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por
marcada
sera
santa
sexta-feira
procissoes encenação da morte de Jesus
Católicos de Lençóis Paulista celebram o feriado da Paixão de Cristo com cortejo santo
O calendário da Se
mana Santa está repleto de
homenagens ao acontecimen
to que para os cristãos, mar
cou a história da humanidade;
a crucificação dc Jesus.
As ruas dc Lençóis
serão tomadas por procissões
encabeçadas pela comunida
de católica. Na Paróquia São
José. o grupo dc jovens vai
apresentar uma encenação
que conta todos os momentos
que Jesus passou, desde seu
julgamento ate sua morte na
cruz. Em seguida, os fieis se
guirão em procissão. Pág. 03
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APAE recebe
doação de ovos
de Páscoa
A APAE - Associação
dr Pais e Amigos dos Excepc. .áis - de Lençóis recebeu
na manhã de ontem cerca dc
200 ovos dc chocolate que
serão entregues aos alunos da
instituição ainda nesta sema
na para comemorar a Páscoa.
As doações partiram
da loja representante da Ca
cau Show c do Lions Clube
da cidade. Pág.03
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Os \ creadorcs Prado
dc Lima c Manoel dos Santos
Silva, o Manezinho, estive
ram cm São Paulo na segunda-feira. Os dois se reuniram
com entidades administrati
vas do Estado dc São Paulo.
Juntamente com um
empresário local, Manezinho

índice

conversou com o superinten
dente do Programa Desen
volve SP. Agencia dc Desen
volvimento Paulista, Eduardo
Saggiorato, para conhecer as
linhas dc crédito oferecidas
as pequenas c medias paulis
tas.
Já o parlamentar Pra

do esteve com o deputado fe
deral Penna. Na Assembléia
Legislativa tomou posse pela
CONFEPeomo delegado mu
nicipal. Ele disse estar muito
otimista pela indicação deste
novo cargo, c que está sempre
disposto a assumir novos de
safios. Pág. 02

O decreto dc Lei
aprovado na última sessão da
Câmara possibilita a Prefeitu
ra a firmar o convênio com
o Governo do Estado para a
instalação do Centro Dia do
Idoso.
O projeto é coorde
nado pela Secretaria de Es
tado dc Desenvolvimento
Social, que apoia municípios
para a implantação de espa
ços de acolhimento, proteção
e convivência dc idosos semidcpcndenics, com idade igual
ou superior a 60 anos.
A aprovação do pro
jeto foi unânime, pois as
atividades
desenvolvidas
no Centro vão ser o melhor
exemplo dc política pública,
e dará oportunidade ao idoso
dc não perder seu vínculo fa
miliar. Tipó cnallcccu o pro
jeto c disse que vai valorizar
a terceira idade.
Ainda não há infor
mações se será construido ou
implantado cm um imóvel
alugado Pág. 02

Alunos da ADEFILPvâo participar de programa paralimpico
Divulp. is.
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Na Assembléia Legislativa, Prado tomou posse como delegado municipal

Aprovado
Centro do Idoso

Atletismo é uma das modalidades participante do Clube Escolar Paralímpico
A ADEFILP - Asso
ciação dos deficientes físicos
dc Lençóis Paulista - começa
cm abnl a participar do Proje
to Clube Escolar Paralímpico
Rumo a 2016.
O programa tem
como objetivo apoiar a prá
tica dc esporte c gerar nov os

atletas para participarem dos
jogos paraolímpicos no Rio
dc Janeiro cm 2016.
A assistente social
Bruna Renata da Silva ressal
ta a participação da ADEFILP
na seleção do CPB - Comitê
Paralímpico Brasileiro. “Fo
ram 12 vagas para institui

ções do estado dc São Paulo
c tivemos a felicidade dc ter
nosso projeto escolhido com
mais de 20 cidades partici
pantes do processo seletivo”.
A instituição Icnçoense terá 30 alunos benefi
ciados pelo projeto, entre eles
deficientes visuais. Pág 03
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Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado.

Objetos de roubos sào recuperados pelas Policias e entregues às vtttimas dos assaltantes

Investigadores
da
Polícia Civil c Policiais Mi
litares concluíram na última
segunda-feira, a prisão dc
mais três homens acusados

dc assalto, somados a outros
quatro detidos no sábado pas
sado. ambas as polícias solu
cionaram pelo menos dez dos
últimos assaltos na cidade.

