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Câmara tem seção tumultuada
cheia de troca de acusações

Parlamentares de oposição dicutem sobre desvio de verbas e querem respostas para dividas municipais
AajuJvo

Ante mão cabe sa
lientar importância do tema 
e ao mesmo tempo as in
certezas que trarnsitam ao 
seu redor. S e
não fasse de emérita impor
tância não seria um tema 
que gerasse tanta discussão 
doutrinaria e jurisprudencial.

Já de inicio se deve 
lembrar que ano que vem 
ocorrerão as eleições mu
nicipais de 2004 e que, por 
exemplo, este é um aspec
to de consequências diretas 
na aferição da competências 
jurisdicional dos prefeitos, 
fato este que deve esquentar 
as discussões sobre o tema.

Ü Sistema Federativo 
que foi adotado pelo Consti
tuinte de 1988 no art. 1", ca- 

i; “A República Federativa 
"Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Fe
deral,...” Aqui é interessante 
observar como o Constituinte 
Originário nàoincluiuaUniào 
como Entidade Federativa.

£ interessante
observar como o Cons
tituinte Originário não 
incluiu a União como En
tidade Federativa Pag. 04

Presidente da Câ
mara impõe redu

ção de salarios
Vereadores aprova

ram por uninanimidade, na 
manhã desta quarta-feira (9), 
a redução dos salários do pre
feito, vice. secretários e sub
secretários da Prefeitura de 
Manaus. Na última sessão do 
ano de 2012, a Câmara votou 
pelo aumento de 20% a 35,3% 
nos paganientos do Execu
tivo Municipal. Pág. 04

Polícia Civil reali
za grande apreen

são de maconha

Reuniài) na câmara de Lençóis Paulista realizada na ultima sexta-feira. Vereadores trocaram acaloradas acusações na busca de respostas

Na noite do último 
domingo (10), a guarnição 
de serviço quando em ron
das pelo bairro Maria Luiza 
avistou um adolescente em 
atitude suspeita, foi realiza
da a abordagem e após busca 
pe.ssoal foi localizado no bol
so do adolescente seis buchas 
de cocaína embaladas e pron
tas para o consumo. Pág. 04

Evento social reuno 10 mil pessoas vigUanda sanitária inundação faz novas vítimas
realiza campanha

contra Dengue
Como intuito de con

tribuir com essa ação, o site 
Notícias Mais vai divulgar al
gumas dúvidas sobre a dengue 
e seu mosquito transmissor, o 
Aedes aegypti. Abaixo você 
encontrará uma série de per
guntas e respostas que vão lhe 
auxiliar na prevenção. Pág 03

Futebol de Lençóis Morador tenta salvar pertences enfrentando forte correntesa

é destaque em
Cíi5íi de eventos e Prefeitura de Lençóis Paulista lota evento direcionado a assistência social campeonado local

O Ministério do De
senvolvimento Social e Com
bate à Fome (MDS) e o Ser
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas empresas 
(Sebrae) realizam no dia 14 de 
setembro o seminário “Bra
sil Sem Miséria: como o em- 
preendedorismo e os peque

nos negócios podem ajudar”.
O objetivo do evento 

é debater as possibilidade.s de 
contribuição dos empresá
rios para a inclusão produti
va e social da população que 
ainda sofre com a miséria.

O Ministério do De
senvolvimento Social e Com

bate à Fome (MDS) e o Ser
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas empresas 
(Sebrae) realizam no dia 14 de 
setembro o seminário “Bra
sil Sem Miséria: como o em- 
preendedorismo e os peque
nos negócios podem ajudar”, 
disse a presidente. Pág 04

O time mostrou gar
ra, determinação e bom toque 
de bola. Segundo o técnico 
Moacir Fernandes, a boa fase 
se deve a uma boa preparação 
que vem sendo realizada a 
pelo menos seis meses de mui
to treino, além de patrocínios 
que vem recebendo. Pág. 06

Apos os termômetros 
registrarem média de 31®C na 
tarde desta terça-feira (19), a 
capital paulista foi atingida 
por fortes pancadas de chuva. 
O CGE (Centro de Gerencia
mento de Emergências), ór
gão ligado à Prefeitura de São 
Paulo, chegou a colocar as re
giões norte, oeste, marginais e 
central em estado de atenção 
para alagamentos às 14h55.

Às I7h, o estado de

atenção foi encerrado. Com 
a chuva, o número de semá
foros com problemas subiu 
para 150 -109 estão apaga
dos e 41 em amarelo inter
mitente. A chuva provocou 
a queda de 149 árvores em 
toda a cidade. Por volta de 
20h, não havia mais pontos 
de alagamento. Mais cedo. a 
cidade chegou a ter 29 pontos 
de alagamento -clique aqui 
para ver os pontos. Pág 03

índice Comerciantes veem Páscoa com otimismo
Opinião

Cidade

Polítíca/Polícia....................4

Classificados

Esporte/Cultura..................6

Entretenimento

Social................................... 8

Tempo

Hoje Grande procura por ovos de Pítscoa nas gôndolas dos supermercados prometem uma Páscoa rentável

máxima 30-

mínima 23^

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 

dia e à noite.

Faltando menos de 
um mês para a Páscoa (6 de 
abril), o comércio já se pre
para para vender, principal
mente, os tradicionais ovos 
de chocolate. Alguns lojistas 
acreditam que as vendas po
dem ser 20% maiores, se com
paradas ao ano passado. Para

a gerente de uma loja espe
cializada cm doces na Aveni
da Joaquim Leite, no Centro, 
Ludimiia Borges, o aumento 
se deve à tradição da data.

Como a Páscoa está 
marcada paia o começo do 
mês, época de pagamento, 
estamos otimistas com as

vendas. Além disso, alguns 
produtos quase não tive
ram aumento, o que incen
tiva mais as compras - falou 
a gerente, que frisou a pre
ferência dos consumidores;

As pessoas têm bus
cado facilidade em gulosei
mas e ÍS.SO é bom. Pág 03

CONFIRA
Sábado é dia de

“A Compadecida»

Cena Compí

A estrutura da casa 
conta com um auditório 
para apresentações de pe
ças teatrais e eventos diver
sos. saguão para exposições, 
sala de vídeo, salas apro
priadas para aulas de músi
ca com instrumentos diver
sos, sala de pesquisa teatral 
e saia de pesquisa musical.

Além de ser a sede 
operacional da Diretoria de 
Cultura Municipal, a estru
tura da casa abriga ainda a 
sede da Orquestra Municipal 
de Sopros “Agostinho Duarte 
Martins”, do Coral Municipal 
de Lençóis Paulista, da Cia. 
Teatral Atos & Cenas e de di
versos grupos artísticos que 
lá podem .se reunir. Os cur
sos da Casa da Cultura aten
dem a comunidade lençoen- 
se de forma gratuita.Pág. 06
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BRASILEIRO GASTA 146 DIAS DO ANO SÓ PARA TRIBUTOS

Livres e Proibidos
Edson Agnello c arquite

to, urbanista e empresário, 
pós-graduado pela FGV.

De repente, há lanto o que 
celebrar entre os íàtos margina
lizados pela renúncia do papa. 
que só mesmo a conveniente 
bajulação ao Judiciário sugere 
por onde começar. E pela origi
nal proteção criada, para quem 
tenha ou venlia a ter questões 
na Justiça, contra a influência 
de empresas e pessoas endi
nheiradas sobre as decisões de 
juizes

Parte do Conselho Nacio
nal de Justiça pretendeu proibir 
as comuns doações de dinhei- 
TO, passagens, hospedagens e 
brindes para congressos, outros 
eventos e turismo de niagistia- 
dos. Não conseguiu. Mas os 
satisfeitos com a liberalidade 
fizeram uma concessão par
cial e permitiram a adoção da 
proposta feita pelo presiden
te do CNJ. ministro Joaquim 
Barbosa; os magistrados e seus 
eventos podem receber 30% 
do custo total.

Ou seja. empresas e en
dinheirados agora só podem 
uifluir 30% nas decisões dos 
magistrados influenciáveis. Ou 
também; 70% da ética dos ma
gistrados estará protegida pela 
proibição, e 30% liberados 
para o quer e vier. Sobretudo o 
que der

Por falar em Judiciário, os 
irmãos Cnsüan e Daniel Cra- 
vinhos. matadores do casai Ri- 
chthofen. tiveram a esperteza 
de não encarar a bandidagem 
nem os agentes penitenciános 
onde estiveram presos. Assim

cumpnram um sexto da pena 
de 38 anos. E em razão da
quele “bom comportamento" 
estão livres, com a obngaçâo 
apenas de dormir em abrigo ju
diciário. É a Justiça que se iàz 
mais uma vez. como um ato 
de celebração da igualdade de 
valores. Se as vidas de Marísia 
e Manfred von Richthofen va
liam só três anos cada. confor
me o estabelecido pelo Código 
Penal, celebremos nós outros o 
tato de estarmos vivos ainda, 
sendo nossas vidas brasileiras 
tão democraticamente baiatas, 
sem distinção.

‘*70% da ética 
dos magistrados 
estará protegida 
pela proibição ”

Código Penai, bem enten
dido, é nome fantasia. O nome 
verdadeiro, inusual como é 
próprio dos apelidos, é Código 
de Incentivo à Criminalidade. 
Elaborado pelo sentido de res- 
ponsabilidije do L^slaüvo e 
praticado pelo sentido de justi
ça do Judiciário.

E quem no PT. PSOL. 
PSTU & cia tiver um míni
mo de lucidez, deixará de ser 
útil ao projeto que traz a tam
bém militante Yoani Sánchez, 
com as cenas estúpidas que 
a notabilizam. E a celebrará, 
recepcionando-a com faixas, 
por exemplo, de “Viva Yoani, 
símbolo da liberdade cubana 
de viajar", ou “símbolo da li
berdade de criticar seu país no 
exterior".

Editorial
Valor é atingido pelo 

terceiro ano consecutivo, 
cerca de 50 dias antes que 
nos anos anteriores. Pnnei- 
pais motivos da inflação são 
crescimento econômico no 
Pais. redução da sonegação 
fiscal e multi-incidência de 
impostos.

O Impostòmetro, ferra
menta eletrônica que calcula 
em tempo real o valor pago 
em tributos pelos brasileiros 
a todas as esferas arrecada- 
tórias, chegou a R$ 1 trilhão 
nesta terça-feira (26). pelo 
terceiro ano consecutivo, 
aproximadamente 50 dias

antes que nos anos anterio
res. Em 2009, a marca foi 
atingida no dia 14 de de
zembro, e em 2008. dia 15 
de dezembro

O coordenador de es
tudos do IBPT (Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
Tributário), Gilberto Luiz 
do Amaral, explica que a ar
recadação tributária cresce 
14% ao ano nominalmente, 
e. se excluída a inflação, seu 
crescimento é próximo de 
10%. Os principais motivos 
deste aumento são o próprio 
crescimento econômico do 
País. a redução da sonega

ção fiscal por meio da Nota 
Fiscal Eletrônica, além da 
forma como os tributos são 
cobrados no Brasil, a multi- 
-incidência de impostos, 
chamada de “efeito casca
ta”.

.Até o fim do ano, a arre
cadação total está prevista 
em RS 1,27 trilhão, um re
corde com quase RS 180 bi
lhões a mais que em relação 
ao ano passado. Estima-se 
que cada brasileiro já  tenha 
gasto aproximadamente RS 
5.207.22 em tributos, e. até 
o fim do ano. este valor che
gue a RS 6.700,00 por con

tribuinte.
De acordo com ' presi

dente do IBPT, João EIoi 
Olemke. a maior paite do 
valor arrecadado é destina
da a folhas de pagamento 
de salários do funcional: 
mo público e pagamento v* 
previdência social, 
muito pouco para o governe 
investir em infraestrutur:. 
isso faz coro que, apesar de 
ter esta arrecadação .\rcorde, 
nós não tenhamos, do outro 
lado, uma contrapaitida para 
a população, com ser\'íços 
públicos de qualidade”, diz 
Olenike.

