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Obras uma corrida contra o tempo
Diversas obras que começaram em 2011 no país já foram entregues; Lençóis continua sem prazo, por exemplo, para inauguração da UPA

Os brasileiros, em 
especial os lençoenses, 
acompanharam nos últimos 
anos a entrega de diversas 
obras federais, estaduais, 
regionais e m unicipais.

E é sem pre  com 
grande expectativa que 
os munícipes de Lençóis 
Paulista aguardam a en
trega de obras tão signi
ficativas como a Unidade 
de Pronto Atendim ento, 
o Teatro M unicipal e o 
novo Terminal Rodoviário.
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Definida nova
etapa do Plano
de Mobilidade

Na sem ana passa
da, os grupos de trabalho, 
formados para elaboração 
do Plano de M obilidade 
Urbana, apresentaram di
versas propostas no CAC. 
^  O encontro foi mar- 

do com a apresentação 
das propostas dos c in 
co grupos formados des
de o dia 28 de agosto.

As idéias e suges
tões apresentadas foram 
utilizadas para consolidar 
o Plano de Mobilidade Ur
bana de Lençóis Paulista.
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Escola promove
Feira de
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Empreendedorismo
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Novemberfest
Beneficente
agita o CEM

Amanhã, 15, a par
tir  das 21h, no C lube 
E sp o rtiv o  M a rim b o n 
do de Lençóis Paulista 
(CEM), acontece a 1® No
vem berfest Beneficente.

A fe s ta  c o n ta rá  
com o chopp artesanal 
da Burgman e uma atra
ção musical típica da ci
dade de Pomerode (SC).

A iniciativa é uma 
p arceria  entre o CEM, 
Rotary Club e Lions Club 
de Lençóis Paulista. Toda 
a renda será destinada 
para entidades da cidade.
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Soi com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde

eànoite.

Herculano Passos e
Rita Passos
visitam Lençóis

De forma muito acolhe
dora, Herculano Passos, eleito 
pela primeira vez deputado 
federal, e sua esposa, Rita Pas
sos, que está no terceiro man
dato como deputada estadual, 
foram recebidos na semana 
passada na Câmara Municipal 
e contaram com a presença 
do presidente, Humberto Pita, 
imprensa e alguns vereadores.

Eles visitaram ainda

o Hospital Nossa Senhora 
da Piedade juntamente com 
o vereador Nardeli, além 
da Prefeitura e da Adefilp.

A deputada conferiu de 
perto a aplicação de emenda 
de R$ 70 mil destinada pára 
a Diretoria de Saúde, di
nheiro utilizado na compra 
de uma ambulância, que já 
está a serviço da população.
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Dentista lençoense
cidade em con

Humor contagia
Agudos e Lençóis

Amanlià, !5. n ]xti1ii das 
I li, o kalro do Seminário Sanlo 

Amòniotle Agudos scra palco da 
uhima apiescnlação do ano do 
( ircuito dc ( oinedia “Riso e<im 
i .irola", om dhot shim dc htimoi 
do iiUcnor paulista.

-lá no duinm go, U), as 
-’0h30, ê a \ c /  do hiim onsla 
Alc.xandrc Riupelonc. sucesso 
iniplacav cl no SBT. ayila? os Icn- 
çocnscs com um sland-up comcd\ 
mais do que especial, no C luhe 
I spoiliso Manmbondn dv Len
çóis Paulista.
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Si*i*viço

Sl.md up k isueoin  i arola 
Dumulo: 15 dc No\ cinlm >. s;il »aik > 
lloiáríu: 2l)i
< Imie: I catro iji > Scin inai u > S.uU» >

Aiilomo (1 strada dc Riralininga.
Km
V iilu r : R S  15

Ronlus de Vendas: l .m Agudos, no 
Paladar Pastel c iu> Natural Açaí. e 
cm Mauru. no ( amalcfio Uai 
Mais inforniavões; (14) WS12- 
3540 ou («w \>.íace-
book.coni/tísüconiraruta)
*( lavMficavátí 14 anos

Q uando: 16 dc Novembro, do-
miimo

Stand up Riso com A lcxandiv 
Poipctoiic

H orário: 20h30 
O nde: ( luhc l.spnrtivo Manm 
bundi>dc l.cnçois Paulista 
Valor: Socto • ( iiális Não sócio 
RS 40.00
Ponto de\'enda: ( luhc I a|-k»iiivl( 
Marimbondo
Mais informações: vs vv w.elube- 
iiiarim bondo.eom .br 
*( lassilicaçào IXano.s
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Artigo
Tiago Augusto Soares Pereira

O amor - esse desconhecido
"Todas as cartas de 

amor sâo ridículas" disse 
Fernando Pessoa, mas quem 
nunca se sentiu terrivelmen
te atraído querendo escre
ver uma carta de amor?

M aior alegria nâo 
existe além desta: Amar e 
ser amadol

O amor tem um poder 
grandioso e gracioso de in
vadir o coração, a alma hu
mana e tomá-la por inteiro; 
a consome, a domina.

M achado de Assis 
gastou tempo, horas^e pala
vras belas para descrever no 
Dom Casmurro o primeiro 
beijo de Bentinho e Capitu, 
e relatou que ela "recuou 
até a parede, com uma certa 
vertigem, não ouvia nada, 
os olhos estavam escuros".

Amar é uma realidade 
tão totalízante e tão difícil 
de entender que Camões, o 
maior poeta da língua por
tuguesa, resumiu assim: "é 
um não sei, que nasce não 
sei por onde, vem não sei 
como e dói não sei porque".

Diante da im possi
bilidade de compreender 
tão grande mistério que é 
0 amor, nos resta apenas a 
opção de cantar com Dori
val Caymmi "para de amor 
entender é preciso amari" 

O amor antes de ser 
uma teoria ou um conceito é 
ação. Santa Terezinha disse: 
"Não basta amar é preciso 
dar provas desse amor".

São João da Cruz, o 
grande místico afirmou com 
energia a seus confrades: 
"um só gesto de amor vale

mais que mil palavras".
A melhor definição 

para o amor é "querer bem". 
Quem ama protege, cuida, 
acredita, mesmo diante da 
desconfiança e do ciúme.

O amor dá saltos de 
fé e faz do homem um ser 
de projeto. Ainda que este 
projeto seja apenas o de ter 
novamente a pessoa amada 
do seu lado.

O apaixonado se ren
de diante da sensação de 
que 0 amanhã nunca che
gará.

O hoje do amor é 
atemporal. Shakespeare de
clarou: "O amor não teme o

tempo, muito embora seu 
alfanje não poupe a mocida
de. O amor não se transfor
ma de hora em hora, antes 
se firma para eternidade".

Permanecer exclusi
vamente como símbolo de 
uma presença-plenitude 
que o homem assume em 
vistas de horizontes místicos 
de eternidade é a missão 
do amor.

E ainda que seja mui
tas vezes um desconhecido 
entre as pessoas, ainda que 
seja incompreendido, ainda 
que tentem sufocar e acabar 
com o amor, sua essência 
está repleta de eternidade.

Tiago é graduado em Ciências Sociais, Filosofia,
Pedagogia e Teologia
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Colunista da Semana
Apostar só no preço é opção arriscada

para conquistar cliente
Bruno Caetano é diretor superintendente do Sebrae-SP

Recentemente, um 
consultor do Sebrae-SP 
atendeu o dono de uma 
pastelaria que não con
seguia entender porque 
não obtinha lucro mesmo 
com seu estabelecimento 
sempre cheio de clientes.

Após fazer um levan
tam ento detalhado das 
contas do negócio, anali
sar custos fixos e variáveis, 
faturamento, encargos tra
balhistas, impostos, entre 
outros, o consultor chegou 
à conclusão de que o pro
blema estava no preço do 
pastel. '

O e m p re e n d e d o r 
havia cometido o grande 
equívoco de definir quanto 
cobrar com base nós valo
res da concorrência.

Ele não se atentou 
para o fato de que se trata
va de realidades diferentes 
e 0 que serve para um não 
é indicado para o outro.

0  empresário desco
nhecia que 0 preço do seu 
pastel não cobria os custos 
de produção e quanto mais 
ele vendesse, mais aumen
tava 0 prejuízo.

A solução proposta 
pelo Sebrae-SP foi elevar o

valor da unidade para um 
mínimo - cerca de R$ 1 a 
mais - permitindo equili
brar os gastos e ter ganho.

A primeira reação do 
empresário foi de receio, 
pois duvidava que os clien
tes aceitariam mudança.

Mas nâo havia como 
enxugar mais os custos, 
por isso, ou ficava mais 
caro ou o empreendimento 
caminharia para o suicídio.

Feita a mudança na 
tabela, o empresário pôde 
comemorar: o movimento 
se manteve e as contas sa
íram do vermelho.

O pastel dele tem 
qualidade superior à do 
adversário e suas instala
ções e atendim ento são 
melhores. Daí a receptivi
dade positiva do consumi
dor, mesmo pagando mais.

A lição que fica é que 
a precificação nunca pode 
ser feita apenas conside
rando 0 que 0 outro cobra.

é preciso analisar o 
negócio como um todo, ver 
0 que ele oferece, qual o 
diferencial e fazer as con
tas com muita atenção.