I

Cinco deles agiam cm grupo,
o que caracterizava fonnação
dc quadrilha, que segundo o
Delegado Massa, proporciona
um peso maior à pena Pág 03

Exposição “Caricatura Digital”,
na Casa da Cultura segue até dia
1“ de abril
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OPINIÃO

A ran ald o fardím
Deputado Federal (PPS/SP)
Presidente da Frente Parlamentar

Cartografia para
orientar o crescimento
A mllraestrulura carto
gráfica e a informação geoespacml ganham cada vez mais im
portância no cxlenor a ponio dc
algumas instâncias internacionais
a considerarem iasírumento im
prescindível para projetar o ftiluro.
0 Comitê Geoespacial
da ONU estima que. em 10 anos,
a informação geoespacial, reprodu
zida por métodos cartográficos, se
tomará tão fundamenta] quanto à
energia elétrica, com os governos
atuando mais como regulador do
que produtor deste tipo de serviço,
No Brasil precisamos
avançar para que este instrumento se
modernize e se fortaleça. A tradição
cartográfica brasileira vem de longa
data e coniumente se mistura às com
petências geográficas, geológicas e
estatísticas. D. Pedro I já havia de
monstrado enorme preocupação em
levantar ui formações sobre o territóno e a população, ao criar Comissão
de Estatística Geográfica, era 1830,
e buscar universalizar os mapas, por
meio da venda, a preços módicos.
Após 0 Primeiro Reinado,
a Cartografia começou a obter ca
ráter aplicado no Brasil, em 1831.
com 0 mteresse da Regência Impe
rial (1831~ 1840) em mapear os rios
da então Província de Mmas Gerais.
Com a abolição da es
cravatura em 1888 e o advento da
República em 1889, o Brasil ob
teve a regulamentação do serviço
cartonal, denominado à época de
“geográfico”. A concepção de geo

grafia se transformava na Repúbli
ca, que passava, assim, como era
a cartografia, a ser uma especiali
zação da atividade do engenheiro.
Mas só foi em 1949
que disciplinou-se, pelo primei
ra vez, as atividades de aerolevantamento no Brasil, fixan
do competência para a União e
para algumas empresas privadas.
O realinhamento na go
vernança cartográfica brasileira após
a Constituição de 1988 foi iniciada
com a criação da Concar (Comissão
Nacional de Cartografia), sob a tu
tela do Ministério do Planejamento.
A cartografia e as informa
ções geoespaciais no Brasil têm se
tomado complexa e compartilhada
entre diversas instituições, o que se
comprova nas quase 65 mil cartas que
representam os nossos 8.5 milhões
de km* com diversos enfoques de
políticas públicas multifinolitárias.
Para dar organicidade ao
setor de cartografia e de informa
ções geoespaciais, importantíssimo
ao desenvolvimento e aprimora
mento das políticas públicas nacio
nais. apresentei nu Câmara dos De
putados 0 Projeto de Lei 5067/2013,
que propõe o aprimoramento do
SCN (Sistema Cartográfico Na
cional) de forma a dar eficiência à
gestão da cartografia e das infor
mações geoespaciais brasileiras.
O projeto contou cora
sugestão inicial do Instituto de
Geodireito e apoio da comunida
de cartográfica e geocienlífica, de
profissionais das áreas de enge
nharia cartográfica, agrimensura,
geografia, topografia, geodésia, fotogrametria, sensoriamento remoto,
posicionamento por satélite e sis
temas de informações geográficas.
Para a elaboração da pro
posta realizei uma audiência púbica,
em agosto de 2012, com a presença

