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Profissional do ramo hoteleiro afirmaque setor está em constante crescim ento
Com grandes eventos ocorrendo no país como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, rede hoteleira está em expansão

Para receber a Copa 
do Mundo este ano, o Bra
sil precisou de muitos in
vestimentos para acolher a 
comunidade internacional.

Apesar de a rede ho
teleira em Lençóis não ter 
sido afetada com as visitas 
dos turistas estrangeiros, 
Anna Figueiredo, falou 
ao jornal sobre a realida
de do setor no município.

Segundo ela. Lençóis 
ainda possui um déficit em 
relação ao atendimento dos 
turistas que visitam a cidade.
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13“ Festa do 
Peão de São 

M anuel
Neste final de sema

na tem a tradicional Festa 
do Peão de São Manuel. O 
evento foi idealizado pelo 
atual prefeito Marcos Monti.

Com entrada gratuita e 
snows de qualidade, os orga
nizadores da festa acreditam 
que nos quatro dias, cerca 
de 80 mil pessoas irão vi
sitar a Arena São Manuel.

A 13“ Festa do Peão de 
São Manuel termina neste 
domingo, 28, com show da 
dupla Pedro Paulo e Alex.
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4 gerente i/o Saint James Palace Hotel, Anna Figueiredo, concedeu uma entrevista exclusiva ao Notícias de Lençóis

Campanha DJ Cris Sales confirma apresentação em Agudosdo Agasalho
em Lençóis

A Diretoria de Assis
tência Social iniciou na se- 

tana passada, a distribuição 
de 1,7 toneladas de agasa- 
Ihados arrecadados entre os 
funcionários do Grupo Lwart.

A C am panha do 
Agasalho, arrecadou 15 
mil peças entre roupas, co
bertores e pares de sapato.

Acampanha segue até o 
final do mês de Julho. As caixas 
para doações estão disponíveis 
nas agências bancárias. Prefei
tura Municipal, condomínios, 
escolas, Batalhão da Polícia 
Militar, empresas. Jornais Tri
buna, O Eco e Rádio Difusora.
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Saúde implanta Prontuário Eletrônico O DJ, nascido em Viçosa (MG), ficou  conhecido na região por tocar sets diferenciados e de i/ualidade
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ín d ice Zanuty

Opinião....................................2 d
Com canções que

Cidades......................................3 prometem não deixar nin
guém parado, o cantor Za- 

Cidades/Saúde........................ 4 ^uty tem atraído a atenção
do público em suas apre- 

Esporte/Cultura.......................5 sentações pela cidade.
 ̂  ̂ O músico, bastante

Classificados.............................6 carismático e bem humo-
 ̂  ̂  ̂ ,  rado, se apresentou recen-

Entretenimento..................... 7

g de Lençóis Paulista e 
está com a agenda lotada.

Ele concedeu uma 
entrevista exclusiva para 
0 Notícias de Lençóis e 
contou um pouco sobre 
sua carreira musical.

máxima 28^ Muitas curiosida-, . des de um artista lenço-
mmima 16- ense que está ganhando

os palcos da região com 
composições próprias 

Sol com olgumas como “É o Treme lê” e
nuvens, Não chove. “Cutuca Compartilha”.Zanuty também

Em ju lho , Agudos 
vai receber um projeto 
que promete movimentar 

f  a cidade, cujo objetivo 
principal é unir a so li
dariedade com 0 melhor 
da m úsica e le trô n ica .

O DJ C ris Sales 
p r e te n d e  a p r e s e n ta r  
um set de H ouse Mu- 
sic, considerado um es
tilo  mais underground.

Os organizadores do 
evento acreditam que além 
de ser mais uma opção de 
lazer para a população agu- 
dense, o projeto irá difun
dir a música eletrônica e 
suas vertentes. A iniciativa 
tem o apoio da Prefeitu
ra Municipal de Agudos.
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Jogos Regionais 

terminam 
amanhã
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CONFIRAe sucesso na regiao
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o  cantor compôs sucessos como o hit o Treme lê**
promete muitas novidades 
e garante que em breve 
todos poderão conferir 
um videoclipe inédito.

Acompanhar as no
vidades sobre o cantor é 
fácil. Todas as informa
ções estão disponíveis nas

redes sociais como Twitter 
(twitter.com/zanuty), Fa~ 
cebook (www.facebook. 
com/zanuty) e Instagram 
(instagram.com/ zanu- 
ty_oficial), além das fotos 
de shows e apresentações.
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Música sertaneja é com a dupla 
Augusto César e Gustavo Pág. os
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Lais Souza é jornatista e 
blogueira no **Toaleie 
Feminino *\

Sabia que suas roupas dizem muito sobre você?
Pois é, O corpo humano 

funciona como um meio de 
comunicação entre as pessoas.

A roupa e os acessórios 
fazem parte de um conjunto 
de elementos que formam 
um tipo de texto, possibilÍ> 
tando esse sistema de lingua
gem a partir do que usamos.

Através da combinação 
deadomos, roupase acessórios 
como decoração, é possível criar 
um tipo de comunicação, que 
ainda é bastante desconhecido.

Q u a lq u e r a c e s só 
rio ou até mesmo a mais 
simples peça do vestuário, 
transm ite vários códigos e 
significados para as pessoas.

Uma peça de rou
pa possui muitos sentidos e 
quando é colocada em con
tado com o corpo humano, 
emite diferentes mensagens.

Cada combinação pro
duz vários efeitos de inter
pretação, que manifestam 
um pensamento e discurso.

^  cada estação, quando 
é ^ ^ a i im a  adva tendên

cia no mercado da moda, há 
uma ruptura no sistema de 
comunicação da vestimenta, 
porém, a moda está sempre 
buscando novas combina
ções para dar continuidade 
nesse tipo de linguagem.

Já ouviram a frase: "A pri
meira impressão é a que fica". 
Quando olhamos para uma 
pessoa captamos a primeira 
impressão que fazemos desta.

E Já que todos se co
municam, também é preciso 
estar atento e tomar cuida
do para saber quais mensa
gens está enviando por aí.

Olhar o outro é um 
instinto do homem, e as pes
soas olham mesmo, reparam 
e com entam  sobre tudo, 
poisé através do sentido da 
visão, o sentido mais utiliza
do pelo ser humano, que é 
possível captar essa lingua
gem visual e identificar as 
características das pessoas.

Outro detalhe in te
ressante é que quando vol
ta a ser usada uma peça de 
roupa ou acessório que foi 
moda em épocas passadas, 
essa adquiri outros significa
dos e leituras, inseridas em 
um novo contexto, no atual.

Assim, cria-se uma men
sagem totalmente única e nova 
quando se combina uma peça 
antiga com outra moderna.

Portanto, é extrem a
mente im portante que as 
pessoas tenham noção des
sa comunicação exercida pe
los trajes, até para poder se 
defender das más línguas.

Também é bom respei
tar o tipo de corpo de cada um 
e saber esconder o que não 
está legal e evidenciar os pontos 
fortes de cada um, tomando 
sempre cuidado para não pas
sar dos limites do bom senso;

Michel Rimalho

Editorial
Com a realização da 

Copa do Mundo neste ano e 
dos Jogos Olímpicos em 2016, 
0 Brasil teve a necessidade 
de melhorar sua infraestiutu- 
ra para receber tais eventos.

