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Casa de
Parlamentar do PSDB, Chico Naves demonstra descontentamento com resposta negativa do Executivo

Maité Arantcs

A reclamação foi ge
ral na última sessão (11) da 
Câmara Municipal. Diversos 
vereadores se mostraram in
satisfeitos com as respostas a 
requerimentos encaminhados 
a Casa de Leis de Lençóis Pau
lista pelo executivo municipal.

Entre eles, o verea
dor Francisco Assis Naves, o 
Chico Naves, foi o primeiro 
a SC manifestar na tribuna. 
Ele destacou a urgência de 
dar uma resposta a socie
dade sobre os problemas de 
drogas que atlige familias 
inteiras e informou que a 
Prefeitura não tem nenhum 
estudo para a construção de 
uma Casa de Recuperação 
para o tratamento dos depen
dentes químicos.

O vereador irá soli-
um novo requerimento

indo informações sobre o
PS (Centro dc Atenção Psi-

» __

social -  Álcool e Drogas) 
e questionando se o local de 
Internação dará a sustentação 
necessária para as famílias.

O parlamentar
ahrmaou indignado: “Es
tamos perdendo nossa 
juventude. Náo ha tem
po para esperar”. Pag. 04 O presidetite da Dr. Pita foi um dos vtrtadores a demonstrar deuonUntamento diante das respostas do Lxecutiro

Presidente da 
Câmara Municipal 
exige explicações 
para tratamento 

a servidores 
públicos
O vereador Hum

berto Pita manifestou pro
funda indignação com a 
resposta ao requerimento 
referente às condições de 
trabalho dos legionários 
mirins e dos funcionários 
que trabalham fora dos 
prédios da Prefeitura.

Ele destacou: “Pre
cisamos aiudar os servi
dores públicos, pois estão 
sendo desvalorizados. Se 
de um lado o índice de 
mortalidade infantil é de 
primeiro mundo, e o de 
cárie dentária idem, por 
outro, não se dá a aten
ção e a importância que 
os funcionários merecem. 
Vamos lutar por melho
res condições para esses 
servidores. É inadmissível 
que ú&o ainda aconteça na 
nossa cidade" diz. Pag. 04

Álcool faz mais uma vítima no trânsito

liomw ♦

Carro de motorista aicoolizado é incendiado logo após o acidentei o autor é desconhecido

Na noite da ul
tima segunda- feira (dia 
11), o jornalista Henrique 
Mucei, sofreu um aciden
te quando estava a cami
nho da Câmara Municipal.

O motorista W.L.L 
de 31 anos, dirigia um vei
culo do modelo Monza e es

lava alcoolizado. De acordo 
com a polícia, ele foi llagra- 
do com 0,7 ml de concen
tração de álcool no corpo e 
tentou fugir do local quando 
bateu na moto do jornalista.

O jornalista de 27 
anos foi socorrido ainda com 
vida no local do acidente, mas

faleceu no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade. Duran
te a sessão da Câmara um 
minuto de silêncio foi res
peitado em homenagem ao 
lençoense. O motorista está 
detido no Centro de Deten
ção Provisória (C.D.P) onde 
aguarda julgamento. Pág. 04

Nova
Rodoviária

Depois dc audiência 
na última qumta-fcira Jun
to ao governador do Estado, 
Geraldo Aickimin. a prefeita 
Izabcl Cristina Lorenzettiu 
(PSDB) voltou a Lençóis 
Paulista radiante com as pro
messas que ouviu.
Entre elas. c considerada a 
mais importante, está o com
prometimento do governa
dor cm construir uma nova 
rodoviária no município.

A prefeita conta que 
a promessa pegou a todos 
incio que dc surpresa. Já que 
a audiência, a principio ti
nha a finalidade dc solicitar 
apenas recursos para conclu
são dos murros dc animo.

Com relação ao que 
sena feito com o antigo pré
dio da rodoviária, cia adian
tou que “provavelmente”, 
dc\a ser aproveitado como 
terminal urbano. Pág. 03

Saúde registra 6 casos de dengue

Água parada é ainda a maior causa de proliferação do Atães

A l^ireloria de Saúde 
até ontem recebeu 35 notifi
cações de novos casos de den
gue em Lençóis Paulista.

A população deve fi
car atenta aos sintomas: febre 
alta. dor de cabeça, dores for
tes nos olhos, dores nas arti
culações e no corpo, fraqueza 
e manchas vermelhas na pele.

Surgindo pelo menos 
dois desses sintomas, a pessoa 
deve procurar imediatamente 
ajuda médica.

O criadouro de larvas 
do mosquito pode aparecer 
em bebedouros, na parte de 
traz de geladeiras, vasos com 
plantas e até no meio de tron
cos . Pág. 03
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Hoje
máxima 30^

miníma 23^ Amante do esporte Üirt Jump realiza salto durante treino no Prata

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 

dia e à noite.

L')irl )ump é o nome 
dado a pratica de andar de 
bicicleta em pistas de terra 
batida cheias de obstáculos 
em forma de rampas, mi-

nucio.samente preparadas 
para desafiar as habilida
des do biker -  nome que se 
dá ao praticante do esporte.

Embora, teorica

mente amadores, o grupo se 
mostra muito profissional, 
no quesito segurança. Eles 
alertam que os .saltos envol
vem grandes riscos. Pág. 06

Até o dia 24 de março a 
18** edição da Semana de 

Teatro de Lençóis Paulista
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Saiete Cortez é psi- 
vóloga clinica com ampla 
eq>eriência etn psiarterapia 
huiixiílual e de casaL É  espe
cializada em Sexualidade Hu
mana na Faculdoile de Medi
cina da l^ P

O Brilho 
da Esperança

Voltados para o ter e 
0 poder, 0 homem nunca sou
be menos 0 que é ser humano. 
Vivemos uma época que acu
mulou tantos conhecimentos 
c tào diversos. Uma época 
que conseguiu apresentar seu 
saber do scr humano como 
nenhuma outra e tâo facil
mente acessível. E ao mesmo 
tempo nunca cxperienciamos 
tanto perigo, mediocridade, 
corrupção e oportunidade. 
Uma tecnociéncia desvincu
lada de afeto.

Numa visão ho- 
listica, vivemos uma crise de 
transição, de fragmentação e 
dc perda dos valores morais 
c éticos. Bom, com tamanha 
demolição em curso, preci

samos nos preparar para a 
reconstrução. Torço pelo fi
nal dos tempos de horrores 
c louvores e assim, desejo 
convidá-lo para conspirar 
para o desenvolvimento das 
inteligências emocional, éti
ca, relacionai c espiritual a 
partir dc hoje.

Vamos transgredir 
a normose vigente com fle
xibilidade e destemor. Para 
2013, menos discursos c 
mais exemplos. Precisamos 
que as escolas não se deixem 
corromper pelo adestramento 
intelectual c que incentivem c 
incluam a alma c a consciên
cia na sala de aula. Acredito 
na força do político que con
siga manter-se ético nos mo
mentos mais tentadores.

E que todos nós 
possamos preparar os mais 
jovens para a arte dc viver, 
ensinando o valor da respon
sabilidade, do compromisso, 
do caráter e do esforço para 
atingir objetivos. Desejo 
muito ver o brilho da espe
rança nos olhos das pessoas.

Realmente acre
dito num ano novo transfor
mador e quero te contagiar 
com a minha fé. Que 2013 
seja o momento ideal para 
que mais pessoas se engajem 
num movimento dc amplia
ção da consciência sobre os 
valores que realmente fazem 
a diferença, disseminando 
a.inclusividade c o respeito. 
Vamos nos voltar para a nos
sa essência do que é ser hu
mano e contagiar a todos com 
a alegria e o rcencantamento 
pela própria existência.

Desde já agradeço a 
companhia.

Geralmente quan
do decidimos dar outro 
sentido a algumas coisas 
que já fazíamos em nossa 
vida. Alguns propositais, 
outros alheios à nossa von
tade, tanto faz. O impor
tante é que, se estivermos 
realmente dispostos ao 
novo, uma força interior 
sempre aparecerá para nos 
calçar de confiança e de
terminação. Nos colocan
do em um novo caminho 
a seguir. Alguns chamam 
de fé, garra, autoconfiança 
ou outra palavra que o va
lha. Independente de uma

nomenclatura. Na verdade, 
o que acontece é que esta
mos passando por uma re
novação.

Somos tomados 
por uma força que pare
ce nos direcionar a novos 
caminhos, motivando-nos 
a recomeçar cotn mais 
disposição, renovando 
idéias, refonnulando anti
gos pensamentos, moldan
do novos conceitos com o 
objetivo de conseguirmos 
resultados qiie se superem 
sucessivamenie.

Do passado, só a 
experiência e os grandes

parceiros. Do presente: 
uma nova sede no centro 
da cidade, uma nova equi
pe de jornalistas e uma 
estrutura física lotalmente 
reformulada.