de representantes do Exército Bra
sileiro; de entidades do setor, como
o Instituto Geodireito; du ANA
(Agência Nacional dc Aguas), do
SINAENCC) (Sindicato Nacional
de Engenheiros e Arquitetos); e da
UnB (Universidade de Brasília).
Provocamos uma intensa
discussão sobre o assunto entre as
entidades e depois abrimos um pe
ríodo para receber sugestões. Após
diversas manifestações consolida
mos o projeto de lei, cuja principal
finalidade é de sistematizar as di
versas atividades cartográficas e de
informações geoespaciais mantendo
as instâncias hoje concentradas no
Ministério da Defesa, reorganizando
essas atividades em nova agência, a
Ancar, com poderes de regulação e
de fiscalização, c criando o Concar
(Conselho Nacional de Cartografia
e de Infonnaçào Geoespacial) em
substituição a atual Comissão Nacio
nal de Cartografia, iiue será extinta
O novo Concar ficará
alocado na Casa Civil, uma vez
que envolverá discussões milita
res, no âmbito do Ministério da
Defesa, e civis nos demais minis
térios que tenham atividade que
utiliza recursos da cartografia
Acredito que transforma
ção do Concar em Conselho de Es
tado e a criação da Ancar seguem a
tendência de diversos .setores da in
dústria e a configuração adotada, por
exemplo, pelo setor energético (Con
selho Nacional de Política Energéti
ca) como órgão de assessoramento da Presidência da República
Os princípios e preceitos
contidos no projeto possibililimt
ainda iniciar uma cultura regutatóna
na infraestrutura cartográfica brasi
leira, necessidade já percebida em
outros segmentos da indiustría. o que
possibilitará reforçar a individualizaçào de direitos e deveres do go
verno, das empresas e dos cidadãos.
A infraestrutura cartográ
fica e a informação geoespacial tem
obtido importância e relevância mun
dial, e 0 Brasil precisar acompanhar
essa tendência com o estabelecimen
to do marco regulatório para o setor.
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É
assustador
o
dado da Polícia Militar em
Lençóis Paulista: cem aci
dentes dc trânsito cm dois
meses. Uma questão então
surge: Quem é o culpado?
Há quem acredite
que seja o excesso dc velo
cidade - vai ver essa é a ex
plicação para tantos radares
espalhados pela cidade, en
quanto outros culpam a in
gestão dc álcool. Para mim,
c falta de ser consciente
Cabe ressaltar que
ter consciência não significa
ser consciente. Explico com
uma frase que li em umas

•

dessas “zapeadas” pela in
ternet: o instrumento ~ cons
ciência- todos nós temos,
mas saber utilizá-lo é outra
questão. Ou seja, todos mo
toristas e pedestres sabem
das suas responsabilidades
no transito, mas muitas vezes
não cumprem com o dever
e se tomam inconsequentes.
Eu c você caro leitor
sabemos que misturar bebida
alcoólica com trânsito, mes
mo em pequenas quantida
des, diminui a coordenação
motora, comprometendo a
capacidade dc dirigir veícu
los. Sabemos também que

ultrapassar o limite de ve
locidade estabelecido para
as vias, aumenta a chance
de ocorrer graves aciden
tes. Mas porque arrumamos
desculpas? “Ah, eu bebi so
duas latinhas",
atrasado para o
tenho que correr
Vivemos Hu
informação onde os
são de alcance dc ivuo
..s
é necessário esforçv pr'1-»
atingir a conscicuazação.
Meu desejo de Páscoa é, por
tanto que haja empenho do
cidadão para ser consciente
principalmente no trânsito.

Lençóis adere ao programa ‘Amigo do Idoso

CURTAS É

Aprovado programa que envolve ações intersecretariais voltadas à proteção, educação, saúde a participação da população idosa
Divulgaçio

Maitê Arantes
Na sessão ordinária
da Câmara Municipal, na se
gunda-feira. foi aprovado por
unanimidade, o Projeto dc Lei
desenvohido pelo Executivo,
que autoriza firmar convênio
com 0 Gòvemo do Estado de
São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Desenvolvi
mento Social, para construção
do Centro Dia do Idoso, no
âmbito no Programa Estadual
‘São Paulo amigo do Idoso’.
O programa inclui
um conjunto dc políticas
públicas que vai melhorar
a autoestima da população
acima dc 6U anos proporcio
nando lazer, entretenimento
e conhecimento. “A família

Centro

do

idoso

garantir

e

sociabilidade

•

para

a

terceira

Visita especial

que não tem disponibilida
de para ficar com o idoso
durante o dia, por exemplo,
vai poder deixá-lo no Cen
tro, onde ele terá convívio
social e diversão”, explica o
vereador Laurindo Tipó (PV).
Quando o governador
Geraldo AIckmin anunciou a
ação - em maio do ano pas
sado - disse que a iniciativa é
para primar pelo envolvimen
to dc toda sociedade na defe
sa pelos direitos dos idosos. E
é com a mesma filosofia que o
centro “Dia do Idoso de Len
çóis Paulista" deve trabalhar
em prol da população Icnçoense. Dc acordo com Tipó,
0 projeto valoriza os direitos
da terceira idade, por isso
vale a pena ser considerado.