Claro que os bra
sileiros se manifestaram 
contra os gastos do gover
no para atender as exigên
cias da Fifa, por exemplo.

Porém, apesar de a 
educação e a saúde serem ex
tremamente importantes, será 
que o nosso país não {necisava 
também de melhorias no trans
porte e no mercado hoteleiro?

Parece trivial pensar em 
novos hotéis e trens de última 
geração diante de tantas fa- 
ftiBs na educação e hospitais

sobrecarregados, mas recla
mar não irá afastar toda a re
alidade que estamos vivendo.

Temos que entender 
que nosso país tem sido vis
to em todo o mundo e que 
as praias paradisíacas e o 
clima tropical atraem mui
tos estrangeiros para cá.

Hoje, uma viagem para 
0 Nordeste brasileiro é basica
mente o sonho de consumo 
de grande parte dos \asitantes 
que querem conhecer o Brasil.

Mas para atender a 
demanda e não passar ver
gonha. precisamos de mais 
investimento neste setor.

Pensando assim, a ge
rente do Saint James Palace Ho
tel de Lençóis Paulista, Anna

Figueiredo, falou ao Notícias 
de Lençóis nesta semana e ex
plicou um pouco como anda o 
mercado hoteleiro na cidade.

Ainda nesta edição 
evidenciamos o projeto que 
vai levar o melhor da músi
ca eletrônica para a cidade 
de Agudos no próximo mês.

O DJ Cris Sales con
firmou sua presença no even
to e garantiu que vai trazer 
o melhor do House Music 
para o público agudense.

Ele tem sido destaque na 
região com sets recheados de 
música eletrônica alternativa.

A iniciativa, que tam
bém já tem a presença confir
mada do DJ Erico Agnello, 
além de traeer mais uma opção

de lazer para a população, vai 
ajudar diversas entidades assis- 
tenciais, ou seja, é a união da 
cultura com a solidariedade.

Confira também: Za- 
nuty é o cantor lençoense que 
vem ganhando os palcos da 
região; Centro Comunitário do 
Júho Ferrari vai receber novos 
investimentos; Cooprelp traba
lha em fevor da preser. açã^ 
ambiental; Prontuário Eletrc^ ̂  
co é a novidade nas Unidades 
de Saúde da cidade; 58̂  ed ii^  
dos Jogos Regionais termina 
amanhã; Rick e Renner con
tam sua trajetória de sucesso; 
Augusto César e Gustavo re
alizam grande show na 13* 
Festa do Peão de São Manuel 
e muito mais. Boa leitura!

Lixo: acelerar 
aP N R S

Arnaldo Jardim éDeputado 
Federal do PPS/SP.

A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) é um 
marco, como são a Política Na
cional de Recursos Hídricos e 
a Política Nacional de Sanea
mento, que ainda não foram 
integralmente implantadas.

E as "D iretas Já" foi 
um marco para a democra
tização do País, embora a 
democracia não esteja to
ta lm ente im plem entada.

Considerado o movi
mento popular mais importante 
da história brasileira, a campa
nha que levou milhões de pes
soas às ruas em 1984, foi tema 
de homenagem no Plenário do 
Senado no início deste ano.

Trinta anos depois, os 
participantes da sessão res
saltaram o caráter pacífico 
das manifestações da época, 
diferentemente do que tem 
marcado os recentes protes
tos populares, também ori
ginados na Incapacidade do 
Estado em suprir direitos e 
serviços básicos à população.

As condições brasilei
ras ainda são precárias e dra
máticas em muitos setores.

E em geral, os municí
pios estão desestruturados 
para atender às diversas de

mandas dos seus cidadãos.
No Panorama dos Re

síduos Sólidos no Brasil 2012 
(http://www/.abrelpe.org.br/ 
panorama_apresentacao.cfm), 
divulgado no final de maio 
do ano passado, a ABRELPE 
(Associação Brasileira de Em
presas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais) constatou 
que "em 2012 mais de 3 mil 
cidades brasileiras enviaram 
quase 24 milhões de tonela
das de resíduos para destinos 
considerados inadequados, 
0 equivalente a 168 estádios 
do Maracanã lotados de lixo".

Menos de 10% dos en
tão 5.565 municípios brasilei
ros apresentaram seus planos 
para resíduos no prazo que ex
pirou em 2 de agosto de 2012.

Até agosto próximo, 
segundo a PNRS, todos os 
municípios brasileiros pre
cisam  elim inar os lixões.

A PNRS conceitua de 
maneira moderna o que se 
costuma chamar de lixo, já 
separando no texto da lei dos 
resíduos sólidos - que podem 
ser reaproveitados para o bem 
da conservação ambiental e da 
economia - os rejeitos que trata
dos, devem merecer um destino 
final ambientalmente correto.

A primeira intenção, 
porém, é evitar a produção 
de resíduos rejeitos: não ge
rar, reduzir, reutilizar e reciclar.

A responsabilidade sobre 
os resíduos deve ser compar

tilhada entre o poder público, 
empresas e cidadãos. A gestão 
deve ser integrada e compreen
der, por exemplo, a elaboração 
de planos de gestão (nacionais, 
estaduais, municipais e empre
sariais), e a inclusão social por 
meio do fortalecimento das 
cooperativas de catadores.

A PNRS tem importantes 
repercussões sociais na área de 
saúde pública e na economia.

Em 2012, por exem
plo, a reciclagem de latas de 
alumínio para bebidas movi
mentou R$ 1,8 bilhão no país.

Somente a etapa de 
coleta (a compra das latas 
usadas) fez circular R$ 645 
m ilhões, o equivalente à 
geração de emprego e ren
da para 251 mil pessoas.

O Brasil desperdiça R$ 
8 bilhões por ano ao não ma
nejar adequadamente seus 
resíduos sólidos urbanos.

Toneladas de embala
gens e outros materiais reme
tidos ao "lixo" têm valor eco
nômico destacado e podem 
basear o surgimento de novos 
e prósperos negócios oriun
dos da reciclagem, reuso e re- 
aproveitamento de resíduos.

Quem sabe não será por 
aí que as cidades brasileiras co
meçarão a resolver o pagamen
to secular de uma das piores 
faturas das gestões municipais: 
a da coleta e destino final dos 
resíduos e rejeitos gerado pela 
sociedade nas áreas urbanas.
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Fonte: Agência Brasil
Equador aproveita a Copa para promover produtos e turismo

Além da vitória no jogo 
contra a França no Estádio 
do Maracanã, zona norte do 
Rio de Janeiro, o Equador 
busca conquistas nesta Copa 
do Mundo também fora de

campo. Com o objetivo de 
incrementar a entrada de 
produtos de exportação no 
Brasil e promover o turis
mo, um quiosque na orla de 
Copacabana, zona sul, foi

decorado com imagens tu
rísticas e bandeiras do país 
andino, além de produtos 
emblemáticos equatorianos 
como ceviche, atum, cacau, 
bananas e chapéus panamá.