Colunista da Semana
Apenas um começo
Eliane Cantanhêde

Leitor em foco
Trânsito e buracos: Essa combinação nunca vai dar certo!

Cocadi pck) PMDB (Tcnicr. Rc- 
nan e Hamqiie Alves), c isso ceitaniah 
te nào &á pGT icasa Dilma RoussdT 
lançou 0 slo^i dc sua cançnniva à n> 
ddçào ao aiviicinE. na taça. imis uma 
anpliaçào do Bdsi Família: "O fim di 
miséria éapenas um começo”.

Com essa única fiasc bríihanie sín- 
lesc de pdítica e maikein  ̂da ddirau 
0 dxo da sua estniti^ para manur a 
cadeira no Planalta

Desde 0 fim da ditadura militar, 
an 1985. o Brasil vem construindo 
coleti\;unenic -apesar dos sucessivos 
pnxagaustas- os seus phncipnispilaRs; 
danocraciiL csobilidaLt coonòmo c 
inclusão sociaL

Dünu (ou scriíi João Santana?) sabe 
qiic a inclieão. marca di campanln dc 
2010. pode já não dar para o gasto em 
2014. Por isso. avisa que acabar oou a 
miscria é "'̂ xmas lon oemeço" c ddxa 
niiplicito 0 iccado; Ciiui nuíio c é inv 
pcunnie que da contuue o trabalho "do 
povu para o povo. pdo povo”, como 
fimxxi acartiBia Imçadapdo PT aiian.

O disaiiso de DUma caà ptofio 
O icsia Lula 0 PT e 0 mesmo Saíana 
ewaii. E des sabem êiax como sc vni 
pda dcgant/ução da fcsiança an São 
Pauk) pdos 33 anos do piitido e os dez 
de poder com o mito Luia a candidata 
Díhna c conparaçõcs caivcnicntcs 
oom o advosáno que des. taKcz cqid- 
vocacki ou piccptadaincntc. saipc 
veon pda írailc: o PSDB.

OtncanoAócioNeves foi obrigado 
a sair da toca c ler um discuiso incisivo 
no plaúiio do Seiado. alfinetando as 
coniiadiçôcs do PT. rcaimiiiando com

parações dc "oonfiiitiBas divosis e 
apaiCDxto 1.̂  "ftacassos” do govtano
DillIB.

.

E assim que as canpinlias pio- 
sidendais oaneçam cada vt7 mais 
oedo, agora can mais de ano c moo dc 
amocedênda e oom lona difeicnça mo* 
iiumaitui -de leaosos, de exócilosL de 

cdcrcperacsto.

fola de í^na foi em 
São Pmda, com Ud(u o PT, 
os aSadifs e, repedndo. um 

markeâng unpecávd. “

A filia de DUma foi an São Faulo. 
oom Lula, o PT. os aliados c. rcpetinda 
um iiíBkcmig ánpccávd. A dc .4óao 
fo* an Brasília c eolada. BRASÍLIA - 
Cercadi pdo PMDB (Tana. Ronan e 
Herrx|ic AKes). e isso ccnamaiic não 
foi por acaso. Dibna RoussclT lançou o 
slogan de sua caiipaniia à ledcição ao 
amiiciar na taça. nxus uma impliação 
do Boisa FanUlia: "O fim da iníséna c 
íçcnas um começo"

Can essa inica fiase. brilhante sín
tese de polioci e marketing, da definiu 
0 0X0 da SL& cstinu^i pura nianicr a 
caddra no Planalto

Desde o fim cki dnudira niUiiar. an 
19K5, 0 Brasil vem oonsouindo ooled- 
vanxaxc -apesar dos sucessKos pro
tagonistas- os seus principais pilares; 
danoaracLL estabilidicle ecaiòmiai e 
inchisão social

Dilma (ou seria João Santana'.') 
sabe que a inchisão. marca da canpa-

nlia de 2010. podejá não dir pira o 
gasto an 2014. Bx isso. avisa que 
acabar com n tnisáia c Tfiaas iin 
começo” e ddxa inplícito o lecado: 
filha ntJito c é niportmtc qiic da 
caxime o trabollio "do povo, para 
0 povo. pdo povo", cano limiou a 
cfftilha huiçada pdo PT cnteiu

O dtsaxso dc Dibna está pron- 
10. O nsio. Lula. o PT c o mesmo 
Saiiaiu fiizan E des sábem ètaj. 
como se viu pda agantração di 
fcsiança an Sâo Paulo pdos anos 
do punido c cs dc/ dc poda, com o 
mito Lula. a candidiia Dílnii e com
parações caisaiKJXcs com o adva- 
sáno que des. taK-c/ cquntxnda ou 
preapiciduncnte. soi^xc veaii pda 
fiaiic; 0 PSDB.

O tiicB» Acc» Neves fd obn- 
gado a sair da loci c kj um disair- 
so indsivo no plenário do Senado, 
alfinetando as couradições do PT. 
nxnmmando coirpiraçôcs dc "con
junturas ctivasas” c apontando 13 
‘'fiacissos'' do governo Dilma.

É assim qic ík cinçunhas pic- 
sidaidais coneçam cida ssy mais 
cedo, agou com mais dc ano e meio 
dc aixccedència c can lona dilc- 
icnça inaMicnial -dc recuRos. dc 
cxádics. de tiopasede rcpocussão

Aíàla dc DUma foi an São Pau
lo. can UUa. o PT. os aliados c. te- 
pcinxla 1911 marketnig nnpocávd. A 
de Aéck) foi an Brasília e isobdu. A 
filia dc Dilma tbi an São com 
Lula. 0 PT. inn marketing inpocávd

Trafego muito in
tenso e diversos buracos. 
Esse é o panorama de tre
cho da BR 423 (liga São 
Caetano a Garanhuns). 
que vem gerando insegu
rança aos motoristas que 
trafegam pela rodovia. O 
trecho mais crítico fica 
localizado entre os muni
cípios de Lajedo e Jupi, 
mais precisamente no KM 
66, na popular Serra do 
Boi Morto.

Os buracos estão nas

Jovens usuários de
As vitimas mais 

inocentes do crack são os 
bebês nascidos de mães 
que consumiram a droga 
durante a gravidez.

O March o f  Di- 
mes, uma organização 
sem fins lucrativos para a 
gravidez e saúde do bebé, 
relata que o  uso da coca
ína tanto em forma de pó 
ou crack durante a gravi
dez pode afectar de muitas 
maneiras a mulher e o seu 
feto. Durante os primeiros

duas faixas da pista e obri
gam os motoristas a mudar 
de direção ou ir ao acosta
mento de,forma brusca.

“É um perigo cons
tante, principalmente quan
do os caminhões e carretas 
mudam de faixa. Se não 
tivermos obras urgentes, 
logo serão registrados aci
dentes neste trecho”, res
saltou 0 motorista José Pe
dro Viana, que estava com 
o seu veículo parado no 
acostamento por conta de

um pneu estourado.
O projeto executivo 

para realização das obras 
de duplicação da BR 423 
já  foi concluído pelo Go
verno do Estado, a 
encaminhado ao Govt 
Federal E importante . 
urgente que ações de revi
talização sejam realizadas 
na Rodovia, afinal, vidas 
estão sendo colocadas em
risco.

(João Alberio Silva-

meses de gravidez, pode 
aumentar o risco de abor
to. Pode também fazer com 
que o feto sofra derrames 
cerebrais, danos cerebrais 
permanentes ou ataques 
cardíacos.

O Nacional Insti- 
tute for Drug Abuse (Ins
tituto Nacional da Toxico- 
dependéncia) relata que a 
exposição ao crack durante 
a gravidez pode causar pro
blemas significativos futu
ros em algumas crianças.

“Fui induzida a 
fumar crack. e foi aí que 
tudo deixou de funcionar. 
Estava a sair com algumas 
pessoas que naquela época 
considerava amigos muito 
chegados.

Sabem, é verdade 
o que dizem sobre o cra
ck: quando obtém aquela 
primeira pedra, não conse
guirá aquela euforia outra
vez.

(Hiana Alemida Sotiza-

Presos dentro da própria casa: O perigo nas ruas assusta!

/  •"O fiin da nxscna c apaias um 
meço'*
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Moradores da 
avenida Bernardo Sayâo, 
nos arredores do Portal 
da Amazônia, em Belém, 
estão preocupados com a 
falta de segurança da área. 
Placas implantadas pelos 
moradores na rua adver
tem para o perigo de as
salto.

As placas foram 
a forma encontrada pelos 
moradores do bairro do 
Jurunas para alertar visi
tantes. Os avisos estão por

toda parte. O retomo em 
que os motoristas têm que 
reduzir a velocidade é o 
momento em que os assal
tantes atacam.Quem teste
munha a ação dos bandidos 
tem medo de mostrar o ros
to. “ Esse fluxo de veículos 
muito grande, de turistas 
vindo conhecer a orla de 
Belém, acabou chamando 
atenção dos meliantes aqui 
pra essa área. E é frequen
te a quantidade de assaltos 
diários” , conta um morador

que preferiu não se identi
ficar. O corredor de acesso 
as ruas M arcüio Dias, Os
valdo de Caldas e traves
sa de Breves era rota de 
fuga dos assaltantes, mas 
os moradores bloquearam. 
“Só no dia de ontem, aqui 
tiveram oito assaltos. Co
locaram uma família intei
ra ai no chão.

(Luciano Fernandes- 
Operáriu -  Morador do 

Bairro Nova Ixmçóis)

Mande sua opinião pra gente!
«

Todas as quartas e sextas-feiras você tem a oportunidade de mostrar a sua op ruao. 
crítica ou sugestão a respeito do que está acontecendo no município. Partic’, ■ com

gente enviando um email para; jornaICanoticiasdclencois.com.hr
Aqui você tem o direito de falar!
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Facilpa promete reunir mais de 300 mil pessoas em 2013

Multidão lota evrnlo no último sábado durante show de duplas sertanejas de destaque nacional que não economizam nas grandes produções para agradar ao público

Geraldo Dias

Atualmente a FA- 
CILFA • Feira Agropecuária 
Comercia! e Industrial de 
Lençóis Paulista - é uma das

maiores e mais estrutura
das festas agropecuárias do 
Brasil. Mas o evento como 
conhecemos hoje, com uma 
produção minuciosa e tec
nologia de ponta, é resul

tado de mais de 30 anos de 
evolução e muito trabalho.

A feira nasceu em 
1977 para ser uma exposi
ção de gado leiteiro, e foi 
idealizada em parceria com

criadores de Agudos. A pri
meira edição foi organizada 
em um terreno onde funcio
nava a Indústria de Tecela
gem Fibiana, mais ou menos 
onde hoje fica o Centro de

Treinamento de Condutores, 
no final da Avenida Brasil.

As estruturas das 
barracas eram feitas de eu
calipto e para a coberta utili
zavam lonas, e as exposições

e julgamentos aconteciam 
nas ruas de chão batido. 
Dois anos depois e desfeito 
o pacto com os criadores de 
Agudos, as lideranças po
líticas lençoenses da época 
resolveram readaptar a feira 
para ser uma festa da cidade. 
Com apoio dos pecuaristas, 
agricultores. Sindicato Rural 
e da Prefeitura, em abril de 
1979, Lençóis Paulista passou 
a ler a sua festa de aniversário. 
E não ficaria em local im
provisado por muito tempo.

A prefeitura cedeu 
espaço para a construção 
do Recinto de Exposições 
“losé Oliveira Prado”. Mes
mo sem a estrutura que co
nhecemos hoje. em 1982 o 
recinto foi entregue e pas
sou a ser palco da Facilpa.