Será nossa meta 
cumprir os intocáveis con
ceitos do que deve ser um 
jornalismo ético, sério, 
com credibilidade e volta
do à infomiação imparcial.

Como filosofia 
nosso lema é. Indepen
dência Total e Aparudá- 
ria, voltada, exclusiva e 
igualiianamentev aos inte
resses justos de todos os

seguimentos da sociedade. 
Será de nosso interesse fis
calizar 0 dinheiro púi íico 
e cobrar compr* ■. 
assumidos Ofero. ■ ra- 
vés de abordage 
e profundas, cl:- 
ficiente para que '  
leitores possam fa ■ ■ 
próprias conclusO - 
zos e valores.

Assim, é c.-.-j e .se 
espírito renovado ]uc o 
jornal “Notícias dc Len
çóis”. volta a circular em 
nossa cidade

nios com a reno- 
vaç ão de todos

Invente e Reinvente-se
Saiete Corte

Sempre que abro 
uma página nova penso na 
aventura que está por vir. 
De certa forma, um tema 
ou fragmentos ficam ro
deando a minha cabeça e 
algo da minha vida pessoal 
ou profissional faz a cone- 

- xào.
Uns diriam que 

pode ser a influência do 
horóscopo, mas o fato é 
que nesta mesma época, 
todos os anos, uma força 
maior me empurra para a 
renovação.

Tem certos mo- 
mentos que determinadas 
situações ou pessoas que 
estão em nossas vidas po- 
dem não estar nos fazendo 
bem. Pode ser uma ótima 
pessoa e com as melhores 
das intenções, mas às ve
zes a forma com que nos 

■ relacionamos com ela não 
está legal.

Mas veja bem, não 
quero dizer que somos 
melhores que ninguém. 

:> Chega de balelas dizen- 
do que as pessoas te de- 

>; cepcionam. Acontece que 
nos decepcionamos por 
esperarmos demais ou di
ferente do que aconteceu. 
Mas tenho a certeza de que

também decepcionamos 
muitos. Fazer o que? Não 
podemos fazer sempre o 
que esperam de nós.

Mas voltando 
para a renovação, esta só 
é possível se aceitarmos a 
impermanência das coisas. 
Citando Ana Jácomo “... 
Muitas dádivas que nos 
encontram, que nos en
cantam, têm seu tempo de 
viço, sua hora de recado, 
e seu momento de trans
formação em outro jeito 
de lindeza. Lutar contra 
a impermanência da cara 
das coisas é feito tentar 
prender o azul macio das 
tardes, segurar o viço riso
nho das flores, amordaçar 
as ondas. É inútil.”

Traga pra perto o 
que faz sintonia com o seu 
jeito de ser neste momen
to da vida. Desapegue-se. 
Mas lembre-se, o que é 
maravilhoso agora tem o 
seu tempo de viço e pode
rá ser transformado para 
0 bem do seu desenvol
vimento pessoal. Novas 
opiniões, novos conheci
mentos, novos assuntos, 
novos interesses, novos 
endereços, novos hábitos. 
Renovação sempre!

Apenas um começo
Saiete Cortez

Sempre que chega al
gum amigo em casa« lem
bro-me do rosto sereno da 
minha sogra recebendo a 
todos com genuíno inte
resse. A chaleira passando 
da pia para o fogão sina
liza um café delicioso e 
uma conversa acolhedora 
onde, através de suas his
tórias, ensina o que dizer 
e o que calar. Já li psico
logia, filosofia, astrologia e 
outras tantas explicações 
ou direcionamentos para 
a melhor forma de viver, 
mas as melhores lições, ou 
as que parecem que fica
ram grudadas para sem
pre, são as que recebi dos 
gestos de alguém que na
quele momento fez função 
de mestre. Regina Favre e 
Carmíta Abdo, centradas 
e inteligentes, ensinaram- 
-me muito sobre teorias 
e técnicas, mas princi
palmente a importância 
de receber o sofrimento 
emocional do outro com 
humildade e sem julga
mentos.

Nós humanos so
mos extremamente plás
ticos e aprendemos por 
imitação, desde os gestos, 
palavrinhas e caretinhas 
quando bebês. Fico pen
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sando como os jovens 
desfrutam atualmente de 
poucas oportunidades de 
aprendizado positivo com 
os adultos. Quero com
partilhar minha opinião 
aqui, depois você me es
creve para dizer a sua, 
mas parece que os adultos 
estão fora de controle.

Você pode notar 
isso na mídia ou nos vá
rios ambientes presenciais 
ou virtuais, na intimidade 
das relações familiares, 
tudo é motivo para justi
ficar 0 descontrole de pes
soas adultas.

Com portam entos 
destrutivos como pala
vrões, agressões, gritos, 
perseguições, mentiras, 
enfim, tudo o que os mais 
novos não precisariam ter 
como modelo. Também 
está comum os país não 
conseguirem conter seus 
desejos sexuais, buscan
do os amigos dos filhos, 
jovens adultos, para uma 
transa eventual. Pensado
res da atualidade chamam 
a isso de infantilização 
do mundo adulto, porque 
as crianças quando bem 
pequenas é que tendem 
a fazer birras e a não se 
conter diante algo que de
seja. Temos de
considerar toda uma nova 
geração vivendo influen
ciada e moldada por com
portamentos desajustados 
dos adultos que deixam 
sair as emoções em seu es
tado mais primitivo. Além 
das crianças terem que ar
car com as consequências 
pessoais por terem sido 
testemunhas de cenas de 
descontrole dos adultos, 
fica a pergunta: O  que es
tamos ensinando aos mais 
jovens?
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lar nossa nicntc c ru 
dos emocionais, 
as toxinas dita> ini * ^  
tc. nos prcjudic''

Akiu disso. <> respi
ração nos traz totalmcntc para 
o momento presente, evitan
do a dispersão ou a tragmen- * 
tação da mente. Como diz o 
pensamento Yogí: "o corpo é 
o passado, a mente c o fiituro 
c a respiração c o presente ,

Para finalizar quero
4

dizer que Yoga c muito mais 
do que foi aqui apresentado, 
mas. com toda certeza, atra
vés da prática dos asanas e 
dos pranayanias (técnicas dc 
captação c distribuição do 
prana). conseguiremos obter 
total consciência do memento 
presente c desenvolver uma 
qualidade dc vida saudável

I

Um caminho para o autoconhecimento
elasticidade, equilíbrio, le
veza, também produz equilí
brio mental, c\ ita a di.<̂-‘ 
promove a screnida.L 
interior.

Ou seja, acalmam n 
caos dos pcnsamrmoí' 
pulsos conflitantes, dos quais 
brotam as distorções c os 
preconceitos causadores das 
aflições que vivemos no dia- 
-a-dia, c nos traz para o mo
mento presente

Através dos asanas 
que cxecuDmos cm pc. dei
tados, sentados, tíexôcs. re- 
troflexões. torções, inversões, 
além de melhorar a força, a 
elasticidade, o cq 
serenidade e a pi 
também purificar 
organismo c nossi* 
toxinas provemen 
alimentação c dc pcii-amcn- 
tos c pensamentos pouco sau
dáveis.

A respiração também 
c um fator muito importante 
na nutrição c purificação do
nosso organismo.

O processo respira
tório transporia para o nosso 
interior, oxigênio e "Prana 
ícnergia vital), que mantem
nossa vitalidade.

A respiração tem um
papel fundamental dc contm-

Professor Marcos Venditti

Quando sc fala cm 
Yoga, muitas pessoas sc ima
ginam sentadas na tradicio
nal postura dc Lótus (com as 
pcnias entrelaçadas, de olhos 
fechados c com os dedos in
dicadores unidos aos polega
res).

Outras tantas já de
sistem até dc cxpcnmcniar, 
alegando que jamais conse
guirão colocar as pernas atrás 
da cabeça, ou executar qual
quer outra postura acrobatica 
que alguma vez viram cm re
vistas sobre 0 assunto.

O que é Voga afinal?

A palavra Voga de
riva do sànscriio “y^i • que 
significa; atar, reunir, ligar, 
centrar a atenção sobre. Tam
bém significa união, comu
nhão. a verdadeira união dc 
nossa vontade com a vontade 
dc Deus.

Yoga é um dos seis 
sistemas ortodoxos da filo
sofia hindu. CUJO pensamento 
principal é que tudo é perme
ado pelo Espirito Universal 
Supremo (Deus), do qual o 
espírito humano individual é 
parle.

É chamado Yoga por
que ensina meios pelos quais 
0 homem pode scr unido ou 
permanecer cm comunhão 
com Deus. Mantendo a men
te, intelecto c o ego sob con
trole, hvT cs do desejo incan
sável dc modo a descansar no 
cspínio interior, o homem sc 
toma “o que está cm comu
nhão com Deus".