Novas diretrizes curriculares de medicina entram em vigor
As novas diretrizes curricu
lares nacionais dos cursos 
de medicina entraram em 
vigor no início desta se
mana com a publicação da 
Resolução 3/2014 no Diário 
Oficial da União. As esco
las de medicina terão até

dezembro de 2018 para im
plementar as mudanças. No 
entanto, nas turmas abertas 
a partir de agora, o novo 
currículo terá um ano para 
ser implementado. Entre as 
principais mudanças está 
0 estágio obrigatório no

*Sistema Unico de Saúde 
(SUS), na atenção básica 
e no serviço de urgência 
e emergência. Pela reso
lução, o internato deve ter 
a duração mínima de dois 
anos, com 30% da carga 
horária cumprida no SUS.

Protesto na abertura da Copa rende apoio internacional
Com apenas 13 anos de ida
de, o guarani Werá Jeguaka 
Mirim conseguiu chamar a 
atenção do mundo todo para 
a causa indígena no Brasil. 
O jovem foi um dos índios

convidados para participar 
da cerimônia de abertura da 
Copa do Mundo. Com uma 
faixa escondida dentro da 
roupa, Werá driblou a segu
rança do evento e aproveitou

a ocasião para pedir agilida
de na demarcação das tenas 
indígenas. As fotos sobre o 
protesto feito dentro da Arena 
Corinthians, zona leste pau
listana, rodaram o mundo.

Educação e saúde vão receber mais royalties do petróleo
Apresidenti OilmaRous- 
seff disse anteontem que a 
contratação direta da Pe- 
trobras pa*'a explorar o 
excedentei 'petróleoem

quatro áreas do pré-sal, 
anunciada nesta semana, 
vai elevar a quantidade 
de recursos em royal
ties destinados à saúde

e educação. Em discur
so durante a convenção 
do PSD, Dilma defendeu 
valorização da educa
ção e dos professores.

COMUNICADO IMPORTAI

o  Notícias de Lençóis informa que o prazo para o alistamento militar termina
no próximo dia 30 de junho de 2014.Todos os jovens lençoenses que completaram 18 anos em 2014 devem procurar
a Junta de Serviço Militar da cidade, localizada na Rua Anita Garibaldi, 821, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), para providenciar o distamento.Vale ressaltar que o alistamento no Servriço Militar é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino.Para se alistar é necessário: Certidão de Nascimento ou Casamento orimnal ou RG; CPF; Duas fotos 3x4 (sem data e recente) e Comprovante de Residência (copia). A taxa é de R$ 2,40 e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3264-1437.
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Setor hoteleiro em Lençóis precisa de investimentos
Por conta de grandes eventos como a Copa do Mundo deste ano, rede hoteleira está em expansão no país
ElderIbanhez

Grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jo
gos Olímpicos precisam de 
uma infraestrutura adequa
da e muitos investimentos.

Os brasileiros já es
tão acostumados com as 
especulações envolven
do os gastos com a Copa 
e a falta de planejamento 
para entrega de estádios no 
prazo estipulado pela Fifa.

No entanto, O Bra
sil tem feito sua parte 
para a realização de um 
belo Mundial, digno de 
elogios in ternacionais.

A pesar de a rede 
hoteleira em Lençóis Pau
lista não ter sido afetada 
com as visitas dos turistas 
estrangeiros, a gerente do 
Saint James Palace Hotel 
de Lençóis Paulista, Anna

Figueiredo, falou ao Notícias 
de Lençóis sobre a realida
de do setor no município.

Nascida em Getulina 
(SP), Anna é formada em 
Direito e trabalhou durante 
um bom tempo como consul
tora jurídica em São Paulo.

Diante de um con
vite para mudar-se para o 
interior, ela deixou a capi
tal e assumiu a gerência do 
Saint James Palace Hotel.

Para ela, aceitar o 
desafio de trabalhar com o 
ramo hoteleiro foi fácil, visto 
que 0 mercado no país está 
em constante crescimento.

O Saint James Palace 
Hotel foi fundado em 2008 
na cidade e é fhito de um 
negócio familiar de sucesso.

Anna acredita que o 
Brasil ainda precisa acordar 
para este novo momento de 
expansão da rede hoteleira.

Camareiras se preocupam em aíetukr às exigências do setor

“O europeu, por exemplo, 
enxerga o Brasil com ou
tros olhos. Eles sabem que 
nosso país está em desen
volvimento e que estamos 
crescendo. Investem com 
força na construção de hotéis 
e complexos que atendem as 
necessidades dos turistas. O 
problema é que os empresá
rios e investidores brasilei
ros ainda não entenderam 
isso", ressalta a gerente.

Ainda segund > ela. 
Lençóis não recebeu a aten
ção necessária por parte dos 
empresários para sqprir as 
necessidades dos visitantes 
que se hospedam na kidade. 
“Falta muito investimento. 
A rede hoteleira aqui não 
cresce no ritmo que deveria. 
Contando todos os hotéis e 
pousadas, temos aproxima
damente 350 quartos para 
hospedagem, quantidade 
insuficiente para atender 

I um evento que traga mais 
I  de mil visitantes, como por 

exemplo, os Jogos Regionais 
do Estado de São Paulo".

“Uma empresa de 
grande renome na cidade já 
anunciou um projeto para 
criação de mais de 15 mil 
empregos. Muitas pessoas 
estão vindo para cá e Lençóis 
deveria ser um grande polo 
de investimento no setor ho
teleiro", acrescenta Anna.

A gerente garante que 
o mercado hoteleiro pre
cisa ser ampliado, não só 
com o número de quartos 
disponíveis para os turistas 
que visitam a cidade, mas 
com a parceria de outros 
empreendimentos como 
restaurantes e lanchonetes

que funcionem em período 
integral, lavanderias espe
cializadas, cafeterias, salões 
de cabelereiro, entre outros.

“Muitas vezes nossos 
hóspedes não têm opção. Eles 
ficam limitados aos serviços 
externos que atualmente não 
são capazes de atender todas 
as necessidades", diz Anna.

Outro grande proble
ma enfrentado no municí
pio é a falta de mão de obra 
qualificada. “Existem cur
sos específicos para capa
citação profissional na área 
hoteleira, mas o que vemos 
é que os profissionais não 
estão preparados para lidar 
com as exigências do setor, 
que precisa de cuidados 
diferenciados. Limpeza e 
organização impecável são 
essenciais em um hotel. 
Sempre digo que a primei
ra impressão do hóspede é a 
que fica", afirma a gerente.

Preços acessíveis, 
muita simpatia e um bom tra
balho em equipe é o que tem 
buscado Anna Fjgueirèdo em 
sua gerência. “E fundamen
tal oferecermos aos visitan
tes um trabalho de qualidade. 
Por isso, os empresários e 
investidores lençoenses de
veríam se conscientizar que 
a cidade está crescendo e o 
ramo hoteleiro e alimentício 
também precisa acompanhar 
esse crescimento", finaliza.

Neste mês, o Saint Ja
mes Palace Hotel trouxe um 
diferencial para Lençóis e 
começou a promover even
tos no salão de festas com 
capacidade máxima para 
700 pessoas, chá da tarde 
para entidades assistenciais

\  •'•7. i j . '
Bom atendimenio e simpatia são os s^redos para o sucesso

Hoíâs precisam oferecer serviços gerenciados ao vtítantes

com capacidade para 100 
pessoas, além de pacotes 
aos finais de semana para 
casais que querem sair da 
rotina e aproveitar as atra
ções oferecidas na cidade.