Aos poucos, e ao 
longo dos anos, o locai foi 
ganhando estrutura, e vie
ram os pavilhões, rampas, 
barracões, pistas, arqui
bancadas e restaurantes. 
Os anos 80 também trouxeram 
a indústria e comércio para 
junto da festa, para demons
trar produtos, prestação de 
serviços e tecnologia.

A Facilpa começa
va a conquistar sua credibi
lidade e se firmar como um 
evento de entretenimento e 
negócios do interior paulista.

Tereceira idade mostra espirito jovem em evento

A festa aconteceu neste último sábado no salão da Casa da Cultura

Geraldo Dias

A Fundação de Ação 
Social (FAS) promove nesta 
quarta (06) o Baile de Car
naval dos Idosos 2013. O 
evento deve reunir 1,2 mil 
idosos atendidos pela FAS 
participantes dos Centros 
de Referência da Assistência

Social (Cras), dos Centros de 
Atividades para Idosos (Cati) 
e de entidades conveniadas.

O objetivo do evento 
é ampliar as trocas culturais e 
vivências, além de incentivar 
a socialização e a convivên
cia comunitária entre os par
ticipantes, por meio de um 
baile de carnaval tradicional.

animado com marchinhas 
e canções típicas da festa.

O baile será reali
zado das 13h às 18 horas 
na sede soda! do Paraná 
Clube (Av. Presidente Ken- 
nedy, 2377, Vila Guaíra). 
“Será uma ótima oportuni
dade para os idosos atendi
dos pela FAS em suas diver

Motoiistas e o drama 
da história da área azul Desemprego é motivo de preocupação em Lençóis

sas unidades socializarem 
e trocarem experiêndas.

Queremos que todos 
se divirtam bastante nesse 
Carnaval, com toda a aten
ção que precisam e merecem” 
afirma a presidente da FAS, 
Mareia Oleskovicz Fruet. O 
evento tem apoio da Fun
dação Cultural de Curitiba.

Venda de materiais 
escolares aumenta 27%

Geraldo Dias

A Prefeitura de Te- 
resinu a>meça a notificar os 
proprietários de estaciona
mentos que ainda não se ade
quaram à Lei 4.162 de 2011, 
que regulamenta a presta
ção do serviço da capital. De 
- ‘ido com a Superinten
dência de Desenvolvimento 
Urbano /Cenlro-Norte, dos 
94 estacionamentos cadas- 
tradexs junto à prefeitura, 
mais dc 50 já foram notifica
dos no início deste ano, sen
do que a maioria não possui 
alvará de funcionamento. 
Segundo o gerente de fis
calização da SDU/Centro 
Norte, Alexandre Mariano, 
a fiscalização para identifi
car o numero de estaciona
mentos existentes no Cen
tro de Teresina começou na 
segunda semana dc janeiro.

“O prazo para eles 
se adequarem foi de um ano 
e terminou ainda em setem
bro do ano passado. Agora, 
iremos notificar esses pro
prietários e tentar identificar 
os outros que estão funcio
nando irregularmentc”, disse. 
O gerente de fiscalização disse 
iiinda que o prazo para ade
quação dos estacionamentos 
será de 10 a 15 dias. Quem 
não cumprir a determinação 
terá o alvará cassado e deverá 
fechar lotalmente o estabele
cí mento. “As notificações tam
bém serão feitas aos estabele
cimentos que tem alvará e não 
cumprem todas as exigências.

Durante nossas visi
tas, verificamos que a maio
ria ainda não possui nem 
acessibilidade e nem vagas 
reservadas para idosos e de
ficientes, não disponibili
zam banheiros e nem conta 
com a apólice de seguros que 
guarde pelo menos metade 
do valor do veículo”, conta. 
Outra irregularidade verifi
cada diz respeito ao fracio- 
namentü do preço cobra
do de acordo com o tempo 
de permanência no locai.

Çom tantas demissões a procura pelo seguro-desemprego se torna cada vez mais constante

Geraldo

A Região Metropo
litana de Salvador (RMS) 
registrou, no mês de no
vembro, uma queda na 
taxa de desemprego total.

De acordo com a 
Pesquisa de Emprego e De
semprego (PED), o índice 
passou de 18,6%, para 17,2%. 
A PED é uma pesquisa reali
zada pelo governo da Bahia, 
através da Superintendência

de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), autar
quia da Secretaria do Planeja
mento (Sepian), em parceria 
com o Dieese, Seade e Setre.

Em novembro, o 
contingente de desempre
gados foi estimado em 325 
mil pessoas, 26 mil a me
nos que no mês anterior.

Esse resultado deveu- 
-se ao aumento de postos 
de trabalho (26 mil) já que 
a PEA manteve-se estável.

No perío
do, foram criados 26 
mil postos de trabalho, 
elevandoocontingentedeocu- 
pados para 1.562 mil pessoas.

Segundo os prin
cipais setores de atividade 
econômica analisados, hou
ve crescimento nos Serviços 
(19 mil ou 2,0%) e naCons- 
trução (11 mil ou 8,0%).

Por outro lado, a 
Indústria de transforma
ção apresentou decréscimo .

Falta de qualificação 
profissional preocupa

Segundo o tipo de 
inserção ocupadonal, o 
contingente de trabalha
dores assalariados aumen
tou em relação ao mês an
terior (31 mil ou 3,0%).

Houve acrésci
mo no setor privado (27 
mil ou 3,1%) e no setor 
público (6 mil ou 3,8%),

Dentro do setor pri
vado, verificou-se crescimen
to no contingente de trabalha
dores com carteira assinada 
(25 mil ou 3,4%) e, com menor 
intensidade, no dos sem car
teira assinada (2 mil ou 1,5%).

Registrou-se aumen
to no contingente de empre
gados domésticos (4 mil ou 
3,3%), enquanto houve re
dução entre os trabalhadores 
autônomos (2 mil ou 0,6%) e 
no agregado outras posições 
ocupacionais, que inclui os 
empregadores, trabalhadores 
familiares e donos de negócios 
familiares (7 mil ou 10,6%).

No més de outubro, o 
rendimento médio real nâova- 
riou para os ocupados e man
teve-se relativamente estável 
para os assalariados (0,1%).

O Comércio e repa
ração de veículos automores.

Cruzam ento de trem  em faz vítima no final de semana

Motoristas agem sem prudência ao atravessar cruzamento

Geraldo Dias

Uma pessoa ficou 
ferida após um acidente no 
cruzamento de uma linha 
férrea em Horlolàndia (SP) 
na manhã deste sábado (26). 
Segundo a Guarda Munici
pal, um carro com cinco pes
soas foi arrastado por cerca 
de 50 metros ap()s a colisão 
com um trem. Foi o segun
do acidente no local, que não 
possui cancela, em dois dias.

O motorista foi le
vado para o Pronto Socor
ro Vila Real, mas fugiu do 
hospital duas horas depois, 
antes de receber alta. Pouco

depois, ele voltou ao local do 
acidente e esclareceu que es
tava nervoso porque não pos
suía a carteira de habilitação.

O condutor dis
se a Guarda que tinha ter
minado há pouco tempo 
o Curso de Formação de 
Condutores (CFC) e aguar
dava a chegada da carta pro
visória, que iria buscar na 
próxima terça-feira (29).

Ainda de acordo 
com a Guarda, o trecho do 
acidente foi interditado para 
0 serviço de resgate e remo
ção do carro. Um boletim 
de ocorrência foi registra
do na delegacia municipal.

Geraldo Dias

Os alunos de algumas 
escolas de Nova Friburgo. Re
gião Serrana do Rio, estão en
frentando diversos problemas 
nos primeiros dias de aula.

Na Escola Municipal 
Lelícia Soares, o mato alto nas 
calçadas ainda não foi retira
do e. de acordo com os pais 
dos alunos, parte da limpeza 
do espaço foi feita enquanto 
as crianças estavam na escola, 
no primeiro dia do ano letivo.

Os pais reclamam 
da falta de manutenção e 
também de profissionais na 
rede municipal. A Escola 
Nair Rodrigues, no bairro 
São Geraldo, foi interditada 
na última sexta-feira (15). 
A Defesa Civil inforjnou 
que o prédio foi interdita
do porque está com mui
tas rachaduras nas paredes.

O problema é que 
os pais de alunos só fo
ram informados que a es
cola não estava preparada 
para receber os estudantes 
no primeiro dia de aula.

De acordo com a 
Secretaria de Educação, fal
tam 850 profissionais na 
rede municipal, entre pro
fessores e merendeiras, o 
que afeta cerca de 1.000. dos 
19.200 estudantes matricula
dos em escolas da prefeitura.

O problema é que os 
pais de alunos só foram in
formados que a escola não 
estava preparada para rece
ber os estudantes no primei
ro dia de aula. O problema 
é que os pais de alunos só 
foram informados que a es
cola não estava preparada 
para receber os estudantes.

O problema e que 
os pais dc alunos só fo
ram informados que a es
cola não estava preparada 
para receber os estudantes 
no primeiro dia de aula.

O problema é que 
os pais de alunos só fo
ram informados que a es
cola não estava preparada.
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Plenário vira palco de pancadaria em Lençóis CURTAS
Geraldo Dias

O presidente da Câ
mara, deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
disse nesta segunda-feira que 
quer votar nesta semana o 
projeto de decreto legislati
vo que acaba com os 14® e o 
15® salários dos deputados.

O fim deste privilégio 
já foi aprovado, em 2012, no 
Senado, faltando a Câmara. 
Na gestão de Marco Maia (PT- 
-RS), à frente da Câmara, nun
ca houve acordo político para 
colocar a proposta em votação.

O assunto será dis
cutido entre Henrique Alves 
e os líderes, nesta terça-feira. 
- Minha intenção é colocar 
(em votação) esta semana. 
Vou conversar com os líde
res - disse Henrique Alves. 
Henrique Alves negou que o 
fim do beneficio, concedido 
a cada início e final de ano,

Vereadores se agridem durante discussão em votação para novo presidente Ja Câmara

seria compensando por um 
aumento salarial dos venci
mentos. Na verdade, como o 
teto do fimcionalismo deverá

Parlamentar tenta se justificar durante discurso na Câmara

Vereador deve 
devolver desvio
Geraldo Dias

A Prefeitura de Len
çóis Paulista recebe a par
tir de segunda-feira, 19 de

dezembro, as inscrições 
para o preenchimento de 
vagas por meio de concur
so público para 14 cargos. 
As inscrições devem ser fei
tas somente pela internet 
até o dia 25. no site da Pre
feitura Municipal -  
Iencoispaulista.sp.gov.br.

O candidato deve

subir assim que o Orçamento 
da União for aprovado, em 
seguida os parlamentares de
verão aprovar sua equipara-

acessar o link -  Concur
sos Públicos: para se ins
crever ou obter mais in
formações, clique aqui.

A taxa de inscrição, 
entre R$ 25,00 e R$ 50,00, pode 
ser paga em qualquer agência 
bancária. O pagamento deve 
ser feito até o próximo dia 
útil da data final da inscrição.

A Diretoria de Re
cursos Humanos informa que 
para todos os cargos, está pre
vista avaliação funcional após 
45 dias iniciais de trabalho.

A seguir os car
gos. número de vagas e 
padrão salarial inicial. 
A Prefeitura de Lençóis Paulis
ta recebe a partir de segunda- 
-feira, 19 de dezembro, as ins
crições para o preenchimento 
de vagas por meio de con
curso público para 14 cargos.

çào aos salários dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que são o teto salarial 
dos funcionalismo federal.

Não tem nada a ver 
(uma coisa com a outra)
- rebateu Henrique Alves. 
O projeto que acaba com 
os 14® e 15 salários é de au
toria da então senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR). 
hoje mmistra da Casa Civil.