Além disso, querer se 
destacar apenas pelo preço

nâo é a melhor estratégia, 
pois torna-se insustentável 
com 0 tempo.

Não se menospreza 
o cliente que só se importa 
com o cifrão, mas tenha 
em mente que ele é in 
fiel e não serão os valores 
agregados da sua empresa 
que o sensibilizarão.

Portanto, antes de 
mais nada, pondere todos 
os fatores para só então 
decidir quanto cobrar, pois 
entrar numa gincana de 
quem é mais barato é ar
riscado demais.

O Sebrae-SP é uma 
entidade que tem em seu 
conselho adm inistrativo 
representantes da inicia
tiva privada e do setor 
público.

Essa co m p o siçã o  
visa sintonizar as ações 
que buscam estim ular e 
prom over as em presas 
de micro e pequeno por
te com as políticas de de
senvolvimento econômico 
e social.

E-mail: bcaetanoiS^sebra 
esp.com.br 
Twitter - 9bcaetano  
facebook.com/bcaetanol
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Editorial
N esta  ed ição  do 

Notícias de Lençóis, bus
camos analisar diversas 
obras que foram realiza
das de 2011 para cá em 
âmbito federal, estadual, 
regional e municipal.

Sào obras que em sua 
maioria, apesar dos impre
vistos, conseguiram ser con
cluídas e entregues.

Porém, continuamos 
aguardando a conclusão e 
inauguração da Unidade 
de Pronto Atendimento de 
Lençóis Paulista (UPA), 
aguardada há mais de qua
tro anos pelos lençoenses.

Entendemos que atra
sos são normais e ía^m  par
te da burocracia que os pro
cessos licitatórios exigem.

O que fica difícil de 
compreender é o motivo 
Gue envolve um atraso tão

longo em um prédio que 
trará inúmeros benefícios 
para população.

Saúde e educação 
São áreas que precisam de 
uma atenção redobrada da 
adm inistração pública e 
as pessoas esperam poder 
contar com um serviço de 
qualidade.

Também falamos so
bre a visita dos deputados 
Herculano Passos e Rita 
Passos em Lençóis Paulista.

Eles atenderam a im
pressa na presença do presi
dente da Câmara Municipal, 
Humberto Pita, e de alguns 
vereadores.

Nardeli coordenou a 
visita dos parlamentares na 
cidade e os recebeu de bra
ços abertos no município.

O casal agradeceu a 
população pelos votos rece

bidos e reafirmou o compro
misso com Lençóis Paulista.

Confira ainda: “Papo 
no Jornal” recebe o advo
gado e diretor fundador da 
A raú jo 's Organizações, 
Luís Henrique Araújo; Pla
no de Mobilidade Urbana 
avança mais uma etapa; 
Dentista representa Len
çóis no concurso da Cidade 
Mais Solidária do Mundo; 
Campeonato Brasileiro de 
Rally Rota Sudeste é atra
ção neste final de semana; l"* 
Novemberfest Beneficente 
acontece amanhã em c t ' 
moraçào ao 55® anivet ̂  
do Clube Esportivo Marim
bondo; Circuito “Riso com 
Farofa” e sland-up com o 
humorista Alexandre Porpe- 
tone garantem diversão de 
primeira na região e muito 
mais. Boa leitura!

. (

Brasil em FOCO Fonte: Aeência Brasil

Meteorologia prevê chuva para região do Cantareira

Sete dias depois da ú l
tim a captação de água 
de chuva m ais expres
siva na região das nas
centes que alim entam

o S istem a C an tare ira , 
o p r in c ip a l  m a n a n 
cial de abastec im en to  
da G rande São Paulo', 
n o v a s  p r e c ip i ta ç õ e s

e s tã o  p re v is ta s  p a rr 
esta  sem ana, segundi 
0 C en tro  de P rev isão  
de Tem po e E studos 
C lim á tic o s  (C p te c ) .

Marta Suplicy deixa Ministério da Cultura

A m inistra da Cultura, 
Marta Suplicy, pediu de
missão do cargo à pre
sidenta Dilma Rousseff 
na última terça-feira, 11. 
A senadora licenciada

estava à frente da pasta 
desde setembro de 2012. 
Na carta, Marta agrade
ce dizendo que, em meio 
às inúmeras demandas e 
carência orçam entárias

do Ministério da Cultu
ra, dirigiu seu trabalho 
para a inclusão da po
pulação na produção de 
cultura e ampliação do 
acesso aos bens culturais.

Ebola: novo caso no Mali é detectado; paciente morreu

O M ali registrou nesta 
semana um novo caso de 
contaminação pelo vírus 
ebola: um enferm eiro  
que m orreu infectado.

O caso não tem qualquer 
relação com o caso an
terior detectado no país. 
De acordo com fontes 
m édicas, um enferm ei

ro m o rreu  na últim a 
terça-feira, 11, em Ba- 
maco, capital do Mali, 
depois de ter atendido 
um paciente da Guiné.

Gabarito do Enem está disponível na página do Inep

O gabarito oficial do Exa
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) já  está dis
ponível na página do Ins
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O

resultado final do exame 
será divulgado apenas em 
janeiro. Mesmo com o ga
barito em mãos, os can
didatos não conseguirão 
saber a nota que tiraram, 
porque o sistema de corre

ção do Enem usa a metodo
logia da Teoria de Resposta 
ao Item (TRI), ou seja, o 
valor de cada questão va
ria conforme o percentu
al de acertos e erros dos 
estudantes naquele item.

Número de detentos no pais cresceu 5,37% de 2012 para 2013

O gabarito oficial do Exa
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) já  está dis
ponível na página do Ins
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O

resultado final do exame 
será divulgado apenas em 
janeiro. Mesmo com o ga
barito em mãos, os can
didatos não conseguirão 
saber a nota que tiraram, 
porque o sistema de corre

ção do Enem usa a metodo
logia da Teoria de Resposta 
ao Item (TRI), ou seja, o 
valor de cada questão va
ria conforme o percentu
al de acertos e erros dos 
estudantes naquele item.

.4



NOTÍCIASDE LENÇÓIS LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2014

Entrega de obras: 
quem diga que 
esperar cansa
Enquanto diversas obras foram entregues nos últimos anos, a UPA 
de Lençóis continua sem data definida para inauguração

Da redação

Os brasileiros, em es
pecial os lençoenses, acom
panharam nos últimos anos 
a entrega de diversas obras 
federais, estaduais, regionais 
e municipais.

E é sempre com gran
de expectativa que os mu- 
nícipes de Lençóis Paulista 
aguardam a entrega de obras 
tão significativas como a 
Unidade de Pronto Atendi
mento, o Teatro Municipal e 
0 novo Terminal Rodoviário.

O JNL buscou informa
ções sobre as obras que tive
ram inicio na mesma época 
em que foi anunciada a cons
trução da UPA de Lençóis.

A UPA começou a ser 
construída no primeiro tri
mestre de 2011. Neste período 
também foi anunciada a cons
trução de um mega estádio 
para sediar o primeux) jogo da 
Copa do Mundo 2014.

As obras da Arena Co- 
riptliians começaram no dia 
3( e maio de 2011 e foram 
entregues simbolicamente no 
início de abril de 2014.

Enfrentando alguns 
problemas de percurso du
rante a construção, o estádio 
grandioso na verdade foi con
cluído em maio de 2014, e 
precisou de uma “mãozinha” 
da Odebrecht para finalizar as 
últimas etapas da obra.

Já no caso da obra esta
dual do trecho Leste do Rodo- 
anel, realizada pela concessio
nária SPMar, que teve início 
em agosto de 2011, algumas 
dificuldades fizeram com que 
a via fosse entregue com três 
meses de atraso, o que gerou 
' a multa diária de R$ 471 
mil por cada dia de atraso.

Apesar do atraso e das 
multas, o primeiro trecho foi 
inaugurado pelo governador 
Geraldo Alckmin no início 
de julho de 2014.

c

Trecho Leste do Rodoanel 
possui mais de 27 quilômetros

de viadutos e pontes

O trecho, de 37,7 qui
lômetros de rodovia, abriu 
0 percurso entre a Rodovia 
Ayrton Scnna e o TVecho Sul 
do Rodoanel.

Para uma obra deste 
porte, mesmo faltando a li
gação entre a Ayrton Senna 
e a Dutra - que está prevista, 
segundo informações da Ar- 
tesp (Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo), para 
ser entregue até o fim do ano -, 
milhares de pessoas foram be
neficiadas, e o trecho entregue 
recebe diariamente um tráfego 
de aproximadamente 33,2 inil 
veículos, sendo a metade de 
caminhões e veículos de carga

Vale ressaltar que a via 
é a maior do Brasil em exten
são suspensa, com mais de 
27 quilômetros de viadutos e 
pontes, o dobro da extensão 
da Ponte Rio-Niterói.

Quando concluído o 
trecho restante, entre a Ayr
ton Senna e a Dutra, com 
5,8 quilômetros, o Rodoanel 
Leste terá 43,5 km e deverá 
diminuir a perda de tempo 
do motorista em até 40%.

