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Natal aceite verdadeiro presente
Com a chegada das festas, inúmeras pessoas relembram ações e resgatam valores importantes para a construção de um mundo melhor

Nesta últim a ed i
ção do ano, o Notícias de 
Lençóis evidenciou na 
capa a essência do N a
tal: o amor ao próximo.

O verdadeiro pre
sente está nos ensina
m entos deixados pelo 
maior líder que já existiu.

O nascimento e sofri
mento de Jesus Cristo sim
bolizam a esperança de um 
mundo melhor e mais justo.

Por isso, uma pala
vra amiga ou um gesto de 
carinho faz toda a dife
rença na vida das pesso
as. Ame mais o próximo. 
#com partilheopresente.

Empresária
conta história 
de superação

Muitos afirmam que 
amar os membros da família 
é uma tarefa fócil, o difícil é se 
doar para um desconhecido.

Porém, apesar da ideia 
que a sociedade construiu, 
amar alguém da família ainda 
é uma das maiores demons
trações de amor que existe.

Confira a história da 
empresária Maria Joana 
Ponsoni Milanezzi que está 
casada há 39 anos com o con
tador João Milanezzi Neto.
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CarnafacuI e
atração nesta 
sexta em Bauru
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Município
recebe Selo 
Verde Azul

Lençóis Paulista re
cebeu dois prêmios pelas 
ações desenvolvidas na 
área ambiental. Com a nota 
95,23, o município está em 
sexto lugar no ranking di
vulgado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente.

Em 2013, a cidade ha
via obtido o 8° lugar e, neste 
ano, subiu duas posições. O 
ranking foi divulgado du
rante cerimônia realizada 
no Palácio dos Bandeiran
tes e contou com a presen
ça do secretário de Meio 
Ambiente, Rubens Rizek.
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Biblioteca Municipal se tornou um 
referencial em toda a região

O ano de 2014 foi 
marcado em Lençóis Pau
lista por obras que estavam 
sendo bastante aguardadas.

No dia 11 de abril, 
a então conhecida “Cida
de do Livro", finaimen- 
te recebeu de presente a 
nova B iblioteca M uni
cipal “Orígenes Lessa".

O local ficou mais 
amplo e moderno, com sis
tema de retirada de livros

automatizado e um cafe 
no piso superior com área 
para degustação e leitura.

Já a reforma e entre
ga das obras de ampliação 
da Escola M unicipal de 
Educação Infantil “Maria 
Cordeiro Fernandes Orsi" 
(Cccap), que ocorreu no 
dia 13 de maio, teve um 
investimento de aproxima
damente R$ 200 mil reais.
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Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de dHMJ à tarde e à

noHe.

JNL deseja boas 
festas a todos

O Nolicias de l.cn- 
çtMs deseja a todi>s os ami- 
uos c colaboradores um 
I eli/ Natal e um prospero 
\iu> No\ L>

l>uranle lodi> o ano 
de .'o 14, dne i  sos parcci 
ros h/ciam pailc de mats 
um aiu> de fiisiorias do
J \ l

\ e i a d e c e m o s  as 
lembfanças de IíhIos aque
les que en\ lar.im earlòes e
mensaeens de N.Ual %

Que em 2015, novas 
ami/ades pL>ssam surgir e 
que as parcerias continuem 
se timiando a cada dia.

Lm ani> rcplett) de 
muito Irabalhç^ saude, pa/ 
e. principaimenlc. amor no 
coração.

CONFIRA
"au

“Deixe Acontecer" é o m ais novo 
sucesso de Gaby Moretto Pãg os
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Artigo
Elizabeth Zacarias de Oliveira

o  ano está terminando... foi um ano bom ou ruim?

O ano está terminan
do mais uma vezl Os anos me 
ensinaram que é preciso ter 
fé para vencer os desafios de 
cada dia.

Eles me ensinaram tam
bém, que é preciso ter amor 
para conviver com mqu irmão.

E com passar dos anos 
aprendí, que quanto mais anos 
passam, mais tenho a certeza 
que chegará um ano que não 
estarei mais aqui.

Então, com maturidade, 
penso que o ano de 2014 foi 
um ano bom, pois vivenciei 
muitas alegrias, mas também 
tive tristezas.

É momento de refletir e 
chegará conclusão se o ano foi 
bom ou ruim? Positivamente, 
foi um ano bom, pois minha 
saúde sempre esteve bem, 
apesar de pequenos inciden
tes, porém, sem nada de grave, 
tudo correu em harmonia.

Mas tive um aconte
cimento que me entristeceu 
muito. Foi a morte do meu 
cãozinho de estimação - Simba.

Ele se foi em março des
te ano. Isso me trouxe muita 
tristeza, fiquei muito angustia
da e desanimada.

Essa perda foi irrepa
rável, porém, com a graça de 
Deus, consegui suportá-la.

Hoje ainda sinto sau
dades dele, mas sei que isso 
será eterno e vai durar por 
muitos anos.

Mas vamos falar de coisa 
alegresi Esse ano foi de muitos 
eventos: Copa do Mundo, elei
ções e Jogos Abertos, os quais 
contribuíram para que o fim 
de ano chegasse bem rápido.

Valeu a penal O povo 
brasileiro ficou feliz, com tan
tos eventosl Assim, o ano foi 
breve mesmol

Seus meses foram sur
preendentes e seus dias foram 
inesquecíveis para todos nósl 

Para alguns, lembran
ças alegres, já para outros, 
saudades amargas. Então, 
não vale chorar! Mas sim , 
criar boas expectativas para 
0 próximo ano.

Esse ano tão esperado, 
0 Ano Novol É isso mesmo, 
começar tudo de novo, com 
bom ânimo e força para vencer 
os obstáculos que com certeza 
irão surgir.

E que no próximo ano, 
as pessoas se amem mais, se 
perdoem e tenham mais amor 
entre si.

Que e la s  tam bém  
acreditem que há um criador 
(Deus), que está a todo instan
te, cuidando da sua criatura.

E que essa luz da espe
rança seja nossa companheira 
para que sejamos otimistas 
sempre almejando o melhorl 

É com muita fé que que
ro iniciar o próximo ano. Pois, 
com fé há união e juntos faze
mos planos, almejamos metas, 
porque sonhamosl

E neste ano que logo se 
inicia, pensemos em muitas 
realizações. Sonhos e desejos 
que não dependem do indivi
dual, mas sim do coletivo.

A lm e ja r um mundo 
melhor cheio de paz, amor, 
fé, compreensão, harmonia 
e, acima de tudo, de perdão, 
porque se não existir perdão, 
não haverá paz.

Um mundo diferente 
sem fome, sem guerra, sem 
violência. Isso será utopia? 
Não pode ser real, é só cada 
ser humano fazer sua parte 
plantando uma boa semente 
e cultivá-la, todo dia, ou me
lhor, todo ano.

Tudo isso, depende de 
nós para fazer um ano dife
rente. Só assim, realizaremos 
planos, pois juntos seremos 
semeadores de; paz, saúde, fé, 
harmonia, alegria, esperança.

E quando rea lizar a 
nossa colheita, todos serão 
mais felizes e viveremos em 
um mundo mais justo e mais 
fraterno! Que acolhemos com 
muito otimismo o novo ano 
que logo se inicial

Elizabeth Zacarias de 
Oliveira é professora de 
Português e trabalha na 

"Sala de Leitura" da escola 
Stela Machado de Bauru

Michd Ramtlho
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Editorial
O ano se passou e 

chegaram as festas. O Na
tal, comemorado em todo 
o mundo, acende a chama 
da esperança e une famílias 
de todas as raças e tribos.

Um momento de re
flexão para lembrar tudo 
o que aconteceu de bom 
e de ruim e, assim, tentar 
melhorar as ações para o 
próximo ano.

E mais importante 
do que ganhar presentes 
e com er um delicioso 
banquete, é compreender 
a essência desta data tão 
esperada.

Há muitos e muitos 
anos atrás, nascia o então 
chamado Filho de Deus, 
que veio ao mundo com 
um propósito divino.

O que Ele nos en
sinou? Ensinou que sem 
o amor ao próximo não

existe paz e união.
Também ensinou que 

progresso só existe quando 
o pensamento é coletivo.

O individualism o 
tem destruído a humani
dade e segue cada vez mais 
forte. O que você tem feito 
para mudar esta realidade?

Na última edição do 
ano, buscamos o depoi
mento de diversas pessoas 
que estiveram envolvidas 
com o trabalho do Notícias 
de Lençóis.

Também fizemos um 
feedback das principais 
obras que foram conclu
ídas em Lençóis Paulista.

O JNL aproveita para 
informar que as edições do 
jornal serão suspensas do 
dia 26 de dezembro até o 
dia 16 de janeiro.

A prim eira edição 
de 2015 será veiculada no

dia 23 de janeiro buscando 
mais qualidade e compro
misso com os leitores.

Agradecemos a to
dos que participaram deste 
meio de comunicação que 
trabalha a serviço da popu
lação lençoense e de toda 
a região.

C onfira: Lençóis 
conquista sexta posição no 
prêmio Município Verde 
Azul; Saúde anuncia alte
ração nas datas de agenda- 
mento de viagens por conta 
dos feriados; Educido.. 
física explica os bent ín . .is 
do treinamento func iv íV 
Empresária conta sr ■ his 
tória de superação / rt  
ao próximo; Carn- - ■ 
agita Bauru e região nesta 
sexta-feira; Gaby Moretto 
fala sobre o lançamento 
de seu novo videoclipe e 
muito mais. Boa leitura!