Na platéia,
do Partido Social f
-PSC-W ashingT':
Botaro - acompanhou a
sessão ordinária. Os ve
readores agradeceram a
visita do colega de labu
ta, e amigos de partido
como Nardeii e Jonadabe, [
enalteceram o trabalho*
realizado por WashÍM-:
ton à frente do partido.
Solenidade
O presidente da
Câmara Humberto Pita
(PR), prestigiou a posse
do novo conselheiro do,
Tribunal de Contas do
Estado (TCE), Sidney
Beraldo, que já atuou
como secretário da Casa
Civil do Governo do
Estado de São Paulo, j
na gestão do governa
dor Geraldo AIckmin.:

Parlamentares buscam verbas em São Paulo
Letlcia Mâccont

dos Santos Silva, o Manezinho (PSDB) também esteve
Na última segunda na capital junto a um empre
feira, alguns parlamentares sário da cidade -que não teve
estiveram cm São Paulo e se seu nome revelado- articu
reuniram com entidades ad- lando um empréstimo dc R$
minstrativas buscando benefí 4 mi para ampliação de uma
cios para a cidade. O vereador empresa localizada no Dis
Anderson Prado de Lima (PV) trito Industrial. O negócio
esteve com o deputado fede será feito pela Agência De
ral Josc Luiz Penna também senvolve São Paulo *- projeto
do Partido Verde. Dc acordo que garante as melhores taxas
com Prado, entre muitos as em linhas dc financiamen
suntos conversados, seguran to para negócios. Segundo
ça, drogas e outros agravan Manezinho, a ampliação des
tes foram os mais evidentes. ta empresa vai garantir 150
Em nome do partido, oportunidades dc empregos.
0 vereador solicitou verbas
O Programa também
para recapeamento do Hospi garante redes dc financiamen
tal Público c entregou a moção to para obras dc pavimenta
de apelo que enviaram para o ção c recapeamento, tendo
governador Geraldo AIckmin juros dc sete por cento ao ano.
solicitando a manutenção da
Empossado
Base Rodoviária de Agudos.
Pela Confederação
“O deputado não prometeu a Federal Parlamentar, Ander
verba por definitivo, mas ga son Prado recebeu o titulo
rantiu que vai trabalhar para dc delegado federal parla
nos ajudar no projeto dc am mentar dc Lençóis Paulista c
pliação da UTI no hospital". irá auxiliar a rede pública no
O vereador Manoel combate à pedofilia c drogas.
Maitê Arantes
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e foi tmposmdo delegado fideral parlamentar
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CA PS aprovado
Foi aprovado o'
projeto de lei do Execu-;
tivo que autoriza reabrir,
crédito especial para
ocorrer com as despen
sas da construção de
um Centro de Atenção:.
Segun
Psicossocial.
„ ,,
do os vereadores, sera,
mais uma instituição?
para atender anseios.
da população que bus
ca tratamento de vícios.
k

Reclamação
O vereador Nardeli atentou para quej
os amigos de Casa se*
preocupem em garantir
verbas
principalmente
para a Saúde. E apro' veitou para alfinetar
alguns aeputados ^Que
mandam verbas ‘pela
m etade’. “Como diziam
nossos amigos antepas
sados: tem que mandar
cheio para arcarmos ape
nas com 80 por cento
?*•••

CIDADES
Procissões marcam feriado de Páscoa
Jesus é celebrado durante encenação e procissão na sexta-feira santa