Asanas
(posturas)

Uma das formas dc 
podermos chegar a essa con
dição. c através da prática dos 
asanas. que são muito mais do 
que exercícios flsicos

Asanas (pronuncias
se ãssanas), são posturas psi- 
cofisicas que além dc propor
cionar ao corpo físico força.

f
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CIDADES 3
Prefeita Bel anuncia construção da nova rodoviária da cidade

O  anuncio da construção da nova rodoviário fo i feito pela prefeita Izabel Lorenzetti durante coletiva à imprensa

(ieraldo Dias

Depois dc audiência 
na última quinta-feira jun

to ao governador do Estado, 
Geraldo Alckimin, a prefeita 
Bel voltou a Lençóis radiante 
com as promessas que ouviu.

Entre elas, e considerada a 
mais importante, está o com
prometimento do governa
dor cm construir uma nova

rodoviária no município. 
A prefeita conta que a promes
sa pegou a todos meio que dc 
surpresa, já que a audiência.

a princípio tinha a finalidade 
dc solicitar apenas recursos 
para conclusão dos murros dc 
arrimo que ainda faltam ser 
construídos nos cerca de 50 
lotes do bairro Maestro Júlio 
Ferrari. Além da liberação de 
RS 500 mil destinados à pa
vimentação asfaltica de parte 
do Distrito Industrial. Ambas 
a solicitações também foram 
aprovadas prontamente pelo 
governador. Para os murros 
de arrimo foram destina
dos RS 1.056 mi. De acordo 
com a prefeita, suficientes 
para a conclusão da obra.

Sobre a rodoviária 
ela conta que embora com 
projeto pré-claborado cm 
mãos, não tinha muita ex
pectativa dc que fosse ser 
atendida. Contudo, segundo 
a prefeita, o próprio Alcki
min teria afirmado, “nós va
mos fazer uma rodoviária em 
Lençóis*', o que a deixou bem 
otimista quanto ao tempo que 
isso levaria. “Quando o go
vernador autoriza, tudo deve 
acontecer mais rápido”, disse. 
Scgtindo expectativas, ela diz 
concluir até o início do pró
ximo ano para que Lençóis 
inaugure sua nova rodoviária.

O projeto da obra 
iá teria sido encaminha

do à ARTESP -  Agência dc 
Transporte do Estado dc São 
Paulo -  que deverá realizar 
as análises de todas as exi
gências técnicas. À prefeitu
ra cabería apenas destinar o 
local adequado, que prova
velmente deverá ser cm um 
terreno localizado atrás do 
prédio do Senai. Regulamen
tações exigem que o terre
no seja próximo a rodovias.

**Governador disse: va~ 
mos contruir uma ro
doviária em Lençóis ”

Para a constru
ção a ARTESP deve utili
zar projetos padrões, que 
variam dc acordo com o 
perfil dc cada município.

Quanto ao custo da 
nova rodoviária, a prefeita 
disse não saber estimar exa- 
tamente O valor porque o 
projeto envolve adequações 
ao entorno da obra, “coisas 
como a construção de rotató
rias, por exemplo”, explicou.

Com relação ao 
que seria feito com o an
tigo prédio da rodo\iária, 
ela adiantou que “provavel
mente”, deva ser aproveita
do como terminal urbano.

Método Khan: educadores passam por treinamento

Beatriz de Oliveira

Aproximadamente 50 
educadores da rede municipal 
de ensino passaram por um 
curso de capacitação durante 
dois dias, da última semana.

As aulas serviram 
para colocar em prática um 
método de ensino denomi
nado Projeto Khan -  revo

lucionário sistema criado 
pelo indiano Salman Khan 
que ajuda por meio de víde
os, fórmulas inovadoras no 
aprendizado da matemática.

As capacitadoras Fa- 
biane Vitiello e Fabile Scor- 
ciapino foram as responsáveis 
em repassar a metodologia 
aos professores de matemáti
ca. coordenadores pedagógi

cos e técnicos de informática. 
“É um prazer trabalhar no 
interior, ainda mais em uma 
cidade com elevados índi
ces educacionais” afirmam.

De acordo com a 
assessoria da Diretoria de 
Educação, a nova proppsta 
deve ser direcionada a alu
nos do terceiro ao quinto ano 
do ensino fundamental, em

Saúde Preventiva

Até O dia 17 dc mar
ço (domingo), a Diretoria dc 
Saúde realiza uma campanha 
dc prevenção à tuberculose. 
As ações constituem dc busca 
Síva dc sintomáticos respi- 
.atórios. palestras nas salas 
dc espera das unidades do 
município, c também orienta
ções nas casas visitadas pelos 
agentes dc saúde.

Segundo dados da 
Vigilância Epidcmiológica 
foram confirmados no ano 
passado 17 casos dc tubercu
lose na cidade O diagnóstico 
c feito pela rede pública c o 
Iratamcmo também c garanti
do pelo scr\'iço municipal dc 
forma gratuita.

Pessoas infectadas 
oclo vírus HIV (AIDS), que 
ofrem dc diabetes, insufi

ciência renal crônica (IRA), 
desnutridas, idosos doentes, 
usuários dc álcool c drogas, 
em especial o crack, estão 
mais propensos a contrair a 
tuberculose.

Tosse por mais de 
duas semanas, produção de 
catarro, febre, sudorese, can
saço. dor no peito, falta dc 
apetite c emagrecimento, são 
os principais sintomas da tu
berculose.

A Mulher moderna

A psicóloga Salctc 
Cortez sabe a receita para a 
nulher exercer com êxito seu 

papel DOS dias atuais. Em pa
lestra para colaboradoras da 
UNI MED no Dia Internacio
nal da Mulher, a convite da 
Dr. Irene Alcídia Costa An
drade

A psicóloga minis
trou o tema: “A mulher na 
sociedade contemporânea”. 
“Foi abordado a história da 
mulher nos últimos cem anos, 
enfocando as conquistas de 
direitos, o reconhecimento 
pela capacidade intelectual, 
a trajetória do amor. do ca
samento c da sexualidade, as 
motivações e tendências para 
os relacionamentos afetivo- 
-sexuais e o papel da mulher

Lençóis registra quinto caso de D engue

Colaboradora da Saúde fiscaliza larvas em tronco de árvore

Beàlriz de Oliveira

A Diretoria de Saú
de até ontem recebeu 35 no
tificações de novos casos de 
dengue em Lençóis Paulista.

Entre os registros, 
seis casos são importados e 
um caso da doença é autóc

tone, ou seja, contraído na ci
dade. No ano passado, o mu
nicípio nào registrou nenhum 
caso autóctone da doença.

O paciente que foi 
diagnosticado com dengue na 
cidade é uma criança de qua
tro anos é moradora da Vila 
Cruzeiro. “Ela está bem e está

recebendo os devidos cuida
dos a área onde mora, já re
cebeu a nebulizaçào”, afirmou 
Roberto Aparecido Godoy, 
encarregado de educação em 
saúde pública do município.

Segundo Gody, 115 
agentes de saúde comunitária 
estão, diariamente, nas ruas 
para orientar os moradores 
em relação aos cuidados, sin
tomas e os riscos da Dengue. 
“Nós conseguimos fazer pelo 
menos, uma visita mensal em 
cada residência, isso também 
faz a diferença para que a ci
dade mantenha índices bem 
controlados”, ressaltou Godoy.

e Prevenção:

Nos meses dc janei
ro e fevereiro desse ano, uma 
parceria entre as secretarias 
da saúde e do meio ambiente 
retiram 35 toneladas de ma
teriais de terrenos e casas que 
pudessem ser possíveis cria- 
douros de larvas da dengue. 
A ação incentiva a população 
a ficar de olho no descarte de 
lixo de forma incorreta den
tro e fora de casa.

A Secretaria da Saúde 
alerta que um criadouro de

larvas do mosquito pode apa
recer em bebedouros, na par
te de traz de geladeiras, vasos 
com plantas e até no meio de 
troncos.

S i n t o m a s :

A transmissão segue 
o seguinte ciclo: o mosquito 
transmissor do virus pica a 
pessoa infectada e em segui
da, através de uma nova pi
cada, transfere o vírus para 
outra pessoa.

A população deve fi
car atenta aos sintomas: febre 
alta, dor de cabeça, dores for
tes nos olhos, dores nas arti
culações e no corpo, fraqueza 
e manchas vermelhas na pele.

Surgindo pelo menos 
dois desses sintomas, a pessoa 
deve procurar imedialamente 
ajuda médica.

sete escolas do município.
A iniciativa visa 

contribuir com um me
lhor aprendizado da ma
téria nas salas de aula.

O método prevê a 
utilização de vídeos cur
tos exibidos no computador 
para explicar o conteúdo e 
os exercícios com uma lin
guagem em forma de jogos.

Capítulo Aquarius faz 
jantar beneficente 
só para mulheres

Na próxima sexta- 
-feira (dia 15) às 20h30, no 
Líons Clube, será realizado o 
tradicional jantar beneficente 
era prol da APAE de Lençóis 
Paulista em homenagem as 
mulheres. O evento é promo
vido pelo Capitulo Aquarius 
e chega a sua 12* edição. Os 
ingressos custam R$35,00 
e podem ser adquiridos na 
Secretaria da APAE e na Ok 
Modas.