Enfim, para uma obra 
tão grandiosa, as falhas e im
previstos parecem ser míni
mos perto dos benefícios.
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Quarta UPA de 
Bauru teve atrasost 
porém fo i entregue

Outra obra significati
va, agora em esfera regional, 
é a UPA Geisei/Redentor de 
Bauru, umas das quatro uni
dades existentes na cidade.

O prédio, com 1.993,38 
metros quadrados de área 
construída, começou a ser 
erguido no inicio de 2011.

Algumas prorrogações 
também ocorreram, mas que 
segundo representantes da 
empresa responsável pela 
construção, são normais em 
obras deste nível.

A nova UPA de Bauru 
foi entregue pelo prefeito Ro
drigo Agostinho em agosto 
de 2013, e fez parte das ativi
dades em comemoração aos 
117 anos da cidade.

Com uma pequena re
flexão, é possível entender 
que obras públicas podem 
atrasar, e que os atrasos são 
de certa forma necessários 
para manter a qualidade do 
serviço e adequação às nor
mas exigidas.

Mas e a UPA de Len
çóis? O ano de 2015 se apro
xima e nenhuma previsão de 
inauguração foi anunciada, 
lembrando que a obra foi ini
ciada na mesma época em que 
as outras obras anteriormente 
citadas começaram.

Segundo a Diretoria de 
Saúde, a data para entrega do 
prédio só poderá ser definida 
quanto a compra de equipa
mentos for concluída.

A população ainda 
terá que aguardar a conclu
são da compra de equipa
mentos e mobiliários, e o 
atendimento por enquanto 
continuará sendo prestado 
no pronto-socorro.

Cabe então aos lenço
enses, que aguardam há qua
tro anos a entrega da unickde, 
esperar mais um "pouco” e 
desejar que o novo ano seja 
repleto cie muita saúde.

CIDAf^ES

com Araújo, Luís Henrique

Quem não se qualifica não consegue
prestar um bom serviço

Morando com os pais, |  
ele começou sua vida em um ô 
bairro bastante humilde na |  
região do ABC paulista. "

Aos 18 anos foi ser
vente de pedreiro e, atual
mente, aos 55 anos, através 
de muito amor e dedicação 
ao trabalho, conquistou um 
patamar elevado na direção 
de uma empresa de consul
toria e assessoria jurídica 
em Mauá.

Pode até ser difícil de 
acreditar, mas com apenas 
34 anos, Luís Henrique 
Araújo já era formado em 
Ciências Contábeis, Direito, 
além de assumir os cargos 
de delegado do Conselho 
Regional de Contabilidade, 
diretor de Cultura da OAB, 
presidente da Associação 
das Empresas de Serviço 
Contábeis e presidente ao 
Serviço de Proteção ao Cré
dito do Estado de São Paulo.

E foram  as opor
tunidades que a vida lhe 
ofereceu que o fizeram ser 
um profissional ímpar. “Es
colhí a profissão quando 
comecei a trabalhar em um 
escritório de contabilidade. 
Percebi que a existência de 
bons advogados no mer
cado era pequena e que o 
mundo jurídico trazia gran
des oportimidades. Poucos 
profissionais buscavam se 
qualificar conforme a exi
gência necessária. £  isso 
persiste até hoje. Quem não 
se qualifica não consegue 
prestar um bom serviço”, 
afirma Araújo.

Para o advogado, os 
profissionais não buscam 
uma preparação adequada 
para enfrentar as dificulda
des da profissão. “Muitos 
são imediatistas. Querem 
ganhar dinheiro rápido ao 
invés de trabalhar com sa
tisfação e adquirir conhe
cimento. Primeiro é neces
sário qualificação, estudo e 
experiência. Quando o in
vestimento é feito, o dinhei
ro acaba sendo uma conse
quência. Sempre digo que é 
preciso manter o foco” diz.

Busca por conhecimento

Araújo revelou ao 
Notícias de Lençóis que os 
livros fazem parte da sua 
vida. “Sou um apreciador 
de livros. Ando sempre com 
um debaixo do braço. Con
tinuo estudando e não vou 
parar nunca”.

O advogado tam 
bém fez questão de elogiar
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a Biblioteca Municipal de 
Lençóis Paulista. “Em cada 
cidade que visito, tento iden
tificar as características que 
envolvem a população local. 
Percebi que os lençoenses 
são muito bem servidos 
pela biblioteca. Tive o pra
zer de conhecer o acervo 
bibliográfico do município 
e presenciei livros do século 
passado em um bom estado 
de conservação”, diz.

De acordo com ele, o 
conhecimento é essencial em 
qualquer profissão e. princi
palmente, para aqueles que 
desejam chegar em um nível 
mais elevado. "Na área jurí
dica, vejo que muitos juizes 
não conseguem manter um 
bom diálogo com os advo
gados. Para atingir o ápice 
de ser um juiz, é necessário 
uma bagagem cultural muito 
grande. No último concurso 
para magistratura que acom
panhei, foram abertas mais 
de 500 vagas e somente 42 
profissionais foram aprova
dos. O número de inscritos 
foi superior a cinco mil”.

“Bagagem e percepção 
fazem toda a diferença. No 
meu caso, a carreira pública 
nunca me interessou. Já fui 
até convidado para ser de
sembargador do Tribunal de 
Impostos e Taxas do Estado 
de São Paulo, mas recusei. 
Sou versátil e polivalente, 
não consigo me acostumar 
com um escritório fechado 
e gosto de exercer minha 
profissão e progredir. Se
gundo Augusto Cury, um 
dos escritores que eu mais 
admiro, ‘as pessoas são o que 
são porque elas se limitam’. 
A união entre o querer e o 
fazer é o que pode resultar 
no sucesso’, explica Araújo.

Relações de trabalho

Atuando na região 
como advogado, Araújo 
constatou que os brasileiros 
possuem um problema sério 
de ordem cultural.

Participando de diver-
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pregados e empregadores, 
ele conseguiu verificar que 
a famosa “Lei de Gérson” 
muitas vezes é aplicada, ou 
seja, as pessoas e empresas 
semprebuscam obter van
tagens de forma indiscrimi
nada, sem se importar com 
questões éticas ou morais.

“Meu pai me educou 
dizendo que se um dia eu 
processasse uma empresa 
eu não voltaria para casa. 
Acredito que quando uma 
empresa não serve, o fun
cionário deve sair. Porém 
não é 0 que acontece. 
Muitos esperam um longo 
tempo para depois querer 
tirar vantagem e processar 
a instituição que a susten
tou”, afirma o advogado.

Ele também ressalta 
o fato de que em vários 
casos, os em pregados 
trabalham sem carteira 
assinada para que o segu
ro desemprego não seja 
suspenso. “Ambos estão 
errados, empregador e em
pregado. Do que adianta 
reclamar que o governo é 
marcado pela desonestida
de. Em um caso assim os 
ladrões também existem. 
A corrupção está no seio 
da sociedade. Muitas vezes 
é mais fácil corromper o 
sistema do que pagar os 
impostos em dia. Todos 
se fingem de santos, mas 
a verdade é que as relações 
de trabalho são promíscu
as pela falta de cultura”.

Araújo finaliza dei
xando sua mensagem para 
empregados e empregado
res que desejam alcançar 
o sucesso. "Quando se faz 
algo por vocação e com 
qualidade, o dinheiro tor
na-se uma consequência 
prazerosa. Tento ensinar 
meus filhos que o grande 
segredo é acordar cedo, 
tomar úm banho e traba
lhar. Temos que buscar as 
oportunidades. Elas estão 
disponíveis todos os dias e 
para tooas as pessoas”.

aint James
».

O Saint James Palace Hotel 
recebeu uma visita ilustre ontem, 
dia 13 de novembro.
A assistente social, Kátia Serra Souza, que 
atualmente reside na Califórnia (EUA), escolheu 
as instalações do empreendimento para se 
hospedar no Brasil.
Além de conhecer toda a infraestrutura do hotel, 
ela fez um passeio pela cidade na companhia de 
vários amigos queridos.
Na foto: Kátia, Maria Delcina e Luzia Alves.

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frigobar e Ar-condicionado
K i i a  P e d r o  ^ a l á l i o  L o r e n / e t l i ,  1 1 5  -  P a u l i s l a  S h o p p i n » ;  -  l . e i i v ó i s  P a u l i s t a  -  S P  -  P o i i e :  14  3 2 6 3 - 6 7 5 S  | 3 2 ( > 4 - 6 1 S 6

http://www.noticia


à CIDADE
Plano de Mobilidade Urbana 
busca melhorias para Lençóis
Grupos formados por pessoas de diversos segmentos formularam idéias e deram sugestões
de acordo com as diretrizes do plano

Da redação

Na semana passada, 
após dois meses de traba
lho e reuniões, os grupos 
de trabalho, formados para 
elaboração do Plano de Mo
bilidade Urbana, apresenta
ram diversas propostas no 
Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC).

O encontro foi marca
do com a apresentação das 
propostas dos cinco grupos 
formados desde o dia 28 de 
agosto.

As idéias e sugestões 
apresentadas foram utiliza
das para consolidar o Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Lençóis Paulista.

O próximo passo visa 
realizar audiências públicas 
com a participação direta da 
população onde as propostas 
do plano coordenado pela 
Diretoria de Planejamento 
serão discutidas.