Uma oportunidade 
para atrair o público das 
cidades vizinhas e mostrar 
aos cidadãos lençoenses que 
precisamos de mais inves
timentos na rede hoteleira.

Cantor Zanuty: uma mistura de sertanejo e muita animação
ElderIbanhez

Carismático e bem hu
morado, Cristiano Rodrigo 
da Silva, mais conhecido 
como Zanuty, tem ganhado 
espaço na cidade e região.

Zanuty lembra que 
^ sd e  criança, com apenas 
v,aatro anos de idade, já 
se interessava por música.

Em busca da realiza
ção de seu sonho, ele conta 
que aos 13 anos se mudou 
para São Paulo a fim de 
tentar seguir uma carreira 
musical. “Passei por mui
tas dificuldades na capital 
e tive que mudar meu foco. 
Comecei a trabalhar em 
emissoras de TV como pro
dutor e fiii até palestrante. 
Infelizmente sai da verten
te musical naquela época".

Apesar dos desvios 
de percurso, o cantor len- 
çoense continuou bata
lhando e recentemente vol
tou a se dedicar à música.

Há dois anos ele vem 
se destacando como com
positor e cantor sertanejo. 
“No passado comecei fazen
do dupla com meu irmão, 
mas hoje sigo carreira solo 
e tenho feito diversas fes
tas particulares por toda a 
região. É gratificante ver o 
meu trabalho reconhecido”.

Recentemente, Za
nuty se apresentou na 
casa “Four" com um pú
blico bastante expressivo.

Para ele, foi a rea
lização de um sonho. “Já 
abri um show do Zezé Di 
Camargo e Luciano e agora 
me apresentei em uma casa

bem conceituada de Lençóis, 
estou muito feliz com as 
oportunidades", acrescenta.

Com canções como 
“É o Treme lê" e “Cutu
ca Compartilha", o can
tor promete trazer ao pú
blico  m uita anim ação 
em suas apresentações.

Ele também revela ao 
Notícias de Lençóis que está 
compondo uma música cha
mada “Camarote Open" para 
o cantor Latino. “Espero que 
a canção possa ser escolhi
da pelo Latino, pois é uma 
música bem dançante e com 
um toque modernizado para 
não deixar ninguém parado”.

Entre suas maiores 
influências musicais es
tão as duplas Zezé Di Ca
margo e Luciano, Bruno e 
Marrone, Chrystian e Ralf

e Milionário e José Rico.
Mesmo seguindo a 

vertente sertaneja, Zanuty 
acredita que é necessário 
agradar todos os gostos e 
garante tocar um pouco de 
tudo em seus shows. “Todo 
MPB, rock e música raiz. O 
sertanejo mudou bastante, 
por isso é importante seguir 
o que está em evidência".

O músico ressalta que 
vai continuar trabalhando 
para que consiga alcançar 
uma projeção nacional e pro
mete que muitas surpresas 
virão por aí. “Estamos pro
videnciando a gravação de 
um videoclipe", diz Zanuty.

Acompanhar o can
tor é fácil. Todas as novi
dades estão disponíveis nas 
redes sociais como Twitter 
(twitter.com/zanuty). Face-

Em breve, o cantor sertanejo irá gravar um videoclipe
book (www.facebook.com/ 
zanuty) e Imtagram (insta- 
gram.com/zanuty_oficial).

“Agradeço a Deus 
e a todos os meus amigos 
que sempre me ajudaram. 
Estou feliz por ter uma 
agenda cheia e cantar na 
cidade e região, é o reco

nhecimento do meu traba
lho. Para quem está come
çando, digo que temos que 
acreditar, pois as coisas só 
acontecem se acreditarmos 
em nós mesmos. Com fé, 
podemos provar que é possí
vel alcançar todos os nossos 
objetivos", conclui Zanuty.

13“ Festa do Peão de São Manuel (SP) movimenta a região
ElderIbanhez

Para os brasileiros 
que moram no interior do 
Estado de São Paulo, festas 
populares como rodeios e 
grandes feiras agropecu
árias não podem faltar no 
calendário dos municípios.

Em São Manuel, a 
tradicional Festa do Peão 
já está na sua 13“ edição.

Realizada desde o ano 
de 1993, é uma das atrações 
principais do calendário 
anual dos são-manuelenses.

O evento foi idealiza
do pelo atual prefeito Marcos 
Monti que colocou a cidade 
na rota de grandes cowboys 
e duplas sertanejas de re
nome no cenário nacional.

AFesta do Peão de São 
Manuel é considerada uma 
festa popular tradicional no 
município, com entrada gra
tuita e shows de qualidade.

Além dos shows, a 
festa conta com parque de 
diversões, montarias, ro
deio profissional em tou
ros e cavalos, prova dos 
três tambores, ampla pra
ça de alimentação, stands

Primeiro dia de festa lotou a Arena São Manuel

de exposição de grandes 
em presas, entre outros.

Neste ano, uma etapa 
do circuito de Rodeio da Cia. 
Primavera será realizada no 
evento e a grande novidade 
fica por conta da variedade 
de shows e atrações e, cla
ro, das adaptações feitas no 
Recinto “Mário Covas" para 
melhor atender o público.

Segundos os organiza
dores do evento, a expectati
va é que nos quatro dias de 
festa, 80 mil pessoas passem 
pelo recinto e visitem a Are
na São Manuel. “Convida
mos a população de São Ma
nuel e região para participar 
da 13* Festa do Peão de São

Manuel. Essa é uma festa 
da família são-manuelense. 
Nossa cidade está pronta 
para receber os amantes 
do rodeio. Tt mos um povo 
hospitaleiro trabalhador e 
cordial. A nossa cidade está 
de portas abertas para fa
zer dessa uma das melhores 
festas da nossa historia".

O prefeito da cidade 
também fez questão de dei
xar um recado para toda a 
região. “Preparamos uma 
grande festa cheia de no
vidades para a população 
de São Manuel e de toda 
a região. Convido a todos 
para comparecerem e pres
tigiarem mais este grande

evento”, diz Marcos Monti.
O evento, que faz par

te do calendário em come
moração aos 144 anos da 
cidade, fará com que São 
Manuel se transforme na 
capital regional da músi
ca sertaneja até a noite de 
domingo, 29, dia de encer
ramento da Festa de Peão.A iniciativa é uma 
realização da P refeitu
ra do de São Manuel, da AIMF (Associação de In
centivo aos Movimentos 
Comemorativos Cívicos e 
Festivos de São Manuel) 
e da empresa Paulo Cor
rêa Promoções e Eventos.

Hoje tem rodeio pro
fissional em touros e cavalos 
a partir das 20h30 e grande 
show com a dupla Rio Ne
gro e Solimões às 23h30.

Amanhã, a festa fica 
por conta das apresenta
ções de MC Kevin, Augus
to César e Gustavo (Ven
cedores do quadro “Jovens 
Talentos" do Programa 
Raul Gil no SBT) e Jeann 
e Julio a partir das 23h30.