Serviço

O que; Jantar Beneficente da
APAE

Quando: 15/03/2013 às 20h30 
Onde: Lions Clube (Av. Padre 
Salústio Rodrigues Machado,

895)
Valor; $35,00 - bebidas à parte 
Mais informações: 3263-0676

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

SAAE realiza controle de pragas na cidade

Agente de

Beatriz de Oliveira

realiza nebulizaçào em re

O SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos

de Lençóis) iniciou na última 
segunda, o controle de pragas 
urbanas na rede de esgotos.

A programação da

aplicação do inseticida será 
feita até o dia 26 de março 
na rede de esgotos de toda a 
cidade. }á a ação com o rati
cida está programada para 
os dias 27 e 28 de março.

O SAAE orienta que 
os moradores mantenham os 
ralos, vasos sanitários, pias e 
saídas de água da maquina de 
lavar tampados, evUando que 
as baratas invadam as casas. 
Em relação ao odor da de- 
detizaçào, a recomendação é 
manter portas e janelas aber
tas para facilitar a ventilação.

A próxima aplica
ção será realizada hoje nos 
jardins: )úIio Ferrari, Vila 
Cruzeiro, Jardim Alvora
da, Parque Elizabeth, Vila 
São João e Jardim Nelli.

Construção
isam ix.trading@ yahoo.com .br

mailto:isamix.trading@yahoo.com.br


NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

4 CLASSIFICADOS
RESIDÊNCIAS

VENDE-SE

UMA ÁREA DE TERRAS- 
■com 15.960.00m2-€n- 
tre os bairros Jd.Santana 
e Residendal Açai-R$- 
•1.500.000,OO-TOLEDO 
lMOVEI-3263-0187.

ÍARDIM VIUAGE - casa 
com 3 dorm.sendo 1 
suite c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 
TV/saia de estar/sala de 
jantar/cozinha/banhei- 
ro social/lavandersa/ 
edicuka com churrasq./ 
b an h e iro /d esp en sa/ 
garagem 2 carros- l̂S- 
-400.000,00-TO LED O  
IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM VUiAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suite c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o z in h â /d e sp e n sâ /  
lavanderia/garagem 3 
carros osberta/canil-RS- 
-SSO.OOO.OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAIVIARAT1; 
sobrado com 03 dorm. 
sendo 1 suíte/varanda/ 
rr^ nino/sala de estar 
com lareira/sala de jart- 
tar/banhelro/cozinha/ 
lavan d eria /g arag em  
coberta 2 carros/com 
frente para a lagoa-RS- 
-400.000,00-TO LED O  
IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATI - 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 
ambíentes/sala de jan- 
tar/saia de tv/escritótio/ 
tavabo/cozínha/lavan- 
d eria/d esp ensa/área  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$- 
•550.000,00-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM IlAMARATJ: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/doset e banh. 
hidrom./sata de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
garagem 2 carros/-R$- 
•500.000,00-TO LED O

JARDIM riAMARATI:
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/doset e banh. 
hidrom^sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /lavabo/banheiro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavanderia/ 
^ragem 2 carTosAR$* * 
-50 0 .0 00 ,OO-TOLEDO

JARDIM ITAMARATI: so
brado c/03 dorm.sendo 
1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escritório/cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/área 
de lazer oom piscina/ 
garagem 2 carros-R$- 
-650.000.00-TO LED O  
IMÓVEIS-3263-0187,

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL; 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edícula c/ 
churrasqueira/garagem- 
-RS-500.000.00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187.

CENTRO: laCASA: 03 
dormysala ampla/2 
banheiros/lavanderia/ 
2a. CASA: 02 dorm/ 
sala/cozinha/banhelro/ 
lavanderia/ 3a. CASA: 
salão c/churrasqueira/ 
banheiro e cozinha- 
-todas edificados no 
mesmo lote de terreno- 
-R$-700.000,00-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187,

CENTRO: 03 dorm./ 
sala/cozinha/2 banhei- 
ros/lavandena/próxima 
a antiga Gráfica-R$- 
-1 2 6 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Ford Ka 2010 preti) flex 
com 26.000 km ótimo 
p/ finandamento 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

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

Peugeot 207 xr ha- 
tch 2011 prata 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars vekulos

Ford Ka 2010 1.0 flex 
prata 3264-3644/9610- 
S960 shop cars veiculos

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

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

Ecosport xlt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

Renault Sandero exp
1.6 2010 flex preto com 
26.000 km 3264-
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Fiesta Sedan 2011 1.6 
prata riviera completo 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

S-10 CoDna prata 2008 
flex completa 3264-
3644/9610-5960 shop 
cars veiculos

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada *  48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferencia grátis 
-3264-1613/ 7834-9576

Fiesta Hatch 2011 prata 
riviera completa 3264- 
3644 /9610-5960 shop 
cars veiculos

C3 PIcasso gtx 1.5 2013 
prata completa 3264- 
3644 /9610-S960 shop 
cars veiculos

Picasso glx 2010 prata 
f l«  completa 3264-3644 
/9610-5960 shop cars 
veiculos

Palk) EL 1.5 97 - 
R$3.000,00 de entrada 
*  48 parcelas fixas de 
R$350,00 com tran- 
ferenda gráhs - 3264- 
1613/ 7834-9576

Palio EX 98 - R$3.000,00 
de entrada + 48 parce
las fixas de R$367,50 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Siena EX 2000 -
R$3.500,00 de entrada 
•f 48 parcelas fixas de 
R$420.00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Uno EX 99 - R$3,000,00 
de entrada *  48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Ecosport xlt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veiculos

Uno EP 96 - R$3.000,00 
de entrada -f 48 parce
las fixas de R$262,S0 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Uno EX 99 - R$3.000,00 
de entrada * 48 parce
las fixas de R$315,00 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

EscoftGL95-R$3.000,00 
de entrada *  48 parcelas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-16U/7834-9576

Resta GL 2001 -
R$3.000,00 de entrada 

46 parcelas fixas de 
R$350,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

Ford Ka 2004
R$3.500,00 de entrada
*  48 parcelas fúQS de 
R$420,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Nfectia GLS 94
R$3.000,00 de entrada
*  48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimaraes
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'*...56 o amor muda o que Já te  

fez e a força da paz junta 

todoa outn vez...

Venha, Já é hora de acender 

a chama da vida... 

e fazer a Terra Inteira feliz'’.

ACTION C A S A  A B R I G O

AM O RAD A
• *  ••

Estamos arrecadando prótese 
dentárias, parceria com a Diretort 

de Saúdii em prol do Ler Noet; 
SerThoradoe Oeeemperadi

ÇIRETO RIAr *
Uma campanha de. qe sÂudÊ
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drttm po^rtnhidlèpHtfMÉDi. oo Jedin dta NafAa». em

t.ençóis Paulista - S.P
VISITA TÉC NICA: ate o^ b 29  de jaocuo de 2013. a asendar. 

RFC E B IM F N T O aiC ílT Z U IB S ítfÉ tffleD O  boaM dMlit
31 de jaDeTrodr~20}.T

O lULlai c seus anexos estlo disponivets no Setor de I icitaçóes 
kiio .1 Rua X\' dc nos cmbfo. it* 1.11 i . ceoum. em L ençòi.s 

PauJista - SP. ou atre\v  ̂do ute ww>s>aaelp sp gov br Maiurw
lít • t tcteícme (14) 3269 7700 Lençóis Paulista. 

I: Je {•:■. ifi» de 20I.T Joaá Antonio Martse Du^or

O PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EM PREGOS DISPONÍVEIS
A^ugueiro 

Aíiador de Corrente 
AnfllisU/^Rcmco de Slstemu de 

Intormaçio
AplíciJor de Miuitâ AiMUica/lmper- 

meabiUzaçio 
Afá&istente Comcrctal 

Atcndmtedc BaJcáo(TraÜer) 
Atendentr Banho c Tcna (Aceita 

relerencia na área)
Auxiliar Admíníslntivo e Eacrítôrio 

Auxiliar de Aimuxarifado 
AuxiUar de Caldeira 

Auxiliar de Controle de Qualidade 
Auxiliar de Im‘entáno Florestal (Sem 

expehéncia/Enslno midio) 
Auxiliar de Produção de Rcudados 

Borracheiro 
Câieiro (2 Vagas)

Consultor de Vendas 
Contador /

Coordenador de Manutençiode 
Maquinas (Morar em outro estado} 
Desenhista Projetuta de Conitniçio

Civil
Doméstica/Faxineira (2 Vagas) 
Eletricifta de Autos (2 Vagas) 