Segundo a coordena
dora de Planejamento Ur
bano, Simone Elisa Diegoli 
Dalben, o plano é de extrema 
importância para a cidade. 
“Além de ser uma forma de 
melhorar a mobilidade do 
município, existe também 
a legalidade. Todas as cida
des têm a obrigatoriedade 
de fazer o plano até março

Grupos se reuniram durante dois 
meses para consolidar o plano

de 2015. São ações futu
ras que buscam informar e 
conscientizar a população, 
transformando Lençóis em 
um local mais acessível".

Já o diretor de Pla
nejamento, Eduardo Conti, 
afirmou que serão realizadas 
um total de três audiências 
públicas. “Vamos reunir a 
população dos bairros e ana
lisar as sugestões do plano 
de acordo com a lei. Muitas 
vezes, as sugestões podem 
ser inviáveis. Logo após, 
elaboramos o projeto de 
lei e encaminhamos para a 
Câmara aprovar. Todo o ma
terial que será apresentado 
nas audiências foi produzido

pelos grupos que participa
ram das reuniões".

O que é o Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana?

Até maio de 2015, em 
atendimento à lei federal 
12587/2012, todos os mu
nicípios brasileiros devem 
elaborar e aprovar o Plano 
Municipal de Mobilidade 
Urbana, que tem por obje
tivo a integração entre os 
diferentes modos de trans
porte visando a melhoria da 
acessibilidade e da mobili
dade das pessoas e cargas 
no território do município.

Este plano estabele

cerá condições e metas de 
curto, médio e longo prazo, 
que determinarão como a ci
dade deverá se desenvolver, 
garantindo qualidade de vida 
da população no que tange 
à locomoção.

A Política Nacional 
de Mobilidade Urbana tam
bém visa contribuir para o 
acesso universal à cidade, 
0 fomento e a concretiza
ção das condições que con
tribuam para a efetivação 
dos princípios, objetivos e 
diretrizes da política de de
senvolvimento urbano, por 
meio do planejamento e da 
gestão democrática do Siste
ma Nacional de Mobilidade 
Urbana.

“O principal objetivo 
do plano é facilitar a vida e 
a locomoção das pessoas. A 
população lençoense precisa 
ter segurança e saber que é 
possível chegar ao seu local 
de destino com rapidez e 
tranquilidade. Além disso, 
ele garante mais comodi
dade. Mas é bom lembrar 
que é um plano de longo 
prazo, pois prevê uma série 
de ações que serão realiza
das com o tempo. No final, 
a cidade estará melhor e de
vidamente ajustada. Len
çóis cresce constantemente 
e necessita de adequação”, 
finaliza Conti.

Campeonato Brasileiro de Rally Rota 
Sudeste começa hoje
Da redação

A 8“ edição do Rally 
Rota Sudeste começa ofi
cialmente hoje, dia 14 de 
novembro.

Porém, antes de acele
rarem, pilotos e navegadores 
de carros, motos, quadrici- 
clos e UTV’s participarão 
da parte burocrática da com
petição, toda programada 
para o Parque de Apoio do 
evento, localizado na Fa- 
cilpa (Feira Agropecuária 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista).

As vistorias técnicas 
e administrativas terão iní
cio às 8h. A primeira lar
gada será às 13h30 para o 
Rally Cross Country, nas 
modalidades motos, UTVs 
e quadris.

Petrópolis (RJ) estará 
em peso no Rally Rota Su
deste. E a única cidade que 
tem participantes em todas 
as categorias: carroi cami
nhões, UTVs e motos. “A 
expectativa é a melhor. Pode 
ser nesta etapa que decido o 
campeonato, e se sair desta 
prova vencedor vou ser cam
peão da categoria T2 Produc- 
tion", disse o piloto Thiago 
Rizzo, que compete com o 
Mitsubishi Pajero TR4 ER, 
preparado pela equipe Top 
Rally Team / Rally SC.
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Local da competição conta com um
piso duro e trechos sinuosos

Prova é realizada pela 
primeira vez em Lençóis

JL

A primeira etapa da 
prova, conta com 193 qui
lômetros, sendo 128 qui
lômetros de trechos crono- 
metrados. “E um dia muito 
importante, no qual os veí
culos serão vistoriados em 
vários itens, especialmente 
de segurança. Além disso, 
no começo da manhã, te
remos 0 briefing técnico, 
quando serão explicados to
dos os detalhes do evento. 
Depois teremos a largada do 
dia, apenas para as motos, 
quadriciclos e UTVs inscri
tos no Campeonato Cross 
Country", explica Henri
que Arena, diretor-geral do 
Rally Rota Sudeste.

Amanhã, dia 15, às 
8h entram em cena nova
mente as motos, quadris e 
UTVs que disputam pelo 
Cross Country, e às 9h30 

I os carros e caminhões para 
i  204 quilômetros de percurso 

no total.
Já os inscritos no Baja 

terão lanada às I2h e terão 
183 quilômetros de muita 
adrenalina por trilhas da re
gião. O Super Prime para to
das as categorias será às 16h.

“A exjDectativa é ven
cer nossa categoria, a Pró 
Brasil. Nossos resultados 
foram excelentes nas com
petições disputadas durante 
o ano, e confiamos no po
tencial do veículo", assegu
ra o piloto Jorley Jr., inscri

to na categoria Pró Brasil 
que terá como navegador 
Maykel Justo, destacando a 
confiança e competitividade 
do Sherpa MEM, da MEM 
Motorsports.

Glauber Fontoura e 
Minae Miyauti, da Equi
pe FD Rally Team, são os 
atuais líderes da categoria 
Super Production, no Cam
peonato Brasileiro de Rally 
Cross Country.

A dupla está em uma 
sequência de bons resulta
dos e pretende ampliar a 
vantagem no campeonato 
que segue para a reta final.

“Estamos muito feli
zes com os resultados que 
conquistam os até agora. 
Vencemos o Rally de Bar- 
retos, 0 Rally dos Sertões e 
o Rally Serra Azul, na ca
tegoria, e estamos brigando 
pelo título neste ano. Nos 
preparamos agora para o 
Rota Sudeste, onde serão 
dois dias que prometem não 
dar moleza”, diz o piloto 
Fontoura.

Para Minae será mais 
um bom desafio para a du
pla. “Será interessante an
dar pela primeira vez nes
ta região, temos um carro 
confiável e potente e a cada 
prova, Glauber e estamos 
cada vez mais entrosados. 
Vamos buscar mais pontos 
para o campeonato", expli
ca a navegadora.

O final da prova, com 
cerimônia de premiação, será 
no domingo, 16, também no 
Facilpa, um dos parceiros do 
Rally Rota Sudeste.

Neste dia a largada 
será às 7h para as motos, 
UTVs, quadris (Baja) com 
183 quilômetros de roteiro 
e, às 9h30 partirão os car
ros e caminhões para 204 
quilômetros de especial cro
nometrada e deslocamentos. 
O Super Prime está progra
mado para às I2h.

Mais detalhes sobre a 
prova também poderão ser 
obtidas pelos telefones: (17) 
99773-2797/98109-2794, 
com Nelson.

Demais informações: 
(14) 98114-9760 , com 
H enrique A rena, e-m ail 
secretaría@ rally ro ta$u- 
deste.com .br, ou ainda na 
página do Facebook, www, 
facebook.com /rallyrota- 
sudeste.

A oitava edição do 
Rally Rota Sudeste será 
válida pela 12“ e 13* etapas 
(Carros e Caminhões) e 10* 
etapa (Motos) do Campe
onato Brasileiro de Rally 
Cross Country (Carros e 
Caminhões) e T  etapa do 
Campeonato Brasileiro de 
Rally Baja, com supervisão 
da CBM - Confederação 
Brasileira de Motociclis- 
mo, da CBA - Confederação 
Brasileira de Automobilis
mo e da FASP - Federação 
de Automobilismo de São 
Paulo.

A prova conta com 
0 patrocínio da CAN-AM, 
Grupo Rodoserv, e apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, através 
das Secretarias de Espor
tes e de Turismo, Acilpa e 
Facilpa.

Serviço

8® Rally Rota Sudeste 
Data: 14, 15 e 16 de No
vembro
Local: Facilpa -Av. Lázaro 
Brígido Dutra, 300

Coluna da 
Transparência

Acompanh» aqui com o cada um doa órgàos
públicos gasta  o sou dlnhalro.

A Prefeitura toma pública a abertura da licitação 
para aquisição de diversos tipos de tubos de fer
ros e telas alambrado, pelo período de um ano, 
conform e especificações e quantidades estima
das constantes no edital. A sessão de pregão será 
realizada às lOh do dia 24 de novembro de 2014.

Já a Câmara Municipal informa que foi aberta 
licitação para contratação de empresa para trans
missão das Sessões Plenárias Ordinárias, em sinal 
aberto, analógico ou digital, outorgado pelo Mi
nistério das Comunicações, conforme o edital. O 
pregão será realizado às 9h no dia 26 de novembro.

A Prefeitura também informa que no caso da lici
tação que teve por objeto a aquisição de madeiras, 
pelo período de doze meses, conforme especifica
ções e quantidades estimadas no edital, sagrou-se 
campeã a empresa JOSÉ CARLOS GABRIEL - 
EPP, que ofertou o valor global de R$ 32.674,00.