Colunista da Semana
Que tal pararm os de vender as eleições?!

Weilington Martins é professor de Filosofia

Financiamento privado - O Bra
sil ainda permite e, por Isso, os 
empresários ainda fazem. A 
Câmara dos Deputados eleita 
neste ano tem nada menos do 
que 70% dos seus políticos fi
nanciados por um grupo multo 
seleto de empresários; apenas 
10 empresas.

Centralização de poder - Dez 
empresas conseguiram fazer 
doações para as campanhas da 
maioria dos deputados brasilei
ros. E as cifras são milionárias, 
por exemplo; o grupo JBS-Fri- 
boi distribuiu mais de R$ 61 
milhões entre os deputados; o 
grupo Bradesco deu mais de R$ 
20 milhões... Será mesmo que 
essas grandes empresas não 
vão querer nada em troca?l

Solução: financiamento públi
co - Se o povo brasileiro quer 
que os políticos trabalhem 
para ele (e não pelos interes
ses dos grandes empresários), 
então urge que seja o próprio 
povo o patrocinador das cam
panhas políticasl A Reforma 
Política já está na pauta do 
dia da sociedade brasileira. E o 
fím do patrocínio empresarial 
de campanha é, sem dúvida, 
uma das conquistas mais im
portantes a serem alcançadas 
neste momento.

A posição do STF - O Supremo 
Tribunal Federal (STF) quer o 
fim das doações empresariais 
para campanhas. Atualmente 
está em Julgamento essa ma
téria. E a maioria dos votos 
dos ministros já foi dada pela 
inconstituclonalidade do di
nheiro de empresas repassado, 
aos milhões, para as campa
nhas de políticos.

A posição da OAB - A Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) apoia o fim das inter
venções de grupos empre
sariais nos pleitos eleitorais 
brasileiros. A OAB foi uma das 
instituições que promoveu a 
arrecadação de assinaturas, 
quase 8 milhões, em favor 
da Reforma Política no Brasil; 
tal movimento também teve 
apoio direto da CNBB, MST,
CUT, UNE, PSOL, etc.

.

Há 20 anos... - Já faz décadas 
que o renomado jurista bra
sileiro Roberto Mangabeira 
Unger, professor de direito 
em Harvard, vem defenden
do o financiamento público de 
campanhas para o Brasil, como 
meio de combate à corrupção 
e, ainda, meio de democra
tização da política: aumento 
da igualdade econômica entre 
os candidatos concorrentes

e aumento da autonomia do 
poder político diante da "mão 
do mercado".

Ação da Presidente Dilma - A 
Presidente Dilma Rousseff (PT) 
declarou no seu primeiro pro
nunciamento após eleita que 
é favorável à Reforma Política 
no Brasil. Durante a campa
nha, Dilma citou a sua posição 
em favor do fim do patrocínio 
empresarial. E, atualmente, 
o Partido dos Trabalhadores 
(PT) tenta mobilizar a sua base 
aliada para levar o debate da 
Reforma Política não só ao 
Congresso, mas também ao 
povo: por meio um plebiscito 
ou um referendo.

Debate ideológico - A proibi
ção do patrocínio empresa
rial será um duro golpe con
tra os grandes capitalistas, 
estes que estão acostumados 
a impor os seus Interesses na 
política por meio do dinheiro. 
Por isso, o fim do patrocí
nio tem sido rotulado pelos 
críticos como uma Reforma 
Política de esquerda socialis
ta, que vai aumentar o poder 
do Estado enquanto diminui 
sígnificativamente o poder 
do mercado.

am.welllngton9hotmall.com
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Brasil em FOCO Fonte: Agência Brasil

Insegurança alimentar cai, mas ainda atinge 52 mi de brasileiros

O número de domicílios 
em situação de insegurança 
alimentar no Brasil con
tinua caindo, mas ainda 
existem cerca de 52 mi
lhões de brasileiros sem 
acesso diário à comida de 
qualidade e na quantida

de satisfatória. Segundo 
o suplemento de Seguran
ça Alimentar da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2013, 
divulgado ontem, 18, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística

(IBGE), dos 65,3 milhões, 
de domicílios registia- 
dos. 22,6% estavam em 
situação de insegurança 
alimentar. Esse percen
tual era 29,5% em 2009 
e 34,8% em 2004, anos 
anteriores da pesquisa.

TSE libera registro de candidatura de Maluf

O T ribunal Superior 
Eleitoral (TSE) liberou 
anteontem o registro de 
candidatura do deputado 
federal Paulo Maluf (PP-

SP). Os ministros aceita
ram recurso da defesa do 
candidato e entenderam 
que Maluf está liberado 
para ser diplomado, por

que ele não se enquadra 
na Lei da Ficha Limpa. 
De acordo com o tribunal, 
não houve dolo na conde
nação por improbidade.

EUA anuncia aproximação histórica com Cuba

Os Estados Unidos vão 
iniciar uma aproximação 
“h istó rica” com Cuba 
para eventual restabe

lecimento das relações 
diplomáticas com o re
gime de Havana e alívio 
das sanções econômicas

im postas desde 1962, 
anunciaram nesta sema
na os presidentes Barack 
Obama e Raúl Castro.

Educação superior é garantia de emprego formal, indica estudo
.

c i i T \ < a r i r \ r  Á  1 xaé -̂1/-vc á> ry\ O Q  r^ a í cp> cA educação superior é 
um pré-requisito  para 
que milhões de jovens 
de países em desenvol
vimento encontrem um 
trabalho decente, apon

ta um estudo da Organi
zação Internacional do 
Trabalho (OIT) divulga
do na última terça-feira, 
16. O re la tó rio , feito 
com base em dados co

letados em 28 países em 
2012 e 2013, comprova 
que a educação superior 
“serve como uma ga
rantia bastante confiá
vel” de emprego formal.

O serviço de coleta de lixo e creches municipais não funcionam nos dias 24,25 
c 31 de dezembro e no dia T de janeiro.

Os demais setores internos e externos da Prefeitua também vão suspender o 
expediente nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1° e 2 de janeiro.

Para a área de Educação, o dia 2 de janeiro será considerado ponto facultativo. 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SA AE, vai manter equipes de plantão nesses 
dias. A coleta volta a ser feita normalmente no dia 26 de dezembro.

http://www.noticia5detencols.com.br
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“O que dizer de 2014? Venho conversando 
com várias pessoas, amigos e conheci
dos, e todas, invariavelmente, afirmam 
que 2014 foi um ano difícil e atribu
lado. Concordo, mas, particularmen
te, enxergo também um período fértil 

para descobertas, gratas surpresas e no
vas amizades. Amizades como a que, aliás, 

fiz com os profissionais do Notícias de Len
çóis. Agradeço à equipe pelas oportunidades e torço para que 
continuemos juntos em 2015 e nos próximos anos! Desejo ao 
fNL e aos leitores deste tão bem feito jornal muita prosperidade”

Adriana Cortez é jornalista

“Posso afirmar com convicção que 2014 para 
mim foi um ano bom. Acredito que obti
ve avanços em minha vida profissional, 
completei três anos no veículo de comu
nicação no qual dedico meu tempo e ofe
reço meu intelecto para compor matérias 

de interesse dos leitores. Dei-me a opor
tunidade de conhecer e estudar outras ie a s  

do jornalismo das quais também me encan
tam. Conheci um ícone da TV brasileira, o Silvio Santos, que para 
mim, é um grande exemplo de pessoa e profissional. E, acredito que 
adquiri muita experiência com meus inúmeros e queridos entre
vistados (guardo cada um deles em minha memória). Para 2015 só 
desejo muito trabalho, e que venham pautas diversificadas para au
mentar minha capacidade de percepção de quão valorosa é a vida, e 
lembrar que a felicidade está nas pequenas ações do dia a dia. É isso 
que eu tenho aprendido até aqui e espero ser lembrada todos os dias 
no novo ano que está para ser iniciado”

Priscila Nóbrega é jornalista

'Ano de realizações. 2014 já está chegando 
ao fim e esse ano não para de me sur

preender. Foi um ano no qual aprendi 
muito, aprendi com as pessoas, com 
as situações e, principalmente, comigo 
mesma. Perdi pessoas que nunca ima

ginava e ganhei pessoas que me fazem 
um bem enorme. Particularmente, só te 

nho elogios para 2014; pois também foi ano 
de Copa do Mundo, de eleições. Ano em que completei 30 anos 
de idade. Eu sorri. Chorei. Dancei. Viajei. Festejei. Trabalhei 
muito ‘graças a Deus’. Quero que no ano de 2015 eu possa dar 
continuidade a minha realização profissional, em meus projetos. 
Quero terminar minha faculdade (que tranquei há um tempo 
atrás), continuar levando alegria com a minha dança e ter mais 
tempo para família e para a saúde! Que venha 2015 então, estou 
preparada para recebê-lo!”

