desejam desfru
tar de bem estas físico,
mental e emocional atra
vés de suas práticas, de
suas teorias e fílosofla.
Com a idade avan
çada torna-se mais difícil
executar determinados mo
vimentos devido ao enríjecimento das articulações e
da perda de tônus muscular,
porém, as posturas (asanas)
do Yoga, podem ser executa
das por pessoas de qualquer
idade, a partir de adapta
ções e acessórios auxiliares.
Sabe-se que a partir

focada numa educação reducionista tecnicista tradicional.
Assistimos nossas crian
ças e jovens adoecerem todos
os dias. Muitos não conse
guem mais entrar na escola,
chegando até mesmo a vomi
tar e a desmaiar quando lá es
tão. Outros se automutilam,
choram , deprimem, se suici
dam, se drogam. Precisamos
urgentemente de diretores,
coordenadores c de professo
res que compreendam melhor
as responsabilidades atuais
da função que ocupam. A ori
ginalidade, a criatividade, a
intuição, os sentimentos e as
emoções são completamente
desprezados porque o méto
do privilegia a comparação
e a equiparação através dc
uma repressão sistemática da
diversidade. Outro dia uma
mãe me contava sobre como
0 filho se dedicou aos estudos
durante o ensino médio numa
escola particular, os tratamen
tos para lidar com as pressões
que seus sintomas denuncia
vam e 0 ótimo desempenho
no vestibular, porém como
não conseguiu decidir-se so
bre a profissão, optou por um
curso que a família recomen
dou para a obtenção do êxito
financeiro. Fica a reflexão.
Citando Roberto Cre
ma, precisamos urgentemen
te de uma alfabetização psí
quica que promova o educar
para conhecer, o educar para
fazer, o educar para con
viver e o educar para Ser.
Precisamos evoluir da pos
tura arrogante do suposto
saber para a elegância do
buscar e de nos responsabi
lizar pelos acontecimentos.

da meia idade, as defesas e o
poder de regeneração do cor
po declinam sendo o Yoga,
especialmente indicada nes
ta fase, devido à geração de
concentração de células imunológicas nas regiões afeta
das algum tipo de distúrbio.
Atendendo às ne
cessidades de cada pessoa,
conforme sua constitui
ção e condição física, os
asanas se desenvolvem em
movimentos cíclicos na
vertical e na horizontal,
proporcionando a todos
os sistemas, maior quanti
dade de sangue e energia.
Porém, não é só so
bre o sistema muscular que
a prática dos asanas (pos
turas) atua, mas também,
em todos os outros sistemas
do corpo, permitindo me
lhor recuperação da fadiga,
da fraqueza, acelerando o
metabolismo, a circulação
linfática e as secreções hor
monais,
proporcionando
equilíbrio químico a corpo.
Além disso, o ob
jetivo
fundamental
do
Yoga é produzir estabili
dade emocional, acalman
do os impulsos e os pen
samentos conflitantes que
causam as distorções, os
preconceitos e as aflições
que só nos trazem sofri
mentos em qualquer idade.
Muitos são os auto
res que realizaram pesqui
sas sobre os benefícios do
Yoga na terceira idade, dos
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O assalto a uma tes é tamanha que não
relojoaria no centro da ci se importam se o sol está
dade. O furto ã Lotéríca raiando ou se pondo, se é
da Rua XV de novembro, feriado ou dia útil; simples
o roubo a uma padaria do mente se armam se encaJardim América que, pela puzam e espalham o terror.
Por isso, a segu
vigésima sexta vez foi as
saltada. O assalto à loja rança tem sido o assunto
de presentes e decoração mais comentado nas ruas,
na Avenida 25 de Janeiro. na Câmara, nos jornais. O
Todos os delitos, cometidos clamor dos lençoenses não
em menos de uma semana. ecoa apenas por medidas de
Infelízmente, é nes segurança contra assaltos,
sa onda que Lençóis Pau mas a todo tipo de violência,
lista tem “surfado" nos como também, a oposição
últimos meses. E não inte á impunidade para quem
ressa 0 dia nem a hora. A comete crimes no trânsito.
O Poder Legislativo
petulância dos delinquen

quais destaco aqui o Pro
fessor Hermógenes que aos
seu 92 anos de idade, ainda
pratica, dá aulas de Yoga e
edita livros sobre o assunto,
deixando bem claro que não
há limite de idade para se
usufruir de seus benefícios.
Diz ele em seu livro
Saúde na Terceira Idade:
**Passa do meio dia. O de
clínio começou. Aqui, no
vale, as sombras chegam
mais cedo. Subirei a monta
nha. Lá no alto os últimos
fulgores do sol serão meus.
E quando a noite chegar vai
me encontrar lá no alto.”
Não perca a opor
tunidade de fazer a vida
ser digna de ser vivida,
num momento rico e aben
çoado de sua existência.
Recomendo
que
assistam a um vídeo do
You l\ibe intitulado: “Você
pode mais do que imagina”.
Boa Reflexão.
Namastê

ERRATA
O Jornal Notícias
de Lençóis comunica que
publicou de maneira er
rônea o número da edição
referente à última edição.
Informamos que o nume
ro correto que circulou
no dia 13/03/2013 é 75,
Desde
jáagradecemos a compreensão.
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Cartografia para
orientar 0 crescimento
Arnaldo Jardim
Deputado Federal (PPS/SP)

A infraestrutura car
tográfica e a informação geoespacial ganham cada vez
mais importância no exterior
a ponto de algumas instâncias
internacionais a considera
rem instrumento imprescin
dível para projetar o futuro.
O Comitê Geoespacial da ONU estima que,
em 10 anos, a informação
geoespacial,
reproduzida
por métodos cartográficos,
se tomará tão fundamental
quanto à energia elétrica, com
os governos atuando mais
como regulador do que pro
dutor deste tipo de senaço.
No Brasil precisamos
avançar para que este instru
mento se modernize e se for
taleça. A tradição cartográfica
brasileira vem de longa data e
comumente se mistura às com
petências geográficas, geoló
gicas e estatísticas. D. Pedro I
Já havia demonstrado enorme
preocupação em levantar in
formações sobre o território e
a população, ao criar Comis
são de Estatística Geográfica,
cm 1830, c buscar univer
salizar os mapas, por meio
da venda, a preços módicos.
Após o Primeiro Rei
nado, a Cartografia começou a
obter caráter aplicado no Bra
sil, em 1831, com o interesse
da Regência Imperial (1831 1840) cm mapear os rios da en
tão Província dc Minas Gerais.
Com a abolição da
escravatura cm 1888 c o ad
vento da República em 1889,
o Brasil obteve a regulamen
tação do serviço cartoríal,
denominado à época dc “ge
ográfico”. A concepção dc
geografia se transformava
na República, que passava,
assim, como era a cartogra
fia, a ser uma especialização
da atividade do engenheiro.
M«s só fni em 1949

e Executivo até que estão
tentando resolver o proble
ma. Parlamentares criam
projetos para implantação
de uma guarda chil muni
cipal, para construção de
uma Casa de Recuperação,
pois tratar dependentes está
diretamente
relacionado
a garantir um pouco mais
de segurança. O raciocínio
é lógico - e enviam moção
para o governador não fe
char a Base Rodoviária de
Agudos. Alguns, ou melhor,
a maioria dos requerimen
tos são negados, mas, antes
de fazer criticas à nossa ad

que
dísciplinou-se,
pela
primeira vez, as ativida
des de acrolcvantamento no
Brasil, fixando competên
cia para a União c para al
gumas empresas privadas.
O realinhamento na
governança cartográfica bra
sileira após a Constituição dc
1988 foi iniciada com a criação
da Concar (Comissão Nacional
de Cartografia), sob a tutela do
Ministério do Planejamento.
A cartografia c as in
formações geocspaciais no
Brasil tém se tomado com
plexa e compartilhada entre
diversas instituições, o que se
comprova nas quase 65 mi)
cartas que representam os nos
sos 8.5 milhões de km^ com
diversos enfoques de políti
cas públicas muitífinalitárias.
Para dar organícidade ao setor de cartografia e
de informações geocspaciais,
importantíssimo ao desenvol
vimento e aprimoramento das
políticas públicas nacionais,
apresentei na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei
5067/2013, que propõe o apri
moramento do SCN (Sistema
Cartográfico Nacional) de for
ma a dar eficiência à gestão
da cartografia e das informa
ções geocspaciais brasileiras.
O projeto contou
com sugestão inicial do Ins
tituto de Geodireito c apoio
da comunidade cartográfica
c gcocientífica, dc profissio
nais das áreas de engenharia
cartográfica,
agrimensura.
geografia, topografia, geodésía, fotogrametría, sensoriamento remoto, posicionamen
to por satélite e sistemas dc
informações
geográficas.
Para a elaboração da
proposta realizei uma audi
ência púbica, cm agosto de
2012, com a presença de re
presentantes do Exercito Bra
sileiro; dc entidades do setor,
como 0 Instituto Geodireito;
da ANA (Agência Nacional dc
Águas); do SINAENCO (Sindicato Nacional de Engenhei
ros c Arquitetos); c da UnB