O S AAE toma público que o contrato 30/2013, firma
do com a empresa ALVES & DORADO CONSTRU
ÇÕES LTDA EPP, foi rescindido unilateralmente, 
após regular procedimento cuja decisão final também 
aplicou as penalidades de multa, uma vez que a em
presa apresentou falhas na execução dos serviços.

De acordo com o processo TC -001808/026/13, 
cujo assunto trata das contas anuais da Pre
feitura M unicipal, exercício de 2013, os re 
ponsáveis, Izabel Cristina Campanari Loreri- 
zetti e José Antonio M arise, tiveram até esta 
sem ana para apresentar suas ju stificativas.

As inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficiais do 
Diário O ficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

Dentista de Lençóis 
participa de concurso
Da redação

São Bento do Sa- 
pucaí, cidade histórica 
do interior de São Paulo, 
sediou o maior evento de 
saúde bucal, voluntariado 
e empreendedorismo do 
mundo no último final de 
semana.

A ONG Turma do 
Bem, maior rede de vo
luntariado especializado 
do m undo, abriu uma 
oportunidade para Lençóis 
Paulista concorrer como a 
Cidade Mais Solidária do 
Mundo.

De 27 de outubro a 7 
de novembro, esteve dispo
nível uma votação aberta 
para descobrir o município 
que mais se mobilizou para 
a constmção de um mundo 
onde todos possam sorrir.

A tualm ente, Len
çóis é representada pela 
cirurgiã-dentista Elizandra 
Paccola Moretto Almeida, 
que já  atua com o Dentista 
do Bem desde 2007. Eli
zandra levou 0 nome da 
cidade para o evento pela 
sexta vez.

O pesquisador ame
ricano cocriador do con
ceito de base da pirâmide, 
Al Hammond, e o filósofo, 
Mario Sérgio Cortella, esti
veram entre os convidados 
de 12 países que a Turma 
do Bem trouxe para o Sor
riso do Bem, o encontro 
anual da ONG.

O evento contou 
com palestras, exposição 
de fotos de mulheres víti
mas de violência atendidas 
no programa Apolônias do 
Bem, capacitações e troca 
de experiências entre os 
dentistas voluntários do 
Brasil, da América Latina 
e de Portugal, além de uma 
mostra de cinema para a

população local.
Tam bém  acon te

ceram festas de rua p a «  
celebrar o trabalho que ja l  
atendeu mais de 50 mil jo
vens em 14 países.

No sábado. 8, a Tur
ma do Bem anunciou o prê
mio de Melhor Dentista do 
Mundo para a dentista Ana 
Carolina Massaro (Marília/ 
SP), numa noite de gala 
com a presença de Maria 
Gadú e da cantora portu
guesa Wanda Stuart.

Já o prêmio para a 
Cidade Mais Solidária do 
Mundo ficou para Olinda 
(PE), que teve um total de 
cinco mil votos.

Sorriso do Bem

A Turma do Bem 
(www.turmadobem.org.
br) é a maior rede de vo
luntariado especializado do 
mundo, com 15 mil dentis
tas atuando em 14 países.

Oferece atendimen
to odontológico gratuito à 
população de baixa renda 
em condição de vulnerabi
lidade social e com graves 
problemas bucais. São jo
vens de 11 a 17 anos e mu
lheres vítimas de violência 
doméstica.

Arquivo PeâfOtl

http://www.turmadobem.org


CIDADES
Câmara M unicipal faz recepção calorosa 
para deputados eleitos
0 deputado federal, Herculano Passos, e a deputada estadual, Rita Passos, visitaram Lençóis e agradeceram os votos que tiveram na cidade

Elder Ibanhez

De forma muito aco
lhedora. Herculano Passos, 
eleito pela prim eira vez 
deputado federal, e sua es
posa, Rita Passos, que está 
no terceiro mandato como 
deputada estadual, foram 
recebidos na semana pas
sada na Câmara Municipal 
e contaram com a presença 
do presidente, Humberto 
P ita, im prensa e alguns 
vereadores.

Eles visitaram ainda o 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade juntamente com o 
vereador Nardeli, além da 
Prefeitura e da Adefilp.

A deputada confe
riu de perto a aplicação de 
emenda de R$ 70 mil des
tinada para a Diretoria de 
Saúde, dinheiro utilizado na 
compra de uma ambulância.

que já está a serviço da po
pulação. O pedido foi feito 
pelo vereador Nardeli.

O diretor de Saúde, 
Márcio Caneppele Santarém, 
reforçou aos parlamentares a 
necessidade de ajuda de cus
teio para o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade.

Rita expressou sua 
satisfação em visitar o mu
nicípio. ”É muito bom estar 
aqui novamente. Sempre sou 
muito bem acolhida e tive 
1526 votos na cidade. C^ero 
aproveitar a oportunidade 
para agradecer o vereador 
Nardeli, nosso representante 
em Lençóis, e toda a popu
lação que acredita no traba
lho que realizamos. Espero 
corresponder a eXpectativa 
de todos e continuar traba
lhando pelos lençoenses”.

O Reputado Hercula
no também fez questão de 
deixar seu agradecimento.

I

Herculano e Rita foram bem acolhidos 
pelos vereadores Nardeli e Jonas

I

“Visitar Lençóis é uma for
ma de agradecer pelos vo
tos que recebemos. Tive 810 
votos e vim para reafirmar 
os compromissos que lan
çamos durante a campanha. 
Visitamos diversos lugares e 
vamos procurar entender as 
dificuldades do município 
para resolver as coisas por 
aqui. Queremos representar 
a cidade na Câmara Federal'*.

Ele ressaltou algumas 
características de seu gover
no, “Como prefeito, adquiri

uma grande experiência em 
defesa dos municípios. Sou 
municipalista e um dos meus 
focos será a saúde pública. 
Implantei alguns projetos 
pioneiros para saúde pre
ventiva em Itu e espero 
poder levar isso ao gover
no federal. Estivemos em 
Brasília recentemente com 
a presidente e entendemos 
que 0 Brasil precisa de mu
danças. Ela prega justamen
te isso e vamos trabalhar 
para que ocorra uma refor

ma política e tributária”, 
Com bastante otimis

mo, eles concluíram falan
do sobre o futuro do país. 
“Acredito muito no potencial 
do Brasil. Se a maioria deci
diu que a Dilma deve con
tinuar, vamos trabalhar pela 
mudança e reforma. Ela fa
lou sobre empenho e união, 
então 0 momento é propício. 
Algo muito importante que 
foi dito é 0 fato do PSD ser 
considerado como protago
nista do governo, pois des

ta forma, iremos participar 
diretamente das decisões”, 
acrescenta a deputada.

“Sei que o Brasil ca
minha para ura futuro me
lhor. Mesmo que a curto 
prazo seja difícil resolver 
todos os problemas do país, 
temos que acreditar em uma 
política de avanço e com a 
participação do povo, pois é 
com as informações da po
pulação que podemos re
presentar os municípios”, 
finaliza o deputado.

Feira estimula liderança e criatividade entre alunos
Da redação

Criatividade aliada a 
idéias inéditas: assim foi a 
3“ Feira de Jovens Empre
endedores dos alunos do 
7°, 8° e 9° ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio 
Novo Anglo Bauru.

A iniciativa, que 
aconteceu recentemente, foÍ 
aberta ao público e comu
nidade, que pôde conferir 
idéias inovadoras criadas 
pelos estudantes.

Os produtos visavam 
atender a necessidades do
mésticas, profissionais, de 
beleza, praticidade, con
forto, etc.

Neste ano, conforme 
explica a professora Ale- 
theia de Andrade, o projeto 
com o empreendedorismo 
focou o desenvolvimento

Alunos desenvolveram diversos 
produtos inéditos no mercado

p - »

de produtos e idéias total
mente inéditas no mercado.

Os empreendimentos 
financeiros tiveram que focar 
o lucro, e ao mesmo tem
po, idéias que estivessem 
de acordo com os anseios e 
necessidades sociais.

O trabalho  ex ig iu  
empenho dos alunos e en
volveu várias áreas do co
nhecimento: matemática, 
física e humanidades.

Os estudantes foram 
submetidos a três processos 
de avaliação: relatórios, ava
liação de analistas de mer
cado e a própria feira.

“Este trabalho mobili
za a capacidade de liderança, 
a comunicação e a percepção 
do mercado. Desenvolve a 
habilidade de trabalhar em 
grupo, a criatividade, entre 
outros”, salientou a profes
sora Aletheia.

As alunas M aria 
Julia Nader, que cursa o 
7° ano, e Marina Pellini, 
do 8° ano, disseram que 
0 trabalho foi um grande 
aprendizado. “Há muitos 
produtos ainda a serem 
explorados pelo mercado 
que visam atender as ne
cessidades das pessoas”, 
destacaram.

Pedro Belam, aluno 
do 9° ano, ressaltou que “o 
trabalho com o empreende
dorismo é uma possibilida
de de trabalhar em equipe, 
desenvolver a criatividade 
e é uma introdução ao mer
cado de trabalho”.

Já Matheus Sonage- 
re, também do 9° ano, disse 
que a feira é uma forma de 
colocar em prática o que se 
aprendeu no projeto, como 
a matemática financeira, 
cálculo de juros, etc.