O presidente da Câ
mara disse ainda que quer co
locara reforma política em vo
tação já em março. Essa é uma 
bandeira que todos os novos 
presidentes da Casa colocam, 
mas nunca conseguem cum
prir. Para Henrique Alves, a 
Câmara precisa votar, sem 
se preocupar com consenso.
- Quero colocar a reforma po
lítica no més de março. Que 
essa Casa vote os projetos!

O que prejudi
ca a Casa, sua imagem, é 
não votar. Quem tem voto, 
aprova. Quer ver essa Casa 
votando, debatendo palpi
tando - disse Henrique Alves.

Cântara aprova fim 
do 14" e 15" salário

A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quarta-feira (27), em vo
tação simbólica, o projeto 
que determina o dos 
14® e 15® salários pagos 
todos os anos a senado
res e deputados federais.

A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta

Renan começará a 
definir pauta

A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quarta-feira (27), em vo
tação simbólica, o projeto 
que determina o fim dos 
14® e 15® salários pagos 
todos üs anos a senado
res e deputados federais.

Câmara elege novo presidente

Novo presidente faz primeiro discurso e fala sobre alianças

Geraldo

Na sessão da câmara 
de Lençóis Paulista a polê
mica ficou em torno do au
mento no número de verea
dores. Serão duas cadeiras a 
mais nas próximas eleições.

O prazo para decidir 
sobre o aumento estava no 
limite e a decisão foi tomada 
na sessão da noite passada.

Atualmente são 10 
parlamentares na casa, mas 
por lei, por decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral.

Dilma participa de 
jantar com PMDB

A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quarta-feira (27). em vo
tação simbólica, o projeto 
que determina o fim dos 
14® e 15® salários pagos 
todos os anos a senado
res e deputados federais.

A Câmara dos 
Deputados aprovou nesta

Lula se compara a /
Lincoln
A Câmara dos 

Deputados apnwou nesta 
quarta-feira (27), em vo 
tação simbólica, o projeto 
que determina o fim dos 
14° e 15® salários pagos 
todos os anos a senado
res e deputados federais.

A Câmara dos

Polícia faz a maior apreensão de drogas dos últimos anos CURTAS n

Civil apreende 50 tabletes de maconha que estavam escondidos em fundo falso de veículo

Geraldo Dias

A  apreensão de cerca 
de trés toneladas de maconha 
em um caminhão nesta sexta- 
-feira (21) na MG-184, entre 
Conceição da Aparecida e 
Carmo do ILio Claro (MG), 
foi a maior da droga no estado 
durante todo o ano dc 2012.

Segundo a Polícia 
Civil, o material apreendi
do, que veio do Paraguai, 
pertencia a um dos maio
res traficantes do estado- 
Trés pessoas foram presas.

Antes da apre
ensão, a droga havia pas
sado por Campinas (SP).

A polícia descobriu 
que a maconha seria transpor
tada para o Sul de Minas na 
noite desta quinta-feira (20).

Foram 50 policiais 
envolvidos no trabalho de 
monitoramento e apreensão.

As cerca de três 
toneladas estavam em
baixo de engradados.

O motorista que 
faz parte da quadrilha dis
se que recebeu R$ 5 mil 
para transportar a droga.

Segundo o delegado 
l iago Ribeiro, o grupo vinha 
sendo investigado há um ano.

O caminhoneiro, 
a esposa dele que também 
estava no veículo e um ou
tro suspeito de integrar a 
quadrilha foram presos.

Foram 50 policiais 
envolvidos no trabalho de 
monitoramento e apreensão. 
As cerca de três toneladas esta
vam embaixo de engradados.

Menores apreenidos 
consumindo Crack

Segundo a Policia 
Civil, o material apreendi
do, que veio do Paragu" f 
pertencia a um dos maiores ■='' 
traficantes do estadoTrês 
pessoas foram presas

De acordo com a 
Polícia Militar, recebia car 
ros roubados em um galpão, 
onde eram desmontadoí-.

Desmanche de carros em Lençóis Paulista» por causa de ciumes residecias no Núcleo

Mais um caso de 
desaparecim en to

De acordo com a 
Polícia Militar, recebia car
ros roubados em um galpão, 
onde eram desmontados 
e suas peças, revendidas.

De acordo com a 
Polícia Militar, recebia car
ros roubados em um galpão.

suia
que

Quintal de cp^a era usado com local de desmache de veículos

Da Redacào

A polícia prendeu 
12 suspeitos em um des
manche de veículos no Par
que Edu Chaves, bairro da 
2U>na Norte de São Pauio, 
na tarde desta quarta-feira 
(6). De acordo com a Polícia 
Militar, a quadrilha recebia 
carros roubados em um gal
pão, onde eram desmonta
dos e suas peças, revendidas.

A estimativa é 
que as peças de 150 vei- 
culos estivessem no local. 
Uma denúncia anônima levou 
os policiais ao galpão, situado 
n km 87 da Rodovia Fernão 
Dias, por volta das 13h30.

Ao chegar, a PM en
controu um Voyage sendo 
preparado para o desmanche.

A garagem onde o 
carro era desmontado pos
suía isolamento acústico e

todas as ferramentas ne
cessárias para a atividade.

Segundo a po
lícia, o galpão não pos-

nenhuma fachada 
pudesse identificá-lo.

Os carros rouba
dos eram recebidos por um 
portão na parte da fren
te do estabelecimento.

Entre os presos estão 
os dois donos do desmanche, 
funcionários, o proprietá
rio do galpão e três clientes.

Ainda segundo a 
corporação, as peças não 
poderão ser identifica
das, pois todas as numera
ções haviam sido raspadas.

A garagem onde o 
carro era desmontado pos
suía isolamento acústico e 
todas as ferramentas ne
cessárias para a atividade.

Segundo a po
lícia, o galpão não pos
suía nenhuma fachada 
que pudesse ídentíficá-lo. 
Ao chegar, a PM encon
trou um Voyage sendo pre
parado para o desmanche.

Da Redação

Na manhã desta 
sexta-feira, Anderson So
ares de Souza, de 23 anos. 
compareceu ao local de tra
balho de sua ex-mulher, 
Maria Dulcineia de Leite, 
de 26 anos, e a fez de refém.

Durante todo tempo, 
o homem pressionou uma 
faca no pescoço da Maria, 
deixando várias escoriações.

Após duas horas de 
negociações com equipes da 
Polícia Militar e do Grupo 
de Operações Especiais, o 
homem aceitou se entregar 
e liberar a ex-mulher, que 
saiu sem nenhum ferimento.

Maria e Ander
son foram casados du
rante cinco anos e há dois 
meses estavam separados.

O casal tem duas 
filhas, com 5 e 3 anos. 
Segundo a delegada regio
nal Anita Érica Wessel Xan- 
der, Anderson é reinciden
te na lei Maria da Penha.

Da Redação

A polícia prendeu 
12 suspeitos em um des
manche de veículos no Par
que Edu Chaves, bairro da 
Zona Norte de São Paulo, na 
tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com a Po
lícia Militar, a quadrilha rece
bia carros roubados em um 
galpão, onde eram desmonta
dos e suas peças, revendidas.

A polícia prendeu 
12 suspeitos em um des
manche de veículos no Par
que Edu Chaves, bairro da 
Zona Norte de São Paulo, na 
tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com a Po
lícia Militar, a quadrilha rece
bia carros roubados em um 
galpão, onde eram desmonta
dos e suas peças, revendidas.

A polícia prendeu 
12 suspeitos em um des
manche de veículos no Par
que Edu Chaves, bairro da 
^ n a  Norte de São Paulo, 
na tarde desta quarta-feira.

PM realiza palestra 
educativa em escola

De acordo com a 
Polícia Militar, recebia car
ros roubados em um galpão, 
onde eram desmontados 
e suas peças, revendidas,

A polícia prendeu 
12 suspeitos em um des
manche de veículos no Par
que Edu Chaves, bairro da 
Zona Norte de São Paulo.

Dois jovens pegos 
furtando bicicletas

Após duas ho
ras de negociações com 
equipes da Polícia Mili
tar e do Grupo dc Opera
ções Especiais, o homem 
aceitou se entregar e libe
rar a ex-mulher, que saiu 
sem nenhum ferimento.

Durante lodo tem
po. o homem pressionou.
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VENDE-SE
Casd no J<ird)m Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro. 1 sala. Ótíma 
(ocalúaçâo: (aceita h- 
rancíam ento) . Tr. na 
Im obiliária 21. Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone; (14) 
3 26 3 ^ 2 1  - www.imobi- 
H aríalll^ xiòm .br

*

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banhetrtx 1 sala. Ótima 
localização; (aceita ft- 
nanoamento) . Tr, na 
(mobiliária 21. Rua 13 de 
M a». 430. Telefone: (14) 
3263*0021 - www.imobi- 
hana21Lp.com.br

Casa no Jardim Vilage - 
oom 3 quartos, 1 banhei
ro. 1 sala. Ótima localiza
ção; (aceita h

Casa no Jardim  Vila* 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. (ÍIHma 
localização; (aceita h* 
nanoamento) . Tr. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
Mak). 430. Telefor^e: (14) 
3263*0021 - www.imobi- 
liaria21Lp.com .br

Casa - no Jardim  Vila- 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 saia. óhm a 
hxaláação; (aceita fi* 
nanoamento) . Tr. na 
Imobiliária 21. Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone: (14) 
32630021 •

Casa no J,*»^lm Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
bartheiro, 1 saia. Ótima 
localização; (aoeita R- 
nanoamento) Tr. na 
Im c^iilárle 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone; (14) 
3263-OOQl - www.imobi- 

*da21U > rcr.,Jx

C a u  no Jarif.m  ''liage 
- oom 3 quartos 1 ba
nheiro. 1 sate Utim a Io- 
cafizaçâo;

no Jardim  ^la- 
ge • oom 3 quartos. 1 
banheim, 1 sala. Ótima 
kxaRzação' (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobiliária 2X  Rua 13 de 
Mak>. 430. Telefone: (14) 
32634XJ21 - www.imobi- 
{laría21t4)xom .br

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro^ 1 sala. Ódrna 
localização; (aceita f i
nanciamento) . Tr. na 
Imobiiiártz. 21, Rua 13 de 
M aio,430. Telefone: (14) 
32630021-

Casa no Jardim Vilage - 
com 3 quartos, 1 banhei
ro. 1 sala. Ótim a localiza
ção: (aoefta fi

Casa no Jardim Vila- 
ge com 3 quartos, 1 
banheiro. 1 sala. ótim a 
localização; (aceita fv 
nanoamènto) . Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobÍ- 
liaria21Lp.com .br

Casa no Jardim  Vila- 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobiiiána 21. Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone; (14) 
3263*0021 - www.imobi- 
tiana21Lp.com.br

Casa no Jardim  Víla- 
ge - com 3 quartas. 1 
banheiro, 1 sala Ótima 
localização: (a c ^  fi
nanciamento) . Tr. na 
im obiliária 21. Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone; (14) 
3263-0021 • wwvwmobi- 
ltaria21Lp.com.br

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi- 
rsarKiamento) . Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - wvvw.imob>- 
liaiia21Lp.com .br

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sa ia  ótim a 
locaiúaçâo; (aceita fi- 
naiiciam ento) . Tr. na 
ImobHiárla 21. Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 • www.imobi- 
naria2Up.oom .br

RESIDÊNCIAS
LOCAÇÃO

Casa no Jardim  Viia- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sa la  ótim a 
tocalização; (aceita fi- 
nanciam ento) . Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone; (14) 
32630021 •

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro. 1 sala. Ótima 
localização; (aceita h- 
nandam ento) . Tr. na 
Imobihária 21. Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone; (14) 
3263-0021 • w^mimobh 
liana21Lpxom .br

Casa no Jardim  Viiage 
• com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 saia. Ótima lo- 
cailzâ ;̂