ministração, vale ressaltar
que a Prefeitura propôs
implantar a Atividade De
legada. Oremos para que
seja o mais breve possí^f*!.
Nesta edição, ot.
leitor, os assuntos d«s m
térias podem lhe pa<^
repetitivos, até mesii»
esse editorial, Mas, 2
sa função como meio ae
comunicação é, além de
informar, se juntar à socie
dade e também clamar por
segurança, pois segundo a
Constituição, a segurança
púbhca é '^direto e rea^
ponsabilidade de todos^.

(Universidade de Brasília).
Provocamos
in
tensa discussão sob? o
sunto entre as cnti
depois abrimos um pcnoci
para receber sugestões. Após
diversas manifestações conso
lidamos 0 projeto de lei, cuja
principal finalidade é de siste
matizar as diversas atividades
cartográficas e dc informações
geoespaciais mantendo as ins
tâncias hoje concentradas no
Ministério da Defesa; reorga
nizando essas atividades em
nova agência, a Ancar, com
poderes dc regulação e de fis
calização; e criando o Con
car (Conselho Nacional dc
Cartografia e dc Informação
Geoespacial) em substituição
a atuai Comissão Nacional dc
Cartografia, que será extinta.
O novo Concar fi
cará alocado na Casa Civil,
uma vez que envolverá dis
cussões militares, no âmbito
do Ministério da Defesa, c
civis nos demais ministérios
que tenham atividade que uti
liza recursos da cartografia.
Acredito que transformação
do Concar cm Conselho dc
Estado c a criação da Ancar
seguem a tendência de di
versos setores da indústria e
a configuração adotada, por
exemplo, pelo setor energé
tico (Conselho Nacional dc
Política Energética) como
órgão de assessoramento da
Presidência da Rcpúbli
Os princípios e pr©-^
ccitos contidos no projeto
possibilitam ainda iniciar
cultura rcgulatória na infrae^
trutura cartográfica brasilcii
necessidade já percebida cm’
outros segmentos da in<
tria, 0 que possibilitará rcfoi
çar a individualização de
reitos c deveres do governo,
das empresas c dos ddadãoi.
A infracslrutura cartográfica-©
a informação geoespacial
obtido importância c rclcvâifc»
cia mundial, c o Brasil preci
sar acompanhar essa tendên
cia com 0 estabelecimento do
marco rcgulatório para o setor.
<•
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Tribunal multa Marise por compra de carteiras escolares sem licitação
(ieraldo Día^

Geraldo Dias

A Primeira Câma
ra do Tribunal de Contas
de Sâo Paulo proferiu no
último dia 13, uma decisão
administrativa a qual deter
mina que ex-prefeito e atu
almente vice-prefeito José
Antônio Marise (PSDB),
pague uma multa de 155
UFESP - Unidade Fiscal
de Sâo Paulo cerca de R$
3mil, pela não contratação
de licitação em uma com
pra de mobiliário escolar.
Pelo Acórdão - jul
gamento em segunda ins
tância - TC-001341/002/10,
Marise teria empenhado
R$ 25.695,00, pagos à Bra
sil Shopping Distribuidora
Agrícola e Comercial Ltda,
na aquisição de carteiras
para escolas do Município. O atual vice-prefeito A íanse pretende recorrer em 15 dias, de acordo com a Diretoria Jurídica da Prefeitura
No caso, por força
de mandamento constitu a proposta mais vantajosa. ção e as respectivas notas cada nas contas ou na ges da Constituição do Estado.
A Corte julgado
cional, 0 prefeito só podería O que não teria sido o caso. de empenho, aplicando o tão pública, enviando-lhe
realizar a compra por meio
Assim, em sessão, disposto nos incisos XV e cópia dos respectivos docu ra pede ainda que o *^atual
da Lei mentos. 2“ - Emitir parecer Gestor MunicipaP, informe
de procedimento formal de no dia 26 de fevereiro, deste XXVIII, do artigo
licitação, tutelado por lei, ano, os Conselheiros Renato Complementar n" 109I9Ò, conclusivo, no prazo de 30 as providencias administra
em que, em condições de Martins Costa, presidente e que são, respectivamente: V (trinta) dias, por solicita tivas adotadas em função
igualdade, empresas inte relator, Cristiana de Castro - Comunicar à Assembléia ção de comissão técnica ou das imperfeições anotadas,
ressadas pudessem competir Moraes e Dimas Eduardo Legislativa ou à Câmara de inquérito da Assembléia comunicando, a eventual
entre si na venda dos bens, Ramalho julgaram irregu Municipal competente qual Legislativa, em obediência abertura de sindicância para
devendo prevalecer sempre lares as dispensas de licita- quer irregularidade verifi ao disposto no artigo 34 § 1° apurar responsabilidades.
Bcairu dc Olivcin

Nigerianos participam de capacitação do Senai
Beatriz de Oliveira

Alunos nigerianos reunidos durante palestra noSESAI

Caso um inquérito
seja realizada e Marise for
condenado por decisão de
órgão còlegiado - com mais
de um juiz -, mesmo que ain
da exista a possibilidade de
recursos, o ex-prefeito pode
ser incluído na “Lei da Fi
cha Limpa'\ o que o torna
ria inel^ível por oito anos.
Em nota, falando
em no4e do vice-prefeito
Marise, a Diretoria Jurídica
da Prefeitura, diz não con
cordar êom a imposição da
multa, uma vez que a aqui
sição dos móveis - essencial
mente carteiras escolares
- foi efetuada para a utiliza
ção nas escolas municipais.
Havia a necessidade
de rapidez na disponibili
dade deste material, o qual
foi adquirido no preço de
mercado da época, efetiva
mente recebidos e disponi
bilizados para as escolas.
A decisão é singu
lar e a Administração irá
recorrer, no prazo legal,
para que o Tribunal tome
ciência das razões que le
varam à compra, bem
como de sua regularidade
e, assim, reveja a decisão.

Dez
educadores
do ITF (Industrial Training
Fund) da Nigéria, participa
ram dc um curso dc capaci
tação de tres dias nesta se
mana no Senai de Lençóis.
A ITF é uma escola
nos moldes do Senai, na Ni
géria, que capacita alunos.

em aprendizagem industrial.
A visita dos professores c
coordenadores partiu dc um
contato feito entre o dire
tor da ITF com a direção
da unidade dc Sao Paulo.
O coordenador téc
nico do Senai, Marcos Ro
gério Caldicri disse que já é
a segunda vez que a escola
recebe um projeto dc capaci

tação dc docentes estrangei
ros. “Só pelo fato da escola
ter sido escolhida entre várias
unidades do estado mostra
que 0 Senai de Lençóis pos
sui um diferencial, c esse
benefício quem ganha são
os alunos”, afirma Caldieri.
Stella
Ogbuishi,
coordenadora dc uma das
unidades do ITF há 22

anos, conta que o objeti
vo da visita é reproduzir o
que estão aprendendo aqui
para os alunos na Nigéria.
“Estamos nesta ca
pacitação para levar conhe
cimento, idéias dc melhores
tecnologias e instalações
mais adequadas para as es
colas técnico-industriaís do
nosso pais”, destaca Stella.
4
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Asfalto cede na vicinal entre Agudos e Borebi
IbvuJflac^

Cratera aberta pela chuva na vicinal que liga os municípios dc Agudos c Borebi

ISAMIX

Beatriz de Oliveira
Durante a tarde dc
ontem, parte do asfalto cedeu
na vicinal que liga os muni
cípios dc Agudos a Borebi.
A chuva intensa
dos últimos dias contribuiu
para formação de enxurra
da e por consequência uma
cratera de aproximadamen
te dois metros dc compri
mento SC abriu na estrada.
A pista foi interdita
da pela Polícia Rodoviária c
não há previsão dc liberação
para a passagem de veículos.
Aaltcmativa de cami
nho entre Agudos e Borebi c
pela Rodovia Marechal Rondon, cm um trecho com pe
dágio, ou por uma estrada de
terra passando pelo Seminá
rio, na Fazenda Sâo Benedito.