CULTURA
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Atrações trazem muito humor
diversão para região

Circuito "Riso com Farofa" e CEM de Lençóis garantem boas risadas com apresentações de humoristas consagrados

Da redação

Amanhã, 15, 
a partir das 21h, o 
teatro do Seminário 

Santo Antônio de Agudos 
será palco da última apre
sentação do ano do Circui
to de Comédia “Riso com 
Farofa”, o melhor show de 
humor do interior paulista. 

No domingo, 16, às 
20h30, é a vez do humo
rista Alexandre Porpeto- 
ne, sucesso implacável 
no SBT, agitar os len- 
çoenses com um stand- 
up comedy mais do 
que especial, no Clube

Esportivo Marimbondo de 
Lençóis Paulista.

Marcus Cirillo, hu
morista que irá se apresen
tar nos dois eventos, fez 
questão de deixar o seu re
cado. “Uma coisa é certa. 
O interior é culturalmente 
escasso. Não precisa nem 
discutir. Vivemos em meio 
a uma seca da Cantareira 
de iniciativas culturais. Por 
aqui, há muito tempo, ‘ir ao 
teatro’ ou ‘prestigiar uma 
atividade cultural’ deixou 
de ser ostentação. Uma lás
tima. Porém, mesmo contra 
tudo e contra todos, nós do 
Circuito Riso com Farofa, 
demos a cara a bater”.

Ele revela que no co
meço foi difícil, mas a ini
ciativa do Projeto Riso com 
Farofa acabou conquistando 
seu espaço. “Muita coisa deu 
errado, mas muito mais deu 
certo. No começo, distribuí
amos cortesias no comércio 
para que a população das 
pequenas cidades do interior 
pudesse conhecer esse novo 
formato de fazer comédia. O 
tal do stand-up comedy, que 
até hoje muitos ainda têm 
dificuldade de pronunciar. 
Às vezes ouvimos pronún
cias do tipo: ‘estandarte’, 
‘istandúpi’, etc. Mas como 
diz 0 ditado: ‘água mole em 
pedra dura, tanto bate até que

fura’. Fundamos o circuito 
em junho de 2012, inicial
mente em três cidades da 
redondeza (Agudos, Lençóis 
Paulista e Macatuba). No co
meço estávamos desacredita
dos, pois não sabíamos como 
era esse bendito stand-up, 
porém, mesmo aspirantes 
à comediantes, amadurece
mos. Nos profissionaliza
mos e abrirmos o leque. Hoje 
contamos com mais de 20 
apresentações em palcos de 
diversas cidades. Conquista
mos a confiança e admiração 
de amigos, empresas e de um 
público seleto, que sempre 
que possível pergunta e co
bra por mais apresentações.

Em Agudos, o mestre 
de cerimônias será o come
diante e também agudense, 
Marcus Cirillo, o qual recebe 
diretamente de São Paulo os 
humoristas Rafael Marinho e 
Alexandre Paim, integrantes 
fixos no elenco do Bar Co- 
medians, o mais famoso bar 
de stand-up do Brasil, cujos 
donos são Rafinha Bastos e 
Danilo Gentili.

Já em Lençóis, Ale
xandre Porpetone, famoso 
por interpretar o personagem 
Cabrito Tévez no SBT, em 
iniciativa do CEM, promete 
tirar altas gargalhadas do pú
blico cotn uma apresentação 
repleta de bastante humor.

a Novemberfest Beneficente agita o Clube Marimbondo
Elder Ibanhez

Amanhã, 15, a partir 
das 21h, no Clube Esporti
vo Marimbondo de Lençóis 
Paulista (CEM), acontece 
a 1* Novemberfest Bene
ficente.

O CEM , que está 
completando 55 anos, pro
porcionará momentos ines
quecíveis para sócios e não 
sócios.

A festa, baseada na 
Oktoberfest de Blumenau, 
contará com o chopp arte- 
sanal da Burgman (região 
de Sorocaba) e uma atração 
musical típica da cidade de 
Pomerode (SC).

A iniciativa é uma 
parceria entre o CEM, Ro- 
tary Club e Lions Club de

Lençóis Paulista. Toda a 
renda será destinada para 
entidades da cidade.

O presidente do Ro- 
tary Club, Giovani Britto 
Telesca, e o presidente do 
Lions Club, Oraci Apare
cido Bonato, mais conhe
cido como “Q ueijinho” , 
explicaram a importância 
do evento. “Nosso objetivo 
é angariar fundos para enti
dades beneficentes. Por isso, 
quanto mais adesões tiver
mos, maior será o sucesso 
e 0 resultado financeiro”.

Segundo eles, trata- 
se de uma parceria com 
uma única finalidade: servir. 
“Queremos realizar eventos 
e ações para as pessoas e 
entidades beneficentes da 
nossa cidade. Unindo for
ças seremos mais fortes e

compartilharemos nossas 
expertises, aumentando a 
sinergia de nossas ações e 
alcançando uma abrangên
cia maior”, dizem.

O presidente do CEM, 
Fausto Benedito Morales, 
aproveitou a iniciativa para 
unir os objetivos das organi
zações com a comemoração 
do 55® aniversário do clu
be, convidando todos sócios 
para o evento.

A ideia de organizar a 
1“ Novemberfest Beneficen
te surgiu de uma conversa 
entre os presidentes do Ro- 
tary, Lions Club e CEM. 
“Como diz o ditado: ‘na na
tureza nada se cria tudo se 
copia’. A ‘Oktoberfest’ é um 
sucesso, então porque não 
copiar e usar a temática para 
realizar um bom evento em

Lençóis”, afirma Telesca.
Giovani garante que a 

festa será bastante animada 
e com uma decoração típica 
da Alemanha. “Quem qui
ser ir à caráter, será muito 
bem-vindo, pois abrilhan
tará ainda mais a festa”, 
convida.

“Eu, presidente do 
Rotary Club, juntam ente 
com 0 presidente do Lions 
Club, Queijinho, e o pre
sidente do CEM, Fausto, 
convido a todos que gostam 
de uma boa festa, reunião 
de amigos, música regada a 
chopp artesanal Burgman da 
melhor qualidade, comida tí
pica alemã e pratos especiais 
elaborados pelo frigorifico 
Berna, que venham parti
cipar da 1“ Novemberfest 
Beneficente”, conclui.

Serviço

1 * Novemberfest 
Beneficente do CEM 
Quando: 15 de 
Novembro, sábado 
Horário: 21h 
O nde: Clube Esportivo 
Marimbondo de Lençóis ^  
Paulista
Endereço: Avenida ^  
Brasil, 1039 
V a lo r: R$ 40 
(Sócios); R$
60 (Não só
cios) Jantar 
incluso 
M ais in 
form ações 
e reserva de 
m esas: (14) Á 
3269-3400 
♦Classificação 
18 anos
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CLASSIFICADO S
O PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE 

EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Ajudante de tapeceiro 
(vaga masculina, nâo exige 
experiência)
Arquiteta (feminina c/ | 
experiência na área) 
Atendente de balcão (res
taurante)
Atendente de balcão (sor- 
veteria, disponibilidade de 
horário)
Atendente de locação (imo
biliária - vaga feminina) 
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de logística 
Borracheiro 
Caldeirelro 
Corretor de imóveis 
Caseiro - 2 vagas (casal 
sem filhos c/ experiência 
comprovada)
Cozinheira -  2 vagas (res
taurante)
Desossador (disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de são carlos-sp)
Eletricista (disponibilidade 
para trabalhar em bauru- 
-sp)
Empregada doméstica (c/ 
experiência)
Encanador
Frentista/calxa (vaga mas
culina, c/ experiência) 
Garçom (disponibilidade de 
horário)
Garçonete
Instalador da antenas de tv 
Unha de produçlo (frigo
rífico -  salário r$935,20 + 
benefícios, masculino) 
Marceneiro (com disponi
bilidade para trabalhar em 
bauru-sp)
Mecânico de manutenção 
(frigorífico c/ disponibilida
de de horário)
Mecânico de motor à diesel 
/ molejeiro 
Montador de móveis 
Motorista de caminhão

entregador (cnh c, com 
experiência).
Operador de caixa (restau
rante)
Operador de caldeira 
Piloto de aeronave não 
tripulada (s/ experiência) 
Pizzaiolo
Personal treanning (forma
ção em ed. Física completa- 
s/ experiência)
Porteiro (c/ experiência) 
Recepcionista (exclusivo 
para pessoa com deficiên
cia)
Recuperador de crédito 
(maiores de 16 a n o s -  
turno da tarde, disponibi
lidade para trabalhar em 
bauru - sp)
Serviços gerais (jardina
gem, plantio de gramas -  s/ 
experiência)
Serviços gerais (instalação 
de purificadores d'água) 
Serviços gerais (caseiro -  
homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
Técnico em enfermagem do 
trabalho
Técnico em nutrição (s/ 
experiência, curso técnico 
completo)
Vendedor externo (loja de 
tintas)
Vendedor (tubos de con
creto, disponibilidade de
viagem)
Vendedor (loja de Informá
tica-vaga masculina, i/  
experiência)
Vendedor (s/ experiência -  
livros de saúde, cnh b) 
Vendedor (anúncios pu
blicitários em uma revista 
local)
Vendedor (vendas Internas 
d e tvp o r assinatura) 
Zelador ( serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