ADEFILP inicia projeto
paralímpico em abril
DiVuIgB^io

Lucas D â v ilb

A crucificação é o ato mais
Maitè Arantes
Para o calendário
cristão, a Páscoa vai muito
além de ovos dc chocola
te. É a celebração mais im
portante para os fieis, pois
marca a morte e ressureiçào
de Cristo. Neste ano, a data
será comemorada no do

quia Cristo Ressuscitado c
São José a marcha solene será
às 19 horas, enquanto que
no Santuário N-S" Piedade e
na Paróquia N.S" Aparecida
será as 19h30. A Paróquia
S. Pedro e S. Paulo começa
0 cortejo santo às 20 horas.
\'ia Sacra
A procissão da Pa
róquia São José, no Jardim
Ubirama, tem como foco um
dos momentos mais impor
tantes da Paixão de Cristo:
quando Jesus percorre com
a cruz até o Monte Caveira,
lugar onde Ele e dois mal
feitores foram crucificados.
No ano passado, cer
ca de 200 fiéis acompanha
ram 0 curto trajeto que sim
boliza 0 caminho feito pelos
seguidores do Senhor, após a
retirada do Seu corpo da cruz
emocionante da encenação até 0 sepultamento. Antes da
procissão, 0 grupo de jovens
mingo (31), no entanto, na da igreja encena no salão de
quinta- feira (28) já se ini festas da Paróquia, o momen
ciam as atividades da comu to da crucificação. De acordo
nidade católica Icnçocnsc. com Lucas D’villa, ator que
Na programação do interpreta Caifás, sumo sacer
Tríduo Pascal - coniunto de dote que mandou crucificar
trés dias (quinta, sexta c sá Jesus, entre encenação e pro
bado) que celebram a Páscoa cissão 0 tempo é de uma hora.
- a Procissão do Enterro de
Confira a programa
Jesus c destaque. Na Paró- ção completa na página 03.

APAE recebe
doação de ovos
de Páscoa
Da Redação

Alunos , professores e amigos na sede da ADEFILP
Beatriz de Oliveira
No último dia 15, a
ADEFILP (Associação dos
deficientes físicos de Lençóis
Paulista) foi aprovada para in
tegrar 0 Projeto Clube Esco
lar Paralímpico Rumo a 2016.
O programa é de
senvolvido entre o Governo
do Estado de São Paulo e o
CPB (Comitê Paralímpico
Brasileiro) e visa promover
e apoiar pessoas com defi
ciência na prática esportiva,
para participar das paraolimpíadas no Rio de Janeiro.
Bruna Renata da
Silva é a assistente social e
responsável pelo projeto na
ADEFILP. Ela acredita que o
diferencial para a aprovação

da proposta foi a estrutura que
a entidade oferece aos alunos,
“Foram 12 vagas para ins
tituições no estado de São
Paulo e tivemos a felicida
de do nosso projeto ser es
colhido entre 20 cidades
participantes”, disse Bruna.
O comitê e o gover
no do estado disponibilizam
uma verba dc 55 mil para
custear transporte, profes
sores de educação física,
equipamentos c refeição.
A ideia da associa
ção é iniciar a implantação
do projeto em abril com os
30 alunos com deficiência
intelectual, física e visual
que já foram selecionados
e vão participar dos trei
nos de natação e atletismo.

Na manhã dc on
tem a APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais - de Lençóis re
cebeu como doação para a
comemoração do domingo
de Páscoa cerca de duas cen
tenas de ovos de chocolate,
destinados a todos os alunos
matriculados na instituição.
As doações partiram
da loja Cacau Show, repre
sentante da marca em Lençóis
Paulista, e do Lions Clube.
Aguardados
com
muita ansiedade, os ovos de
vem ser entregues às crian
ças entre hoje e amanhã, de
acordo com Daniela Gomes
Spadotto, diretora da APAE.
Ela conta que há al
guns anos as doações eram
pequenas e a instituição
sempre necessitava comple
tar com recursos próprios
0 número de ovos feltante.
“Mas, felizmente, atualmen
te algumas instituições têm
se comprometido com a data
e não tem mais faltado os tão
esperados coelhinhos com
ovos para as crianças”, brinca
a diretora Daniela.Spadotto.