C ar reata pela vida
M,

Cieraldo Di9%

“Trabalhe com quem faz história.”

Locaçao
A grande concentração de motociclistas emocionou

A carreata Manifes
tação Pela Vida organiza
da pelo repórter Billy Mao,
amigos e familiares do fotó
grafo Henrique Mucei, mor
to semana passada, vítima
de um acidente causado por
um motorista embriagado,
reuniu cerca de 400 pessoas.
A manisfcslação co
meçou no pátio do DETRAN,
passou pelo Fórum c seguiu
até 0 local do acidente. Opro-

fim da impunidade para mo
toristas que cometem crimes
no trânsito c uma maior atua
ção do município em relação
a ações dc conscientização.
A viúva. Patrícia
Zcnatcli Pereira, considera
a ação importante para que
delitos parecidos não voltem
a ocorrer. “A justiça tem que
ser feita. Foi um homicídio
doloso”, comentou. De acor
do com Billy, no próximo
domingo (24) está previsto
um ‘buzinaço’, com presen-

nnsito Ha na«;spafa r ro b m r n

ra nnenns Hp m ntorirlistas

Maitê Arantes

Construção
isamix.trading@yahoo.com.br

Concluída etapa
de climatização do
Teatro Municipal

Roda São
Paulo

Maitê Arantes
Em fase de cons
trução desde setembro dc
2009, 0 Teatro Municipal
dc Lençóis Paulista teve
durante essa semana mais
uma etapa de sua obra ter
minada. Agora cm fase dc
acabamento, foi concluída
a instalação dc infraestrutura para o sistema dc cli
matização do prédio. O
serviço realizado visa cspccificamcntc climatizar o
espaço destinado à platéia.
Num segundo momento já
está prevista também a co
locação do forro dc gesso.
A estrutura ins
talada possui dois dutos
mestres cm chapa de aço,
revestidos cora isolamen
to térmico, e vários ramais
confeccionados cm dutos
flexíveis, permitindo que
sejam ajustados ao forro dc
gesso quando forem fixadas
às saídas de ar. Foram in
vestidos, só nessa etapa da
obra, aproximadamente R$
89 mil. O serviço foi exe
cutado pela empresa Tecnocon Refrigeração de Bauru.
De acordo com
informações do diretor de
Suprimentos, José Denilson Nogueira, devido à
necessidade de minimi
zar ao máximo ruídos do
ar condicionado, quando
cm funcionamento duran
te os espetáculos, esta fase
teria desprendido certa
complexidade. No entan
to, 0 projeto proposto c
a qualidade dos ser\iços
executados pela empresa
superaram as expectativas.
A obra c uma parce
ria entre Prefeitura dc Len
çóis Paulista c a Associação
Lençoense dc Incentivo à
Cultura - ALIC, que recebe
recursos doados através da
Lei Rouanct, lei que insti
tui políticas públicas para
a cultura nacional, para
Cl térm ino

Hn ro n tm ra o

A partir dc amanhã.
Lençóis receberá o progra
ma da Secretaria de Turismo
do governo do Estado. Roda
SP, que busca a promoção
do turismo regional. Com
apenas R$10 por um dia, os
turistas poderão conhecer
diversos pontos e atrativos
turísticos da cidade c região
cm cinco diferentes rotas.
Rotas de passeio
Dc 23 a 30/03: Rota
Cultural (Bauru - Agudos Lençóis Paulista), Rota Et
nia (Bauru - Avaí), Rota do
Açúcar (Bauru - Pederneiras
- Macatuba).
Para participar da
Rotas Cultural é só procurar
os pontjps de parada que se
encontram localizados no
Museu Alexandre Chitto,
Concha Acústica, Vinícola
Casagrande c Engenho São
Luiz.

ETEC finaliza
inscrições hoje
líqjc c O último
dia dc inscrições para o
processo seletivo dc do
centes da Escola Técnica
Cidade do Livro (ETEC).
As matrículas se
rão até às 17h. na ETEC,
na Avenida Lázaro Brigido Dutra, 2000, Jd. Ibaté.
A
inscrição
c
RS20. Consulte a lis
ta de documentos no site
www.imprcssaoficial.com.br.
Podem se candidatar
professores das disciplinas
dc Artes, Biologia, História,
Língua Portuguesa e Litera
tura para ensino médio. Topo
grafia Aplicada á Construção
Civil c instrutores cm Metro
logia Química c Tecnologia
dos Processos Industriais.
O concurso será
dc questões dc múltipla
escolha, didática c dc tí
tulos
com
remuneração
He R$ 13 70 a hora anla
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CLASSIFICADOS

RESIDCNCIAS
VENDE-SE
UMA ÁREA DE TERRAS■oom I5.960.00m2-«ntre os bairros Jd,Santana
e Resid«ndal Açai-R$1.500.000,00TO LED O
IMOVEI-3263-0187.
JARDIM VIUAGE • casa
com 3 dorm,sendo 1
sulle c/banheíra de hidromassagem/sala de
TV/sala de estar/sala de
jantar/cozinha/banheiro
sodal/tavanderia/
edicula com churrasq./
b a n h e iro /d e sp e n sa /
garagem 2 carros-R$-4 0 0 .0 0 0 ,OO-TOLEOO
IMÓVEIS-326MI187.
JARDIM VIUAGE: so
brado c/3 dorm.sendo
1 suíte c/doset e banh.
hidromVsala de estar/
lavabo/sala de jantar/
c o z in h a / d e s p e n s a /
lavanderia/garagem
3
carros ooberta/caní^R$-5 5 0 .0 0 0 .0 0 -T O LE0 O

JARDIM
nAMARATl;
casa com 3 dorm.sendo
1 suite c/doset e banh.
hi(jrDm./sala de estar/
sala de jantar/sala de
T V /la va b o /b a n h e lro /
cozinha
planejada/
d esp en sa/lavan d eria/
^ragem 2 carTOs/-R$-50 0.0 00.00-TO LED O
JARDIM
ITAMARAT1:
casa com 3 dorm.sendo
1 suite c/doset e banh.
hidrom/sala de estar/
sala de jantar/sala de
7 V /la va b o /b a n h e iro /
cozinha
planejada/
d esp en sa/lavan d eria/
garagem 2 carros/-!^
•SOO.OOO,OO-TOLEDO

CENTRO:
EXCELENTE
PONTO
COMEROAL
sobrado com 3 dorm.
sencJo 1 sulte/02 salas/
copa/cozinha/banhelro/despensa/edlcula c/
ch u rrasq uelra/ga rage m-R$-500.000,OO-TOLEDO
IMÓVEIS-3263-0187.

IMOVEIS-3263^)187,
JARDIM ITAMARAT) sobrado com 3 dorm.
sendo 1 suíte/sala 2
ambientes/sala de Jantar/sala de tv/escritório/
lavabo/cozinha/lavand e ria /d e sp e n sa /á re a
de lazer oom piscina/
garagem 3 carTos.-A$-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO
IM OVEIS-326«)187.