Casa r»  Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. ótim a 
localização: (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobiiiána 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -www.imobi- 
liana2Up.com .br

no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. r\a 
tmobtiiária 21, Rua 13 de 
M aio, 430i Teleforie: (14) 
3263-0021 • www.imobi- 
liana21Lp.com.br

Casa no Jardim Viiage - 
com 3 quartos, 1 banhei
ro. 1 sala. ótim a localiza
ção; (aceita f)

no Jardim Vlla- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tf. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -www-imobi- 
)iaria21Lp.com .br

Casa no Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -

Casd no Jardim Vila- 
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
32630021 - www.imobi- 
liaria21Lp.com .br

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

Casa no Jardim VUa- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização, (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Im obiliária 21. Rua 13 de 
M a» . 430. Telefone; (14) 
32630021 - www.imobi- 
líaría2Up.cDm .br

Casa r »  Jardim Vila- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (acélta fi
nanciamento) . Tr, na 
Im obiiiána 21, Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -

no Jardim \^la- 
ge • com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobiriárta 21, Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
32630021

Casa no Jardim Viiage 
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 Casa no Jardim 
Viiage • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita finan
ciamento)

O PAT INFORMA 
j OPORTUNIDADES DE 
\  EMPREGOS DISPONÍVEIS

4 fs « v v * n  (3 VigM J 
Afm »Jor 09 Cwcrwto (2 V sçm i 
Aãtme t9dof^gtêf»Oof d» VidI» 

/Vtftrac0^/
AMf**pofe AOrninur rst/vo 

Ai9909m  49 BêlCéo (Em  iram r} 
AiandanM 6aono •  T o »  /AnireM  

0om 9tfícas/
Aum ér de CmUvi»

AidrUur d» CofítrVff 09 Ooauoaoa
09 Cozm a (2 *agasl 

4tnaAar d* CntfTMOUM»
AuwMf 09 D9fi9rtafn9nto 

P»9909à'ComàÒil 
AuttM f 09 á4»rc*n#<vr> 
AuatêfdB $oi090ot 
AuxAéf Finanoaifo 

AuM ér (i9r9l fJam nopernj 
Aii»h9f Kê9c6ncc/AA90of 

de Atanuwnpdo 
CArp>ini»o 

C999Ó0
Com rof aitotwa fCurao r n  - roo- 
ntoo de f/arueçdu dnoOiMnajj 

Cortador d» Vidro 
CoMUfOíTê

Coarunwa tAMoMiu Reta e Oreno-
do*J

OMoeaeoor / rre tw rw  «m Sáo
Cé/loái

OonmtKAf^êanêVÈ (9 Vagu} 
tM noÈtê 09 AiAoa i2 Vègé»)

éttOKiàiÂ 09 UOmmnçéo tiMJuãlnoi
l i  ¥9gés -  Curao w#<y?o*ni e w iii •

NRtOt
tMOKiu» 09 Aiaouençao 

gfipenfieáno d»

Féanm^ê 
Géfçoto 

inMiA'èdcf 09
t i« e  09 Proouçoo fngçrmco 

LartfiA o» fhoOuçéú (Pmtkjtn* 
(XlOÜOít 

LombéOOl
Liá)nhC90ufrfftif9\tt4 

MeoAfvce d* M9Hut9nçéú de AiJoê 
Mk * k d  de MBHutangjio d r 

Ó nttui
tiecámco de Pes«dh.«

**9c9i9co09M utorát> nel 
U 9eitw e dm TfMura» 

ááMde^unürMdur de oòreji 
fCuriKlriiÇdo C imO 

áAniadbr de AneúnnylTorroe 
fSem exriern«(ci« CONTMTAÇÂO  

(UFOIATA) 
ycMttaOor 09 KkM9Hi

Montador de So^ 
JUoronsKa de Conanheo iCHH D )' 

M xim O ]irtoo fP *iD o u C 9 M O m  
Moeonsu d» Õrsbus 01r0a<» Csciaer 
Operador d# Conto para ^degMo 

fSem erpenencidj 
Operador de Ceots para o Pedág» 

(Excvsuto pam matoofí»» em 
At9i0Ci0kU

Operador de Caldeira 
Operador de EmpeRadecra 

Operador de rm^açeo 
O peradv de Maouine de Code e 

Oobra C ii» a  de Meroí 
Cperadord» Pis-Carrageriletra 

Operador'de M êqjtna de Prensa 
{ProAaoo R90d9do9>

Uoaredor de APnr Pd-Carrepeoeire 
O perador^ ReOo-£fceiradMra 

Operador de TeiemamaO/ip 
Cperadoroa Jom ofCN Ci^u Vaçeaj

Padecro
Pedreiro ^  Vapos;

PtfÉOr iridusrnoJ (2 Vagas: 
Paza»»
ítofTairo

AoHesaor de Espanhol 
ProtaucrO a Inglas (fà,enow em

tngíàs)
Aiefessof de Jnpies fileiras 

CursandaComptato e oomerse- 
çaoavançaaoj

Pfolaaaof de íngUs tGtaOuoçío em 
Ledas ov ZiaduçJci f2 Vagas) 

Mecepcrcrvaia (Vagos ASascuime 
Sem tioatiO fíCiè) 

Hacuparaúof tia  Credtfo (Som ex- 
penancia • £oyw a» Uaiaan Pma- 

choaaodoj 
Serradietm 

Sdrvertte de Oonu 
Servyçoe G afé» (Em  m aüatfM t) 

Serviçot GerAM (Áraa de khcAmcA) 
SiparwaexCoaraanacibr de Veno» 

Superviety Oa Uanutanção Macãrv- 
ca vaicMOé Pesaobe 

Tapeceeo 
recmcu AgrKula

Ttiçruco Oa Eiiíafntagarn tío fruo- 
ad» (7 Vages; 

fiatmffmOur Puni'
Tratontas Ag/tocjla (3 VepwJ 

Vendnârr p  vagmi) 
VanOador t  «Jomus (BotmíüM 

Vtgm nom siai
Vtstofia Vo-tudor (Sun/ lupm/éfKia 
Dtwombtiirar comn ou m tin p m  

fraàelhol

Casa no Jardim Vila- 
ge com 3 quartos. 1 
banheiro. 1 sala. ótim a 
localização; (aceita fi- 
nanclaniento) . Tr. na 
imobiiiána 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone; (14) 
326.3-0021 • vrww.imobl- 
llaria21Lp.<»m.br

Casa r»  Jardim Viiage - 
com 3 quartos, 1 banhei
ro, 1 sala. Ótima localiza
ção; (aceita R

TERRENOS/
SÍTIOS

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; ’(a c ^  R- 
nanoamento) . Tr. r>a 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefof^e; (14) 
32634XJ21 - wiAgrtí.imobi- 
liaria21Lp.com .br ^

no Jardim Viia
ge ' com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
nanciamento) . Tr. na 
Imobiiiána 21, Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone; (14) 
3263-0021 -www.imobi- 
lia ria21Lp.com.br

Casa no Jardim Viiage - 
com 3 quartos, 1 banhei
ro, 1 sala. ótima-localiza-

•  I

ção; (aceita fi

Casa no Jardim Viia
ge ■ com 3 C)uartos, }  
banheiro. 1 sala. Ótima 
localização: (aceita R- 
nanciamento) . Tr. na 
Im obiliária 21,'Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.lmobi- 
liana21Lp.com .br

Casa no Jardim VOa- 
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 saia. Ótima 
localização; (aceita fi- 
narKiam ento) . Tr. na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
32634X)21-

Câsa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização: (aceita R- 
nanciamento) . Tr. na 
Im obiliária 21. Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobi- 
Uaha21Lp.com.br

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

Casa no Jardim Viia
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
i>arK>amento) . Tr. na 
Imobiiiána 21, Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobh 
llana21Lp.com ,br

Casa r>o Jardim Vüa- 
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização: (aceita R- 
nanciamento) . Tr na 
Im obiliária 21, Rua 13 de 
M aio. 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -

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

Casa no Jardim Viia
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro. 1 saia. Ótima 
localização; (aceita R- 
nandamento) . Tr. na 
Imobiiiána 21, Rua 13 de 
M aio. 430. Telefone; (14) 
3263-0021 • www.imobi- 
liaria21Lp.oom.br

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização: (aceita R- 
nancíamento) . Tr. na 
Imobiiiána 21, Rua 13 de 
Maio, 430.7blefone:(14) 
3263-íX)21 - wwwjinobl- 
llara2lLp .com .br

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. ótim a 
localização; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
Maio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobi- 
liarta21Lp.aom.br

Casa no Jardim Viiage - 
com 3 quartos, 1 banhei
ro, 1 sala. Ótima localiza-

*

ção; (aceita R

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótirna 
localização, (aceita f i
nanciamento) . Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
Maio. 430. Telefone: (14) 
3263-0021 • www.imobi- 
liaria21U> .com.br

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
nandamento) . Tr. ria 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M a». 430, Telefone: (14) 
32630021-

Casa r»  Jardim Viia
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
nanaam ento) . Tr. na 
Im obiliária 21. Rua 13 de 
M aio, 430. Telefone: (14) 
3263-0021 -www.imobi- 
nana21Lp.com.br

Casa no Jardim Viiage 
- com 3 quartos, 1 ba
nheiro. 1 sala. Ótima k>- 
catizáção;

Casa no Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
nanoamento) . Tr. na 
Imobiliária 21, Rua 13 de 
M a» . 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobi- 
liaria21Lp.com .br

Casa r»  Jardim Viia
ge • com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 saia. Óhma 
locatlzação; (aceita fi
nanciamento) . Tr. na 
Imobilidria 21, Rua 13 de 
M a» , 430, Telefone: (14) 
3263-0021 -

Casa no Jardim Viiage 
• com 3 quartos, 1 ba
nheiro, 1 saia. Ótim a lo
calização:

Casa r »  Jardim Viia
ge - com 3 quartos, 1 
banheiro, 1 sala. Ótima, 
localização; (aceita R> 
nanoamento) . Tr. na 
lm obiUáría21,Rua 13 de 
M a» , 430. Telefone: (14) 
3263-0021 - www.imobi- 
liarla21Lp.com .br

Casa no Jardim Viiage 
- oom 3 quartos, 1 ba
nheiro. 1 saia. ótim a lo
calização;

Casa r »  Jardim Viia
ge - com 3 quartos. 1 
banheiro, 1 sala. Ótima 
localização; (aceita R- 
nanoamento) . Tr. na 
Im obiliária 21. Rua 13 de 
M a», 430. Telefone; (14) 
3263-0021 - www.imobi- 
liaria21Lp.com .br

Casa no Jardim Viiage - 
com 3 quartos, 1 banhei- 
roí Is a la .