Prefeitura de Lençóis Paulista apoia 10“ Agrifam
aitè Arantes
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Bel em reunião para acertar detalhes da JO** ADEFILP

No dia 12 de mar
ço, 0 presidente da Federa
ção dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de
São Paulo (Fetaesp), Braz
Albertini, se reuniu com Izabel Lorenzetti. No encontro
também estavam presentes
0 secretário geral, Roberto
dos Santos, c a coordenadora

de jovens e responsável pelo
setor de comercialização da
Agrifam, Daiane Sampaio.
O objetivo da reu
nião foi debater e formalizar
0 apoio da prefeitura do mu
nicípio para a execução da
10* Agrifam. Bel destacou a
importância da realização da
feira na cidade, e declarou o
amplo apoio na divulgação.
Ficou acordado a

cooperação da prefeitura e a cou encantado. Me pergunta
Fetaesp junto ao Sesi (Servi ram se tinha como fazer mais
ço Social da Indústria) para dessa durante o ano”, desta
trazer ao município o Pro cando a ampla aceitação da
grama Alimente-se Bem, que população local com o evento.
Vale lembrar que a
estará presente cm Lençóis
Paulista nos dias que antece Agrifam acontece nos dias
dem a Agrifam e irá termi 02, 03 e 04 de agosto, das
nar sua permanência junto 8h às I7h, no recinto José
com 0 encerramento da feira. de Oliveira Prado - Facilpa.
A entrada e os esta
A prefeita salienta
que “quem visitou a feira, fi cionamentos são gratuitos.

Polícias Civil e Militar capturam sete assaltantes em tres dias
GtrêláoDw

O delegado Luiz Carlos Massa comandou as operações responsáveis pelas prisões

Geraldo Dias
Investigadores da Po
lícia Civil concluíram na últi
ma segunda-feira, a prisão de
mais três homens acusados de
assalto. O trio se soma à pri
são de outros quatro assaltan
tes. detidos na noite do último
sábado. Com a detenção dos
sete presos, a polícia acredita
ter solucionado pelo menos
nove dos dez roubos e assal
tos cometidos nos últimos
dias cm Lençóis e Macatuba.
Entre os crimes, um roubo a
veiculo, onde os bandidos
teriam agido de maneira vio
lenta. O delegado Luiz Car
los Massa, afirma que pelo
menos cinco dos envolvidos,
Gtrâliio PiAN

ISA M IX
“Trabalhe com quem faz história.”

Produtos apreendidos pela Força Tática em abordagem

Força Tática prende
traficante em Agudos
Geraldo Dias

Construção

ísamix.tradíng@yahoo.com.br

SC escondido em uma edícula
nos fundos de uma residência.
Abordado, levou os PM’s ao
bairro Itamaraty à uma casa
alugada pela quadrilha, uti
lizada para planejar ações e
guardar os objetos roubados.
Os demais acusados
foram capturados no Jardim
Maria Luiza. Levados para
reconhecimento, os quatro
foram identificados como au
tores de crimes recentes na ci
dade. Um deles reconhecido
por roubo à joalheria Monaiisa nas cidades de Macatuba
e Lençóis, outros dois reco
nhecidos por roubo à Coca
Cola. na última sexta-feira,
dia 22. No assalto, foram le
vados cerca de R$ 15 mil.

Lençóis tem novo
Comando na PM
Gemido Diiii

Locação

- ,v

agiam em grupo, o que carac
terizaria formação de quadri
lha. aumentando ainda mais a
condenação dos envolvidos.
Quanto às prisô^ís de
sábado, os indiciados foram
capturados pela PM, depois
que investigações levaram ao
principal suspeito, o foragido
Robson Luis Camargo - co
nhecido como 0 ladrão sem
dedo -, além dos também pro
curados Edmilson Marques de
Oliveira. Adriano Henrique
Santos e Lucas Otávio Rio.
As prisões acontece
ram primeiro no bairro Julio
Ferrari onde estaria Robson,
acusado pelo roubo na chá
cara São Judas Tadeu. Com
a presença da policia ele teria

Policiais da Força
Tática de Agudos prenderam
na tarde de segunda-feira,
o jovem A.S.S., de 18 anos,
conhecido por “Birinho”. A
abordagem aconteceu du
rante ronda pela rua Wanderci Contador Cavalari,
no Jd. Europa em Agudos.
Segundo os PM’s,
durante a revista, foram en
contradas com o acusado qua

tro pedras de crack e R$10.
Levado até sua residência,
na rua Reinaldo Fredel, na
Cohab 4, a polícia encontrou
ainda, dentro do guarda rou
pas dc Birinho, 15 papelotes
de cocaína, 23 porções dc
maconlia, 32 pedras dc crack,
mais uma balança de precisão.
Detido, ele foi en
caminhado ao CDP - Cen
tro de Detenção Provi
sória - de Bauru, onde
deve aguardar julgamento.