CENTRO; la.CASA: 03
d(xm ./sala
ampla/2
banhelros/lavanderla/
2a. CASA: 02 dorm/
sala/cozinha/banheiro/
lavanderia/ 3a. CASA:
salSo (/churrasqueira/
banheiro e ccsinha•todas edificados no
mesmo lote de terreno-RS-700.000,00-TDL£DO
IMÓVElS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI; so
brado cA)3 dorm.sendo
1 suíte/sala de estar/
sala de Tv/sala de jantar/escrltório/cozinha/
lavabo/2 banheiros/área
de lazer com pisciria/
garagem 2 carros-RS-6SO.OOO.OO-TOLEOO
IMÓVEIS-3263-0187.
JARDIM
nAMARATl:
sobrado oom 03 dorm.
sendo 1 suíte/varanda/
mezanino/sata de estar
com larelra/sala de jantar/banheiro/cozinha/
la v a n d e ria /g a ra g e m
coberta 2 cant»/com
frente para a lagoa-R$-400.000.00-TO LED O
IMÓVEIS-3263-0187.
CENTRO: 03 dorm./
sala/cozinha/2 banheiros/lavanderla/pr(teima
a antiga Gráfica-RS-12 6.0 00,00-TO LED O
IMÓVEIS-3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE
Ford Ka 2010 preto flex
com 26.000 km ótimo
p/ financiamento 32643644/9610-5960 shop
ca rs veículos
Resta sedan 2006 IX )
preto, completo 32643644/9610-5960 shop
ca rs veículos

Flesta Hatch 2011 prata
riviera compl«ta 32643644 /961D5960 shop
car^veicubs
C3 PI(3sso gtx 1 5 2013
prata (rompleta 32643644 /9610-5960 shop
ca rs veículos
PIcasso glx 2010 prata
flex completa 3264-3644
/9610-5960 shop cars
veículos
Palio EL 1.5 97 R$3.000,00 de errtrada
* 48 parcelas fixas de
R$350,00 com trarv
fererKÍa grátis - 32641613/ 7834-9576
Palto EX 98 - R$3.000,00
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,50
com tranferencía grátis
- 3264-1613/ 7834-9576
Renault Sandero exp
1.6 2010 flex preto com
26.000 km
32643644/9610-5960 shop
cars veículos
Uno EP 96 - R$3.000,00
de entrada * 48 parce
las fixas de R$262,50
a x n tranferenda grátis
-3264-1613/7834-9576

Flesta
GL 2001
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fin s de
R$3S0,00 com tranferencia grátis - 32641613/7834-9576

Uno EX 99 - R$3.000,00
de entrada * 48 parce
las hxas de R$31S.OO
com tranferencía grátis
-3264-1613/7834-9576

Gol 2000 - R$3.900Ó0
de entrada * 48 parce
las fuos de R$39900
com tranferencía grátis
-3264-1613/7834-9576

CG THan ISOKS 2004 R$1.500,00 de entrada
* 36 parcelas fin s de
R$148,50 com tran
ferenda grátis - 32641613/7834-9576

Corsa Sedan 98
R$3.900,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de
R$399,00 com tran
ferenda grátis ■ 32641613/7834-9576

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

Monza
GL
95
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de
R$360,00 com tran
ferenda grátis - 32641613/ 7834-9576

Bandeirante Cab. Dupla
• 1990 - Diesel - Azul (14)32643033
Blazer ADV. > 2005 Completo - Álcool - Pra
ta -(14) 32643033

c a x Twister - 2007 Gasolina - Preta • (14)
32643033

Uno EX 99 - 1^3 00000
de entrada * 48 parce
las fin s de R$315,00
com tranferencía grátis
-3264-1613/7834-9576

Parati G4 1.6 - 2009
- Flex - Preto • (14)
32643033

Yoga
Meditação
Lian Gong

14. 3263-1676
14. 9134-7329

V ectri
GLS
94
R$3.000,00 de entrade
♦ 48 parcelas fixas de
R$360,00 com trarv
ferencia grátis - 32641613/ 7834-9576
Ford
Ka
2002
R$3.000,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de
R$385,00 com tran
ferenda grátis - 32641613/ 7834-9576

Siena
EX
2000
R$3.500,00 de entrada
+ 48 parcelas fixas de
R$420,00 com tran
ferenda grátis - 32641613/ 7834-9576
O assk Sedan t 0 - 2 0 1 I
- Flex - Chumbo • (14)
32643033
Cona Wind 1.0 > 1996
- Gasolina - Cinza - (14)
32643033
Bandeirante Cab. Dupla
• 1990 - Diesel > Azul •
(14) 32643033
Palio EX 98 - R$3.000,00
de entrada ♦ 48 parce
las fixas de R$367,50
com tranferenda grátis
-3264-1613/7834-9576

\fectra
GLS
94
RS3.000XX) de entrada
+ 48 parcelas fixas de
R$360,00 oom tranfererKia grátis - 32641613/ 7834-9576

Hb20 1.6 2013 32643644/9610-5960 shop
carsvekulos
Honda Biz ClOO 2002 R$1.200,00 de entrada
+ 36 parrxias fixas de
R$122,00 com tranferencia grátis - 32641613/ 7834-9576
S-10 2.5 Cab. Dupla 1999 - Diesel - Azul (14)32643033
S-10 2.2 Cab. Simples 1997 - Gasolina - Onza
• (14) 32643033
Ford
Ka
2004
R$3.500,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de
R$420,00 com tran
ferenda grátis - 32641613/ 7834-9576
S-10 Colina prata 2008
flex completa
32643644/9610-5960 shop
cars veículos
EcDspott xlt freestyle
2009 preta completa
3264-3644/9610-5960
shop cars veículos
Ecosport xlt freestyle
2009 preta completa
3264-3644/9610-5960
shop cars veículos
£scoftGL95-R$3.000,00
de entrada * 48 parcelas
fixas de R$294,00 com
tranferenda grátis
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 iX Aut. 4x2 Completo - 2011 -G a
solina - Branco • (14)
32643033

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

Escoft L 1 .8 - 1 9 9 3 - GascMina - Vermelho • (14)
32643033

Stllo 1.8 Blackmotion
Dualogic - Completo 2 0 1 0 -F le x-P re to -(1 4 )
32643033

Fíorino FurgSo FIre 1.3
- 2012 - Flex - Branco (14) 32643033
GoM GL 2.0 - Completo 2003 - Gasolina - Preto
-(14)32643033
Ford Ka 1.0 - 2 0 0 9 - Flex
- P ra ta -(14)32643033
M eriva M axx 1.4-C om 
pleto - 2011 - Flex - Pra
t a -(14) 32643033
Pajero GLS Fu i - Com
pleto ■2006 - Diesel Preto-(14) 32643033
Casa no Jardim Vitage
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala. Ótima lo
calização;
Xsara PIcasso - 2007 Completo - Flex - Preto
O nix-(14) 32643033
Xsara Pkasso - 2003 Completo - Gasorina Prata - (14) 32643033
Fiesta Sedan 2011 1.6
prata rrvlera completo
3264-3644/9610-5960
shop cars veloitos

"N ão se i...S e a vida é

tuUiird ^
R Cei Joaquim Gabnel rf 643
Cenlro - Lençóis Paulista
mafcos.vcnditti^yahoo.com br

Stn d a Cab. Estend. 2008- F le x - C in z a -(14)
32643033
Vectra Sedan Elite 2.0 2010 - Completo • Flex
-P re to (14)32643033
Vectra Sedan Expression
- 2007 - Com pleto - Flex
-P re to -(14) 32643033
Xsara PIcasso - 2010 Completo - Rex - Prata
-(14) 32643033
C3 1.6 Eidusive - 2008
-Completo - Flex - Preto
-(14)32643033
CMc 1.8 U e - 2007 Completo - Gasolina Chumbo-(14) 32643033

VAGAS DE
EMPREGO
de Carpinteiro
para forma de concreto
Armador de Ferragem
Mandar currículos para
jo rn al g>noticiasdeiencois.com.br
PROFESSOR (A) OE ED.
Fís ic a
Precisa-se de professor
(a) para aulas de nata
ção, infantil e adulto.
Rua Pernambuco, 333
- Jd. Cruzeiro ou 32649700.

fs

M arcos
Venditti

Envie seu
classificado
para

Ford Ka 2010 1.0 flex
prata 3264-3644/96105960 shop cars veículos

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

Protsssof

OU nada acontece!