Eletricista de Manutenção Industrial 
(sem expenéncta cnm curso SENA!) 
EüetrKáfta Industrial (Disponibilidade

para viajar)
Fletriosla Instrumentista (Tknko 

em F.lètnca ou InsirumentaçáoJ 
EJctncisu de Mamiten^ào Geral ( 

Cornou Sem Experiência) 
Engenheiro de Segurança do 

Trabalho 
Funileiro

Gerente de Vendas 
Gerente ComereUl 
Unha de Produçáo 

Lombador
tubnfícador de Máquinas 
Mecânico de Caroinhio 

Mecinlco de Manutençio de Autos 
Mecânico de Manutençio IndustnaJ 

Mecámeo de Máquinas Pesadas 
Mecftnlco dr Motor a Diesel

Mecânico de Tratom 
Montador de Andaimes 

Montador de nivisórias/Forms 
Montador de Estruturas Metálicas 

Montador de Móveis 
Montador de Sofi

Motorista Entregador (CNH C ou D) 
Motorista de Guindaltu 

Motorista de ònihus (Curso de 
transporte coletivo)

Ohcial Geral / Montagens de máquí* 
nas (Temporário)

Operador de Caldeira 
Operador dc Fmpilhadeira 

Operador de Inigaçáo 
Operador de Máquina de Prensa 

(Produtos Reciclados) 
Operador de Maquinas (Em linha dc 

produção ‘ Sem expenènciâ) 
Operador de Tomo (CNC) 

Professor de Educação Física (Com 
Craduáçio completa e CREF) 

Professor de Espanhol (2 Vagas) 
Professor dc inglês (Fluência cm 

Inglês) (4 Vagas)
Professor de Inglês (Letras Cursando/ 
O^mplelo e conversação avutiçado) 

Químico (2 Vagas)
Recuperador de Crédito (Sem experi* 

ência -  TURNO DA TARDE) 
Strr^heiro 
Soldador

Supemsorde Vendas 
Supervisor de Manutenção Mecânica 

Veiculos Pcsadüs 
Tapeceiro

Técnico de Enfermagem do Trabalho
(2 vagas)

Técnico em Informática 
Técnico de Inventário Florestal 

Técnico de Manutenção de Máquinas 
Tbrneiro Mecânico 
Tratunsta Agrícola 

Traiurista Agrícola (Vaga exclusiva 
para portador de deficiência parcial) 

Vendedor Externo 
Vendedor (4 vagas) 

Vidraceiro

S H A D D A

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

E-mail: elshadday34@hotmail.com 
Lençóis Paulista - SP
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Gol 2000 - R$3.900,00 
de entrada 48 parce
las fixas de R$399,00 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Corsa Sedan 98
R$3.900,00 de entrada 

48 parcelas fixas de 
R$399,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Morua G l 95 
R$3.000.00 de entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran
ferencia grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Vectra GLS 94 -
R$3.000,00 de entrada 
■f 48 parcelas fixas de 
R$360,00 com tran
ferenda grátis • 3264- 
1613/7834-9576

Honda Bb ClOO 2002 - 
R$1.200,00 de entrada 
+ 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran- 
fererKía grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

CG Tftan ISOKS 2004 - 
R$1.500,00 de entrada 
■f 36 parcelas fixas de 
R$148,50 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

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

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

Blazer ADV. > 2005 -  
Completo - Álcool -  Pra
ta -(14) 32643033

a  1.6 Exdusive -  2008 
-Completo -  Flex -  Preto 
(14)32643033

CSX Twlster -  2007 -  
Gasolina -  Preta • (14) 
32643033

CMc 1.8 LXS -  2007 - 
Completo -  Gasolina -  
Chumbo-(14)32643033

Qassie Sedan 1.0 -  2011
-  Flex -  Chumbo - (14) 
32643033

Corsa Wind 1.0 -  1996
-  Gasolina -  Onza - (14) 
32643033

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

Esco rtL1 .8 -1993-G a- 
solína - Vermelho ■ (14) 
32643033

Fiofino Furgio Rre 1.3
-  2012 -  Flex -  BrarKO - 
(14)32643033

Golf GL 2 .0 -  Completo - 
2003 -  Gasolina -  Preto
- (14) 32643033

Ford Ka 1 .0 -2009-Flex 
-P ra ta -(14) 32643033

Meriva Maxx L4  -  Com
pleto - 2011 -  Flex -  Pra
ta -(14) 32643033

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

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

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

S-10 2.2 Cab. Simples -  
1997 -  Gasolina -  Onza 
-(14) 32643033

Sllverado Conquest 
-  1997 -  Diesel -  Azul - 
(14)32643033

Stilo 1.8 Blackmotion 
Oualogic -  Completo - 
2010-Flex-Preto-(14) 
32643033

Strada Cab. Estend. -
2008-Flex-C inza  (14) 
3264^033

Vectra Sedan Elite 2.u - 
2010 -  Completo • F; 
-P reto-(i4 )326430

<• .

VectraSed
-  2007 -COTíipleUí-f lex 
-Preto (14)32643033

Xsara Measso -  2010 -  
Completo -  ru  -  Prata 
•(14) 3264-̂

Casa no Jardim Vilage 
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 sala Ótima lo
calização;

Xsara Pkasso -  2007 -  
Completo -  Fl® -  Preto 
Onix-(14) 32643033

Xsara PIcasso -  2003 -  
Completo -  G a '-  
Prata - (14) 326"

ou nada acontec

Envie seu  
classificado

para
jornal@ notíciasdelericois.com .br

ou ligue para 
( 1 4 ) 3263-1062

Luiz Augusto Soai

♦ Cortes
♦ Sobrancelha
♦ Henna e permanente de cfllos
♦ Maquiagem
♦ Penteados
V Químicos em geral
♦ Manlcure e pedicure
♦ Depllaçõo

Ru0'gaigijt3iO397<5^ Gentro

MlSÓaOS IMOBIIURIOS
• Avaliação Mercadológica
• Documentação Registrai WuAxx)
• Assessoria Jurídica
• Assessoria para Financiamento

mailto:elshadday34@hotmail.com
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Prefeita Bel rejeita sugestão de Chico Naves CURTAS

m

Maitè Arantes

O requerimento de 
autoria do vereador do PSDB. 
Chico Naves, apresentado e 
aprovado por unanimidade 
no Pknário dú Câmara na pri- 

A sessão legislativa deste 
^  : i.-. desconsiderado pela 
prefeita municipal, Izabel 
Cristina Campanari Loren- 
zctii x?*^DB). Na propositura, 
0 vereador propunha o estudo 
de viabilidade à acomoda
ção dc uma Casa de Recu
peração de dependentes quí
micos cm Lençóis Paulista.

A prefeitura alegou 
que não tem verba previs
ta, porem não deixou se não 
tem recursos, para a implan
tação - tampouco para a ma
nutenção dc uma Clínica de 
Recuperação na cidade. Sc 

nuiou a infonnar que já trata 
problema de âmbito social 

-us;s do trabalho prestado

Enfático, Naves aíerta: "tentos que nos preocupar com a nossa casa, com a nossa gente'*

pelo Ambulatório dc Saúde 
Mental c pelo Hospital Dia,

Ao Poder Legislati
vo, e cm resposta ao vereador

r rtdmtuéli (DÈM) durante sessào na Cúnuira

lúnda de 
omissões
\rantes

:\ b* sessão Ordiná
ria ua Câmara foi recheada 
de renúncias - mas nâo de

mandatos! Apenas em Co
missões. Primeiro, o vereador 
Gumercindo Ticianelli lunior 
renunciou ao cargo de rela
tor das duas comissões nas 
quais presidia; a de Finança 
de Orçamento e Contabili
dade e a dc Educação, Saúde, 
Assistência Social, Cultu
ra, Lazer e Turismo. “Nâo é

dc seu partido, a prefeitura 
diz que cm 2014 a construção
do Cenü^o dc Atenção Psicos-

• __

social -  Álcool c Drogas -

problema com nenhum co
lega da Casa, mas, sim, por 
motivos pessoais”, justificou.

Em votação, o ve
reador Aillon Tipó Lau- 
rindo (PV) foi eleito para 
assumir a Comissão de Fi
nanças. Orçamento e Con
tabilidade; e Jonadabe losé 
de Souza (PSC) para relatar 
a Comissão de Educação, 
Saúde, Assistência Social, 
Cultura, Lazer e Turismo.

O vereador do Par
tido Social Cristão - PSC 
- Nardelli da Silva, sugeriu a 
substituição de membro na 
Comissão de Construção. A 
propositura foi aprovada pelo 
Plenário e o vereador “Coro- 
né Bentinho” (PR) assumiu 
o cargo de vice presidente 
na Comissão de Construção, 
antes ocupado por Jonadabe.

CAPSad - ira somar no trata
mento e recuperação dc de
pendentes químicos. Por um 
convênio que teria sido assi

nado (cm junho do ano passa
do) junto à Secretana da Saú
de do Estado foram liberados 
120 mil reais à primeira eta
pa da construção do Centro .