Durante o dia acon
tece a prova de três tam

bores (Categorias infantil, 
livre e feminina) às lOh e 
a grande final às 20h30.

No domingo, para en
cerrar com chave de ouro, 
ocorre a partir das 17h, show 
com 0 grupo Nova Atitude.

As 20h30 tem semi
final e final dos rodeios em 
touros e cavalos, premiação

dos vencedores e queima 
de fogos. E, finalmente, às 
23h30, a dupla Pedro Pau
lo e Alex sobe ao palco.

O R ecinto M ário 
Covas fica localizado na 
Rua Plínio Aristides Tar- 
ga, 419, São M anuel. 
Mais inform ações pelo 
telefone (14) 3812- 4400.

Reforma do Centro Comunitário
ElderIbanhez

A empresa contra
tada pela Prefeitura de 
Lençóis Paulista já  tra
balha na execução das 
obras para a reforma do 
Centro Comunitário do 
Conjunto Júlio Ferrari.

Serão investidos R$ 
136 mil nas obras, sendo 
R$ 120 mil liberados pelo 
Governo do Estado, por 
meio de convênio assinado 
pela prefeita Bel Loren- 
zetti, com a Secretaria 
de Estado da Habitação.

O projeto contem

pla a reforma e adequa
ções da cozinha, salas de 
aula, refeitório, sala de 
artesanato e sanitários.

Além da reforma, 
o espaço de 238 metros 
quadrados vai receber 
pintura interna e exter
na e m anutenção das 
instalações elétricas, hi
dráulicas e cobertura.

O entorno do prédio 
também vai receber melho
rias que incluem pavimen
tação em lajota de concreto, 
instalação de novo alam- 
brado em tela de aço, por
tão e guias pré-moldadas.

http://www.facebook.com/
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Cooprelp realiza trabalho exemplar
A Cooperativa de Reciclagem de Lençóis conta com o empenho de 53 mulheres
ElderIbanhez

Um trabalho  que 
para muitos parece extre
mamente difícil e insigni
ficante, para outros é uma 
forma eficaz de contribuir 
para a preservação do meio 
ambiente, além, é claro, de 
trazer o sustento para di
versas famílias da cidade.

Esta é a melhor defi
nição para a atuação da Co
operativa de Reciclagem de 
Lençóis Paulista (Cooprelp).

Há 11 anos, a coope
rativa vem se destacando 
em Lençóis como um exem
plo de gestão e destinação 
correta do lixo reciclável.

Segundo a presidente 
da Cooprelp, Marilza Ro
drigues de Oliveira, a maior 
parte da população lençoen- 
se ainda não tem conheci
mento sobre o trabalho que 
é realizado pela cooperati
va. “Mais de 65% do lixo 
reciclável que recolhemos 
não é separado pelas pes
soas, ou seja, grande par
te do material se encontra

no lixo comum”, explica.
Outra preocupação é 

a destinação correta de re
síduos da construção civil.

A P refeitu ra  M u
nicipal informou que em 
breve será im plantado 
uma usina para reaprovei- 
tamento destes resíduos.

O projeto será desen
volvido em parceria com a 
Diretoria de Agricultura e 
Meio Ambiente (DAMA) 
com participação direta 
da Cooprelp, que atuará 
na separação de materiais 
que podem ser reciclá
veis, como plásticos, pa
pelões, metais e madeira.

O envolvimento da 
cooperativa neste servi
ço atende uma diretriz do 
Plano Nacional de Resídu
os Sólidos (Lei Federal n° 
12.305/2010) que incentiva 
a formalização de parcerias 
junto a Associações ou Coo
perativas de Catadores para 
a gestão de resíduos sólidos.

O Notícias de Len
çóis foi até a cooperativa 
entender melhor como é

Coluna da
Transparência

Acompanhe aqui como cada um dos órgflos
públicos gasta o seu dinheiro.

Mulheres íêm a função de separar o material reciclável

Foi aberta licitação para o registro de preços com o 
objetivo de adquirir medicamentos, pelo período de 
12 meses, conforme itens, especificações e quantida
des estimadas constantes no edital. Os envelopes de 
proposta e habilitação e os demais documentos de
verão ser entregues às 14h do dia 7 de julho de 2014.

o trabalho realizado pe
las profissionais do setor.

Nesta semana, pri
meiramente, nossa equipe 
buscou entender o mo
tivo de apenas m ulhe
res trabalharem no local.

Marilza conta que an
tigamente, homens também 
trabalhavam na cooperativa, 
porém 0 salário dos funcio
nários depende de uma sé
rie de fatores. “Trabalhamos 
com metas e muitas vezes 
0 salário não é o suficien
te para um pai de família 
manter a casa. Hoje, devi
do ao nosso esforço conse
guimos alcançar um salário

acima de mil reais”, revela.
Ela também explica 

que devido ao grande número 
de desistência por parte dos 
homens, a presidência che
gou ao consenso de contratar 
apenas mulheres, que durante 
anos mantiveram o trabalho 
realizado pela cooperativa.

“Para melhorarmos 
nosso salário a cada dia, te
mos um cronograma bem 
rígido que estipula metas 
de vendas mensais e diá
rias”, acrescenta Marilza.

C e r ta m e n te  um  
exemplo de organização e 
gestão que tem se tomado 
evidência em toda a região.

A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista tor
na público a licitação na modalidade pregão 
presencial para aquisição de equipamentos mé
dicos da UPA, conforme especificações e quan
tidades constantes no edital. A sessão de pregão 
será realizada às lOh do dia 26 de junho de 2014.

DJ Cris Sales apresenta o melhor da House Music

Tomou-se público a licitação que tem por objeto o re
gistro de preços para aquisição àe gêneros alimentícios, 
pelo período de um ano, de acordo com as necessidades 
do Município, conforme especificação e quantidade 
estimada constante no edital. A sessão de pregão 
será realizada às 14h do dia 25 de junho de 2014.

Elder Ibanhez
Com o objetivo prin

cipal de unir solidariedade 
ao melhor da música eletrô
nica, Agudos vai receber em 
julho um projeto que pro
mete movimentar a cidade.

Um dos DJs con
firmados para o evento 
ficou conhecido na re
gião como DJ Cris Sales.

Em Agudos, o DJ 
pretende apresentar um

set de House Music, con
siderado um estilo mais 
underground,geralmente to
cado em festas dos anos 80.

A iniciativa também 
já tem presença confirmada 
do DJ Erico Agnello que irá 
apresentar uma outra vertente, 
0 Progressive House. “Estou 
preparando um set mais co
mercial, que começou no anos 
90 e que até hoje faz muito 
sucesso em eventos nacio
nais e também em eventos

internacionais como a Ul
tra”, explica Erico Agnello.

Os organizadores do 
evento acreditam que além de 
ser mais uma opção de lazer 
para toda a população ̂ d e n -  
se, o projeto irá difundir a mú
sica eletrônica e suas vertentes.

“Decidimos realizar o 
projeto para expor o cená
rio da música eletrônica no 
Centro-Oeste Paulista, tra
zendo assim outras opções 
musicais. Queremos mos

trar para as pessoas que a 
música eletrônica é muito 
mais do que aquilo que se 
ouve em festas de aniversá
rios, casamentos e formatu
ras”, finaliza Erico Agnello.