Peugeot 207 xr
hatch 2011 prata 32643644/9610-5960 shop
cars veículos

curta ou longa demais
FISIOTIRAPIA
PARTICULAR)
Eestamos já atci
com convênio S*;
INF, RUA PEH
0 0 . 333 • Jd Cnu»*
3264-9700

pra nós. mas seí que
nada do que vivem os
tem sentido, se não
tocarm os o coração

jornal@ noticiasdelencois.com .br

GRAVAÇÃO do DVD Gru
po Gospel Ao Cubo
LOCAL: Memorial úa
América Latina/SP - EN
TRADA FRANCA
DATA: 23/03 ás 17h-Van
saindo de Lençóis R$
50,00 (Salda às llh )
9763 3322 (Díego) /
9765 4821 ou 82159709 (Mayra)

das p e sso a s".

ou ligue para
( 14) 3263-1062

C A S A A 8 R IC O

AMORADA

o PAT INFORMA
OPORTUNIDADES DE
EMPREGOS DISPONÍVEIS
Açougueiro
Aââdor de Corrente
AneUitft/Dknko de Siitemu de
InfermtçAo
Aplicsdur de Manta Aiíáltka/Imper
meabUjuçio
Aiaineote Comercial
AuiitenU de Almoxaribdo
Atendente Banho e Tom
Auxiliar AdminUtrativo e Eacrítóno
AiixUiar de Almooiârlíido
Auxiliar de Caldeira
Auxiliar de Controle de Qualidade
Auxiliar dc Inventino Florestal (Sem
experieoda/Ensino médio)
Auxiliar de Pmduçio de Reciclados
Auxiliar Mecânico DiesclyAutoi
Carpinteiro Aujüliar
Caseiro
Contador / RH
Coordenador de Manutenção de Ma*
quinas (Morar em outro estado)
Coainheiri em Geral
Betriclsta de Autos (3 Vagas)
Eletricista de Manutenção Industrial
Eletricista Industnal (Disponibilidade
para viajar)
Eletricista Instrumentista (Técnico em
Elétf ka ou Instrumentação)
Eletricista de Manutenção Geral ( Com
ou Sem Experiencta)
Engenheiro dc Segurança do Trabalho
Funileiro
Gerente de Vendas
Gerente Comercial
Unha de Froduçio
Lombador
LubrÜicador de Máquinas
Marceneiro
Mecânico de Camínhio
Mecânico de Manutenção de Autos
Mecânico de Manutenção Industrial
Mecânico de Mâquinu Pesadas
Mecânico de Mâq.AgrÍcolM (2 Vagas)
Mecânico de Motor a Diesel
Mecânko de Tratores
Montador de Andaimes
Montador de Divisdrias/Forros

Montador de Estruturas Metálicas
Montador de Móveis
Montador de Sofá
Motorista CaereteÍro/Canav\eiro
Motorista Entregador {Q 4H C ou D)
Motonsta de Guindalto
Motorífti de Orubui (Curso de trana>
porte coletivo)
Ohcial Geral / Caseiro
Operador de Caldeira
Operador de Empilhadein
Operador de Irrigação
Operador de Miquina de Prensa
(Produtos Redclâdos)
Operador de Maquinas (Em Unha dr
produção • Sem experienda)
Operador de Pá Carregadeira (3 Vagas)
Operador de Ibm o (CNC)
Operador de Transbordo (Experienda
como Motorista ou Tralonsta)
Piualolo
Professor de Educaçáo Fisica (Com
Graduaçio completa e CREF)
Professor de Espanhol (2 Vagas)
Professor de Inglèt (Fluência em
* ' Inglês) (4 Vagas)
Prolvisor de Inglês (Letras Cursando/
Completo e conversação avançado)
Quimico (2 V^as)
Recuperador de Crédito (Sem expe
riência - TURNO DA TARDE)
Serralheiro
Soldador
Supervisor de Vendas
Supervisor de Mxnutençlo Mecânica
Veículos Pesados
Tapeceíro
Têc. de Enfermagem do IVab, (2 vagas)
Técnico em Informática
Técnico de Manutenção de Máquinas
Torneiro Mecânico
TVatorista Agrkoli
Tratorista Agricols (Vaga exclusiva
para portador de deficiência parcial)
Vendedor Externo
Vendedor (3 vagas)
Vendedor de Confecção
Vidraceiro

btrpav s/úlido\ dp o ro rd o com o p ro /o drtt^rmmQdo ppfo ^m ptrgodor

' »rtfmnr

(nPHjNvwitrrtr Itwt^rrtnr
O b t itn o AsnttU 7 nunn nat
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}

v*
(rriiro

Luiz Augusto Seat\

Projetos e Instalações Elétricas
Eduardo Correia Prado

♦ Corl«s
♦ Sobrancelha
♦ Henna e permanente d^íllos
« Maquiagem
♦ Penteados

Celulares
(14) 9734 6484
(14) 8139 6844

VQuímicas em geral
♦ Manicure e pedicure
♦ Depiiação

E-mail: elshadday34@hotmail.com
ttOti m (cfhfaa

Lençóis Paulista - SP

m u sica l
Venda de^lnstrumentos Musicais ___ _____

I

-

Aulas de violão 1 Guitarra I Baixo _
_
___• Viola^rCavaco

( 14) 3264-8682
Anita Ganibaldl. 738 - Centro - Lençóis Pia
stock.musical(®hotmail com

Educação para a vida
sodjfir.sisidj@ aoao.com .br

p o l ít ic a

Líder do PT de Lençóis apoia citação de Lula ao ‘‘Estadão”
Arquivo Peisoal

Maitè Arantes
O cx-prcsidcnte Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
disse cm entrevista ao Esta
dão que “é chegada a hora
de governar São Paulo”. A
afirmação foi feita durante a
inserção (quantidade de ve
zes que um comercial passa
na TV) do Partido dos Tra
balhadores paulista. Lula
aparece dizendo que “o pro
jeto petista não se esgotou”.
Na quarta-feira (13),
a inserção foi ao ar pela pri
meira vez com o slogan “O
partido que mais fez pelo
Brasil vai fazer mais por São
Paulo”. Em sua aparição. Lula
faz menção à presidente Dilma c ao prefeito de SP, Fer
nando Haddad. “A coisa que
mais me apaixonava no go
verno era que quanto mais a
gente fazia, mais eu via novas
coisas para fazer e conseguia
realizar. A Dilma me contou

Regional Marcos Antônio da
Silva, Lula não está adiantan
do 0 pleito eleitoral de 2014.
“Acredito que c cedo para
falar sobre o assunto, pois
no mundo da política tudo
c muito intenso, e as coisas
mudam a todo o momento.
Posso dizer que além dos pré-candidatos mencionados na
matéria, muitos membros do
partido querem o Lula como
candidato ao governo do es
tado de São Paulo”. Os précandidatos em questão são os
ministros Aloizio Mercadante
(Educação), Alexandre PadiIha (Saúde) e Guido Mantega
(Fazenda), todos, cotados para
disputar o governo paulista c
acabar com a hegemonia tucana que perdura 20 anos.
A reportagem do
í Diretor Regional do PTjunto aMereadãnU^ e ^ d o aammndidato a governo de SP
Notícias de Lençóis entrou
ta eleitoral da capital paulista. da eleição” fora de tempo. em contato com o líder lo
que sente o mesmo
O PSDB rebateu a O governador Geraldo Alck- Para o atual presidente do cal do PSDB, José Antônio
“incursão” do alto escalão pe min disse que é hora de traba PT de Lençóis Paulista e Marisc, que preferiu não se
tista na ainda indefinidadispu- lhar e não entrará “no ringue ex- integrante do Diretório manifestar sobre o assunto.

Podoviária de Agudos pode ser desativada
iviaitè Arantes
Segundo
infor
mações veiculadas na im
prensa regional, a Polícia

Rodoviária Estadual passará
por rcestnituraçào. Se isso
acontecer, a base operacio
nal da Polícia Militar Ro
doviária de Agudos será de

sativada no dia I de abril.
Por isso, a Câmara
vai enviar moção dc apelo
ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) solicitando
a manutenção da base. Os
vereadores Prado (PV), Jonas (PSC), c Dodô (PSDB),
conheceram o local no últi
mo dia 18, onde se reuniram
com representantes da PM.
Na tribuna. Prado
lembrou que a base foi cons
truída com recursos públi
cos c ate de empresários do
município. No documento,
os vereadores pedem que
a moção também seja en
caminhada ao Secretário
dc Segurança Pública em
São Paulo, Fernando Grclla
Vieira, c ao subsecretário da
Casa Civil, Rubens Cury.

Segurança provoca divergências
Maitè Arantes
Na ultima sessão or
dinária na Casa dc Lei, o cla
mor pela segurança pública
foi unânime. Os vereadores
destacaram novamente a im
portância da presença dc uma
Guarda Civil Municipal na ci
dade. “Sabemos da boa von
tade do Executivo de investir
na função delegada, mas te
mos que ter algo nosso”, enfa
tizou o vereador Ailton Apa
recido Tipó Laurindo (PV).
O parlamentar Anderson Prado de Lima (PV)
responsável pelo requeri
mento que solicita a reali
zação de estudo sobre a via
bilidade para implantação
dc uma GCM, negado pelo.