Juliana Siciliano é dançarina

“É um prazer participar da última edição 
do jornal. 2014 foi muito bom! Conheci 

pessoas, fiz amigos e conquistei sonhos. 
Que 2015 possa ser um ano muito me
lhor e de grandes realizações. Pretendo 
trabalhar com massoterapia, que é uma 

paixão e um grande sonho. Essa é mi
nha principal meta para o novo ano”

Shandra Vaz é cozinheira

“O ano de 2014 foi, sem dúvidas, um ano 
de grandes acontecimentos, tanto na mi

nha vida pessoal, quanto profissional. 
Muitas conquistas foram realizadas, 
inclusive, o início de uma nova gradu
ação. Para 2015, as expectativas são as 

melhores possíveis... novos desafios e 
um ano renovado para todos que estão ao 

meu redor. Agradeço aos parceiros que sem
pre estão conosco, que fazem nosso dia a dia serem especiais e 
que tratam nosso trabalho com respeito, compaixão e, princi
palmente, os que confiam. Quero poder retribuir cada vez mais 
e que nossos planos, objetivos e sonhos sejam todos concretiza
dos. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo”

Mayla Tauany é assessora de imprensa

^ “O ano de 2014 foi de mudanças e muitas 
novidades, tanto na vida pessoal quanto 

na profissional. Encarei um novo desa
fio em uma nova cidade, um novo em
prego e muito aprendizado. Conheci 
muita gente, fiz grandes amizades e me 

estabilizei. Considero o saldo extrema
mente positivo. Para 2015 espero concre 

tizar o .sonho da casa própria ao lado do meu 
noivo, e no profissional buscar novos cursos e especializações!”

Lu Gomes é jornalista

V

“2014 foi um ano maravilhoso, no qual 
tivemos oportunidade de levar nosso 

show a várias cidades que não conhe
cíamos ainda e seguimos colhendo o 
fruto destes 16 anos de trabalho. Em 
2015, estamos nos preparando para um 

novo CD e um DVD, um novo show e 
teremos novidades que ainda são surpre 

sa. Nossa meta é conquistar cada vez mais 
fts com nossa música, poder levar nosso show a muitos lugares 
e continuar recebendo lodo esse carinho. Esperamos vocês nas 
nossas redes sociais e desejamos a todos um Nata! maravilhoso 
e um 2015 de muita prosperidade!”

Barra da Saia é uma banda sertaneja

“2014, mais do mesmo... Mas de um ‘mes
mo’ que nunca se repete! Pois a novidade 
é a essência de cada ano: velho ou novo. 
O antigo se faz de novo: neste ano des
cansamos com a Copa do Mundo e 
militamos por nossa brasileira política. 

Ora sangramos, ora sorrimos... 2015 
será também mais do mesmo! Mas que 

seja um ‘mesmo’ surpreendente; um velho- 
novo que traga o sonho, a luta e a conquista. Eu, de minha parte, 
apeteço um novo ano feito dessa tragédia e glória, dessa luta e 
vitória - que nos faz humanos...”

Wellington Martins é filósofo

‘2014 foi um ano de novidades na minha 
vida profissional e acadêmica. Mudei de 
local de trabalho, ingressei no mestra
do e fiz diversos cursos de atualização. 
Descobri que o verbo amar não se con
juga no passado. Enfrentei desafios e 

como sempre tentei ser feliz. Para 2015 
espero que tudo o que é bom se renove, 

pretendo terminar o mestrado, viajar um 
pouco, aproveitando os feriados prolongados. E como Drum- 
mond: Desejo o sonho realizado. O amor esperado. A esperan
ça renovada. Que sejamos felizes!”

Tiago Augusto Soares Pereira é professor

O ano de 2014 foi muito bom, cheio de 
conquistas e superações. Minha expecta
tiva para o ano de 2015 é: levar a diante 
tudo o que eu comecei, buscando sem
pre o aperfeiçoamento. Minha meta 
para o próximo ano é: me tornar um DJ 

produtor e fazer da musica eletrônica 
mais do que um hobby”

Erico Agnello é DJ

^"O ano de 2014 foi muito desafiador, quan
do evidenciamos as mudanças climáti
cas, o momento político e o econômico 
que afetam todos os níveis da susten- 
tabilidade da vida no planeta. Se por 
um lado o individualismo fomentado 

pelo capitalismo vem corroendo o valor 
dos relacionamentos, surge e amadurece a 

cada dia, um movimento que pensa e arti
cula em prol do coletivo. Para 2015 pretendo me engajar mais 
em trabalhos que promovam uma sociedade menos massificada 
onde a essência humana e diferenciada de cada indivíduo seja 
cada vez mais valorizada”

Salete Cortez é psicóloga díiiica
A*.* UiibHJb

“No ano de 2014 as realizações foram mui
tas. A primeira foi atingida: estou decla

rando a vida! Junto com a vida vieram 
os sorrisos e as tristezas! Este ano co
nheci pessoas interessantes, alegres, 
corajosas e empenhadas com a vida, o 

trabalho e a alegria (esses marmotas!). 
Da mesma forma convivi com covardes, 

invejosos e falsos. Mas para a minha alegria, 
a soma maior foi do povo positivo. Das saudades que senti não 
vale apenas relembrar. Para 2015 eu tenho sonhos infinitos, 
vontades e desejos de realizações e sucessos. No amor! A cada 
dia um novo despertar. Com ele a alegria de poder sorrir inde
pendentemente das tristezas implantadas pelos acontecimentos. 
Descansar a consciência nas verdades vividas. Alcançar a paz 
através da fé. Olhar o próximo com amor e carinho. Comparti
lhar a vida com sabedoria. Ouvir mais e, falar menos. Não ex
plicar, nem provar nada, provar apenas com atitudes, carácter, 
dignidade e verdade. Clamar o amor e a misericórdia de Deus. 
Dia a dia ter satisfação e alegria pelo presente da vida. Saber 
perdoar, orar mais, cantar mais, sorrir mais, viver e fazer de 2015 
o melhor ano possível”

Helana Pitta Gavaldào é professora

“O ano de 2014 foi um ano de mudanças, 
divisor de águas em minha vida, onde 

descobri que sou mais forte do que 
imaginava. Para 2015, muitos projetos 
em mente e creio que muitas bênçãos 
de Deus me esperam! Desejo um 2015 

com muita paz a todos! Boas festas!”

Ana Paula Santana é estudante de psicologia

2014 foi de muitas surpresas. Conheci 
pessoas novas na minha vida, inclusive 

a equipe do Notícias de Lençóis... Que 
em 2015 eu possa alcançar os meus so
nhos e fazer muita gente feliz, e que eu 
conquiste a amizade de muitas pessoas 

honestas e que tenham harmonia entre 
elas. A minha meta é ser eu mesma e não 

o que as pessoas desejam que eu seja. Pois, 
eu estando de bem comigo mesma, com certeza vou alcançar 
muitas metas, além da confiança e sinceridade entre as pessoas. 
A sinceridade é tudo no caráter das pessoas”

Aninha Oliver é dona do lar

\

O ano de 2014 não foi o que eu esperava, 
mas também não foi ruim. 2015 espero 

realizar todos os meus planos que não 
foram realizados em 2014 como: conse
guir uma condição financeira melhor e 
ingressar no curso de odontologia que é 

meu sonho. Desejo a todos um Feliz Natal 
e um próspero Ano Novo”

CIDADES
‘‘Avaliando meu ano de 2014, percebo que 

aconteceu exatamente o que pedi: um ano 
de desafios e grandes realizações! Todos 
. os grupos de teatro de Lençóis PauIisU 
se apresentaram com trabalhos que pos
sibilitaram reflexão e também refletiram 

sobre seu papel como ser humano e ar
tista. Trabalhamos com afinco e conquís 

tamos reconhecimento com o nosso trabalho. 
Levamos com seriedade o nome de Lençóis para vários lugares e 
representamos com muito orgulho a equipe da cultura lençoense. 
Mostramos para muitos lençoenses de vários bairros, através das 
apresentações, que teatro é cultura, diversão, informação e refle
xão, e que com o exercício de assistir uma peça de teatro estamos 
exercitando um mundo melhor! Agradeço a todos os atores que 
confiaram no meu trabalho e se dedicaram estudando, pesquisan
do, se doando e se desafiando. Trabalhos foram realiMdos com: 
‘Flor de Maravilha^ ‘Vozes de Nelson’, ‘Aqueje que diz sim, Aquele 
que diz não’, 'A Espantalha Arrependida^ ‘Morte e Vida Severinai 
entre outros, que trouxeram momentos de Aiuito aprendizado e a 
certeza de um ano de 2015 repleto de transpiração e inspiração!”