CARROS
VENDE-SE

B l a z e r 9 8 b r a n c a  
6CC., gâs. Impecávell 
$16m iloudá Rnanc 
S 4 m i l e n t - F / - 3 5 x  
$S50R  3011-1537

Escort 96 prata ac. 
proposta 3239-7272

FoKTrend 09/10 ,4 p , 
doc ok, 4  pn. novos, 
ótima conservação, 
único d o r» , partic. 
F:8173-6S88

F o r d K a 2 0 1 1  
vermelho. 21.000 km, 
único dono F; 3879- 
7970/9707-2080

Financio direto p/ 
particular O t taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n o  
2006 flex, L 4 , compl. 
4 p t a s . 2 0 m i l .  
Focus.2005, compl. gas 
4 ptas, 1 .6 ,20  mil

F-3238-4S70/9636.
0340

SIOLTZ CD/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
S79.900C»0Autovell 14 
3019-4919

Meriva M axx.1.8 ,06/06, 
completa, (- a ír bag),
68 m il km, partic. 
$ 2 2 m ilf: 3238-2157/ 
8156-8366

8 l a z e r 9 8 b r a n c a  
6 a ., gas. Impecávell 
S l6m iloudáRnanc 
$ 4 m i l e n t  + / - 3 6 x  
$550 F: 3011-1537

Esoort96 prata ac. 
proposta 3239-7272

Fox Trend 09/10 ,4p., 
doc. ok, 4 pn. novos, 
ótima conservação, 
único dono, partic.
F : 8173-6888

F o r d K a 2 0 1 1  
vermelho. 21.000 km. 
unico dono F: 3879- 
7970/ 9707-2080

Financ» direto p/ 
oarticular O t.taxa 
Cenualf-3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n o  
2006 floc, 1 4 , compl. 
♦ p t» T rtV im + .--  
Focus.2005, compl. gas. 
4 ptas, 1 .6 ,20  mR

F-3238-4570/9636-
0340

SIOLTZ CO/comp.Okm 
preta/bca/ prata apersas 
$79.900,00 Aulovell 14 
3019-4919

Menva M a » ç l.8 ,06/06, 
completa, (-airbag),
68 m il km, partic 
$ 22 m il F; 3238-2157/ 
8156-8366

Finanao direto p/ 
particular ÓL taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n o  
2006 flex. 1.4, compl. 
4 p t a s . 2 0 m i l .  
FOCUS.200S. compl. gas.
4 ptas. 1 .6 ,20  mil

F3238-4S70/9636-
0340

SIOLTZ CO/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.90000 Aütovell 14 
30194919

Meriva M axx.1.8 ,06/06. 
completa, (-a irtiag j,
68 m il km, partic.
$ 22 m il F : 3238-2157/ 
815&8366 /  8156-8366/ 
81568366

8 l a z e r 9 8 b r a n c a  
Scc.g as. Impecávell 
$16mil ou dá Rnanc 
$ 4 m i l e n t  + / - 3 6 x  
$550 F: 3011-1537

£scort 96 prata ac 
proposta 3239-7272

Fox Trend 09/10 ,4p.. 
doc ok. 4  pn. novos, 
ótima conservação, 
único dono, partic.
F: 8173-6888

F o r d K a 2 0 1 1  
vermelho, 21.000 km. 
unico dono F: 3879- 
7970/ 9707-2080

Financ» direto p/ 
particular Ó t. taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 . a n o  
2006 flex. 1 .4 , oompl. 
4 p t a s . 2 0 m i l .  
Focus.2005, compl. gas. 
4 ptas, 1 .6 ,20  mit

F:3238-4570/9636
0340

SIOLTZ CD/cDmp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.900,00 Autovell 14 
3019-4919

M eriva M axx.1.8 06/06, 
completa, (- a ir bag),
68 mi) km, partic.
$22 mil F: 3238-2157/ 
8156-8366

B l a z e r 9 8 b r a n c a  
6cc,g as. Impecável! 
$16m ilou dá Rnanc 
$ 4 m i i e n t - F / - 3 6 x  
S5S0F: 3011-1537

Escort 96 prata ac 
proposta 3239-7272

Fox Trend 09/10 ,4p., 
doc ok, 4 pn. novos, 
ótima conservação, 
unico dono, partic.
F: 8173-6888

F o r d K a 2 0 1 1  
vermelho. 21.000 km, 
único dono F : 3879- 
7970/ 9707-2030

Financio direto p/ 
particular Ó t taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n o  
2006 flex, 1.4, oom):̂ . 
4 p t a s . 2 0 m i l .  
Focus.2005. compl. gas. 
4 ptas, 1 .6 ,20  mil

F;3238-4570/9636-
034D
SIO UZ CO/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79^00,00 Autovell 14 
30194919

Menva M axx.1.8 06/06, 
completa, (- air bag).
68 mil km, partic 
$ 22 mil F : 3238-2157/ 
8156-8366

Financ» direto p/ 
partKularÓ t. taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 . a n o  
2006 flex, 1,4. compl. 
4 p t a $ , 2 0 m i l .  
Focus.2005, compl. gas.
4 ptas, 1 .6 ,20  mil

F32384570/9636
0340

SIOLTZ CD/oomp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.900,00 Autovell 14 
30194919

Meriva M axx.1.8 ,06/06, 
completa, (- air b ^ ),
68 mil km, partic,
$22  mil f : 32382157/ 
B1S&8366

SIOUZ CO/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.900,00 Autovell 14 
30194919

P e u g e o t 2 0 6 . a n o  
2006 flex, 1.4, compl. 
4 p t a s . 2 0 m l l .  
Focus.2005, compl. gas. 
4 ptas, 1 .6 ,20  mil

F:32384570/9636-
0340

SIOLTZ CO/comp.Ckm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.90000 Autovell 14 
30194919

Meriva M axx,L8  06/06, 
completa, {• air bag),
68 m il km, partic 
$22 mil F; 32382157/ 
8156-8366

8 l a z e r 9 8 b r a n c a  
6 a ., gas. Impecávell 
$16mll ou dá financ 
$ 4 m l l e n t + / - 3 6 x  
$550 F: 3011-1537

Escort 96 prata ac. 
proposta 323 87272

Fox Trend 09/10 ,4p.. 
doc. ok, 4  pn. novos, 
ótima conservação, 
único dono, partic.
F; 8173-6888

F o r d K a 2 0 1 1  
venmelho, 21.000 km, 
único dor» F: 3879- 
7970/ 9707-2080

Financio direto p/ 
particular ÓL taxa 
Central F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n o  
2006 flex, 1.4, compl. 
4 p t a s . 2 0 m i i .  
Foais,2005, compL ^ s . 
4 ptas, 1 .6 ,20m il

F32384570/9638
0340

SIOLTZ CD/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.900,00 Autovell 14 
30194919

Meriva M axx.1.8 ,06/06, 
completa, (- air bag),
68 mü km, partic.
$22 mil F; 32382157/ 
81S&-8366

Finando direto p/ 
particular Ó t taxa 
Centra) F. 3237-3525

P e u g e o t 2 0 6 , a n u  
2006 flex, 1.4, compl. 
4 p t a s . 2 0 m i l .  
Focus,2(X)5, oompl. gas. 
4  ptas, 1 .6 ,20  mil

F:32384570/9638
0340

SIOUZ CD/comp.Okm 
preta/bca/ prata apenas 
$79.900D0 Autovell 14 
3019^919

M eriva M axx.1.8 06/06, 
completa, (- a ir bag),
68 mil km, partic 
$ 22 mil F : 3238-2157/ 
8156-8366

CARROS
COMPRA-SE

Compro carros adma de 
2007 pago à vista: 
Ecosport Resta Sedan, 
Spacefox, Crossfox, 
Voyage, Gol 65 , Fooç 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch.Astra Hatch, 
Vectra, Prism a, Captiva. 
Qvlc, Corotla, City, Fit, 
CRV, Focus Hatch, bx. 
km. 9711-6699

Assumo veicfinanc 
mesmo z/ pare. em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 p^ o  à vista Cel. 
(14)97682628

O e k o A u t o m o v e i s  
estamos comprando 
Tel.32383061

O
Xm

n II  O i? POO»

NtúOaOS IMOBIUARIOS

Vtogoj voHdos de ocordp com opnuo deitnninodo p eh  emf>rc90ííor 

Para cadMramw«> ne (iMBma através do PAT. battiromparaotr portviehr R6, O f,
dt trabalio, CompiOMnia de Lndereço • Mumwe do m  (Pw* qum  pooulr}

12«i-1300 Aarnat 2 ou no M T R »  Cal Joaquim SabrtH, 11 • Certro.

Avaliação Mercadológica 
Documentação Registrai 

• Assessoria Jurídica 
Assessoria para Financiamento

Compro carros aam a de 
2007 pago a vista: 
Ecosport Fiesta Sedan, 
Spacefox, Crossfoo, 
Vovage. Gol G5. Fox. 
Tucson, C4 Palias. C4 
Hatch, Astra Hatch, 
Vectra, Prism a, Captiva, 
Ovfc. Coro lla ,C itv,Fii, 
CRV. Focus Hatch, bx, 
km. 9711-6699

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ pare em a- 
traso dou quitação 
30212070/975S2008

Compro carro adma 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14)9768-2628

Compro carros aam a de 
2007 pago á vista; 
Ecosport. Fiesta Sedan, 
Spacefox. Crossfcoç 
Voyage, Gol 6 5 , Fox. 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch. Astra Hatch, 
VeGra, Piism a, Captiva, 
Civic. Corolla, City. Fit. 
CRV. Focus Hatch. bx. 
km. 9711-6699

A ssun» veicfinanc 
mesmo c/ pare em a- 
traso dou quitação 
30212070/97S52008

Compro carro adma 
de 2007 pago à vtsta O i. 
(14)9768-2628

Compro carros aam a de 
2007 pago à vista: 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
Spacefox, Cíossfox. 
Voyage, Gol 6 5 , Fox, 
Tucson, C4 Palias. C4 
Hatch, Astra Hatch. 
Vectra, Prism a, Captiva, 
Civic, Corolb. City, R t  
CRV, Focus Hatch, bx. 
km. 9711-6699

Assuf»» veichnanc 
mesmo c/ pare em o- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compto carro acima 
de 2007 pago a vista Cel. 
(14)97682628

Compro carros adm a de 
2007 pago à vista: 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
Spacefox. CrossfoK. 
Voyage, Gol G5, Fox. 
Tucson. C4 Palias, 04 
Hatch, Astra Hatch. 
VeGra, Prism a, Captiva, 
Civic. Corolla, City. Fit, 
CRV, Focus Hatch. bx. 
km . 9711-6699

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ pare em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14) 97682628

Compro QiTQS aom a de 
2007 pago à vista: 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
Spacefox, CrossfoK, 
Voyage, Gol GS, Fox, 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch, Astra Hatch, 
VeGra, Prism a, Captiva, 
CMc, Corolla, City, F it 
CRV, Focus Hatch, bx. 
km . 9711-6699

Assumo \«le.Rnanc 
mesmo c/ pare em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 pagoá vista Ce). 
(14) 97682628

Compro carros aom a de 
2007 pagoá vista: 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
Spacefox. Crossfcw. 
Voyage, Gol G5, Fox. 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch, Astra Hatch, 
VeGra, Prism a, Captiva, 
Civic, Corolla, Ctty. Fit, 
CRV, Focus Hatoh, bx, 
km . 9711-6699

Assumo veicfinarK  
mesmo c/ pare em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14)9768-2628

Compro carros adm a de 
2007 pagoá vista; 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
Spacefox, CrossfoK, 
Voyage, Gol G5, Fox, 
Tucson, C4 Pailas, C4

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ pare em  a 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 pago á vista Cel. 
(14)97682628

Compro carros acima de 
2007 pago avista : 
Ecosport Fiesta Sedan, 
SpacefoK, D ossfox 
Voy^ e, Gol G5. Fox, 
Tücsoa C4 Palias, C4 
Hatch. Astra Hatch, 
VeGra, Pnsma, Captiva, 
CMc, Corolla, City, R t 
CRV, Focus Hatch, bx. 
km. 9711-6699

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ pare em a- 
tiaso  dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro adma 
de 2007 pago à vista CeL 
(14)97682628

Compro carros acima de 
2007 pago à vista: 
Ecosport Fiesta Sedan, 
SpacefcK, Crossfox. 
Voyage, Gol G5. Fox 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hateh, Astra Hatch, 
VeGra, Prism a, Captiva. 
CMc, Corolla, Ctty, R t 
CRV. Focus Hatch, bx. 
km. 9711-6699

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ pare. em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro aam a 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14) 97682628

Compro carros acima de 
2007 p^ o à vista: 
Ecosport Fiesta Sedan 
Spacefe», Crossfox 
Voyage, Gol 6 5 , Fox 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch, Astra Hatch, 
VeGra. Prism a, Captiva, 
C ivK. Corolla. City, f it  
CRV, Focus Hatch, bx. 
km. 9711-66S9