Executivo, destacou que a
sociedade Icnçoensc clama
por medidas de segurança.
“É muito triste ouvir por te
lefone um comerciante cho
rar de soluçar porque seu co
mércio foi assaltado pela 26"
vez e ficar de mãos atadas”.
De
acordo
com
Tipó, os comerciantes estão
dispostos a contribuir com
parte do custo da guarda ar
mada, que fica cm tomo dc
R$ 90 mil mensal. O presi
dente da Câmara Humberto
Pita (PR) exigiu respostas
mais convincentes do Exe
cutivo c parafraseou o com
panheiro de Casa, Nardelli
da Silva (PSC) “A Prefei
tura não nos escuta, o que
complica 0 nosso trabalho”.

Juntas Polícia Civil e Militar prendem acusados de roubo e tráfico
■ -íai? Tornalista

Genildo Dias

Uma ação envolvcni>oiícias Civil e Militar
dt • nçóis Paulista prendeu,
cn: a manhã e a tarde de
hoje, dois homens acusados
de tráfico e roubo, e um ter
ceiro, acusado porrcceptaçào.
Na casa de Edcr Tei
xeira Sato, 30 anos, indiciado
por roubo c tráfico, os poli
ciais encontraram uma pisto
la dc pressão - similar a uma
arma de verdade -, três reló
gios, um celular e 22 “trouxinhas” contendo maconha.
O outro indiciado,
Ricardo Alves, acusado de
roubo, também estava na
casa dc Sato no momento
da prisão. Já o terceiro ho
mem, acusado por recepta-

outra vítimas a partir da divulgação de fotos dos acusados

Polícia espera novos

çào, teve o nome ocultado
por pedido da Polícia Civil.
O delegado Luis
Carlos Massa, que coman
dou a equipe dos investi
gadores, salientou a im
portância da divulgação dc
fotos apenas de ambos os
assaltantes como forma dc
eles serem reconhecidos
por outras supostas vitimas.
O cabo Moraes,
que comandou a equipe da
Polícia Militar, informou
que outros dois assaltantes
também foram identifica
dos e que a prisão de am
bos é questão de tempo.
Segundo ele, os fora
gidos são Robson Luis Camar
go, acusado de roubo c Wilian,
conhecido por “Raposinha”,
acusado pelo mesmo crime.

Dlvul^a^uo

Saúde aborda Violência Doméstica
Beatriz de Oliveira

iençoenses em seminário sobre violência doméstica

V

Um seminário so
bre prevenção à violência
doméstica realizado na úl
tima terça no Lions Clube
reuniu a prefeita Bcl Lorenzetti, representantes da
Polícia Civil, Assistência
Social, Conselho Tutelar c
de outros orgãos públicos.
O objetivo do encon
tro foi fortalecer a rede que
atua no município e capacitar
agentes de saúde que estarão
cm contato direto com a po
pulação e são capazes de per

ceber esses tipos de perturba
ção no ambiente doméstico.
O diretor dc Saúde.
Márcio Santarém, lembrou
que a rede de prevenção e
proteção vem crescendo c se
fortalecendo ano após ano.
“Este é um indício de que
a rede está funcionando
bem, por meio da delega
cia, do Judiciário, da Assis
tência Social, da Saúde”.
Além disso, os agentes vão
entregar cartilhas aos lençoenscs que explica o que
caracteriza a violência e as
formas para denunciá-la.

PM flagra menores portando drogas
militares, ao avistarem a via
tura, um dos menores teria
Dois menores foram jogado na via pública dois
abordados pela Polícia Mili papelotes, identificados de
tar por volta do meio dia da pois como uma porção dc
última segunda-feira, dia 18, quatro gramas dc maconha.
Eles entraram na
na Avenida das Nações, no
Núcleo Habitacional Luiz escola e desacataram os po
Zillo, nas proximidades da liciais que os abordaram.
Foi feito registro
escola Rubens Pictraróia.
De acordo com o de boletim de ocorrência
Beatriz de Oliveira

Homem é preso
por porte ilegal
e tráfico
A equipe da Rocam
(Ronda Ostensiva Cândido
Mariano) de Lençóis Pau
lista, prendeu cm flagrante,
no último sábado (16), um
homem no bairro São Ju
das. cm Lençóis Paulista,
por tráfico de entorpecen
tes c porte ilegal dc arma.
A polícia encontrou
dentro do forro dc um sofá
uma arma calibre 22 mu
nições calibre 22, 28, mu
nições dc pistola 380. um
pote com várias porções
de crack, maconha c coca
ína c RS 20 em dinheiro.
De acordo com a
guarnição, o indiciado já
ê um grande conhecido da
Polícia Militar pelos inú
meros roubos que clejá vi
nha praticando na cidade.
Ele alegou que não
sabia da existência das dro-

CURTAS
Homenagem
A Câmara vai en
viar uma moção de pesar
para a família de Henrique
Mucei. O documento pres
ta sinceras condolências
aos familiares do fotógra
fo que ViTorrcu na segunda
feira dia II, vítima dc um
acidente dc trânsito. O mo
torista que colidiu com sua
moto estava
alcoolizado.
*

Correspondência
p vereador Jonas
pergunta ao Executivo qual
0 motivo da não entrega de
correspondências no San
ta Terezinha I e II, Maria
Luiza III e IV. Jd. Europa,
Jd. Ibatc, Grajau c Jd. San
tana, bem como a previsão
para que tais bairros ve
nham a receber a entrega
diária dc correspondências.

' Esporte
Requerimento assi
nado por Pita, Tipó, Prado
e Coroné Bentinho pede ao
diretor de esportes infor
mações sobre o Programa
Bolsa-Allela. Perguntam:
Quantas bolsas-atleta exis
tem atualmente, os nomes
dos beneficiados c suas
respectivas
modalidades
esportivas, bem como
os critérios dc avaliação.

Concurso público
O presidente Pita
(PR) determinou a elabo
ração da reestruturação
do Plano de Cargos, Car
reira c Salários da Câma
ra. Após a finalização do
trabalho, a Casa realizará
concurso para a contrata
ção de ser\ idores que exer
cerão cargos permanentes,
ou seja, providos apenas
por meio, de cpneurso.

CURTAS^'^
Loja no centro é
roubada
Um comerciante
teve sua loja, localizada
na Rua 25 de janeiro, noi
centro dc Lençóis, rouba-’
da no final da tarde da úl
tima segunda- feira (18).
Segundo b.o, um homem
branco c cerca dc 1,70 e
0 outro moreno de bai
xa estatura entrou arma
do c anunciou o roubo
Foram levados RS200,00
em dinheiro, 10 relógios e
três aparelhos dc celular.

Trânsito faz
mais uma vitima
Uma moto colidiu
com a lateral dc um Fox
preto na tarde do dia 19.
Confonne informações da
PM, a motorista Elenice
Lorenzetli saía dc uma vaga
c quando sinalizou, o motoqueirO Edemir Rodrigues
Viana bateu em seu carro.
Com o choque
ocupante da moto ficou
levemente feridos e foi
encamibhado para o Pron
to Sdeorro Municipal.

Carro capota na
Marechal Rondon
Na
manhã
dc
ontem, um Honda Civic capotou e deixou três
pessoas da mesma famí
lia le\|emente feridas, na
rodovif Marechal Ron
don próximo a Unip.
Acondutora seguia
pela faixa da direita senti
do Bauru-Agudos, quando
um caminhão que trafegava
pela na esquerda teria fe
chado a sua frente. A mo
torista capotou o veículo.
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Slackline ganha adeptos em Lençóis Espaço do Atleta
Gcrulüo D\à^

Praticante do esporte treina manobras de equilíbrio no Parque do Povo
Beatriz de Oliveira
Habilidade, equilí
brio e concentração. Os pra
ticantes do slackline - esporte
de equilíbrio sobre uma fila
de policstcr com 50 milími-

tros de largura - andam, pu
lam e fazem manobras que
para quem está de fora parece
desafiar a lei da gravidade.
Em Lençóis, o estu
dante Eduardo Dalbem foi o
iniciante da prática. No mes

dc setembro do ano passa
do, ele trouxe a novidade e
um amigo dc Dalbem, o es
tudante dc engenharia am
biental Gabriel Diniz, tam
bém resolveu experimentar
a modalidade esportiva.