Leda Fernandes é atriz e professora de teatro

‘O ano de 2014 já foi e, em pouco dias, co
meça mais um ano. Todo mundo desejan
do e esperando um mundo melhor com 
muito amor e paz. Como fazemos todos 
os anos. Algumas coisas boas que pedi
mos acontecem, outras coisas ruins nem 

imaginamos que poderia acontecer. Par
ticularmente, posso dizer que hoje, com 37 
os, não consegui arrumar muito dinheiro c 

nem um carro zero, mas Deus me deu condições de ter uma saúde 
perfeita. Me proporcionou uma filha linda e perfeita, e com uma 
inteligência fora do normal, presente maiôr Deus não podia me 
dar O que desejo no próximo ano é muita saúde para poder viver 
do lado deste meu anjo (Lorena Stanghini de Morais) e ver ela se 
tornar uma mulher linda. E que Deus tire do meu caminho todas 
as pessoas ruins que só tentaram me prejudicar. Para as pessoas 
de coração enorme que ajudam o próximo sem pensar em receber 
nada em troca, que Deus abençoe e que conceda tudo em dobro"

Juliana Morbi de Moraes é cozinheira

“Sobre 2014 só tenho a agradecer, foi o ano 
que consolidei meu novo projeto de co- 

lunismo social através da página ‘Vida 
Social’ que já tem aproximadamente 
7 mil seguidores no Facebook, foi um 
ano de muitas realizações. Minhas ex

pectativas para 2015 são as melhores, 
será o ano em que completarei meus 30 

anos, pretendo comemorar muito ao lados 
de meus familiares e amigos, viajar nas férias para algum lugar 
especial e continuar trabalhando muito e vivendo a vida inten
samente”

Renan Casal é fotógrafo, consultor social do Jornal da Cidade e 
diretor do Vida Social

l ‘‘2014 foi um ano muito especial, um ano 
n  de encontros e conquistas, muito traba- 

Iho e sempre rodeado de amigos. Espe
ro que em 2015 tenhamos muito suces
so profissional. Agradeço a Deus pelo 
meu trabalho e que 2015 seja melhor 

ainda para família e amigos”

Regina Monari é apresentadora de TV

2014 foi um ano maravilhoso para a du
pla Ataíde e Alexandre e esperamos que 
* 2015 seja ainda melhor para todos nós 

brasileiros. Viva a música brasileira e 
um ano novo de muita paz e alegria pra 
todos. Abraços!”

Ataíde e Alexandre são cantores sertan^os

Esse ano de 2014 foi maravilhoso, graças a 
Deus! Trabalhei muito e realizei o sonho de 
lançar um novo DVD produzido inteiro 
por mim. Era um projeto que eu sempre 
quis realizar e ao lado de grandes profis
sionais conseguimos fazer o DVD ‘Mar

ciano Inimitável In Concert’ As minhas 
expectativas para 2015 são as melhores, com 

toda certeza. Muita saúde e muito trabalho pra 
todos. Como o novo trabalho que saiu agora em dezembro, tere
mos os primeiros meses pra di^mlgar e distribuir em todas as mí
dias e, após o Carnaval, já começam as festas. Tenho como meta, 
ainda para 2015, lançar o DVD “Marciano Inimitável In Concert 
II”, que é a continuação deste primeiro trabalho que saiu agora em 
dezembro. Gravamos duas partes no mesmp dia e o trabalho deu 
tão certo que conseguimos fazer as partes í e II. Deve sair ainda 
no primeiro semestre do ano que vem. Desejo um incrível Natal e 
maravilhoso Ano Novo. Agradeço o carinho^de todos!”

Marciano é cantor

Raphaela Bassotto é assistente financeira

"Durante o percurso de 2014 existiram mo
mentos encantadores e agradáveis que 
proporcionaram lembranças inesque
cíveis, e outros que foram difíceis, mas 
que foram superados com paciência e 
a ajuda do Senhor. Este é indispensável 

para manter o equilíbrio e a alegria de 
viver. Para 2015 espero que o ser humano 

seja mais respeitado e que as pessoas olhem 
o mundo de forma mais doce e elegante. Eu quero ler bons li
vros, fazer atividades artesanais, estar com a família, manter os 
amigos queridos e ser feliz dando muita risada independente 
das circunstancia, pois acredito que o ‘homem’ existe para que 
tenha alegria. Que venha 2015!”

Rosilaine Casemiro é professora
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Obras entregues em 2014
beneficiam lençoenses

Transparência A

Acom panhe aqui com o cad a um dos órgãos
públicos gasta  o seu  dinheiro.

Feedback da população pelas construções e melhorias realizadas em Lençóis Paulista neste
ano é positivo

Elder Ibanhez

O ano de 2014 foi 
marcado em Lençóis Pau
lista por obras que estavam 
sendo bastante aguardadas.

No dia 11 de abril, a 
então conhecida “Cidade do 
Livro”, finalmente recebeu 
de presente a nova Biblio
teca Municipal “Orígenes 
Lessa”.

O local ficou mais 
amplo e moderno, com sis
tema de retirada de livros 
automatizado e um café no 
piso superior com área para 
degustação e leitura.

Em nota, a Prefeitu
ra informou que o projeto 
contou com a ampliação de 
uma área de 245 metros qua
drados distribuídos em dois 
pavimentes.

Além disso, o novo es
paço recebeu 248,70 metros 
quadrados de vidro tempe
rado incolor com 10 mm de

soldados lençoenses que 
participaram da Revolução 
Constitucionalista em 1932.

As obras estão previs
tas para serem entregues em 
fevereiro de 2015 e os inves
timentos somam RS 120 mil.

A Prefeitura torna pública a realização da li
citação que tem  por objeto o registro  de pre
ços para a execução de serv iços de varrição  
de ruas, avenidas e logradouro público, pelo
período  de doze m eses. O pregão  está  m ar
cado para  d ia 7 de ja n e iro  de 2014 às lOh.

O que vem por aí?

Início da revitalização da Praça dos 
Comtitucionalistas fo i uma grande conquista

espessura para aproveitar a 
iluminação natural no local.

Foram investidos R$ 
546.271,01 nas obras de am
pliação, reforma e compra de 
material. Os recursos foram 
disponibilizados com orça
mento do próprio município.

Depois da reinaugura- 
ção, a frequência de leitores 
na biblioteca aumentou con
sideravelmente e chegou a 
10 mil pessoas no primeiro 
mês.

Cerca de mil títulos 
foram retirados pelos usuá
rios e 300 novos consulentes

inscreveram-se para a reti
rada de livros.

Já a reforma e entrega 
das obras de ampliação da 
Escola Municipal de Educa
ção Infantil “Maria Cordeiro 
Fernandes Orsi” (Cecap), 
que ocorreu no dia 13 de 
maio, teve um investimento 
de aproximadamente R$ 200 
mil reais.

Segundo a Prefeitura, 
0 prédio recebeu pintura ge
ral e uma área administrativa
nova.

A nova área possui 
130 metros quadrados e 
conta com sala da direção, 
sala da coordenação, sala 
para arquivo e sala para os 
professores com copa.

Para a Prefeita Bel, 
“a escola está mais bonita, 
aconchegante e apropriada 
para receber diariamente os

educadores e alunos que vi
vem nela uma grande parte 
do dia. Investir na área de 
educação é uma das inicia
tivas mais importantes que 
uma administração pode 
ter, porque por meio dela 
realmente podemos mudar 
o nosso mundo, que começa 
aqui

Por fim, o município 
conseguiu iniciar a revitali
zação de praças importantes 
(Constitucionalistas e Pau
lo Freire), proporcionando 
mais conforto e comodidade 
para a população.

Na Praça dos Consti
tucionalistas, os investimen
tos chegam a R$ 30 mil. O 
projeto contempla a reforma 
da calçada do entorno, tro
ca de bancos, regularização 
do projeto paisagístico e re
forma do monumento aos

De acordo com a Pre
feitura, o próximo ano prome
te ser importante em relação 
ao número de obras que de
verão ser entregues, inclusive 
as que estão atrasadas.

Obras como a Unida
de de Pronto Atendimento 
(UPA), Condomínio Em
presarial, Creche escola do 
Maria Luiza e Grajau, Rodo
viária, Reforma e ampliação 
da UBS do Jardim Ubirama 
e Teatro, são as principais.

Em nota, a Prefeitura 
também afirmou que a UPA 
deverá ser entregue à popu
lação no primeiro semestre 
de 2015.

Já o Ginásio daAde- 
filp, não existe previsão, 
visto que a continuidade de
pende do repasse de recur
sos financeiros do Governo 
Federal. No caso da UPA e 
da Praça Devanir Moreto, é 
importante ressaltar que os 
recursos e os repasses ces
saram durante o período de 
eleições.

A Prefeitura esclarece 
ainda que sempre cumpriu 
sua parte nos acordos e tem 
feito todo o esforço neces
sário para entregar as obras 
à população.

E 0 SAAE inform a que foi aberta licitação que 
tem  por ob jeto  o reg istro  de preços para os 
serviços de im pressões gráficas de inform ati
vos institucionais, de acordo com as necessi
dades da autarquia. A sessão de pregão será 
realizada às 14h do dia 6 de janeiro  de 2015.

O processo TC-004539.989.14-5, cujo assunto trata 
do pregão presencial n° 135/2014 para aquisição 
de uniforme escolar para os alunos das escolas de 
ensino fundamental e infantil, determinou que a 
administração pública de Lençóis adote algumas 
medidas corretivas para dar cumprimento à lei.

E a Prefeitura de Lençóis Paulista inform a que 
a licitação de n® 191/2014, que teve por objeto 
o reg is tro  de p reços para aqu isição  de cartu - 
chos/toners, foi anulada nos term os do artigo 
49 da Lei F ederal n° 8 .666/93 . M ais in fo r
m ações no Setor de L icitações da P refeitu ra ,

No caso da licitação que teve por objeto a aqui
sição de grades e portões em metalon sob mc 
dida, para fechamento da EMEF Ezio Paccof 
sagrou-se cam peã a em presa SERRALHERl. 
M ARIM BONDO LTDA - ME, com o valor glo
bal de R$ 23.440,15 para execução dos serviços.

As informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficiai do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura. Câmara. SAAE. IPREM e CMFP.

Amor que supera obstáculos e desafios Lençóis é sexto em ranking

Eider ibanhez

Ouvir falar sobre 
amor ao próximo é co
mum nesta época do ano. 
Muitos também afirmam 
que amar os membros da 
família é uma tarefa fácil, 
o difícil é se doar para um 
desconhecido.