Policia
Militar
c
que
em
12
i
anos se tomou capitão. Com
pjlicia
apenas 42 anos, e morador
militar
MarrüR
de Bauru, ele revela que esta
será a quarta vez que coman
da uma Companhia da Polí
cia Militar. “Já comandei a
4" e r CIA dc Bauru, além
da Força Tática também da
mesma cidade”, explica. Sob
seu comando estão as cidades
de Agudos, Borebi. Cabrália
Paulista, Duartina, Ubirajara,
Lucianópolis e Paulistánia.
Nesses municípios o
C í^itão Valentin da PM capitão diz pretender manter
um excelente relacionamen
to com as populações civis,
Geraldo Dias
públicas e privadas. “Através
Na última segunda- desses relacionamentos, te
-feira tomou posse no municí nho como meta desenvolver
pio, 0 mais novo comandante junto às autoridades públicas
da 5* Companhia da Polícia e representantes da sociedade
Militar de Lençóis Paulista, um Conselho Municipal de
o Capitão da PM, Paulo Cé Segurança, além de criar pro
sar Valentin. Na Corporação jetos educacionais destinado
da PM desde 1990, o capitão à educação no trânsito, dire
conta que se formou em 1996 cionado ao público jovem”,
na Academia de Oficias da adiantou o comandante.
>

DELr

CULTURA
Exposição
Caricatura Digital vai
até 1®de abril

/

Macatiiba: CEC dc Macatuba - (Síibado) Tanaià c Luan
às 23h,
Jaú: Sa\ana- (Anianhà)
Banda Beja às 2.^h ' Moiilana
-tAinanlià) ThcocMaycon
às 2.'^h / General - (sábado)
Big Time Orchcsira às 23h.
Barra Bonita: Dublin - (Do
mingo) Sarará Crioulo às 22h.
Lençóis Paulista: Casa four
- (Sábado) MicaFour iis 22h.

Sempre gostei de
desenho
desde muito cedo

Múis informações

Dhulgaçdo

Beatriz de Oliveira

A exposição “Carica
tura Digital” do artista Cristiaiio Paccoia ainda continua cm
exposição ate o dia I®dc abnl
na Casa da Cultura, dc segun
da a sábado, das 8h às 17b.

Na mostra, imagens
dc casamentos, famílias, entre
outros que foram produzidas
no atelie do artista Icnçocnsc.
Segundo
Paccoia
seu interesse pela ilustra
ção começou aos 12 anos na
escola. “Sempre gostei dc

desenho desde muito cedo.
mas foi na adolescência que
fui aprendendo técnicas c
me interessando mais sobre
0 assunto”, afirma o artista.
Como inspiração, o
ilustrador diz adaptar suas
obras ao estilo do caricatu

rista Eduardo Baptista que
é famoso por seus desenhos
no jornal Estado dc São Pau
lo.
“Quando retrato uma
pessoa adapto o estilo do
Baptista cm minhas obras,
ele c um dos artistas que mc
inspiram”, finaliza Pacolla.

CEC de Macaluba : 9730R254‘ Savana: 9773-3459
' General Bar 3626-4652 /
Montana: 3621-1175 Dublin:
3641-0234 Casa Four: 38441371.

SEMANA SANTA
TR iD LO PASCAL

Sinfônica Jovem de Lençóis anuncia: Há vagas
Beatriz de Oliveira

A Banda Sinfô
nica Jovem de Lençóis
Paulista continua com ins
crições abertas para o in
gresso de novos alunos.
O
conjunto
foi
criado para a forma
ção dos músicos que
vão integrar a Orques
tra Municipal de Sopros.
O coordenador do
grupo, maestro M arce
lo Maganha, informa que
as vagas estão abertas por
tempo indeterminado e afir
ma que a banda não é so
mente para os mais novos
“Aproveito
para
explicar o termo “jovem ”
que não tem a ver com a
idade, mas sim com a ex
periência com o instru
mento, então aceitamos

qualquer
faixa
eiána
A Casa da Cul
tura
Professora
Maria
Bove Coneglian é o lo
cal onde são realizados
os ensaios e as inscrições.
O projeto oferece
instrumentos para quem
não tiver, e recebe alunos
a partir de 7 anos para per
cussão e 10 anos para sopro.
Atualmente a banda é com
posta por 21 integrantes.
Quem
participa
das aulas terá contato com
vários instrumentos de so
pro e percussão. “Temos
uma estrutura muito boa,
posso dizer que é uma
das melhores do interior.
As inscrições e au
las são realizadas toda ter
ça-feira das 18h às 19hl5
na Casa da Cultura, na rua
Sete de Setembro. 934.