Vogro5 válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Pjra odastramento no sistema através do PAT, basta comparecer portando; 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir) Informações: (14) 3263-2300 ■ Ramal 2 ou no PAT
Kua Cel. Joaquim Gabriel, U  Ccnlro

CARROS/M OTOS

Vectra GL 1998 azuL 
completo RS 15.000.(X). 
130.(XX)lan. Pneus no
vos Ac, aq, dh. vcd, veL 
ted, tet, rodas liga. Motor 
2.0 • Gis. EstoL interior 
aveludada Informações: 
webonzuntinli9ig-com. 
br, Gratifico indicações 
oom venda. Welson (14) 
98152-2029

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada + 48x R$ 
590,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

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

Palio fire 2007 ílex 
preto completo - FS 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$
6.500.00 -f 48X R$
630.00 • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.016V1998gbran- 
CO básico • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

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

Ford 2004 Florino 1.3 Fire 2012 Biz 125 flex 2013 / blz
R$3.500.00 De entra
da 48 parcelas fi
xas de R$420,00 com 
tranferencia grátis • 
(14) 3264-1613

Gol 1.0 4P 2000 g dou
rado direção/vidro/trava 
completo e Fox 1.0 4P 
2005 flex preto vidro/ 
trava /alarme FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Kombi 98 branca entr. 
R$ 5.000,00 -t- 24X R$ 
500,00 • FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

flex branca único dono 
- FS veículos -  fone 
(14)3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direção/vidro/ 
trava - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Escort 1 1.8 93 -  Gaso
lina - vermelho - 
(14)32643033

i

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
Okm branca completa - 
FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

100 - 2013 /fan 125 
2013 /  fan 150 flex 
2013 /  titan 150 ex ílex 
201 3 / lead l l0 -2 0 1 3 /  
cb 300r 2013 / xre 300 
- 2013/ bros 150 Hex 
2013 - pagan motos 
fone: 3264-4345

S-10 2.5 Cab. Dupla -  
1999 -  diesel -  azul • 
(14)32643033

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo - 
FS veículos • fone 
(14) 3264-3033

Centros Automotivos Porto Seguro oferecem condições especiais para 
segurados na RevisSo de Férias. Clientes poderAo fazer o alinhamento 
e balanceamento de pneus, higlenização do ar-condidonado. trocas do 
fluido de freio e de óleo e filtro

Segurados tem preços especiais na RevIsSo de Férias Porto Seguro

De 17 de novembro a 31 dejaneiro, os segurados de Auto da Porto 
Seguro terão preços especiais para realizar serviços importantes para a 
manutenção do veículo, na Revisão de Férias Porto Seguro.

Os serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, hlgient- 
zação do ar-condicionado, troca do fluido de freio e troca de óleo e filtro 
também estarão disponíveis para não segurados, nos mais de 190 Centros 
Automotivos Porto Seguro espalhados por todo o País.

Saiba mais sobre as manutenções participantes da ação e
sua Importância

Troca do fluido de freio: No Brasil, poucas pessoas sabem a importância 
da troca do fluido do freio, t ele o responsável por transmitir a força do 
pedal até as rodas. Uma das suas características é absorver a umidade do 
ambiente. Por isso, após um tempo de uso, a troca é necessária, já que o 
excesso de água pode prejudicar o sIStema de frenagem e formar bolhas 
na tubulação do freio.

HIglenIzar o ar-condlclonado também é questão de saúde: À medida que 
é usado, o ar-condicionado do carro acumula fungos, bactérias e outras 
impurezas, como pelos de animais, areia, pequenos Insetos, entre outras. 
Se o ar circula nessas condições, acaba por contribuir com a transmissão 
de doenças respiratórias. Por isso, é importante fazer a higienização de 
todo o sistema de ar, que incluem ainda os chamados "filtros antipólen". 
Sua função é barrar as impurezas. Mas com o passar do tempo, também 
os filtros acumulam a sujeira trazida junto com o ar. Tossir, espirrar ou 
sentir cheiro de mofo ao ligar o ar é indício de que chegou a hora de fazer 
a higienização. E o ideal é que a limpeza seja feit a nos meses mais frios do 
ano, para que o sistema esteja em boas condições quando chegar o verão, 
período de maior uso.

Alinhamanto mantém o atrito do carro no lolo: Os pnaus são os únicos 
Itans do vaículo qut, afetlvimanta, "tocam" o solo. Por Isto, é importanta 
mantè*los lampra alinhados, para qua assa contato itja  uniforma a garanta 
condiçõas adtquadis da dirigibllldada. Alguns "slnali" ajudam a indicar o 
momanto da alinhar o carro como quando os pnaus eomaçam a "cantar", 
mtsmo am valoeldidas baixii, a ao parcabtr o vaículo "puxar" multo para 
adiralta ou aiquarda.

Balanctamanto aumanta vida útil da pnauí • eutroí Itanii 0  balança- 
•manto é Importanta para mintar aqulllbradoi os conjuntos dt rodas • 
pnaus, garantindo ainda a astabllldada do vaículo. Quando as vibraçflas no 
carro • qut podam oeorrar no volanta, piso, assantos ou piinal • eomaçam 
a sar multo fraquantas, é momanto da balancaar os pnaus. Outro sinat 
da alarta é quando o motorista santa qua as rodas eomaçam a "puiir". O 
balancaamanto prolonga a vida útil dos pnaus o da Itans da suspanslo, 
como amortacadoras, buchas a borrachas.

TToca dc óleo a filtro de ólao: A troca de óleo do veículo deve ser efetuada 
periodicamente, pois, passado certo tempo, o mesmo fica sujo e com par
tículas que podem interferir na sua capacidade de lubrificação, podendo 
causar danos ao automóvel. Já o filtro de óleo é responsável pela retenção 
de impurezas do óleo e precisa ser trocado para evitar que o acúmulo de 
sujeiras prejudique a passagem do óleo, o que causaria danos ao motor.

1
Ele só queria 
encontrar u m a

informação...
agora ficou fácil, basta ligar ou acessar:

0800 202 2222
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Xsara picasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8.000.00 -t- 48X R$ 
839,00 • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Honda biz clOO 2002 - 
R$1.200,00 De entrada 
*  36 parcelas fixat de 

R$122,00 com tran
ferencia gritli • (14) 
3264-1613

Celta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme • FS vdeu-

CG titan ks 125cc ano 
2002 bom estado 2.500

Kombi 1600 1998
branca - FS veículos

los-fone (14) 3264-3033 Fone: (14) 99797-5221 fone (14) 3264-3033

Omega gls Ano 1999 
Cor prata comp. FS Ve
ículos - Contato pelo 
telefone (14) 3264-3033

Vectra gls 2.0 1994 G 
azul completo • FS veí
culos-f: 14) 3264-3033

Palio week. 1.5 1998 
G verde completo - FS 
veículos - fone (14) 

3264-3033

Montana 1.6 2005 Flex 
prata con^)kto • PS veícu

los-fone (14) 3264-3033

Monza ano 90 - mecâni
ca ok - direção hidráuli
ca - fone (13) 9726-7094

Florino 1.3 Fire 2012 
flex branca único dono 
FS veículos -  fone (14) 

3264-3033

VENDE-SE

Casa no Açaí I, 3 dorm , 
sala, coz, e wc, m urado, 

portão correr

Uno mille way 2008 
branco entr. R$ 
3.000,00 48X R$
499.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Psicóloga Clínica
Püb-fír.idujLJo ptíld HVIUSP eni Sexu.iliclddo Huriuma e CbpecializaçJo

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 O rientação de Pais

Convênios: Grupo LW A RT/ Funerária Pânico/
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Tel: (14) 99889-8006

Vende-se Paraty ano 
94, cor bordô. 1.8, Ál
cool original, com di
reção, trava, alarme e 
rodas originais. Impe
cável! Tratar Fernando: 
(14)99797-4840

Courier mod 2001 
1.6L protetor de ca- 
samba, lona marítima, 
som mp3 - vendo ou 
troco por moto honda. 
Fones: (14) 3264 4345 
ou 97913285

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

Locaçao
VENDE-SE

Perua Kombi 95 - R$ 5.000,00 

Adefilp • Rua Pernambuco, 333

Jd. cruzeiro 

Horário comercial

Tel: (14) 3264-9700

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

Saveiro cl 1.8 1995 A 
branca trava/alarme • 
FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Dalane

Tel: (14) 99759-8094 
99714-1122

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 côm odos ou 

kit para alugar direto com o dono

Falar com Graciele

Tel: (14) 99769-1093

Construção
isam ixtradm g@ yahoo.com .br

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
Eliana Atende à domi
cilio Contato pelo tele
fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza 
para escritório ou lo
cais comerciais. Te

lefone para contato: 
(14) 3264-1869 ou (14) 
99677-6859

“Não seL..Se a vída é 

curta ou longa demais 

pra nós, mas sei que 

nada do que vivemos 

tem sentido, se não 

tocarmos o coração 

das pessoas".