Porém, apesar da 
ideia que a sociedade 
construiu, amar alguém 
da família ainda é uma das 
maiores demonstrações de 
amor que existe.

E o caso da empre
sária Maria Joana Ponsoni 
Milanezzi que está casada 
há 39 anos com o contador 
João Milanezzi Neto.

Com uma história 
de superação e amor, ela 
relatou como foi sua luta 
para vencer os desafios 
da vida.

Após conhecer João, 
quando ainda trabalhava 
em uma padaria, irmã 
Joana, como gosta de ser 
chamada, casou e teve 
três filhos.

Mas há 18 anos, co
meçaram os obstáculos. 
Eles eram frequentadores 
da Igreja Católica e par
ticipavam regularmente 
das missas e encontros 
de casais realizados pela 
denominação religiosa na 
cidade de São Paulo.

Em um determinado 
período da vida, ela conta 
que acabou se mudando 
para Lençóis Paulista. 
“Abrimos um restaurante, 
mas depois de um tem
po decidimos voltar para 
São Paulo e, com muito 
suor, conquistamos a tão 
sonhada casa própria”, diz 
a empresária.

Novamente, desta 
vez com novas metas, Jo
ana e 0 marido decidiram

N
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Joana e João são exemplos
de amor e dedicação

iiVendemos nossa casa em 
São Paulo e investimos em 
negócios aqui na cidade. 
Abrimos uma loja de roupa 
e, com o tempo, compra
mos três padarias. Por um 
período tivemos sucesso e 
conseguimos abrir mais uma 
loja de roupa”, lembra.

Apesar de os negócios 
terem progredido, a má admi
nistração acabou levando as 
lojas à falência, acarretando 
dívidas e resultando na perda 
de inúmeros bens materiais 
da família. “Perdemos tudo 
de uma hora para outra. E foi 
nessa época de luta que fui 
convidada para um culto na 
Igreja Evangélica. Mesmo 
receosa, aceitei e, posterior
mente, convidei também meu 
marido”, diz Joana.

Com uma nova chan
ce, eles começaram a lutar 
e aos poucos conquista
ram outras oportunidades. 
“Meu marido se tornou 
pastor e sempre sonhou em 
ter uma loja de produtos 
evangélicos. Conseguimos 
realizar esse sonho com 
ajuda dos irmãos da Igre
ja ”, conta Joana.

E o sonho resultou em 
um grande empreendimento 
que na época estava cami
nhando muito bem.

u

Prova de fogo

No início, Joana teve 
receio de se engajar em 
mais um empreendimento. 
Tive medo de passar pelo 

que passei e perder tudo de 
novo. Mas foi exatamente

O começo de uma 
nova vida

retornar para o interior.

Joana e João deixa
ram de frequentar a Igreja 
Católica e passaram a se 
dedicar ao novo ministério 
na Igreja Evangélica.

Eles se reergueram 
e, apesar das perdas, con
seguiram manter a união 
familiar. “Nossa família 
precisou até de doação 
de cestas básicas da Igre
ja. Foi um período muito 
complicado. Meu marido, 
contador formado, precisou 
trabalhar de carpinteiro”, 
relata a empresária.

isso que aconteceu com o 
tempo, porém, por um mo
tivo diferente”.

Ela explica que em 
um determinado dia, João 
reclamou de dores nas per
nas e não conseguia mais 
andar. “Ele foi diagnosti
cado com mielite transversa 
aguda, que é uma doença 
neurológica causada por 
um processo inflamatório 
da medula espinhal”, diz.

Com 0 aparecimento 
da doença, os gastos médi
cos e a luta pela cura fize
ram com que eles perdessem 
tudo novamente. “Cheguei 
a gastar cinco mil reais em

uma semana. Meu marido 
perdeu os movimentos das 
pernas e se tomou com
pletamente dependente. 
Até para ir ao banheiro 
ele precisava de ajuda”.

Após muitos desa
fios, João conseguiu uma 
vaga para iniciar um tra
tamento no Hospital de 
Reabilitalção Sarah Ku- 
bitschek em Belo Hori
zonte. “Foi com o trata
mento que ele se tomou 
mais independente. Eu 
já estava em uma situa
ção desesperadora, pois 
cuidar dele não era algo 
simples. Com mais inde
pendência, nossa quali
dade de vida melhorou”, 
ressalta a empresária.

Mesmo com a situa
ção difícil, Joana manteve 
a loja sozinha e não aban
donou o amor de sua vida.

As pessoas dizem 
que a luta financeira aca
ba com a família, mas ao 
lado do Senhor, é possí
vel vencer. As lutas nos 
uniram ainda mais. Nunca 
deixei de cuidar do meu 
marido e acreditar no seu 
progresso. Ainda creio que 
um milagre o fará andar 
novamente. Hoje, vejo que 
meu testemunho exempli
fica o que verdadeiramente 
é amar ao próximo”, acres
centa Joana.

Ela finaliza deixan
do uma mensagem muito 
especial: “O Natal é uma 
época onde comemora
mos 0 amor. E é através 
do nascim ento de Je 
sus Cristo que podemos 
aprender mais sobre esse 
sentimento. Ele deu sua 
vida por cada um de nós 
na cruz. Amar traz união 
e fortalece as famílias. Te
mos que lutar para man
ter 0 amor e superar as 
dificuldades da vida com 
alegria e gratidão”

Oa redação

Lençóis Paulista re
cebeu dois prêmios pelas 
ações desenvolvidas na 
área ambiental. Com a nota 
95,23, o município está em 
sexto lugar no ranking di
vulgado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente.

Em 2013, a cidade 
havia obtido o 8“ lugar e, 
neste ano, subiu duas po
sições. O ranking foi di
vulgado durante cerimônia 
realizada no Palácio dos 
Bandeirantes e contou com 
a presença do secretário de 
Meio Ambiente, Rubens 
Rizek.

A prefeita Bel Loren- 
zetti, o vice-prefeito José 
Antônio Marise e o dire
tor de Agricultura e Meio 
Ambiente, Benedito Luiz 
Martins e integrantes de 
sua equipe, participaram 
da cerimônia.

O município também 
recebeu o prêmio “Franco 
Montoro” pelo 1° lugar por 
suas ações na Bacia Hidro
gráfica Tietê Jacaré, com
posta por 34 municípios, 
dentre 0s quais, Araraquara, 
Jaú, São Carlos e Bauru.

O Program a M u
nicípio Verde Azul visa 
estimular as prefeituras a 
desenvolverem uma agen
da ambiental dentro do 
programa de governo do 
município.

A cada final de ciclo 
é avaliada a eficácia do mu
nicípio através de 88 crité
rios de 10 diretivas: esgoto 
tratado, resíduos sólidos, 
biodiversidade, arboriza- 
çào urbana, educação am
biental, cidade sustentável, 
qualidade do ar, gestão das 
águas, estrutura ambiental 
e conselho ambiental.

A participação do 
município é pré-requisito

para a liberação de recursos 
pelo Governo do Estada»

O Programa lem 
coordenação da Direto
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente, mas con.a c. .m
a participação do ííAAF, 
Diretoria de Educação, Di 
retoria de Planejamento, 
Diretoria de Obras e Infra- 
estrutura, Diretoria Jurídica 
e Diretoria Administrativa.

A Câmara Mimicipal 
de Vereadores também tem 
participação por meio da 
aprovação de leis,

“A Diretoria de Agri
cultura e Meio Ambiente 
agradece ao todas as direto
rias, ao SAAE, e a Câmara 
Municipal pelo apoio e pela 
participação decisiva que 
proporcionou as premia- 
ções que elevam o nome 
da nossa cidade no cenário 
estadual. Foi importantíssi
mo também a colaboração 
dos funcionários munici
pais das diversas diretorias 
que participaram e contri
buíram para a composição 
dos critérios do programa, 
ressaltando ainda o apoio 
incondicional e estimulante 
da Prefeita Bel para ven
cer os diversos desafios”, 
destacou o diretor de Agri
cultura e Meio Ambiente, 
Benedito Luiz Martins.
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SAUDE
Treinamento funcional combina rr>
equilíbrio e agilidade
Exercícios se baseiam nos movimentos naturais do corpo humano e proporcionam
mais qualidade de vida

Elder Ibanhez

A busca por um me
lhor condicionamento físico 
é uma grande preocupação 
nos dias de hoje.

Através do treina
mento funcional, muitas 
pessoas estão descobrindo 
novas formas de se praticar 
o exercício físico.

A educadora física, 
Janaína Parra Grossi, expli
cou como surgiu a técnica. 

É uma prática aplicada 
desde a Roma antiga, entre 
os gladiadores, porém, tor
nou-se mais visível através 
de Paul Chek, que desen-

volveu um sistema de trei
namento focado nos movi
mentos naturais do homem. 
Hoje, essa prática é muito 
estudada por fisioterapeutas 
e educadores físicos’'.

O treinamento busca 
realizar movimentos naturais 
do ser humano como em
purrar, puxar, correr, saltar, 
agachar e correr.

Outro diferencial é a 
quantidade de habilidades 
que podem ser trabalhadas. 
“Diferente da musculação, na 
qual 0 músculo trabalhado é 
isolado, os exercícios de trei
namento funcional não exer
citam somente uma muscu
latura isolada. O treinamento

pode incluir exercícios de 
propriocepção, equilíbrio, 
agilidade, coordenação, entre 
outros”, diz a professora.