Assumo veicfinanc 
mesmo c/ parr, em a- 
trasodou quitação 
30212070/97552008

Compro carro adma 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14)97682628

Assumo veicHnarK 
mesmo c/ pare. em  a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro acima 
de 2007 pago à vsta  Cei. 
(14) 97682628

Compro carros aam a de 
2007 pago à vista: 
EcospoG, Fiesta Sedaa 
SpacefcK, Crossfcix 
Voyage. Got G 5. Fox 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch, Astra Hatch, 
Vectra. Prism a. Captiva. 
C ivic Corolla, City, R t 
CRV, Focus Hatch. bx. 
km. 9711-6699

Assumo vek.finarK  
mesmo c/ pare. em  a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro acima 
de 2007 pago à vista Cel. 
(14)97682628

Compro carros acima de 
2007 p^ o  à vista: 
Ecosport, Fiesta Sedan, 
SpacefcK, Crossfox 
Voyage, Gol G 5, Fox 
Tucson, C4 Palias, C4 
Hatch. Astra Hatch, 
VeGra, Prism a, Captiva. 
Civic, Corolla, City, F it 
CRV, Focus Hatch, bx. 
km. 9711-6699

Assumo vetc.fi nane 
mesmo c/ paro. em  a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

A ssu n » vetc-financ 
mesmo c/ pare. em a- 
traso dou quitação 
30212070/97552008

Compro carro adma 
de 2007 pago à vista Cei. 
(14)97682628

Assumo veic.hnanc 
mesmo c/ paro. em a- 
traso dou quitação 
3021207Q/ 97552008/ 
30212070

V E N D E  - SE
Caaa em comiruçAo com : 
no Reeidencisf Azevedo. Uacatui». 
Ótima locaUzaçào, pròxtmo ao Teelro 
Municipal. Todo muràdo e com p«0 ' 
jek) da raaMl6ncla aprovado com 
92.S0m  ̂0 lundacAo pronta  ̂com Uga* 
CAo de agua. esgoto o energia ele* 
trtea Aceitamos pormuta com intóvel 
de maior ou menor valor, pemiuia 
por maquina ou caminhao. Opoftuni- 

dade única. Valor de 
RS 80.000.00. Contato (14) 326S4214.

http://www.imobi-hana21Lp.com.br
http://www.imobi-hana21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-tiana21Lp.com.br
http://www.imobi-tiana21Lp.com.br
http://www.imobi-naria2Up.oom.br
http://www.imobi-naria2Up.oom.br
http://www.imobi-liana2Up.com.br
http://www.imobi-liana2Up.com.br
http://www.imobi-liana21Lp.com.br
http://www.imobi-liana21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-lia
http://www.imobi-lia
http://www.lmobi-liana21Lp.com.br
http://www.lmobi-liana21Lp.com.br
http://www.imobi-Uaha21Lp.com.br
http://www.imobi-Uaha21Lp.com.br
http://www.imobh
http://www.imobi-liaria21Lp.oom.br
http://www.imobi-liaria21Lp.oom.br
http://www.imobi-liarta21Lp.aom.br
http://www.imobi-liarta21Lp.aom.br
http://www.imobi-liaria21U
http://www.imobi-liaria21U
http://www.imobi-nana21Lp.com.br
http://www.imobi-nana21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liarla21Lp.com.br
http://www.imobi-liarla21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br
http://www.imobi-liaria21Lp.com.br


ESPORTE

Goleiro Marcos surpreende em visita à Lençóis

tícbiro Mancsi falo mthre o esporte lençocnse duratite caletr a à imprensa no estádio tvu

Da Redacào

O goleiro Marcos 
e iteve nesta semana em Len- 
ç6is Paulista, onde iniciou

sua carreira, para uma parti
da beneficente com amigos. 
Lá. relembrou os tempos 
em que começou no futebol 
e matou a saudade dos ve

lhos amigos, além, claro 
de falar sobre o Palmeiras.

Ele saiu do Clube 
Atlético Lençoense no início 
da década de noventa para

jogar no Verdào, onde se con
sagrou.' Posteriormente, ele 
conseguiu o título de penta- 
campeâo do mundo com a 
camisa da Seleção Brasileira. 
O goleiro sempre faz jogos 
solidários, mas em Lençóis 
Paulista foi a primeira vez.

Nào costumo f£2?r 
muito jogo nas férias assim, 
mas eu tinha de vir para cá 
para rever meus amigos. 
Fico feliz em voltar para Len
çóis, sempre fui muito bem 
recebido aqai e só tenho a 
agradecer ao povo daqui.

Quando questio
nado sobre quais as ex
pectativas e contratações 
do Ahiverde para 20 L̂ .

Para falar a verda
de eu nào vi nerhuma no
tícia do Palmeiras, porque 
para mim férias sãc férias 
e quem tem que contratar 
e ver jogadores é o presi
dente e também o Felipào.

Lucio Carvalho
I

Karateka icou 
com a medalha de prata 
após perder para a "Soli 
Guíllen, da Venezuela, 
por 4 a 2. Já Willians 
Quirino (- 7.SKg) con
quistou o bronze com 
a vitóiia sobre o perua
no Antero Delgado por 
8 a 0. O Herrera é mais 
r̂-rtr; e foi uma luta dis- 

puíadu ponto a ponto. 
Mas fui feliz nas minhas 
investidas e acabei ven
cendo*’, explicou Duprat.

I ,

)
I

JORI reúne mais de 500 atletas

Equipe posa pra fotos após

Da Redação

A presidente do Fun
do Social de Solidariedade, 
Lu Alckmin, participou na

.

brilhante desempenho durante
âbertuia da quarta etepa re
gional da XVI edição dos 
Jogos Regionais do Idoso 
OORI) em Lençóis Paulista.

As competições ter
minam no domingo, 22.

os fogos Regionais do Idoso
JORI é urn exemplo! Você vé 
pessoas com mais de 5C anos, 
na sua maioria de 70 anos para 
cima, dançando, competindo, 
exercitando a mente, o corpo.

Isso traz dignidade

Volei lençoense vence 
Dracena em vefçic-nal

Da Redação

Os limes de Volei
bol Feminino e Mascui'*io 
de Dracena conquistw a.m 
ontem (13) à tarde, em parti
das disputadas no ginásio do 
Galenão, medalhas de ouro 
nos Jogos Region ús reali
zados eiTi Lençós.„ Paulista.

As noíiii.t.5 após o 
empate de 2 a 2, nos quatro 
primeiros, que é t. decisi/o, e 
venceram o jogo por 19 a 16.

Essa vitóiia deu ao 
vôlei feminino diacencnse ? 
medaLhe dc >j:mo e o troféu 
de campeã na modalidade.

Ia o vôlei masculino' 
jogou no mesmo ginájio.em 
partidas disputadas, após 
a decisão das meninas.

Adriana Coltínho
Essa baiana de 

Salvador entrou para a 
história do oliinpismo 
brasileiro ao conquis
tar em Londres 2012 
a primeira medalha de 
nosso boxe feminino. 
Quebrar o jejum que vi
nha da modalidade há 
mais de 40 anos (desde 
que Servíiio de Olivei
ra conquistou o bronze). 
O bronze de Adriana 
Araújo é a medalha de 
número 100 do Brasil.

Driele Mariane
na categoria Meio 

Pesado. Na categoria Pe
sada, medalha de prata 
para Roseane Almeida.

"Fomos bem pre
parados para os Jogos. 
Toda competição esta
mos trazendo medalhas.

Estou satisfeito 
com o resultado final, 
tanto no masculino quan
to no feminino. Esta foi 
uma grande marca para 
todos os nossos atletas” ,

CULTURA

Urbana
A arte das ruas ganha cada 
vez mais espaço e destauqe 
no mundo contemporâneo 

e vai para as galerias i
Redaçáo

Exposição na 
Matilha Cultural mos
tra as criações de um co
letivo de 32 artistas fora 
de seu suporte natural

Um grupo de 32 ta- 
tuadores de sete países dife
rentes resolveu sair de seu 
suporte nauiral de produção 
artistica - a pele humana -

para fazer arte nas telas.
As criações pode

rão ser vistas na exposição 
coletiva See Better Afier 
Waking, que acontece na 
Matilha Cultural, em São 
Paulo, entre os dias 26 de 
outubro e 13 de novembro.

A mostra reúne ta- 
Uiadores de diferentes es
tilos que criaram pinturas 
em acrílico e aquarela ten
do como tema principal

0 despertar para uma me
lhor percepção do mundo.

As obras propõem 
um diálogo interessan
te entre suas produções 
da tatoo art, a pintura tra
dicional e a arte urbana.

A mostra reúne 
tatuadores de diferentes 
estilos que criaram pintu
ras em acrílico e aquarela.

1
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EmmaWatson ira 
interpretar Cinderela

Redacào

Emma Watson 
pode protagonizar a ver
são live-action da Disne':w
para o clássico dos contos 
de fada Cinderela. Segun
do a Variety, as negocia
ções cor* a atriz ainda estão
em estários iniciais.

%

.iaoirse Ronan 
(Byzantium). Gabriella 
Wilde (Oí: Três Mosque- 
teiro.s) e Alicia Vikander 
(Tlie Seventh Son) eram 
as atrizes previamen
te cotadas para o papel.

Cate Blanchctt vi
verá a mad.asta malvada.

Kenneth Brana- 
gh dirige o longa no lugar 
de Mark Romanek (Re
tratos de uma Obsessão,

cultura de sopros 
de Lençóis Paulistá

V
A

09/03 - Sdhado

O Circuito Na- 
i cional dc Feiras dc Livio 
j é um Programa criado 
I para apoiar as feiras do 
 ̂ livro existentes c esti
mular a criação de nova

10/03 - Domingo

O Circuito Na- j 
cional dc Feiras dc Livro 
c um Programa criado 
para apoiar as feiras do 
lt\TO existentes e esti
mular a criação de nova:

Feria de livros reune mais de 150 escritores de
todo o estado

Da Redação

Redação

A Orquestra Municipal dc. 
Sopros dc Lençóis Pau
lista, SP. apresenta neste 
domingo (25) o seu tra
dicional concerto anual.

Para a apresentação 
dcsic ano, o maestro Marce
lo Maganha escolheu os tons 
melódicos do tango para o

Maestro e músicos da 
Orquestra de Sopros de 

Lençóis Paulista

repertório do concerto anual.
Com 0 tema “O Tango 

e Suas Histórias”, a orquestra 
que comemora seu 17"’ aniver
sário, vai apresentar números 
e personagens importantes 
da história deste estilo musi
cal que emociona c envolve 
os amantes da boa música.

O concerto está mar
cado para o domL,go, 2ü dc

O Circuito Nacio
nal dc Feiras dc Livro c um 
Programa criado para apoiar 
as feiras do livro existentes e 
estimular a criação dc novas 
feiras pelo interior do Brasil, 
prificipalmcnte em pequenas 
c médias cidades, além dc 
organizar c sistematizar um 
Calendário Anua! dc Feiras 
e Eventos Literários -  uma 
antiga demanda dos organiza
dores dc feiras ?x/ositorcs. 
escritores e prumovores da

leitura, que no seu primeiro 
ano apresentava 75 even
tos c hoje ultrapassou 200.

São eventos que 
promovem os livros, a lite
ratura e a Icitiua organiza
dos por governos estaduais. 
, prefeituras, entida
des dc editores e vrei- 
ros, ONGs, empresas, es
colas c outros parceiros.

São eventos que 
promovem os livTos. a lite
ratura c a leitura organiza
dos por governos estaduais, 
a literatura e a Icimra.