“Eu aprendí rápido,
cm dois dias já conseguia me
equilibrar na fita. Não precisa
dc nenhum pré-requisito para
começar a praticar, só basta
ter disposição para apren
der c não desistir no primei
ro tombo” comenta Diniz.
Os níveis de dificul
dade do esporte variam des
de a caminhada, até as ma
nobras mais arrojadas como
sentar, ou pular sobre a fita.
Tudo vai depender do treino
c dedicação do participante.
A fita usada para
os exercícios do slackline é
estendida c amarrada entre
uma árvore c outra. “Usa
mos uma proteção para não
machucar o tronco da árvo
re c não causar danos à na
tureza”, conta 0 estudante
dc engenharia ambiental.
Os esportistas de
Lençóis Paulista costumam
armar a estrutura do slacklinc entre as ár\'orcs do
Parque do Povo e no Jacarandá (Praça do Batalhão)
c convidam a todos que ti
verem curiosidade a experi
mentar o esporte ao ar livre.
GeraldoOxài

Criado nos EUA, o esporte
é sucesso em Lençóis
O esporte leve iní
cio nos Estados Unidos no
final da década dc 70 entre
praticantes dc montanhis
mo e ficou popular no Brasil
como treino dc equilíbrio.
Dentro do slackline
existem quatro modalidades
básicas: trickiine (realização
de manobras de equilíbrio
sobre a fita), longlinc (nesta
modalidade consiste em atra
vessar distâncias superiores a
30 metros onde são utilizadas
fitas dc 25milíniitros), waterline (é a prática do slackline

sobre a água) c highline (exige
nível elevado de experiência
c concentração, pois são fei
tas travessias gcralmcntc aci
ma dc cinco metros dc altura
entre prédios ou montanha).
Segundo 0 estudante
Vitor Ramos, cic c os ami
gos SC reúnem, quase todos
os dias para praticar a mo
dalidade mais popular que c
0 trickiine. “A gente se or
ganiza para executar as ma
nobras pelo menos dc uma
a duas horas, tres %czcs por
semana”, ressalta Ramos,

Marta Vieira
A melhor
jogadora de íulebol da histó
ria nasceu em Dois Riachos.
O maior desafio da alagoa
na para praticar o esporte
tbi vencer os preconceitos
dentro da própria casa.
Ela levava surras
do irmão mais velho para
deixar os campinhos e cui
dar da casa. Mas, mesmo
diante de muitas dificul
dades seguiu em frente
e conquistou seu espaço
num universo machi.sta.

Diego Hypolito
D a n i e 1e
Hypolito abriu o caminho.
Daiane dos Santos foi a
primeira supereslrela. Mas
íoi Diego Hypolito quem
elevou a ginástica bra
sileira ao patamar atual.
Protagonizou a ascensão
do esporte e dramas pes
soais ao longo da carreira.
Um trauma familiar, um
diagnóstico
precipitado,
boatos sobre sua sexuali
dade e a inesquecível falha
das Olimpíadas de 2008.

Nenê Hilário
o
pivò
Mayber Rodney Hilário,
conhecido como Nené Hi
lário começou a jogar pelo
Vasco da Gama. Em 2008
sofreu uma torção no joe
lho ficando quase um ano
sem jogar. Lutou também
contra um câncer nos tes
tículos e viu sua mulher ser
diagnosticada com a mes
ma doença. Recuperou-se
e na temporada seguinte foi
considerado um dos me
lhores jogadores da Liga.
Estudante Gabriel D iniz durante manobra arrojada

CULTURA
Fim de semana
recheado de baladas

Comédia e temáticas
polêmicas marcam
Semana do Teatro

Macatuba:
Cam a
leão Bar - (Hoje) Ban
da Machinara às 22h.
Jaú: Montana - (Hoje)
Derick e Fabhcio às 23h
/ Lótus - (Amanhã) João
Bosco e \ inícius às 23h.

Grupo Fenix em cena com
peça ínllueiiciada por várias
teorias, como o pensamento
revolucionário de KarI Marx
,rquiv^)

Maité Arantes
Neste sábado, às
20 horas na Casa da Cultu
ra. será apresentada a peça
‘Kworo kango Histórias c
Memórias', do grapo teatral
Fênix dc Tupã Com uma

poética única, o espetáculo
traz à tona temas polêmicos
e importantes ao cotidiano
da sociedade. A classifica
ção indicatua é dc 16 anos.
Para divertir o pu
blico. a Cia l® Ato dc Val-

Fênii

paraiso apresenta a comédia
musical ‘A Arvore dos Mamulcngos', que aborda amor,
traição c trapaças A apre
sentação será às 18 horas no
Espaço Cultural ‘Cidade do
Livro' A indicação c livrc

Formado por alu
nos do curso dc teatro da
Casa da (.'ultura de Lençóis,
o grupi> l az c Conta tem no

Pratânia: Terra Country (Hoje) Michcl Teló às 21h.

As peças icni entra
da gratuita, mas os lugares
são limitados, portanto os
interessados devem entrar
cm contato com a Casa da
Cultura para agendamento pelo telefone 3263-6525

Grupo lençoense Faz e Conta é destaque na região
Beatriz de Oliveira

B arra Bonita: Dublin (Hoje) [.II e Robertiiiho
+ Pura Juventude às 22h.

tre 1 c 2^ anos, o gmpo atua
há nove anos e se reúne para
os ensaios semanais todas
Rk«idoRomrro
as segundas-feiras u noite.
A professora, atriz
c diretora Leda rem andes
explica que o grupo vem
se destacando na eenu te
atral com a peça Medeia.
“Estamos em car
taz com Medeia desde de
zembro de 2011. Fizemos a
estreia aqui no auditório da
C’asa da Cultura c até hoje,
por onde passamos, o pú
blico prestigia muito nos
so trabalho”, conta 1 cda.
Durante aulas dc te
oria de teatro, a professora
relembra que estudava com
os alunos sobre dramatur
gia grega quando tiveram
contato eom a peça Me
deia, do dramaturgo grego
l-.urípedes.
“ Resolvemos
seu eurrieulo indieaçócs c abraçar a ideia c fazer uma
prêmios conquistados ein adaptação du peça original.
festivais cm outros estados.
Mcüéia conta a hisC‘om idade média en lêina dc uma mulher traí

da c amargurada dividida
entre a realidade c a lou
cura. que trama uma vin
gança c que não mede es
forços c nem eonscquCmeias
para conseguir o que quer.
A composição teatral
já viajou para várias cida
des do interior paulista, São
Paulo, Paraná c Hahia, onde
participaram do F IVIA (Fes
tival dc Icatro Amador).
lodo
talento
do
l az c Conta resultou cm
prêmios
nas
categorias
de melhor atriz, ilumina
ção. ator coadjuvante c
direção conquistados na
Hahia. Paranavai c lupã.
Mcdéia continua em car
taz pela região eom pró
ximas
aprescnlaçòes
amanhã às 21h30 cm Hotueatu c segunda ~ feira
(25) em Maealuba às 20h
A e n tr a d a é g r a tu ita e
s e rã o e x ib id a s n o te a tr o
d a s c id a d e s .