Segundo Janaína, o 
conjunto de exercícios é 
montando de acordo com o 
objetivo de cada cliente.

Exercícios multiarti- 
culares e combinações de 
movimentos são essenciais 
neste tipo de treinamento.

“Para cada indivíduo 
é organizado um treinamen
to específico. Seja ele para 
melhorar postura no traba
lho, aliviar as dores do dia 
a dia ou melhorar o condi
cionamento físico dentro 
do esporte praticado. Ou

seja, tem que ser funcionar, 
ressalta a educadora.

Nas academias que 
oferecem aulas de treina
mento funcional, grande 
parte dos praticantes são 
mulheres na faixa etária dos 
25 até 35 anos, mas a ativi
dade pode ser praticada por 
pessoas de todas as idades.

Materiais como bolas, 
cordas navais, pneu de trator 
e elásticos são alguns dos 
itens utilizados na prática 
do treinamento.

Entre os benefícios 
proporcionados pelo mé
todo estão: emagrecimento; 
tonificação muscular; me
lhora da flexibilidade, coor

Janaína aconselha o treinamento 
funcional para todas as idades

denação motora e condicio
namento físico; equilíbrio 
e aumento da autoestima.

Para a educadora fí
sica, o fato de ser uma prá
tica que sai da rotina e do 
ambiente das academias, 
incentiva e estimula a pro
cura pelo método.

“O treinamento fun
cional é específico. Os exer
cícios tem uma progressão.

muitas vezes iniciando ape
nas com o peso do corpo e 
evoluindo com a melhora 
da execução. Para quem 
não gosta de musculação, 
está cansado dos aparelhos 
e quer evoluir melhorando 
outras habilidades além de 
força e resistência, procu
re 0 treinamento funcional 
com um profissional capaci
tado”, conclui Janaína.

Saúde informa alteração no agendamento de viagens
Da redação

Alguns serviços dis
ponibilizados pela Diretoria 
de Saúde sofi*erão alteração 
por causa dos feriados de 
Natal e Ano Novo.

Quem tem consultas 
procedimentos marca- 

übs para os dias 24,25 e 26 
de dezembro deve fazer o 
agendamento até o dia 23, 
terça-feira.

O atendimento é das 
7h às 1 Oh. O mesmo siste
ma vale para a semana do

Ano Novo. Quem tiver que |  
agendar viagens para 31 de " 
dezembro ou 2 de janeiro 
deve procurar a Central até 
o dia 30, também das 7h às 
lOh.

A Central de Agen- 
damentos fica na rua José 
Paulino da Silva, 147, ao 
lado do almoxarifado.

As unidades de saú
de não terão expediente 
nos dias 24, 25, 26, 31 de 
dezembro e nos dia 1 e 2 
de janeiro. O atendimento 
volta ao normal a partir da 
segunda-feira, 5 de janeiro.

Atendimento será normalizado 
somente a partir do dia 5 de janeiro

CULTURA
Gaby Moretto lança novo clipe
eonquista carinho dos fãs
Compositora nata, a cantora lençoense está trabalhando no lançamento do seu EP,
que será no começo do ano que vem

Etder Ibanhez

Uma voz suave e que 
atinge a alma do público. 
Sem dúvidas, esta é a me
lhor definição para o talento 
da cantora lençoense Gaby 
Moretto.

Na estrada há dois 
anos, Gaby se destacou no 
cenário musical com o estilo 
pop rock.

Atualmente, até mes
mo pelo seu público alvo, 
ela define sua vertente como
iipop teen”.

Com com posições 
voltadas para adolescentes, a 
cantora lançou recentemen
te um novo clipe intitulado 
“Deixa Acontecef’. “O nome 
é bem proposital, devido ao 
contexto da música. Um dia 
acordei três da manhã com a 
canção prontinha na cabeça. 
Melodia, harmonia, tudo. 
Escrevi o que estava vivendo 
no momento. Sempre me 
inspiro no que vivo”, revela.

Para a produção do vi-

deoclipe, Gaby se preocupou 
em demonstrar suas caracte
rísticas pessoais, destacando 
suas origens. “Queria ex
pressar o que gosto de fazer: 
aventura, verde, tranquilida
de e minhas cachorras. E foi 
isso que aconteceu. Também 
por ser fim de ano, quis me 
aproximar do público para 
dar o ar ‘família’. Espero 
nunca perder o estilo de vida 
do interior. Infelizmente, só 
viver na cidade pequena é di
fícil pela correría de shows, 
mas quero manter sempre 
minhas origens”.

Na estrada

Iham”, do Programa Raul 
Gil, no SBT, muitas portas 
se abriram para a cantora. 
“Tive 0 reconhecimento das 
pessoas como artista. O pro
grama é forte e de nome. 
Depois disso fechei com a 
gravadora Valetes Records e 
então minha carreira tomou 
outras proporções. Agora te
nho estratégias mais sólidas 
e estou divulgando meu tra
balho intensamente”, diz.

Viajando para várias 
cidades, Gaby mantém uma 
agenda lotada de shows. “A 
vida de artista é sempre sem 
rotinas. Vou aonde o povo

me chama. No dia 19 de de
zembro toco em Bertioga. Já 
no dia 20, me apresento em 
um casamento aqui na cidade 
de Lençóis, e no dia 27 em 
Bauru no Camaleão Bar”.

Sua última apresen
tação expressiva foi na fes
ta de comemoração dos 11 
anos da Ventura FM, em 
Lençóis Paulista. “Gosto 
muito da rádio e tenho um 
carinho enorme por eles. Foi 
uma grande oportunidade 
de mostrar meu trabalho”, 
acrescenta a cantora.

Para quem quiser 
acompanhar a carreira de

L

6r̂ i
Gaby Moretto, o site www. 
gabymoretto.com.br traz 
todas as novidades sobre a 
cantora. “Na minha Fanpa- 
ge tá rolando uma super 
promoção de Natal até dia 
22 de dezembro. É só en
trar, ler o regulamento e

participar”, convida Gaby.
Ela finaliza com uma 

mensagem: “Queria agrade
cer ao pessoal do Notícias 
de Lençóis pelo carinho de 
sempre e desejar a todos um 
Natal repleto de coisas boas 
e um 2015 próspero”.

4A

Gaby Moretto já com
pôs diversas músicas ao 
longo da carreira e agora se 
prepara para o lançamento 
do seu EP com quatro faixas. 

Sempre que posso compo
nho. E um exercício para a 
minha alma. Garanto que a 
galera vai gostar bastante 

Após participar do 
quadro “Mulheres que Bri-

Hoje tem CarnafacuI com o cantor Cristiano Araújo

99

Gaby Moretto busca preservar suas 
origens e seu Jeito simples de ser

Elder Ibanhez

Hoje, dia 19 de de
zembro, a partir das 20h, os 
trios elétricos “Demolidor” 
e “Caracol” irão agitar o 
público durante o Cama- 
facul 2014.

A maior e melhor 
festa universitária do país 
vai ferver o Recinto Mello 
de Moraes em Bauru, loca
lizado na Avenida Comen
dador José da Silva Mar- 
tha, 36, Jardim Nasralla.

A Ibem Produções 
traz com exclusividade 
um mega show do cantor 
sertanejo Cristiano Araújo.

Também estão in
clusos na programação do 
evento a apresentação de 
artistas como MC David

apresentar o ingresso im
presso.

Os abadás da área 
vip e camarote serão na 
cor branca e o da pista 
vermelho. Mais info 
ções pe^o telefone: (14) 
3243-1494.

Serviço

Boladão, Danilo Brito e a 
banda 4 é Par.

Serão várias horas de 
festa com o clima do Carna
val baiano, abadás e muita 
diversão.

A organização do 
evento espera um público re
corde esse ano. No ano passa
do, quem tomou conta da festa 
foi a cantora Ivete Sangalo.

Troca de abadás

(Juem ainda não bus
cou o abadá, deve compa
recer hoje no escritório da 
Ibem Produções das 1 Oh às 
19h, localizado na Avenida 
Getúlio Vargas, 16-6, sala 6.