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Venditti
^  Cettur̂

1 4 . 3 2 6 3 - 1 6 7 6 R Cel. Joaquim Gabriel n° 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.venditti@yahoo.com.br

http://www.soiutudo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtradmg@yahoo.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
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ENTRETENIM ENTO
Olha isso!
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Após 20 anos, Dcbi e Lóidc sc reencontram
com m esmo hnm or pastelão

Vinte anos se passaram e Lóide (Jim Carrey) está numa 
clínica de repouso, numa cadeira de rodas. Durante 

essas décadas, toda semana, seu amigo Debi (Jeff Da
niels) o visitou, trocou sua fralda e lhe deu atenção - até 

o dia em que, se matando de rir, o sujeito confessa que 
não estava doente, e que fez isso apenas para rir da cara 

do amigo, que lhe diz: "Você perdeu os melhores anos da 
sua vida, me fez vir aqui toda semana e limpar seu traseiro 

só para me pregar uma peça?". Os dois riem até não poder 
mais. Essa é a primeira cena de "Debi & Lóide 2" e marca o 

tom do filme, que estreiou ontem (13).

A C /D C  laiu;<n*á novo CD em vilarejo  
australiano cham ado The Rock

A banda AC/DC parece ter encontrado a cidade ideal para lançar 
"Rockor Bust", seu novo álbum: uma cidadezinha rural chamada 
The Rock, na Austrália, país de origem do grupo. A notícia é do 
jornal local "Eastern Riverina Chronicle". Os moradores do vilarejo 
terão acesso às novas canções uma semana antes do lançamen
to, marcado para 28 de novembro. Com produção de Brendan 
0'Brien, também será o primeiro trabalho sem a participação do 
guitarrista e fundador da banda Malcoim Young, afastado por 
motivos de saúde. Para assumir as guitarras, o grupo anunciou 
o sobrinho dos irmãos Malcoim e Angus, Stevie Young.

H-

Film e brasileiro aparece em lista para
O scar de film e estrangeiro

A revista "Variety", especializada em cinema, publicou na 
última quarta-feira (12) uma lista com os 83 filmes que dis
putarão uma Indicação para disputar a estatueta de melhor 
filme estrangeiro. Entre eles, está o longa metragem de Daniel 
Ribeiro "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho". O título do filme 
em inglês é "The Way He looks". A "Variety" destaca que 
neste ano, outros longas de temática LGBT também figuram 
na lista, como "Azul E a Cor Mais Quente" e "O Estranho no 
Lago". A própria "Variety" fez uma crítica elogiosa ao filme.

Reflexão da Semana
"Ouça uma pessoa antes de dar uma resposta, e muitas

outras antes de tomar uma decisão"
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HORIZONTAIS

I.  Arma branca com um ou dois gumes. (5) 
4. Utensílio usado para guardar coisas. (5)
7. Alienado, doido. (5)
8. Plural de "umbral". (7)
10. Estômagos (em Inglês). (8)
I I .  Chaves (em Inglês). (4)
13. Relativo ou pertencente ao dorso. (6) 
15. Referente a nó (plural). (6)
17. Feiticeiro. (4)
18. Sentimentos (em inglês). (8)
22. Tira de madeira comprida e estreita. (7)
23. Empregados que varem as ruas. (5)
24. Borda; beira, margem (plural). (5)
25. AfllçAo, angústia. (5)

VERTICAIS

1. São dadas por professores. (5)
2. Uso errado, excessivo ou injusto. (5)
3. Ato ou efeito de amolar. (8)
4. Fruto rico em fibras e de fácil digestão. (6)
5. Livraria onde se vendem livros usados. (4)
6. Rqa ou avenida arborizada. (7)
9. Dentes do Juízo. (5)
12. Ciência que estuda os animais. (8)
13. Jogo de tabuleiro. (5)
14. _CenI: goleiro-artilhelro. (7)
16. Protagonista de uma obra literária (plural).
(6)
19. A esposa do filho em relação aos pais dele
(plural). (5)
20. Pessoa muito parecida com outra. (5)
21. Rabo (em Inglês). (4)

b .
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TUTS, TATS, TU, TlCUTACUTiai, TÜTS, T4T5, TU, TICUTACUTICU, TUTS, 
TATS, TU, TICUTACUTICÜ, TUTS, TATS, TU, TlOiTACUTiCU, TUTS, T4TS. 

TU, TlCUTACUTiai, TUTS, TATS, TU, TlCUTACUTlCU...

taratA, tara- tA. p?m/
PW, PIffl, Plffl,

TATATARA, TON PON TOROIN 
TORON, TAN TANANAm...

Horoscopo da Sem ana
d e  1 4 /1 1  a  2 1 /1 1

Áries
de 21/03 a 20/04

Uma semana muito importante 
para o trabalho e os propósi
tos nos quais você se empenha 
apaixonadamente. Pode haver 
conflitos de poder. Saiba dire
cionar positivamente a sua ener
gia. Decisões Importantíssimas 
envolvendo finanças, negócios, 
emoções e relacionamentos.

^ leão
22/07 a 22/08

A fase atual traz como foco as 
questões familiares, em ocio
nais, a necessidade de estar 
mais centrado e as mudanças 
de comportamento essenciais 
a sua evolução. Força de rege
neração e de transformação.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Até que você faça aniversário 
é uma fase em que muita coisa 
precisa ser eliminada e modifica
da, sagitariano. E nesta semana 
há importantíssimas situações 
em ocionais e financeiras que 
você precisa se conscientizar e 
desenvolver de uma forma mais 
madura e responsável.

4
I

^ Touro
^ ^ d e  21/04 a 20/05

Ao longo da semana o seu planeta 
regente, Vênus, estará conjunto à 
Saturno. Hora de se conscientizar 
das limitações, desafios e difi
culdades dos relacionamentos e 
de se responsabilizar por mudar 
situações e atitudes das quais 
não esteja mais compactuando. 
Não repasse responsabilidades.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Amor, criatividade, produtividade 
e conhecimentos são temas ati
vados ao longo da semana para 
os virginianos. Um momento po
sitivo para se concentrar no que 
lhe apaixona, como um projeto 
criativo. Necessário conversar 
sobre temas tabu em seus rela
cionamentos.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Sem ana em que você tende 
a se sentir energizado e desa
fiado a realizar seus objetivos 
com determinação. Mas deve ter 
cuidado com a tendência a ati
tudes autoritárias, compulsivas 
e controladoras. O autocontrole 
emocionai é necessário, mas não 
significa repressão.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

^  Semana decisiva para questões 
relacionadas à saúde e ao tra
balho. É importante perceber a 
influência das emoções sobre 
a saúde. O corpo revela o que 
você não está sabendo lidar na 
mente e no coração. Momento 
tam bém  significativo para as 
finanças e o trabalho.

Libra
de 23/09 a 22/10

Nesta semana o seu planeta re
gente, Vênus, estará conjunto à 
Saturno, indicando ser necessário 
agir com muita maturidade e cons- 
dênda em relação às finanças, aos 
sentimentos e aos relacionamen
tos. Definições importantes nestes 
assuntos e também em relação à 
casa, família e trabalho.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Semana de importantes defini
ções envolvendo trabalho, finan
ças e emoções. Deve agir com 
maturidade em relação as suas 
responsabilidades emocionais e 
profissionais. E precisa haver um 
maior equilíbrio entre atividade 
e descanso, aquariano. É uma 
questão de saúde.

tfa a.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Você está se conscientizando de 
como tem vivenciado o amor, 
0 prazer, o vínculo afetivo. E 
de como tem necessitado ser 
mais maduro emocíonalmen- 
te. A semana é de importantes 
constatações afetivas e nos re
lacionamentos, canceriano.

^  Escorpião 
^ l ^ d e  23/10 a 21/11
É em seu signo que teremos nesta 
semana a conjunção dos planetas 
Vênus e Saturno, traduzindo a 
necessidade de amadurecimento 
emocional e de conscientização 
de seus valores mais importan
tes. E Marte e Plutão também 
estarão conjuntos. Força interior 
aliada à capacidade de realizar e 
de transformar.

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03
Uma fase m uito im portante  
para o seu desenvolvim ento  
emocional, mental e espiritual, 
pisciano. Semana positiva para 
realizações envolvendo grupos 
e empresas. Mas cuidado com 
abuso de poder e de autoridade, 
inove e não perca o foco.

fo n te : • »

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO

/
www.mixcloud.Gom/ericoagnello

Caça Palavras
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SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emall: jornal@not1ciasdelencols.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h
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E nesta semana, o Estilo Lençóis evidenciou 
o trabalho realizado pela Cíntia Fotografias, 
que há muitos anos, mantém uma equipe de 
profissionais sempre antenada às tendências 
do mercado fotográfico mundial.

São registros que ficarão marcados para 
sempre no coração e na memória de vários 
papais e mamães corujas.

Dá para acreditar nos olhos expressivos 
da linda Cecília de apenas seis meses, um ver
dadeiro espetáculo.

E o que dizer do surfista Davi, também 
com seis meses, que esbanjou tanta simpatia 
em sua prancha estilizada.

Miguel, sete meses, deixou todos de boca 
aberta ao vestir um traje de gala e posar sorri
dente para a foto.

Crianças que encantam por onde passam 
e deixam sua marca de beleza e inocência.
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