O projeto inicialmente 
acontece no dia 20 de julho 
de 2014 na Praça Central 
de Agudos a partir das 13h 
com encerramento às 19h.

A in ic ia tiv a  tem 
0 apo io  da P re fe itu 
ra Municipal de Agudos.

A Prefeitura M unicipal torna público que se 
encontra aberta a lic ita çã o  para aquisição  
de diversos eletros e m obiliário para a UPA, 
conform e especificações e quantidades c o n w  
tantes no edital. A sessão de pregão sera r "  
alizada às 14h do dia 2 de ju lh o  de 2014.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Diretoria de Saúde implanta sistema de prontuário eletrônico
O uso do cartão cidadão é extremamente importante para o agendamento de consultas e outros procedimentos
Da redação

A Diretoria de Saúde 
juntamente com a Direto
ria de Tecnologia da Infor
mação estão concluindo a 
implantação do Prontuário 
Eletrônico da Saúde no 
RAIS M ulher e no Am
bulatório  de E specia li
dades da Avenida Brasil.

O sistema, que repre
senta a total informatiza
ção do atendimento, já  está 
em funcionamento em to
das as Estratégias de Saú
de da Família de Lençóis 
Paulista: Alfredo Guedes, 
Caju, Júlio Ferrari, Jar
dim das Nações, Cruzeiro, 
São João e Maria Cristina.

Até 0 começo des
te m ês, foram  rea liza 
dos 41.916 atendimentos 
pelo sistem a eletrônico. 
A im p lan tação  com e
çou em março de 2013.

“Iniciamos a infor
matização do sistema pela 
O dontologia. Em 2013, 
começamos a implantar o 
Prontuário Eletrônico nas 
unidades, que representou 
a otimização do serviço, 
tanto para os funcionários, 
quanto para a população. 
Agora iniciam os com o 
serviço de Especialidades. 
Nenhum município de nos
sa região possui um siste
ma tão completo”, avalia 
o diretor de Saúde, Már
cio Caneppele Santarém.

A im plantação do 
sistema no serviço de Es
pecialidades marca uma 
nova fase para o Prontuá
rio Eletrônico e foi dividia 
em três etapas: implanta
ção do novo sistem a de 
agendamento de consultas, 
implantação do novo sis
tema da recepção e pré- 
consulta e im plantação

do módulo de atendimen
to, para uso de todos os 
profissionais atendentes: 
m éd icos, en fe rm eiras , 
psicólogos, entre outros.

Tanto no Ambulató
rio de Especialidades quan
to no RAIS Mulher está 
sendo finalizada a implan
tação da segunda etapa.

O P ro n tu á rio  vai 
a g iliz a r  e p ro p ic ia r  a 
o tim ização  do g e re n 
ciam ento  das agendas.

Um dos destaques é 
a impressão das guias de 
agendamentos contendo os 
dados da consulta a ser rea
lizada, como “dia/hora” da 
consulta, “especialidade” 
e “local do atendimento”.

“Em breve novos 
m étodos para m elhorar 
os agendam entos serão 
d isponibilizados” , indi
ca 0 diretor de Tecnolo
gia da Informação, Eder

Paccola Santa Barbara.
O m ódulo em im 

plantação é integrado ao 
de a tend im en to , sendo 
possível agendar a futura 
consulta ou mesmo retomo 
através da numeração do 
encaminhamento médico 
que é gerada pelo siste
ma, dando m aior ag ili
dade e co n fiab ilid ad e .

E sse  v ín c u lo  de 
atendim entos fac ilita  o 
processo e elimina algu
mas possíveis falhas hu
manas, por exemplo, de 
que a consulta seja mar
cada para outro paciente 
que tenha nome idêntico.

Para os usuários, a 
partir de agora é funda
mental a apresentação do 
cartão cidadão e cartão de 
agendamento (nas unida
des onde é utilizado) para 
agendamentos de consultas 
e outros procedimentos. Usuários já  perceberam a praticidade do novo sistema

Campanha do Agasalho inicia distribuição de doações em Lençóis Paulista
Da redação

C uidar da saúde 
com a chegada do frio é 
extremamente importan
te. Resfriados e doenças 
como a gripe sempre atin
gem uma parcela con
siderável da população.

Porém, muitas pesso
as não possuem o mínimo 
de condições para se pro
teger de maneira adequa
da das altas temperaturas.

A Campanha do Aga
salho em Lençóis Paulista 
juntamente com diversos 
colaboradores têm feito a 
diferença no município.

A Diretoria de Assis

tência Social iniciou na se
mana passada, a distribuição 
de 1,7 toneladas de agasalha- 
dos arrecadados entre os fun
cionários do Grupo Lwart.

Famílias cadastradas 
no CRAS (Centro de Refe
rência de Assistência Social) 
e CREAS (Centro de Refe
rência Especializado de As
sistência Social) são orienta
das a comparecer à Facilpa.

A distribuição das 
peças de vestuário mas
culino, feminino, infantil, 
calçados, mantas e cober
tores acontece no recinto 
da Facilpa (no estande de 
exposição de artesanato).

Outras 1,7 mil pe

ças foram  arrecadadas 
por alunos da escola es
tadual Dr. Paulo Zillo.

A direção da escola 
repassou as doações para a 
Diretoria de Assistência So
cial e Casa Abrigo Amorada.

Além das doações fei
tas pela Lwart e Paulo Zillo, 
a Campanha do Agasalho, 
promovida pela Diretoria de 
Assistência Social, arrecadou 
15 mil peças entre roupas, 
cobertores e pares de sapato, 
no período de 11 de abril a 11 
de junho. 156 famílias cadas
tradas já receberam doações.

A campanha segue até 
o final do mês de julho. As 
caixas para doações estão

Campanha arrecadou 15 m il peças entre roupas, cobertores e calçados

disponíveis nas agências ban
cárias, Prefeitura Municipal,

condomínios, escolas, Bata
lhão da Polícia Militar, em

presas, Jornais Tribuna, 
O Eco e Rádio Difusora.



58“ edição dos Jogos Regionais em Lins agita a região
L ençó is P a u lis ta  in teg ro u  a p r im e ira  d iv isão  do cam p eo n a to  neste  ano ; evento  e sp o rtiv o , que teve in ício  no d ia 19, te rm in a  am anhã
Elder Ibanhez

Na semana passada 
teve início a 58* edição 
dos Jogos Regionais que 
neste ano está sendo rea
lizada na cidade de Lins.

A c e r im ô n ia  de 
abertura ocorreu no g i
násio  João dos Santos 
M eira e contou com a 
presença de aproximada
mente três mil pessoas.

O público pode pres
tigiar 0 belíssimo espetácu
lo organizado pela Casa de 
Cultura de Lins (AES Tie
tê), que encenou a trajetória 
do Brasil de 1958 a 2014

(Brasil Rumo ao Hexa).
O espetáculo con

tou com mais de quatro
centos envolvidos entre 
crianças e adolescentes.