S<nU
DIA DA INSTITUIÇÃO DO SASint.i (.'da e Lava-pés
I7h.l0 - Capela do Asilo
- Paróquia N. S. Aparecida
2üh - Santuário N. S. Piedade
Paróquia Cristo Ressuscitado
Paróquia Sáo Pedro e São Paul*'
Paróquia São José
21h0i) - Capela Senhor Bom Jesus Alfredo (jiiedcs
Após a Missa: Adí)raçâo ao Santíssi
mo Sacramento até ãs 24ht)0
Dia 29 de Mar<fo - Sexta-feira Santa
6:00 Continuação da Adoração ao
Sant(.ssimn
I5h - l.ilurgia da Morte de Jesus em
todas as paróquias e na Capela do
Asilo
1"hOO - Capela Senlmr Bom Jesus Alfredii O uchJ cs
Procissão do Knterru de Jesus
Í9h00 - Paróquia Crí.sto Hessu-sciiado
Paróquia São jL>sé
19h.^0 * Santuário N. S. Piedade
Paióquia N. S. Aparecida
2t)hOO Paróquia S. Pedm e S, Paulo
Vigilia Mariana
22hOO - Santuãno Nossa Senhora da
Piedade
Vigilia "Ao lado da Mãe da Piedade"
- até ãs24h00 da Sexta feira retor
nando às 6h00 do Sabado até ãs 1Sh

do Sábado S.into.
Dia 30 de Marco - Sábado Santo
Solene Vigilia Pascal da Ressurreição
dc Jesus
18h(K) - Capela do Asilo
19h.l0 • Paróquia N. S. Aparecida
20h(X) - Santuáriti N. S. Piedade
Paróquia Cristo Ressuscitado
Pankjuia São Pedro e São Paulo
Paróquia São José
21h30 - Capela Senhor Bom Jesus •
Alfredo Guedes
L i d . l d e M ^ o ^ D O Mh
Santa Missa Pascal
7h30 - Capela Sào Benedito
Capela do Asilo
Capela São Vivcntc de Paulo
8h00 - Paróquia Cristo Ressuscitado
Missa Solene do Padniciro
8h00 • Capela Santa Rita
9h0ü - .Santuãno N. S. Piedade
Paróquia São José
VhóO - Paróquia N. S. Aparecida PnxÍKsão da Ressurreição t Miv>a
9h30 - Paróquia São Pedro e São
Paulo
I7h00 - (Japcia Senhor Bom Icsils Altredo (iuedes
IShOü - Paróciuia 5ião José - Pro
cissão da Ressurreição e Missa
Capela Mãe c Rainha
lSh.^0 - Santuário N. S. Piedade
19h00 • Paróquia N. S. Aparecida
I9h30 - Paróquia S. Pedro c S. Paulo
2üh00 - Santuãno N. .S, Piedade

SOCIAL

RAPID
Soníldo Lima,
há sete anos fazendo a
segurança da Caixa
Econômica Federal

Grupo de universitários lencoenses descontraem durante chopp após uma
longa semana de estudos
Ger»ldo 0í«s
Vt

(A SA EM CONSTRUÇÃO EM MACATUBA.
Próxima ao Teatro Municipal. Bairro Novo.
Três dormitórios com 90 metros quadrados de construção e
terreno de 250 metros quadrados.
Construção na laje, licenciada,
com água e energia.
Valor de R$ 110.0(X),(X). Aceitamos terreno como pagamento.

Fone: (14) 3263.4214

I

4

Há mais de
um ano no comercio
iençoensc com sua
loja de brinquedos
presentes
#

«

j

.

Elíane Dias (empresária) e Shalisa Machado (colaboradora) descontraídas

ISA M IX
PRECISA-SE
De Carpinteiro para Forma de Concreto / Armador de Ferragem
Mandar currículos para isamix.trading@yahoo.com.br
Ou entregar na rua Raul Gonçavez de Oliveira, 124 - Centro - Lençóis Paulista/ SP