A questão levantada 
pelo vereador c se o Centro 
dará a sustentação necessá
ria á solução dos problemas 
dos dependentes químicos 
dc modo geral, que necessita 
de recuperação assistida nâo 
apenas para o paciente, mas, 
também, para toda a família.

A cidadã Ana Claudia 
Lorenzetti, partilha da mesma 
duvida. “Tenho conhecidos 
drogados na minha família e 
sei 0 quanto é difícil, por isso 
uma Casa de Recuperação 
tem que ter uma boa estrutu
ra c que atenda o paciente e 
a sua família”. O vereador 
garante que acompanhará dc 
perto 0 trabalho do CAPS. 
“Precisamos dc menos medi
das paliativas c mais vigor”.

Luto
Um minuto de 

silêncio foi respeitado 
pela morte do jornalis-' 
ta Henrique Mucci> que-, 
era amigo pessoal de 
vários parlamentares e.' 
presença frequente na ■ 
Casa. Ele deixou esposa e, 
um filho de quatro anos. -

Sem confiança

Com veemên-., 
cia, o vereador Ailton" 
Tipó Laurindo declarou: , 
“Votarei contra cargos' 
de confiança.” Ele des-,, 
tacou que o interesse do ■ 
povo lençoense tem que , 
estar acima dos interes
ses do Poder Legislativo.’

Tratamento Digno?
Prestação de contas

Requerimento d e , 
autoria dos vereadores 
Dr. Pita, Anderson Pra-/ 
do e Tipó solicita infor-»'

Humberto José Pita ent discurso aos colegas de plenário

Maitê Arantes

Onde é que servi
dores e legionários proce
dem às refeições e às ne
cessidades fisiológicas?

É o que quer sa
ber o presidente Humberto

José Pita, que requereu da 
prefeitura informações em
bora já saiba: “Eles não tem 
lugar para lavar as mãos ou 
fazer necessidades fisioló
gicas. Estamos em pleno 
século 21, mas parece que 
estamos na Idade Médw”.

maçóes sobre gastos cont j
reformas e aluguéis de!
prédios públicos. Cum-;!
prindo assim, o papel déj.
um fiscal que se espej;
ra de um parlamentar:;

-
t

Acessibilidade
.

Projeto do C o\ 
ronel Bentinho propõe; 
guias rebaixadas para* 
cadeirantes. O parla;! 
mentar considera ina*! 
ceítável que pessoas coni: 
deficiência tenham qué: 
passar por contrangi-*

*fliento ao sair de casa.

Acidente trânsito mata fotógrafo lençoense

Após atirgir a vítima, o motorista perdeu o controle, ainda outro veículo estacionado

Geraldo Dtas

No final da tarde de 
segunda-feira o fotógrafo 
lençoense, Henrique Muc- 
ci Pereira, 27 anos, mor
reu vítima em um acidente 
de trânsito no cruzamento 
entre as ruas Bandeira Tri- 
buzi e José Antônio Blan- 
co, no Jardim João Paccola.

Segundo boletim de 
ocorrência, o motorista W. 
L. L. S, 31 anos, que dirigia 
o veículo do modelo Mon- 
za com placas da cidade de 
Garça, teria invadido a pre
ferencial em que o fotógra
fo trafegava com sua moto 
Honda modelo - CBR 250.

Ainda com informa
ções do Boletim de Ocorrên
cia, o motorista que provo-

Reunião em prol da Segurança Pública pm de Lençóis Pau-
X ^  r lictíx m pnrn

A Prefeita Bel, o Secretário de Segurança Pública Fernando Vieira e o vice Marise em reuniào

Da Redacào

A Prefeita Bel Lo
renzetti e o Vice-prefeito José 
Antônio Marise foram rece
bidos pelo Secretário de Se
gurança Pública, Fernando 
Grella Vieira, no final da ma
nhã da ultima segunda feira , 
11 de marco, na .sede da SSP.

no centro da capital paulista.
No encontro, a Pre

feita conversou sobre o au
mento do efetivo em Len
çóis Paulista e possibilidade 
do aumento do quadro de 
servidores da Polícia Civil. 
Bel também deu andamento 
às tratativas para assinatu
ra de convênio sobre a ati

vidade delegada na cidade.
A prefeita destacou 

que a recepção foi muito 
tranquila, o que possibilitou 
expor diver.sas preocupa
ções pertinentes à Segurança 
como um todo, bem como as 
ações do estado e do muni
cípio para melhorar esta si
tuação em Lençóis Paulista.

lista apreende menor 
com 27gramas de 

entorpecentes
Da Redaçào

No final da tarde 
de segunda-feira, a Polícia 
Militar abordou o adoles
cente F.S.L, 17, com cerca 
de 27 gramas de entorpe
cente no bairro do Caju.

De acordo com a 
PM, um homem vestin
do uma camisa listrada 
estava nas proximidades 
de um posto de combus
tível vendendo drogas. 
Ao abordar o menor a po
lícia encontrou aproxima
damente seis gramas de 
maconha, três gramas de 
cocaína e duas gramas dc 
crack jogada em uma lixeira 
próximo ao local, que ele te
ria afirmado ser para venda.

Duas pessoas 
que estariam compran
do as drogas foram en
caminhadas ao plantão 
policial para prestar esclare-

cou o acidente tentou fugir 
do local, quase atropelan
do três crianças na calçada.

Na fuga ele le
ría colidido contra um 
veículo estacionado, lan
çando um outro contra 
um poste de iluminação.

Já o motorista sofreu 
apenas algumas escoriações. 
Medicado foi liberado, e le
vado à delegacia para pres
tar depoimento.

Submetido ao teste 
do bafômetro, foram registra
das 0,70 miligramas de álcool 
(por litro de ar expelido), o que 
caracteriza crime de trânsito.

Em seguida W. foi en
caminhado ao C.D.P( Centro 
de Detenção Provisória) de 
Bauru onde deverá respon
der por homicídio culposo.

Ladrões assaltam 
relojoaria
Dois ladrões armados 

assaltaram na sexta-feira uma 
relojoaria no centro da cidade. 
Um dos indivíduos entrou 
na loja e anunciou o roubo 
levando algumas jóias, en
tre elas relógios de clientes 
deixados na loja. Eles fu
giram em uma moto to
mando rumo ignorado. 
A polícia investiga o caso.

Motorista têm ‘5
carro incendiado

í

o  carro do motorista W.j 
L. L. S, 31, foi incendiado; 
na madrugada dessa terça.: 
Ele colidiu com a moto doj 
fotografo Henrique Muc-1 
ci Pereira provocando sua; 
morte, horas depois, na; 
tarde de segunda-feira.' 
Segundo informações pre
liminares da Polícia Mi> 
litar, não se sabe quem 
ateou fogo ao carro. 
incêndio foi controladd 
pelo Corpo de Bombeirosi

t

Moto sem placa é : 
abandonada

é

Um morador do bairro; 
Monte Azul acionou a Po-! 
lícia Militar para registrar; 
o abandono de uma moto! 
próxima a sua residência.; 
A moto Honda CG 150; 
preta, estava sem placas el 
sem registro de emplaca-; 
mento. A motocicleta foi: 
deixada na rua por um ra-- 
paz que não foi identifica
do no período da manhã 
teria afirmado o morador.



6 ESPORTE
» «

• • « '
*

D irt paixão entre jovens ciclistas

\ y

I

É •

• %

« « 
• •

k .

Amigos ciclistas realizam treino Je Dirt fump em Lençóis Paulista durante o fim de semana

V

Dirt Jump é o nome 
dado a pratica de andar de 
bicicleta em pistas de terra

batida cheias de obstáculos 
em forma de rampas, mi- 
nucíosamente preparadas 
para desafiar as habilida
des do biker -  nome que se

dá ao praticante do esporte.
Apesar de se tratar 

de uma pista, não há relação 
direta com velocidade, mas 
na altura de cada salto e nas

melhores manobras que cada 
atleta possa desempenhar.

E é nesse esporte, 
repleto de adrenalina, que 
um grupo de praticantes 
Lençoenses se divertem qua
se todas as tardes na Lake 
Side Trail -  nome da pis
ta construída ao lado do 
Lago da Prata, no bairro.

Os bikers local, que 
reúnem, de crianças a trintôes, 
contam que a pista, montada 
há três anos, pode ser consi
derada de ótima qualidade.

Preparada por eles 
próprios, com auxilio de 
maquinários da prefeitura, 
as rampas sào dividas em 
dois diferentes graus de di
ficuldade: pista de “Linha 
Leve", ou “De Mesa”, para 
iniciantes e pista “Amador”, 
para os mais experientes.

As diferenças entre 
uma e outra estão basicamen
te nas inclinações, alturas e 
distâncias umas das outras.