O ex-narrador de fu
tebol, Osmar Santos, foi 
homenageado durante a 
festa e deu um show à parte 
em simpatia e simplicidade.

Osmar se em ocio
nou com a “Gorduchinha” 
de seu famoso bordão. A 
bola virou o mascote dos 
Jogos R egionais 2014.

Thiago Chiodi, judo- 
ca número um no ranking 
sub 21 brasileiro, recebeu 
a tocha das mãos de Osmar

FORTE•*1 'Vil* M

Tabata comemora conquista da medalha de prata

e acendeu a pira olímpica.
Os jogos vão até ama

nhã e contaram com partici
pação de 41 cidades, entre 
elas, a famosa “Cidade do 
Livro’*, Lençóis Paulista.

As modalidades dis
putadas nesta edição fo
ram: Atletismo, Basquete, 
Biribol, Bocha, Capoeira, 
Ciclism o, Damas, Fute
bol, Futsal, Ginástica Ar
tística, Ginástica Rítmica, 
Handebol, Judô, Karatê, 
Malha, Natação, Taekwon- 
do. Tênis, Tênis de Mesa, 
Voleibol, Vôlei de Praia, 
Xadrez. Modalidades ex
tras: Gatebol e Fut Vôlei.

Os Jogos Regionais 
antecedem  a realização 
da maior competição es
portiva do estado, os Jo
gos Abertos do Interior.

O evento esportivo é 
realizado anualmente pela 
Secretaria de Esporte, La
zer e Juventude do Estado 
de São Paulo, em oito re
giões esportivas em par
ceria com os Municípios- 
Sede e disputados pelas 
representações municipais 
do Estado de São Paulo.

A delegação lenço- 
ense fez parte da primeira 
divisão dos Jogos Regio
nais 2014 e foi destaque 
no ciclismo com o terceiro 
lugar na classificação final.

Já na natação, Ta
bata Eduarda represen
tou m uito bem a c ida
de e foi v ice-cam peã  
dos 50 m etros liv res.

O nadador Rogério 
Cremonesi levou a meda
lha de prata nos 50 metros 
livres e bronze nos 100 me
tros costas. Renato Reis
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“Gorduchinha** emocionou o público na abertura dos Jogos Regionais

ficou com 0 segundo lugar 
nos 50 metros livre S7.

O coordenador da 
D ire to ria  de E sportes,

Adolfo Martini, fez ques
tão de ressaltar que neste 
ano a competição se tor
nou mais difícil pelo fato

de Lençóis fazer parte da 
primeira divisão, mas que 
todos os atletas fizeram 
uma brilhante atuação.

Jogos do SESI e JOCI retornam em julho
Da redação

Com o in ício  da 
58® ed ição  dos Jogos 
Regionais, realizada na 
cidade de Lins, os Jo
gos do SESI e JOCI se
rão suspensos e re to r
narão do dia 3 de julho.

Na última semana, 
ocorreram diversas dis
putas no atletism o. Na 
m odalidade 100 e 200 
metros livre, salto em al
tura livre e salto em dis
tância livre, o primeiro 
lugar ficou com Murilo 
Godoy da Zabet. Já nos

100 e 3000 metros mas- 
ter e no salto em distân
cia master, o campeão foi 
o atleta Ewerson Vidal, 
representante da Lwart.

Nos 100 metros fe
minino e no salto em dis
tância feminino. Mareia 
Elzebio (Zabet) sagrou-se 
campeã e levou o título com 
muita determinação e gar
ra. Marcos Leão, da Zilor, 
foi quem alcançou o lugar 
mais alto do pódium nos 
400 e 800 metros master.

Confira mais resulta
dos: 800 metros livre - 1® 
lugar - Anderson Luis Fer

reira (Zilor); 3000 metros 
livre - 1® lugar - Anderson 
Angélico (Santa Catari
na); Arremesso Livre -1° 
lugar - Fabiano Moreira 
(Lwart); Arremesso más- 
ter -1 ° lugar - Luis Carlos 
Zangarelli (Lwart); Salto 
em altura máster -1® lugar
- Luis Carlos Zangarelli 
(Lwart); Revesamento 4 x 
100 metros livre -1® lugar
- Genesio Garcia (Zabet).

Após os Jogos Re
gionais 2014, 0 Notícias 
de Lençóis volta a divulgar 
os principais resultados 
dos Jogos do SESI e JOCI.

o  talento musical dos irmãos Augusto César e Gustavo
A dupla sertaneja venceu o quadro “Jovens Talentos” do Programa Raul Gil e agora segue com shows por toda a região

Participar de um pro
grama de TV nacional não 
é uma tarefa fácil. Mais 
difícil ainda é vencer um 
concurso musical como 
os que são realizados pelo 
Programa Raul Gil no SBT.

Somente com muito 
talento é possível chegar 
a tal patamar. E é exata
mente esta característica 
que a dupla Augusto Cé
sar e Gustavo deixou vi
sível para todo o Brasil.

Os irmãos Augusto 
César Lourenço Santomauro 
e Gustavo Douglas Lourenço 
Santomauro são naturais de 
São Manuel (SP) e criaram 
gosto pela música através da 
participação em diversos fes
tivais sertanejos da região.

S uas in f lu ê n c ia s  
vão desde o sertanejo até 
0 rock, country americano 
e blues. “A gente pega um 
pouquinho de cada coisa

e faz o ‘nosso sertanejo’, 
com timbres graves e nunca 
esquecendo a raiz da vio
la caipira”, afirma a dupla.

Duplas como Tião 
Carreiro e Pardinho, Ronal
do Viola, João Paulo e Da
niel, Zé Henrique e Gabriel e 
João Carreiro e Capataz são 
algumas das inspirações dos 
jovens cantores, que além do 
violão, também tocam viola.

Para eles, a experiên
cia de participar do Progra
ma Raul Gil foi única. “Nos
so sonho era só participar. 
Depois que vimos e ouvimos 
o potencial dos outros can
didatos, nem imaginávamos 
que ficaríamos na disputa. 
Tínhamos como objetivo 
fazer um programa melhor 
que o outro, e acho que foi aí 
que acertamos, pois ouvimos 
todos os jurados, o pessoal 
da produção, e conseguimos 
melhorar a cada apresenta
ção, vencendo a competi
ção”, revela Augusto César.

Gustavo acrescenta 
que ver a platéia torcendo 
e gritando é emocionante. 
“Até hoje ainda não caiu a 
ficha. No palco é algo sen
sacional. Vendo na TV você 
sente que é emocionante, 
mas pessoalmente, a platéia 
gritando, os papéis picados 
caindo, o abraço apertado 
dos finalistas, somado aos 
elogios do júri e do próprio 
Raul Gil, acho que não dá 
para explicar o que sentimos 
quando ganhamos”, ressalta.

Com uma agenda 
cheia e shows marcados 
em outros estados, a dupla 
encara o sucesso com bas
tante naturalidade e sem
pre com os pés no chão.

Recentemente eles 
lançaram o clipe da mú
sica “Bruto e C arinho
so” e já  planejam a gra
vação de um novo CD.