Não haverá troca de 
abadás no local do evento. 
Para a troca, é obrigatório

CarnafacuI 2014
Data: 19 de dezembro
(sexta-feira)
Horário: 20h 
Local: Recinto Melo de 
Moraes - Bauru 
Ingressos: Pista - R$ 40,00 
Vip - R$ 70,001 Camarote 
R$ 90,00
Ponto de Venda: Noticias 
de Lençóis (das 1 Oh às 1 Th) 
Informações:
(14) 99752-9094



CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO (2 Vagas) 
ARQUITETA (feminina c/ 
experiência na área) 
ATENDENTE DE BALCÃO (su
permercado - vaga feminina 
s/ experiência)
ATENDENTE DE PÓS-VENDAS/ 
ASSISTENTE TÉCNICO (SAC) 
(exclusivo para pessoa com 
deficiência)
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (vaga masculina 
c/ experiência)
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(feminina s/ experiência c/ 
Ensino Superior Completo ou 
Cursando)
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
BARMAN/COPEIRA
BORRACHEIRO
CHAPEIRO (em um trailer de
lanches)
CORRETOR DE IMÓVEIS 
COZINHEIRA - 2 VAGAS (Res
taurante)
DESOSSADOR (Disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de São Carlos-SP)
ELETRICISTA (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
ELETRICISTA (em um frigo
rífico)
EMPREGADA DOMÉSTICA 
GARÇOM (disponibilidade de 
horário)
GARÇONETE
INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TV
LINHA DE PRODUÇÃO (Fri
gorífico ■ Salário R$935,20 + 
benefícios, Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalhar em 
6auru-SP)
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO (frigorífico c/ disponibili
dade de horário)
MECÂNICO DE MOTOR à 
DIESEL/MOLEJEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS 
OPERADOR DE CAIXA (Res
taurante)
OPERADOR DE CAIXA (cur
sando graduação em admi
nistração, ciências contábeis, 
gestão financeira ou cursos 
relacionados)
OPERADOR DE CALDEIRA (em 
um frigorífico)
PADEIRO
PIZZAIOLO
PERSONALTREANNING 
(formação em Ed. Física com
pleta- s/ experiência) 
RECEPCIONISTA (exclusivo 
para pessoa com deficiência) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
(Maiores de 16 anos - Turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru • SP) 
SERVIÇOS GERAIS (instalação 
de purificadores d'água) 
SERVIÇOS GERAIS (Caseiro 
Homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
VENDEDOR (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
VENDEDOR (loja de infor
mática - vaga masculina, s/ 
experiência)
VENDEDOR (s/ experiência 
livros de saúde, CNH B) 
VENDEDOR (anúncios publici
tários em uma revista locai) 
VENDEDOR (loja de material 
de construção)
VENDEDOR EM DOMICILIO 
(s/ experiência - venda de 
Icegurt)
VIGIA FLORESTAL (disponibi
lidade para morar em uma 
fazenda)
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

Voças válidas d t  acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT, basta comparecer portando' 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir), informaçdes: (14) 3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT.
Rua Cel. Joaquim CabricL L I - Centro

"Não seí...Se a vida é 

curta ou longa demais 

pra nós, mas sei que 

nada do que vivemos 

tem sentido, se não 

tocarmos o coração 

das pessoas".

AMORADA

i f
Espaço do CORRETOR éd

Até o fim de dezembro, a Porto Seguro oferece 
descontos de 5% a 10% em seguros residenciais, 
de condomínio e empresariais para quem com
provar iniciativas que ajudam a economizar água

Economia de água também vai garantir
desconto no seguro

A Porto Seguro também vai incentivar o 
consumo consciente de água, a fim de colaborar 
com as iniciativas para se evitar o agravamento ôa 
crise hídrica que atinge diversas cidades do país.

Até o fim deste mês, a empresa oferecerá 
descontos na contratação ou renovação de segu
ros residenciais, em presariais e de condomínios.

Para aproveitar o benefício, o segurado terá 
que comprovar a adoção de medidas que resultem
em economia de água.

Para seguros residenciais, o desconto será 
de 10%. Já os condomínios e empresas terão uma 
redução de 5% no valor do seguro.

Para garantir a vantagem, será necessário 
comprovar economia igual ou superior a 20% em 
relação ao consumo médio mensal de água no imó
vel, informando no momento da contratação ou 
renovação o número de instalação fornecido pela 
empresa de abastecimento da região (disponível 
na conta de água) e oCPF/CNPJ do titular da conta.

Para Edson Frizzarim , d ireto r de Ramos 
Elem entares da Porto Seguro, o benefício pode 
despertar mais pessoas e empresas a encontrar 
form as de preservar esse bem indispensável à 
vida humana.

"Seja com iniciativas simples e amplamente 
conhecidas, seja com o uso de recursos mais ela
borados, o importante é participar desse esforço 
coletivo para poupar água e garantir o abasteci
mento em meio à estiagem", explica.

O beneficio da Porto Seguro é válido para 
todo 0 país e abrange os produtos; Porto Seguro 
Residência - Habitual, Veraneio e Prem ium ; Porto 
Seguro Condomínio; e Porto Seguro Academias, 
Bares e Restaurantes, C lín icas e Consultórios, 
Em presa, Escolas, Estética e Beleza, Pet Shop e 
Clínica Veterinária.

Vectragls94-R53.0C».00 

De entrada + 48 parce
las fixas de R$360.00 c 
om ^ranferenoa grátis 
3264-1613/7834-9576

VENOE-SE

Escort Hobby 1.0, gasolina, 
ano 1995, bom estado de 

conservação, R$ 6.990,00 

(Negociável)

Tel: (14) 99774-5355

.\sara picasso glx 1.6 
2010 Preta enU. R$ 
8,000.00 + 48X RS 
839,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Vendo 02 bicicletas 
caloi usada. Uma preta 
aro 20 a outra amarela

Uno vivace 4p 2011 
vermelho cntr. R$
6.500.00 + 48X R$

630.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Gol I.O G5 2013 pra
ta entrada 48x R$
590.00 • FS veículos

aro 14. Fones: 3264 lone (14) 3264-3033

CARROS/MOTOS

Courier 1.3 1998 G pra
ta básico • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Mini moto trackbikes 
nos modelos aoss ou 
motogp é na pagan mo
tos fone: (14) 3264-4345

Vendo 01 bicicleta Ca
loi usada, amarela aro 
14. Fones: (14) 3264- 
4345 /(14) 3263-1961

Compro moto honda 
usada "semi nova" ou 
troco por moto hon
da okm, Pagan motos 

fone: (14) 3264-4345

Aslra sedan 1.8 2(X)3 G 
azul comp FS veículos 
(14) 3264-3033 trava/ 
alarme/rodas • FS veícu
los-fone (14) 3264-3033

Compro ou troco por 
moto okm, moto hon
da semi nova. Pagan 
motos fone 3264 4345

Carro Escort gl 95 • 
RS3.000.00 De entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$294,00 com tranfe- 
rencia grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

Goll.016V1996gbran- 
co básico - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

p R O x im o s  e v E n r o í
Din $0/11- Dnn Bucno ncurrico

4345/3263-1961

Montana ecoflex 2010 
cor preta, trava elétrica, 
vidros elétricos, dire 
çáo. 63 mil km rodados 
R$ 24.200 Tratar pelo 
telefone(14)9916-4350

Capacete ebf ou hberty 
aberto ou fechado $ 
60,00 só na pagan mo

tos fone: 3264-4345

Palio fire 2007 flex 
prelo completo - FS 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Gol 1.0 4P 2000 g dou
rado direçào/vldro/trava 
completo e Fox 1.0 4P 
2005 flex preto vidro/ 
trava /alarme FS vdcitlos 

fone (14) 3264-3033

Carro Ford a 2004 
R$3.500,00 De entra
da -t- 48 parcelas fi
xas de R$420,00 com 

tranferencía grátis - 
(14)3264-1613

Honda biz clOO 2002 • 
R$1.200,00 De entrada 
* 36 parcelas fixas dc 
R$122,00 com tran- 
fercncia grátis - (14) 
3264-1613

Saveíit) d  1 8 1995 A 

branca trava/alarme • 
FS veículos • fone 
(14)3264-3033

Bandeirante cab. D u
pla 1990 - diesel azul 
(14)32643033

Uno mille way 2008 
branco entr R$ 
3.000,00 -f 48X R$ 
499,00 • FS veiculos 

fone (14) 3264 3033

-i

Chácara com infraestrutura completa para
finais de semana, festa de 
casamento e fotografias 

Linda casa, piscina com bar, cercada de 
natureza e espaços ideais para a 

realização de eventos com adequação e
acessibilidade

'■n

Contato: Marli Garcia ; s"

(11) 98270-3015
Enci.; Rua Luiz Vaz de Cam ões, 171, Jd . G ranville  - Lençóis Pta

VENDE-SE

Terreno no Grajaú, 

250 metros, plaino, 
quitado 

R$ 78 mil

Classic Life 2007 fiex 
preto trava - FS veícu
los - tratar pelo telefo
ne (14) 3264-3033

CG titan ks 125cc ano

Vcctra gb 10 1994 G 
azul comfJeto • FS va- 
culos-f: 14) 3264-3033

Cielta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme - FS veicu-
2002 bom estado 2.500 los • fone (14) 3264-3033

Tel: (14) 982274510

Fox 1.6 4F plm 2005 
flex prata completo ■ 

FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

Golf sportline 2.0 2011 
Flex preto completo - 
FS veículos ■ fone 
(14) 3264-3033

Fone; (14) 99797-5221

Biz 125 flex 2013 / biz 
100 - 2013 /fan 125 
2013 / fan 150 flex 
2013 / titan 150 ex tlex 
2 0 1 3 /lc a d ll0 -2 0 1 3 / 

cb 300r 2013 / xre 300 
2013/ bros 150 flex 
2013 - pagan motos 
fone: 3264-4345

S-lô'2 $ Cab. Dupji^- 
1999 -  diesel -  azul - 

(14)32643033

SERVIÇOS

Manicure e pedicurc 
I-liana Atende á domí 
dlio  Contato pelo tele
fone: (14) 99887-7272

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

w w w . s a l e t e c o r t e z . c o m . b r
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico / 
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro
Lençóis Paulista (14) 3263-6214

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

Locaçao
Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Daiane

Tel: (14) 99759-8094 
99714-1122

VENDE-SE

Casa no Açaí I, 3 dorm, 

sala, coz, wc, murado, 

portão correr

Tel: (14) 99889-8006

Canstruçaa
isamixtrading@yahoo.com.br

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fecha
do apenas R$ 60,00 só 
na Pagan Motos Con
tato através do telefo

ne; (14) 3264-4345

Serviço de limpeza 
para escrítóno ou lo
cais comerciais. Te 
lefonc para contato. 
(14) 3264-1869ou(141 
99677-6859

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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Iron Maiden pode lançar um
novo disco em 2015

í V

V ' i

, \ O Iron Maiden pode lançar um novo disco em 2015.
O a  banda enviou um cartão de Natal para os membros 

de seu fã clube com um recado e uma imagem. "Eddie 
tem um pequeno presente de Natal para todo mundo 
que foi MUITO MAUl Mas ele não deve ser aberto 
até 2015", diz a mensagem. Na imagem, Eddie, o 
mascote da banda, aparece saindo de um estúdio. 
Ao lado, uma placa indica o nome "Uroton 51", que 
os fãs interpretaram como "On Tour 15", ou seja, a 
banda seguiría em turnê no ano que vem.