Aventura com segurança

% »

Embora, teorica
mente amadores, o grupo se 
mostra muito profissional, 
no quesito segurança. Eles 
alertam que os saltos envol
vem grandes riscos e o uso 
de equipamentos de segu
rança é primordial. “Não é 
recomendável entrar na pista 
sem o capacete, cotoveleiras, 
joelheiras, luvas protetoras e 
o protetor peitoral”, alerta Ro
gério Bernardes, o mais velho 
do grupo. Segundo ele, é ne
cessário pelo menos um ano 
de treinamento para que um 
o biker possa se sentir pre
parado para manobras mais 
arriscadas. “A impudéncia, 
geralmente é o maior causa
dor dos acidentes”, reforça 
Douglas Zaffalon, estudan

te de engenharia florestal.
O grupo só lamen

ta que por ser uma área pú
blica, as rampas, frequente
mente são danificadas pelo 
mal uso de populares que, 
desinformados, se aventu
ram em bicicletas comuns. 
“Como não sào preparadas 
elas tocam o chão deforman
do as rampas”, explica Johny 
Yoshio, técnico em segurança.

Pré-cursor do espor
te na cidade, o grupo, ainda 
pequeno, diz estar sempre 
aberto a novos praticantes. E 
convida “a galera”, a se encon
trarem na pista. “Geralmente 
estamos por aqui, todas as 
tardes e principalmente aos 
finais de semana”, diz Gui
lherme Gutierres, autônonuo. "O estudante Êricü reatiza manobra radical durante trelftv

CULTURA
Da madeira para o quadro

s , '

Xilogravura em Exposição

Exposição de artista paraibano com 
imagens gra\ada.s na madeira e 

impressas cin quadros homenageia 
Lençói.s e reúne importantes obras 

de artistas lençoenses.

Redação

Até o dia 31 de mar
ço, no Espaço Cultural “Ci
dade do Livro", acontece 
a exposição Xilogravura- 
Ciro Fernandes e Convi- 
dados. E uma mostra com 
20 xilogravuras (técnica de 
gravara que usa a madeira

como matriz e possibilita a 
reprodução da imagem gra
vada sobe papel ou outro 
suporte) originais coni ma
nuscritos nas obras e dedi
catórias, inclusive à Lençóis 
Paulista e a Orígenes Lessa. 
Junto a Ciro que é ilustra
dor de livros e diretor de 
arte de três grandes agên
cias de publicidade, alguns 
artistas lençoenses estão 
sendo representados (com

uma obra cada). Entre 
eles Cristiano Taioque, 
que se dedica a escrita 
de cordéis e ilustrações, 
Maria Bonomi. artista 
plástica ítalo-brasileira, 
gravadora, escultora, pin
tora, muralista, figurinista 
e cenógrafa; J. Borges, 
xilogravurista e cordelista 
de Bezerros, um dos mais 
importantes da área. re
cebeu prêmios brasileiros

e realizou ilustrações para 
importantes obras literá
rias e revistas, incluindo a 
abertura da novela Roque 
Santeiro da Rede Globo 
A entrada é franca e agen- 
damento para visitas em 
grupos deve se feito pelo 
telefone (14) 3263 3123.

José Aldo
o  lutador brasileiro 

dc UFC José Aldo, irá defen
der seu cinturão da categona 
peso leve no Brasil

A luta está pre- 
-ugendada para três dc 
agosto no Rio dc Janeiro.

O campeonato dc 
UFC retomará à cidade no 
mesmo lugar onde sediou as 
três ultimas ediçÕes do evento.

A última ve/ em 
que Aldo atuou no Bra
sil foi em janeiro dc 2012. 
pelo UFC 142, quando no- 
cauteon o americano Chad 
Mendes no primeiro round 
levando a torcida ao delírio.

Romarinho
O jovem atacante 

conhecido como Romarinho 
é natural da Palestina, cida
de a 50ükm dc São Paulo. 
O iogador ficou conhecido 
depois dc marcar o gol dc 
empate do Corinihians con
tra 0 lime argentino Boca 
Junior na primeira fina) da 
Copa Libertadores de 2012 
Enquanto os pais trabalhavam 
na lavoura, dava os primei
ros chutes na bola. Aos sete 
anos, chamou a atenção do 
Vitória c mudou-sc, sozmlto. 
para SaKudor Ele foi des
coberto por um olheiro cm 
um campinho dc terra batida

'r'\'

i

f

Daniel Dias
Ele tem oito pro\a$, 

seis ouros, quatro novos re
cordes mundiais c um para- 
olímpico O nadador Daniel 
Dias quebra recordes c c do 
Brasil, 0 maior atleta para- 
limpico da história do pais. 
Consagração de quem nscou 
ainda na infância uina pala
vra do dicionário: limitação

Ele cresceu no inte
rior dc Minas Gerais e a má 
formação congcmia dos mem
bros nuiKa foi problema para 
a criança que quando cresceu 
SC tomou 0 "dcstnndor” dc 
quebrai recordes na piscma.

\
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Fim de semana recheado 
dc baladas pela região

Lençóis; A Casa Four apr. 
senta neste sábado a banda 
Rock Boxx 23h.

Jaú: O SaiUü Bar: 23h - 
Grupo de rock Libre. Sába
do: Festa na Savana; grupo 
dc rock-samba ClubS.

Barra Bonita: Amanhã no 
El Puerlo - Grupo de samba 
Sinhá. Sexta: Lima-Limào • 
I.ú e Robertinho.

Bauru: Sesc: das 20 ás 22h 
- Liquidas Ambiento e Olis 
Trios. Sábado no |ack Pub 
23h - Cazuza Cover.

Ei Puerto/ Uma-Umào: 
3M 1-0234 I |ack Pub: 3245- 
3254 I Santo Bar: 362(> 4652 
I Sesc; 3235-1750 | Savana: 
9773-3459

AÓENDA CULTURAL Semana de teatro lençoense

L te 14/03- lOh

PONTO MIS
Curta Metragem
- O Sanduíche 
Longa Metragem
- Dirigindo no Escuro
/ndicação 14 anos

16/03-\9hò0

CASA DA CULTURA 
Apresentação de dança 
da Academia Passo a 
Passo - com alunos da
Academia 
Indicação Livre

18/03 - lOh, 14h e 20h 19/03 - 20h

Riso com farofa faz apresentação em Agudos
Rptífrh ilr

() circuito de co
média stand-up fundado 
por Marcus Cirillo c Caio 
Momlli deu mais um show 
dc talcntíi e bom humor no 
último final dc semana na 
Cosa da CulUua dc Lençóis.

próximo sábado 
é a vez de Agudos rcccbcr 
n  21h nn Seminário Sto. 
Antôolo. o show dc slsard-

-up do Riso com Farofa A 
dupla c mais dois convida
dos, Ldson Junior e Lucly- 
des Escames farão a par
ticipação especial que )á c 
tradicional nas apresentações

Segundo a dupla a 
intenção do Riso com Farofa 
e rc í^ ta r  a essência do tea
tro e do sland-up, além dc 
gccar um espetáculo dc qua- 
l id t^  com um preço aeeasi- 
vcl ê todas as comtmidadt:^

CASA DA CULTURA
Peça “As Três Mulheres 
Sabidas" - com Cia dc 
Teatro Dedo dc Prosa 
(APOIO PRUAC)
Indicação Livre

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

Beatriz de Oliveira

Começa nes
ta segunda a IS'* edi
ção da Semana dc Tea
tro dc Lençóis Paulista.

As apresenta
ções serão realizadas na 
Casa da Cultura c no Es
paço Cidade do Livro 
até o dia 24 deste mes, 
com entrada gratuita.

A realização do

evento c da Secretaria dc 
Estado da Cultura, Pre
feitura dc Lençóis, por 
meio da Diretoria dc 
Cultura c da Companhia 
Teatral Atos c Cenas.

Em virtude do 
número limitado de 
gares nos espaços q^e 
vão receber os espetá
culos, é preciso efetuar 
agendamenlo antecipado 
pelo telefone 3263-6525.

20/03 - 20h

CASA DA CULTURA
Peça “Ao Revés do 
Papel” - Grupo de Tea
tro Prelo no Branco de 
São Paulo 
Indicação 12 anos

21/03 - 20h

CASA DA CULTURA 
Peça “O Arquite c o Im
perador da Assíria" - 
Cia de Ü2 dc São José 
dos Campos 
Indicação 12 anos

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
VendiW

ç,V\t N

r '
Cí

V*

14 . 3283-1676 
14 .9134-7329

R Cel Joaquim Gabriel 643 
Centío - Looçóil Pauhsta 

marcos vendittiÒf^^UBZDtn br
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O poeta está vivo
:í\ Além de Beyoncé, a primeira noite do Rock 

in Rio 2013 trará uma homenagem a Cazu
za, um Show intitulado "o poeta está vivo".

O tributo, com curadoria de Frejat, terá participa
ções de grades músicos como Ney Matogrosso e Be- 
belGÍ!berto,quetinhamrelaçãopessoalcom Cazuza.

O Show conta também com a Maria Gadú, Rogé
rio Flausino e Paulo Miklos, grandes artistas da nova 
geração que "dialogam com ele", segundo Frejat.