12/03 - Terça-feira

O Circuito Na
cional de Feiras de Línto 
é um Programa criado 
para apoiar as feiras do 
livro existentes e esti
mular a criação dc novas

13/03 - Quarta-feira

O Circuito Na
cional dc Feiras de Livro 
é um Programa criado 
pa‘( apoiar as feiras do 
livi-.. c^.istemes e esti
mular a criação dc novas^

13/03 - Quarta-feira . 15/03 - Sexta-feira
t

O Circuito Na-  ̂ O Circuito Na-
- ;  cional de Feiras de Livro j cional de Feiras de Livro 

> * c  um Programa criado | é um Programa criado 
* para apoiar as feiras do I para apoiar as feiras do 

livro existentes c csti-l livro existentes c esti
mular a criação de novasl mular a criação de novas
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Kristen Stewart aparece de 
muletas em cerimônia do Oscar
Kristen Stewart apareceu 

no tapete vermelho do Oscar, 
neste domingo, 24, usando 
muletas. A atriz, que apresen
tou uma das categorias da oe- 
rimônia, nào revelou como se 
machucou.

Com um longo toma
ra que caia Reem Acra, Kristen, 
porém, não precisou do apoio 
o tempo todo, e chegou a po
sar para fotos sem as muletas.

Kristen Stewart apareceu no 
tapete vermelho do Oscar, 
neste domingo, 24, usando 
muletas.A atriz, que apresen
tou uma das categorias da 
cerimônia, não revelou como 
se machucou. Com um longo 
tomara que caia Reem Acra, 
Kristen, porém, não precisou 
do apoio o tempo todo, e che
gou a posar para fotos sem as 
muletas.

Professor, ator de ‘Salve Jorge’ conta que era
paquerado por alunos

Adriano Garib, o Russo 
de Salve Jorge, participou 
do Domingão do Faustâo. 
neste domingo (3). O ator 
contou que é professor e 
já  deu aula para alguns 
famosos do elenco da TV 
Globo, como Rodrigo 
Sant*anna, Fábio Porchat e

Cacau Protásio, a Zezé de 
Avenida Brasil.

“Lembro que ele era o 
professor mais bonito que 
a gente tinha. Todas as alu
nas davam mole para ele. 
Uma vez, ele estava ensi
nando um aluno da minha

A

classe, que era gay.

Tentando emplacar como ator, Jesus Luz, encara
bem as criticas: ‘Não deixo isso me frear’

\

I

Se Madonna, ao namorar 
Jesus Luz, deu um empurrão 
daqueles na carreira do mo
delo, que tomou-se um DJ 
conhecido pelo mundo afora. 
agora a carreira de ator, inicia
da com o personagem Ronal
do, de “Guerra dos sexos", é 
com ele mesmo.

Eu estudei teatro com 18 
anos, fiz a CAL (Casa de Ar

tes de Laranjeiras), tive essa 
, experiência como ator. A mi- 

nlia mãe e a minha avó me 
aj udav am a pagar.
. Todo mundo vi\'ia pra 

sustentar esse meu sonho — 
conta Jesus, emendando: — 
Dentro disso, eu comecei a 
trabalhar como modelo pra 
pagar. Trabalhei como \ ende- 
dor de loja também.

J te f ie o c ã o . d a  S e m a n a

Nâo importa quantos passos você deu para trás, o importante é
quantos passos agora você vai dar pra frente.

ád
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TIRINHAS DO DIA
£stn n h a N o it* • M ichel R^malho

•
i ^

y)Oflíct i§em ana  ̂ ^
A de 2S/02 a 07/03

de 21/pâ a 20/04
Leão
de 22/07 a 22/08

Sagitário g
de 22/11 a 21/12 ^

4

Evite começar um ptx^eto novo ago- . lO  p e río d o  d e m u d an ças e refo i
ra. Q>m a Lua fora de curso, hoje 
também não é um bbm dia para de
cisões importantes. Ate o seu aniver
sário, deverá organizar-se e perceber 
quais m u d aras deverão ser pro
movidas. Movimente a energia de 
tudo o que estiver parado. Livrar-se 
do que está velho e antiquado trará 
leveza.

)m a s co n tin u a . N ào se  apegu^ 
,n e m  te n te  p ro lo n g ar o que est
v e r sen d o  e lim in a d o . L iv ra r-se  d 
excesso  de bagagem  tra rá  lev' 
za , a lív io  e  p az. En q u an to  isso , 
So i e  v á rio s  p la n e ta s seguem  ei 
P e ixe s : um  co n v ite  para sonha 
im ag in a r, fa n ta s ia r. A lim e n te  su| 
a lm a com  tu d o  o que é b e lo i

P ro cu re  re se rva r m ais tem po 
para cu id a r da casa e dar a ten 
ção  à fa m ília . Com  tan to s p lane-, 
ta s  em  P e ixes, o período  e  ideal 
para a tiv id ad es m ais in tro sp ec- 
tív a s . 8om  p erío d o  para ap ro 
fu n d ar-se  nas q u estõ es a fe tiva s  ̂
e em o cio n a is. Bom  tam bém  
para exp ressa r os sen tim en to s 
a tra vé s de a tiv id ad es a rtís tic a s .

'j'

r i  de 21/04 a 20/05
Virgem 
de 23/08 a 22/09 li

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

w

Vênus se encontra^ com  Netuno,
Icònfusâo  e nebulosidade no a r.:.
rrui'iM uitos aSsuntos necessitam  de 

dareza, o fetor tem po é  im portan
te paia que o céu se abra e  possa 
enxergar m elhor. A  Lua fora de cur
so reforça a ídeia de m deflniçào. 

Deixe que a vida srga seu curso 
natural e os própnos fatos lhe m os
tra rão  o cam inho a seguir.

E^noim al que os assu n to s p rá tico s 
te 'b u ro c rá tico s  ganhem  le n tid ão . 

Com  M ercú rio  re tró g rad o , e ste  
um  bom  p erío d o  p ara  re v isa r 
ca rro , fa ze r back-up de arq u ivo : 
re v isa r te x to s , co n firm a r e fo rm . 
liza r aco rd o s. O m undo dos re la 

cio n am en to s está  em  destaqu ' 
ve lh o s co nhecid o s tam b ém  p< 
d em  ressu rg ir.

w  w  *  *

A  boa comunicação será fu n d a m ^  
tal. Tudo o que fo r combinado deve 
ser fbrm afeada Procure checar C5 r».
equipam entos de trabalho. Com Sa- 

turno e  M ercúrio retrógrados, m ui
tos assuntos ganham lentidão. Pode 
parecer que esteja perdendo, m as a 
médio e  bngo prazo os gardtos estão 

garantidos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Libra
de 23/09 a 22/10

Aquário 
de 21/01 a 19/02 ^

É tem po de reform ulações e  apn- 
m oram entos. revendo a forma 

i como trabalha, revisando m etas, 
produtos, projetos, t  Im portante 

 ̂tam bém  evitar a pressa pra que não 

haja erros ou m al entendidos. Com 

M ercúrio retrógrado, é  com o se es

tivesse recuando para p ^ r  im pul

so. Em breve, dará um  grande salto.

Lua fora de curso em  seu sçno , íd< 

paia finalizar tarefas pendentes 
Goiaboraçáo. Dedique-se ao que já 
começado, evite ínidar algum 
ou In aL^ ra r algo ho je  O penodo é 

indefinição e  nebiiosidade, ati 
para nâo em barcar em  üusoes. Procui 
ganhar terripo para refletir, pesquisar 

esdareceí m al entendidos.

Qual 0 valor que dá para seus dons, 

t^entos e  trabalho? Aproweite a 
retrogradâção de M ercúrio para 
repensar sua noção de valores e  as 

crenças relacionadas com  a form a 
de ganhar dinheiro. Quando vocè 
se \abi1za. o Universo corresponde 

na mesma m oeda e  surgem ncwas 
\ oportunidades de progredir.

Câncer 
de 21/06 a 21/07

^  Escorpião 
^ Ê ^ d e  23/10 a 21/11

Peixes
20/02 a 20/03.

A preferência va i para assuntos 
de ro tin a , ta re fas pendentes e as
suntos que já  dom ina. Com a Lua 
fo ra de curso em  U bra, o penodo 
é de im passe, m uitas situações 
ficam  em  suspenso . Evite tra ta r 
de assuntos de longo prazo, para 
os quais espera desdobram entos 
fu tu ro s. Am anhã será um  dia m e
lho r pra isso .

As questões profissionas pedem  mal 

atenção para que não deixe passar 

talhes im portantes. Continue a cul 
um a imagem m ais séria e  profissioni 

den'onstre com petènda e  credbil 

de. Evite a pressa e a ansiedade pai 

pra que não haja erros. Só oom o  tei 
po poderá obter um a visão realista d< 

fotos e  bons dia^ iósticos.

Penodo de m ovim ento, comátes, 
propostas e  oportunidadés M as e\ã- 
te  decisões por im pulso,'cultive porv 

deração. Pouco a poucu, as coisas se 
defintão o x b  m aior nitidez. Faça a 

sua parte e  confie no Universo. Dé o 
devido tem po para que as sem entes 

germ inem  e cheguem os frutos que 

sem pre suspeitou que lhe eram  pn>

V

<
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n i i i r a m p E  l e n ç ó i s

RAPIDINHAS DA SEMANA

Rafael Castro 
participa de'

4 ,

baile debutante 
na Four no 

''último sabado

tre as atrações estão um 
Show inédito de Djavan 
em Vitória.

.V '
0

A bela bloguei- 
râ /\driariaPa- 
gani pasáa fitn 
de semana em

Búzius
•4. ■ .  •

4 4 y K

tasal dé empre
sários ganham'
‘ , P r ê m ^

Imíagem btÍÍ*LO
' ' e m M è -

Volei Fàbiana 
ta a cidade

após 6 aoos;<nó
0

exterior i

Felipe Johel faz 
festa de aniver
sário com 300 

convidados

Na oportunidade 
o cantor lançar seu 21° 
disco intitulado "Rua dos 
amores".

Outra etraçâo é o 
Show da dupi? sertaneja 
Gino e Geno.

Os cantores irão 
apresentar rovo hit 
"Cê quer matar o tio" 
cantarão rambém "Trem 
que pula" acompanha
do do capixaba Crístian 
G r e i k . ________ _____

Assim como o tto  
Santana, q^eir ttíCíbcm 
está curtindo h.^sisnte 

de férias e HMHInHo 
os momtr.ios ole civ?rsau 
na internet com os fãs é o 
cantor Thiaguinho.

A noite terá lliita
*

com o valor da entrada 
revertido em consuma
ção. Para garantir, é só 
enviar os nomes para 
listasabado(§)peppershall. 
com.br.

Formandos do Curso de Educação Física da FACOL
. r
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J  *

^ âe  ? fillia  con^pare-
i cem.'ao evento há 6 . *
'̂ anos consecutivos e '‘* 

dizem que se setem j 
 ̂ mais gratific^das4a

# y n o f

4 .

r »% *

c .

-V
*. I

D:ilva Fef reii a e filha em evento social no Hum? ita Hall

j ^ í c i S i j f a z a
 ̂0ias e

3 Vfcí-.erido

t j éi  i

V % -r-* *

Amanda de Atmenida 
Souza ~ 22 anos (02/03)

. f

^ *

fW

V
Amélia Cândido da Silva 

87anos(03/03)

\ •
Gustavo Fernandes 

19 anos (04/03)
Ma>*ia Eugenia Ferraz 

01 ano * (05/03)

Nest3Rúoiem ),ojoim lNotííaúxsdelm ^wdoíévoeè!

Se você tem um agasalho ou cobertor usado e em bom estado, enti e em contato por e-maU 

ou telefone com o Notícias de Lençóis, e iremos até a sua casa para recolher a sua doação.

d o o H ig w e ,

14) 3263-1062 jomal@noticiasdelencoís.com.br

lü lilillh ^ iDE LENÇÓIS
A SERVIÇO DA DOPULAÇÃO LENÇOENSE