Charlie Sheen reprisará papel de 
**Curtindo a Vida Adoidado" em série
Charlie Sheen reprisará o seu papel no filme "Curtindo a Vida 
Adoidado" na série norte-americana "The Goldbergs", do canal 
ABC. Segundo a revista "Peopie", ele aparecerá na trama no 
começo de 2015. No clássico dos anos 1980, Sheen fez uma 
participação como um jovem bad-boy que aparece em uma 
delegacia e engata um papo com Jeanie (Jennifer Grey), a 
irmã do protagonista Ferris Bueller (Matthew Broderick). Na 
série, Barry (Troy Gentile) finge estar doente para faltar na 
aula e imitar as aventuras de Ferris. Mas tudo dá errado e a 
irmã dele, Erica (Hayley Orrantia), acaba conhecendo o bad- 
boy da delegacia.

' ã

Jake Gyllenhaa) encarna
repórter amoral em "O Abutre"

f

Uma clara referência do título brasileiro do drama de estreia do 
diretor Dan Gilroy, "O Abutre" remete ao clássico "A Montanha 
dos Sete Abutres" (51), de Billy Wilder, uma correspondência 
perfeita entre dois filmes que abordam com sinistra precisão 
até onde pode levar a falta de limites do jornalismo sensacio
nalista. O filme estreiou ontem (18). Protagonista e produtor 
do longa, o ator Jake Gyllenhaa! empenhou-se visivelmente 
na construção do personagem de Louis Bloom, que vem lhe 
valendo indicações em premiações importantes, caso do Globo 
de Ouro e do Sindicato dos Atores.

Reflexão da Semana
"Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas 

também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar"
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HORIZONTAIS VERTICAIS
Pa

I .  Pancada com a mão em alguma parte do corpo. (4) 
4. Combustível líquido natural encontrado no sub
solo. (8)
8. Peça ou acessório para carro. (8)
9. Suco de____. (4)
10. Gasta pelo uso. (S)
I I .  Que erra; vagante. (7)
13. Tubarões (em inglês). (6)
15. Relativo a íon. (química) (6)
17. Pessoa que não pode ter filhos. (7)
19. Mulher multo idosa. (5)
2 2 .____Bello (1931-2007): atriz e humorista bra
sileira. (4)
23. Que não se pode negar. (8)
24. Treinar animais. (8)
25. Membros emplumados que possibilitam aos 
pássaros voarem. (4)

2. Cor presente no arco-íris (plural). (5)
3. Despertar. (7)
4. Passarela sobre a água. (4)
5. Relativo ao teatro (plural). (8)
6. Que não é transparente. (5)
7. Elástico (em inglês). (7)
12. Sufocar; abafar. (8)
14. Marido (em inglês). (7)
16. Pequenas aves contidas num ninho. (7) 
18. Moeda da União Européia (plural). (5)
20. São e salva. (5)
21. Dividir ao meio. (4)

Mteht< Rimalho TIRINHA DA SEMANA estranhino>t€»blo(spot.com
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ENTRETENIMENTO
Horoscopo da Semana
de 19/11 a 26/12

Áries
de 21/03 a 20/04

^ Leão
22/07 a 22/08

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A semana é de Lua minguante, 
positiva para finalizar pendên
cias, concluir trabalhos, obser
var suas atitudes e aprimorá-las. 
Balanço de final de ano, ariano.

Estamos na semana da Lua 
minguante, que assinala um 
período de reflexões e de in- 
teriorlzação a respeito de seus 
sentimentos e verdades inter
nas, leonino.

A lunação sagitariana chega ao 
final nesta semana, sendo um 
momento oportuno para refletir 
sobre os novos horizontes que já 
se abriram. E o que falta ainda 
modificar e realizar.

Touro
h de 21/04 a 20/05

Virgem
de 23/08 a 22/09

Uma nova forma de lidar com os 
recursos materiais, o afeto, os 
relacionamentos e a sexualidade 
tem sido o desafio dos taurinos. 
Resolva pendências financeiras 
e emocionais.

Esta época do ano naturalmente 
promove uma reflexão sobre 
as realizações, os desafios e as 
dificuldades que você passou. 
Hora de refletir e de se aprimo
rar, virginiano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A semana é de Interiorização e 
reflexões, em preparação a um 
novo ciclo que iniciará em breve. 
Mudanças importantes estão a 
caminho. Agora é importante 
reunir forças e energias para os 
próximos passos.

Gêmeos Libra
de 21/05 a 20/06 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

Nesta semana o seu planeta 
regente. Mercúrio, muda o mo
vimento, enfatizando reflexões 
sobre as finanças, as estruturas 
de sua vida e os conceitos e ati
tudes que você necessita mudar.

O foco atual está em intensos 
aprendizados emocionais e 
também nos novos interesses 
mentais que você vem culti
vando. Resolva pendências e 
reflita sobre os seus valores 
mais importantes.

Reflexão é a palavra-chave do 
atual momento astrológico e 
que é também inspirada por 
este período de final de ano. 
Período de fechamento de ciclo 
e de balanço, aquariano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Semana que pede a resolu
ção de questões profissionais 
e também vinculadas à saúde 
e à qualidade de vida. Reflita 
sobre os desafios e conquistas 
de 2014, canceriano.

^  Escorpião 
d ^ d e  23/10 a 21/11

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

Semana de resolução de ques
tões financeiras e de reflexão 
sobre os seus valores mais es
senciais, escorplano. Percepção 
do quanto você tem amadu
recido e construído uma nova 
identidade.

A fase lunar minguante indica 
uma semana em que a priori
dade é fechar um ciclo, resolver 
questões profissionais e perce
ber os avanços que ocorreram. 
Seja grato e se aprimore.

fonte hrtp://hofoscâitouiríuo& oUom .br/ " l

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras

B I

E I

B N G Z O c N T E F w P V T R E N Ô E PRESÉPIO
V e R F E 1 1 R O 1 p É S E R P E G E CHOCOTONE
D s E O c 0 1 2 V S u T L A R E 1 R A TENDER
D s H H Y F N E E C H A M 1 N É S E 1 GUIRLANDA
Y u C G B O L W C L 2 G e J 2 E w W 2 RENAS
1 0 H 2 H A O F T N U K w U U U R 0 O AMEIXA
C M P £ S S E G O O c E X K P H M 2 T VELAS
K H N L 2 F T W F H u B F K A A R G M PÊSSEGO
F Y C M T 2 E N G N Q C W J 1 D E P O MOUSSE
J U A 1 H C 1 L J { N V R W W F D H E TRENÓ
Y N O Y 2 C H N N V G u 1 R L A N D A PRESENTE
S V D L O M B O Q Q 1 N B J V R E J S SINO

C O N Q E O C X C O V w G E O 1 T P 2 AVELÃ
CHAMINÉD E é P l A R w L O E c L T Y N C L 1
LICHIAM T M G F B M Q C G T Ã J N H 0 u 1 C
LEITÃOW C A R A M L E 1 T À 0 J E H U A L e AMÊNDOA

U z N M J R O N 1 S 1 w N S X R H 1 L VINHO
1 u B A K R 1 Y H X A 1 U E O K E C U LOMBO
2 F K W C 2 T F C J A A M R A 2 F 2 M LAREIRA
1 1 2 O u H 1 P X P X Q Q P C 1 N J E

Yoga
Meditação
Lian Gong

1.
f

Professor

Marc
VendiW Cultura

14. 3263-1676
14. 9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n° 643
Centro - Lençóis Paulista

marcos.venditti@yahoo.com.br

http://rachacuca.com.br/8
http://www.mixcloud.com/ericoagnello
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br


LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014

Nesta semana, o Estilo Lençóis evidenciou 
a linda confraternização dos alunos de Lian Gong 
de Borebi e Lençóis Paulista.

Eles participaram durante todo o ano das 
aulas ministradas pelo professor e diretor do 
Centro de Cultura Oriental "Shenmen", Marcos 
Venditti.

O evento, que ocorreu no Centro de Convi- 
vência da Melhor Idade de Lençóis Paulista, no 
dia 9 de dezembro, contou com a presença de 
diversas pessoas.

Foram realizadas apresentações de dança, 
música, teatro de fantoches, além de uma mensa
gem especial de Natal do Pastor Cabral e diversos 
quitutes para degustação.

A confraternização também teve a participa
ção dos seguintes professores; Eliane (coordena
dora de Esportes de Borebi), Agnaldo (professor 
de vôlei adaptado de Borebi) e Maria Eugêncía 
(professora de dança da Melhor Idade em Lençóis).
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