Abravanel tatuada
A princesinha do "patrão" Silvio Santos esteve na 

galeria do rock e resolveu radicalizar cobrindo o bra
ço com tatuagens de tribais e um coração! A apresen
tadora postou em sua página no Instagram a foto da 
brincadeirinha, fazendo pose em frente ao espelho 
com o tatuador, deixando no ar se fez mesmo a tattoo.

Ainda escreveu "Tatugem na Galeria do Rock. 
Será?" muito bem humorada.

Será que o papai aprovou a brincadeira?

A  sa&:a de Kristen Stewart

r

■

Enquanto o namorado Robert Pattinson filma na 
Austrália, Kristen Stewart aproveita seu tempo com 
outro colega da saga Crepúsculo, Taylor Lautner.

A atriz e uma amiga foram vistas chegando à casa 
de shows Troubadour de West Hollywood, Califórnia, 
nesta terça-feira (5), e os paparazzi flagraram Lautner 
sentado no banco traseiro do carro das meninas.

Durante o fim de semana, Kristen, esteve em ou
tro local de shows para conferir o concerto de Marcus 
Foster, também com uma amiga.

J t e f í e ^ j c ã a  d a  S e m a n a

"Ninguém pode construir uma reputação com base 
' no que ainda vai fazer/' —

Caça Palavras
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AMBIGUIDADE
AUGUSTOCOMTE

COESAO
CONFISCAR
DERIVADA
DÍGRAFO

EMANCIPAR
GRAU

ONOMATOPÉIA
PARÔNIMAS
PREPOSIÇÃO
PRIMITIVA

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
TONICIDADE 
VENEZUELA

^o*có^copo da ^em a n a

de 21/03 a 20/04

Reavaliações sobre 
o que é valioso, em termos 
emocionais e espirituais, aria
no. Percepção dos desafios 
espirituais dos seus relacio
namentos e da vida afetiva. 
Momento oportuno para per
doar, deixar Ir, inspirar-se pela 
arte e pela fé, nativo de Áries.

* É

Leão
de 22/07 a 22/08

Touro
de 21/04 a 20/05

Reconsiderações so
bre seus planos, objetivos e 
as pessoas com quem se rela
ciona. Momento interessante 
para perceber quem são os 
seus amigos, com quem pode 
compartilhar. Retome proje
tos criativos, sensíveis. Inspi
ração não lhe falta agora, tau-

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Que as palavras e as 

atitudes reflitam o que está 
em seu coração, geminiano. 
Dia especial para as questões 
emocionais e profissionais. 
Nada como um dia após o ou
tro. Procure deixar as coisas 
claras, para que os mal-enten
didos não gerem mais ilusões.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Belo m om ento de ins
piração criativa, espiritual. De 
um chamado, canceriano. Ques
tões importantes envolvendo 
viagens, sabedoria, energia 
transcendente, fé. Projetos en
volvendo publicações, estudos 
e ampliação de horizontes estão 
estim ulados neste momento.

Conscientizar-se d 
que é essencial e tem valor e: 
pírítual é 0 importante agoi 
Retomada de questões que p< 
recíam perdidas ao longo di 
caminho e o auxiliam a evoluil 
Comungue sentimentos, coi 
partilhe pensamentos. Tod' 
têm a ganhar com isso, leonim

Virgem
de 23/08 a 22/09
Dia que favorece uma 

latitude sensível, espiritualizada 
e compassiva nas relações. Pei 
cepção do papel espiritual d 
pessoas que estão em sua vid 
Aprendizados. Um dia em qu 
sente que está resgatando algu
mas relações e situações com 
pessoas.

Libra
de 23/09 a 22/10
Um belo moment 

para resgatar projetos de trab< 
Iho, com uma marca criativa, 
utilização da sensibilidade e d| 
Inspiração são diferenciais pai 
o desenvolvimento profissional 
Momento importante para cu 
dar da saúde e repensar os se> 
hábitos, libriano.

^  Escorpião 
& ^ d e  23/10 a 21/11

Dia de resgate afetivj 
importante. Sentimentos reto 
nam, intuições ocorrem. Bel 
período para se expressar coi 
mais arte, magia, criatividade 
fé, escorpiano. Um dia especi. 
para as coisas do coração e qu 
envolvem o contato com cria

tà-f-tioiivO de

Palavras Cruzadas
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mais perto de

de 13/03 a 19/03

Sagitário
de 22/11 a 21/12

9

Conversar em famíliá 
podem esclarecer, com amor* 
o que estava confuso. Um diá 
em que a pratica do perdão 
e do afeto incondicional fa? 
toda a diferença. Esteja atení 
to ao que a voz interior diz, o j  
sinais estão aí para quem que( 
ver, sagitariano. *

Capricórnio 
de 22/11 a 20/0 l\

9
Belíssimo dia para se 

deixar inspirar pelos sinais qu< 
a vida mostra. Poderá retomar 
uma conversa ou um projeto 
de estudo, sendo multo favorá
vel a isso, capricorniano. Deve
rá esclarecer mal-entendidos 
anteriores. Fale com sensibili
dade, nativo de Capricórnio.

^ ^ A q u á r io  
/ í ^ ^ d e  21/01 a 19/02

Momento em que 
pode retomar um talento ou 
habilidade que estavam esque
cidos. Inspiração, criatividade 
e sensibilidade são dons que 
devem ser cultivados, aquaria- 
no. Um dia em que pode haver 
a conscientização sobre uma 
antiga idéia ou projeto.

Peixes
20/02 a 20/03

1
O encontro entre. 

Mercúrio e Vénus em seu signo 
é o encontro entre a mente e o ; 
coração. Um dia propício para : 
harmonizar razão e emoção e '

t

para retomar idéias criativas. 
Momento em que muitas coi
sas são reveladas nas sutilezas, 
nas entrelinhas, pisciano.

fontt hnpy/homscopovifXualM9Í.com br/

tORIZOVTAlS 
Dinlnuilvo dr Pát. (8|
B«/)évulu. 5onoo»u (mural). (4)
Pirte frou* d« hirloaa de trigo c de 

cermü. (6)
10. Pronome poeseulvo (feralnlno). (5)

B) Vinte, em InglK  (6)
2. Divertlreento, oauatempo (phiral). ($) 

14. Vareta, galho nno, em Ingléa. (S)
16. Campo, plankic. (6)
If. Algo que aaK'* com o indivíduo. (5) 
t .  Aiua» c/eu paletra» de um determina- 
o aMunio (plural). (6)
^ D a .12. Murem Valadlo Rodolfo, ex-vocalitta 
ta banda Irai. U)
3 . Queobita. (•)

ERTICAIS 
1. O conirárto d r fundo (feminino). (4)
2 Liminadebarbear (6)
) Cargmtaa.em íngl6..(7) 

ncftprnhtdefro, preclpiclo. (6)
Aquela que invade. (6) *

. £ encontrado em igrelaa (4)
M M uitoirute. fúnebre (feminino, plural) 
81
S. Regllo da Europa oriental e da Ajla* 
(denlal. (7)

S. Caixa Oiara que protege o eiicdfalo 
ebradoi. (6)

17. Levantar âncora, partir. (6)
16. Ponto de convergência (4)
21. Ptrhxo indicaUvo de ottu. (4)
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RAPIDINHAS DA SEMANA

Dia 25 de março 
é especial para 

Nicolly Hendrick.

A jovem que ama escre
ver verso e prosas, 'em

presta' de vez em quando 
sua beleza para editoriais 

de moda. Ela comemo
ra 18 anos com muita

poesia.
Nayara Abad, Joseana Magalhães, Ana Maria e Maitê Duarte

Geraldo Oias

. ^

É A cantora Kátia 
Regina lança 
seu primeiro

CD.
A

O álbum Creio em Ti pode 
ser encontrado na loja 
Shekinah ou na Igreja 

Mensagem do Amor de
Deus.

r

Festa da 
professora 

Amanda 
Magnólio

Amanda Magnólio festejb 
26 anos. Estar com ami-l 
gos, o marido, e a filha, 

somado com as conquis
tas que Deus deu, são osj 
principais motivos de su4

celebração. >
Juliana Prandini, Giovana Prandini e Leqnardo Giovanetti

Naiara,Leonardo, Símone e Bi

Papai Noel 
lençoense 

passeia fora de 
época

I .
Geraldo Dtas

* > íí í «*

De férias, o velhinho já 
gârbnte alguns presentes 

com as promoções do 
comércio lençoense.

.1

* ^

r 5 '

I

Com ritmo, 
Mateus atende 
a clientela do 

Bar do 
Português.

Ele improvisa as letras 
com nomes e pedidos dos 
fregueses; e no swing do 
funk bota todo mundo 
pra dançar e se divertir

A noite 
de sábado 

estava para encontros 
e quando o convite é 

pra relaxar eles 
nao pensam 
duas vezes.

21 anos (08/03)
Nicolas Pereira 
02 anos (23/03)

José Luiz Arantes 
64 anos - (26/03)
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