Lótus: 9753-3459 / Mon
tana: 3621-1775 / Cam a
leão Bar: facebook.com/
camaleão.baramigos
/
Dublin: 3641-0234 / Ter
ra Countrv: 3844-1371

A6ENDA CULTURAL
IS e 14/03- lOh

10/03- I9h30

PONTO MIS
Curta Metragem
• O Sanduíche
Longa Metragem
- Dirigindo no Escuro
Indicação / 4 anos

CASA DA CULTURA
Apresentação dc dança
da Academia Passo a
Passo - com alunos da
Academia
Indicação l.nrc

IH/03 - lOh, 14h e 20h
CASA DA CULTURA
Peça “As Três Mulheres
Sabidas” - com Cia dc
Teatro Dedo de Prosa

1 19/03 - 20h

Indicação L m v

CASA DA CULTURA
Peça “A Lição do Rino
ceronte Careca" - Grupo
dc Teatro Agape dc Tea
tro de Tupã
Indicação 12 anos

20/03 - 2üh

21/03 - 2Üh

CASA DA CULTURA
Poça “Ao Revés do
Papel” - Grupo dc Tea
tro Preto no Branco dc
São Paulo
Indicação 12 anos

CASADA CULTURA
Peça ‘O Arquitc c o Im
perador da Assíria" Cia dc 02 dc São José
dos Campos
Indicação 12 anos

(AIHMO l'KOAC)
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Font§: site O fw iin

Gravadora relança primeiros CDs
do Charlie Brown Jr.

de 13/03 a 19/03

n

v e
«

A Lua crescente pede
entrega aos seus sonhos com
ações que estejam de acordo
com eles. Perceba como está
se comunicando e interagindo
com as pessoas. Que mente e
coração se harmonizem. O de
senvolvimento espiritual e a fi
nalização de uma etapa são os
ropósitos atuais.

Lívia Andrade sofre acidente
com Yudí na estrada

V

s"-

necessidade de eliminar velhos
padrões e ilusões, leonino.
Hoje pode haver di
ficuldade de equilibrar razão e
emoção e de expressar o que
você realmente sente. A discre
pância entre o pensar e o sentir
é um desafio a ser enfrentado e
■harmonizado.

No setor de relaciona
mentos sag^arianos temos hoje
a fase lunar crescente.
D^afio de harmonizar
questões q ie envolvem a famí
lia e as relações e parcerias, sagitariano. ÁJ|.ua crescente pede
mais atençao ao que se passa
subjetivamehte. Cuide-se, ouça
.a voz interioi

Jouro

Virgem

Capricórnio

de 21/04 a 20/05

de 23/08 a 22/09

de 22/11 a 20/01

Libra

de 21/05 a 20/06

de 23/09 a 22/10
Estimulo ao desenvol
vimento de novas situações no
trabalho e em relação à qua
lidade de vida. Lua crescente
que estimula trabalhar com
mais criatividade, respondendo
a um chamado interior. Dia de
desafios nos relacionamentos.
Conflito entre cabeça e coração,
libriano.

Passos
importantes
a serem dados na expressão
de seus talentos e habilidades,
aquariano.
A Lua crescente pede
que se expresse com criativida
de, ciente de seus dons e qua
lidades. Questões financeiras e
afetivas estão em pauta neste
momento. Siga a intuição.

Peixes

^

de 21/06 a 21/07

& í^ d e 23/10 a 21/11

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

Fortes
emoções
e
energias relacionadas à intimi
dade e à sexualidade, escorpiano. Incentivo a uma nova manei
ra de agir em relação ao amor e
ao prazer. Energia criativa. Pode
hoje se sentir dividido emocio
nalmente. Situações podem pa
recer confusas e contraditórias.

0 cicio de lunação pis- 1
dana chega agora à fase cres-.
cente, estimulando o seu desen-;
volvimento.
;
Questões emocionais
e familiares estão em foco. Pode '
estar se sentindo dividido. Agir'
com sensibilidade, sem perder ^
uma referência racionai e cen
trada, é fundamentai, pisciano.

1 za intuição e entrega de corpo e
alma ao que é essencial a você.
Momento Importante para se
aprimorar e evoluir na forma
como transmite conhecimentos.
Dellneamento em questões que

"AO PATINAR SOBRE GELO FINO, NOSSA SEGURANÇA
ESTÁ EM NOSSA VELOCIQADE "

/ ^ ^ d e 21/01 a 19/02

Câncer

A Lua crescente sinali-

Jtef£ea:ãa d a Sem ana

Aquário

Gêmeos
Em seu signo a Lua é
crescente, um simboio de de
senvolvimento pessoal e pro
fissional. Procure harmonizar
os interesses pessoais com as
demandas e sonhos da carreira.
Razão e emoção pedem harmo
nização, um desafio que está
inscrito na Lua crescente, geminiano.

Leandro Hassum perde 22 quilos
“Estou fazendo stand up paddie”
“Estou emagrecendo para chegar ao estado dc
gordo. Antes eu estava na obesidade mórbida”. Com o
bom humor que é sua marca registrada, Leandro Hassum
explicou desta forma a sua nova silhueta, 22 quilos mais
magra. Reunidos cm um hotel cm Ipanema, na Zona Sul
do Rio.a para falar sobre o novo trabalho na Globo (O
Dentista Mascarado) o elenco parou para admirar Leandro
c
suas
falas
divertidas
naturalmcntc.
/
“Estou fazendo stand up paddie c c verdade!... Estou com
12S quilos, já consigo caminhar'

0 ciclo atual remete a

Aumento na percepChegamos ao momen i j
Fase lunar crescente,
to da Lua crescente, que evi ' tçâo intuitiva e na necessidade
oportuna para fazer crescer os
de harmonizar teoria e prática.
dencia os relacionamentos e as
seus ideais e as atitudes para
Questões
profissio
questões profissionais.
realizá-los. O desenvolvimento
Pode haver desacordo
nais e de saúde estão em pauta.
de seus talentos, recursos e do ;
entre a carreira e as demandas
Como está se comunicando com
contato com amigos e grupos
das relações, virginiano. Lua
as pessoas? Que as suas pala
é importante. Vocé está agora
crescente é positiva para fa
vras sejam um retrato do que
percebendo com quem vai se
verdadeiramente está sentindo,
zer crescer uma nova atitude e
guir sua trajetória e o que quer
abordagem da vida.
capricorniano.
realizar.

Lívia Andrade levou um grande susto na tarde do
ultimo sábado (16). A atriz dc Carrossel c integrante do Pro
grama Silvio Santos, do SBT, sofreu um acidente de carro
junto com o apresentador Yudi. O fato ocorreu quando Livia
trafegava na estrada rumo a Tabapuã, interior dc São Paulo.
E para tranquilizar os fas, a artista contou no Twittcr:
“Calma gente...Não foi dessa vezü Ainda tenho
umas 3 vidas, agora foi com o (ã)YudiTamashiiro. Por causa
da chuva, quase capotamos”, disse ela.

lai

de '22/11 a 21/12

22/07 a 22/08

de 21/03 a 20/04

Com a intenção dc relembrar os primeiros
anos do grupo, que estourou no final da década de
90. e fazer uma homenagem ao cantor Chorão, a gra
vadora EMI Music decidiu relançar os dois primei
ros CDs da carreira do Charlie Brown Jr.
A previsão é que a partir de abril chegue às
lojas 0 disco Transpiração Continua c Prolongada,
lançado cm 1997 e que vendeu mais dc 500 mil có
pias. É nesse trabalho que a banda trouxe o grande
sucesso Proibida pra Mim.

Sagitário

— Leão

Á ries

envolvem estudos, conhecimen
tos, fé e viagens, canceriano.

Escorpião
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MUDE

EMBARQUE NESTE
PACTO PELA VIDA.
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DE PESSDAS CDNSCIENTES
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Cissa Guimarães
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SOCIAL

RAPIDINHAS DA SEMANA
A legionária Ertindeli
Oliveira, há um mês tra<
balhando na Zona Azul,
encanta com o belo par de
olhos verdes.

D o n a M a r ia C a r m e m , E u r id e s (N e n ê ) e A n a C a ro lin a
Letio» M«cooni

E m p re s á ria
C h a rm o sa

T3o jo v e m e
tã o ta le n to so

A postos, Fabiane Donieiii,
dona da Cia da Esfirra,
está sempre com sorriso
no rosto para atender os

Aos 19 anos, Renan Diego
Brasilio é desenhista pro
fissional e surpreende com
sua arte.

V iv ia n e e V ic t ó r ia
Lebcii
Daiana e Flávia

E scrita
D ivin a

Rock^n RoM
n a veia

Trabalhador convencio
nal na área de montagens
industriais, Daniel Toniolo
também é escritor. Acaba
de lançar o livro *^Os cami
nhos que levam a Deus*'.

O vocalista da banda
Tempo Livre, Diogo César,
carrega a música por onde
passa.

Para relaxar
após um intenso dia
de trabalho, as amigas
colocam o papo em dia
no aconchego da
Pão e Opção.

Gláucía Monteiro
(07/03)

Gustavo Moretto
(31/03)

Margareth Zamora
(27/03)

Tiago Vinícius
(30/03)
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