Amanhã, a dupla que 
está arrastando uma mul
tidão em seus shows pela

POEMAS
Florindo Paccola é aposentado

Dupla já  planeja o lançamento de um novo CD
região, se apresenta na 13* 
Festa do Peão de São Ma
nuel e prometem realizar 
uma grande festa na cidade. 
“Tocar em casa é um sonho. 
Poder olhar para as pesso
as e saber que conhecemos 
muitos pessoalmente, vem 
na cabeça muitas histórias, 
é uma grande realização”.

Para acompanhar os 
meninos e ficar por den
tro de todas as novidades,

basta acessar o site oficial 
(www.augustocesaregus- 
tavo .com .br) e os links 
da dupla nas redes sociais.

“Acreditem em seus 
sonhos galera, mas não fi
quem esperando que as 
coisas caiam do céu, e o 
mais importante, estudem, 
busquem um diferencial, 
pois o mercado está cheio 
de coisas parecidas e sem 
co n teú d o ” , fina lizam .

Músicas românticas e o som inspirador de Rick e Renner

COMPETÊNCIA;, ELEGANCIA TAMBÉM
O cn^ mais sei fezer?Sou secretária! Agendo as reuniões, Encaminho sugestões. Abro a correspondênciadiária.

Preparo a ordem do dia,A este ou aquele diretor, Não tenho poaer de decisão. Ligada à toda movimentação Sempre conectada ao computador.
Quase tudo passa por mim, Q u q ^  de oraem e confiança Epreciso se relacionar, Tct postura, dialogar. Sendo bilíngue tudo avança

Não in c ita  a idade Quando se dedica à íiinção. Ter elegância, boa a p ^ c ia , Muito mais competência Então, tenho orgulho da profissão.

Elder Ibanhez
Certamente todos já 

ouviram falar da dupla ser
taneja que contagiou o Brasil 
com canções como “Cara 
de Pau” e “Ela é Demais”.

G e r a ld o  A n tô 
nio de Carvalho, o Rick, 
nasceu no Tocantins e 
hoje mora em Itú (SP).

Já Ivair dos Reis, mais 
conhecido como Renner, é na
tural de Brasília e atualmente

Recentemente eles lançaram o hit **Amar e Chorar ff

reside em Alphaville (SP).
Rick se interessou 

por música com apenas 12 
anos. Inspirado pelo pai Ví
tor, seu grande ídolo e por 
quem tem muita admiração, 
ele ainda na adolescência 
formou dupla com sua irmã 
Dalva, na época conhecidos 
como Sereno e Serenata.

No caso de R en
ner, a música sempre es
teve presente em sua vida 
e com 14 anos iniciou sua 
carreira cantando rock.

Rick conta que pos
sui alguns músicos na fa
mília. “Meus pais, minhas 
irmãs e meu filho Victor 
também cantam. Meu gen
ro é baterista e tenho um

sobrinho cantor”, revela.
Com um ta le n to  

imensurável, Rick já com
pôs m úsicas como “ Só 
Dá Você na Minha Vida”, 
de João Paulo e Daniel 
e “Página de Am igos” , 
de Chitàozinho e Xororó.

Para eles, o sucesso 
é fhito de muito trabalho e 
dedicação. “Olhando tudo 
0 que passamos nesses 30 
anos, onde tantas duplas sur
giram e acabaram, acredita
mos que somos vencedores 
não só na música sertane
ja, mas na música brasilei
ra”, afirmam os cantores.Juntos, a dupla já lan
çou 18 CDs e três DVDs. 
Agora, eles acabam de fi

nalizar 0 próximo disco 
intitulado “1 Love You” .

Recentemente, Rick 
e Renner foram reconheci
dos com o prêmio “Perso
nalidades Destaque do Ano 
2013”, em Minas Gerais.

“Amar e Chorar” é 
0 mais novo hit da dupla. 
“Fizemos o lançamento 
nas rádios e a aceitação 
tem sido muito boa. A mú
sica é parte do nosso novo 
trabalho, o EP “1 Love 
You”, que, como o nome 
sugere, traz um repertório 
bem romântico”, diz Rick.

Eles fizeram questão 
de deixar um recado para 
todos os lençoenses. “Es
peramos muito em breve es

tarmos aí na região. A gente 
adora a galera de Lençóis, 
vocês são tops demais”.

Para quem quiser 
acompanhar a carreira de 
Rick e Renner, o site oficial (www.rickerenner.art.br) 
e as páginas no Facebook (www.facebook.com/ricke- 
renner), Twitter (twitter. 
com/rickerennerbr) e Im~ 
tagram (instagram.com/ri- 
ckerennerbr), trazem todas 
as novidades sobre a dupla.

“A música não aceita 
nada pela metade, por isso, 
você tem que se entregar 
de corpo inteiro e procu
rar fazer as coisas como 
você acredita”, finalizam.

http://www.augustocesaregus-tavo.com.br
http://www.augustocesaregus-tavo.com.br
http://www.rickerenner.art.br
http://www.facebook.com/ricke-renner
http://www.facebook.com/ricke-renner


0 PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Ajudante /  auxiliar de eletricista 
(nrlO)
AlmoxariFe
Ar^alista contábil [experiência 
comprovado em ctps ou refe
rência)
Analista de recursos humanos 
Analista fiscal
Assistente adminsitratcvo (empre
sa de alimentos e refeições) 
Atendente de balcão (lanchonete, 
masculino)
Atendente de balcão /  sen/iços 
gerais
Atendente de loja (disponibilidade 
para trabalhar no comércio) 
Atendente de pedágio - (para 
portador de necessidades 
esp^iaís)
Auxiliar administrativo (feminina 
ecnha/b)
Auxiliar administrativo (para por
tador de necessidades especiais) 
Auxiliar administrativo /  recepao- 
nísta (graduação em arquitetura/ 
engenharia ou auto cadJ 
Auxiliar /  agente de pátio (para 
portador de necessidades 
especiais)
Auxi lar de açougueiro
Auxi iar de almoxarifado (2 vagas)
Auxi iar de comércio (vaga
masculina)
Auxiliar de cozinha (disponibilida
de para trabalhar das I7h as 24h) 
Auxiliar de cozinha (disponibilida
de para trabalhar das Ibh as 23h) 
Auxiliar de cozinha (trabalhar a 
noite)
Auxiliar de limpeza (masculina 
com referência)
Auxiliar de montagem de estrutu
ras metálicas
Auxiliar de usinagem (para porta
dor de necessidades especiais) 
Auxiliar mecânico jndustnal 
Balconista de 
Balconista (padári 
Caseiro (casal ̂ sen tad o  sem 
filhos ou com filhos maiores de 
16 anos)
Consultor de sistemas de infor
mação (graduação administração, 
engenharia, ciência da computa- 

'o . contábil ou áreas reiaciona-

comerao)
Funileiro de autos 
Garçom (freelancer -  17h as 2Ah) 
Gerente de hc^el (experiencia 
ou conhecimento na área e 

 ̂aduação)
hstaladbr e montador de painéis

cola)

ue

Cortador /  riscador de tecido 
Costureira em geral 
Cozinheira (reslaurante) 
Õesossador 
Oomèstica (2 vagas)
Doméstica /  faxineira 
Embalador á máauina (para por
tador de necessioades espeoais) 
Encarregado /  técnico de estradas 
Farmacêutico (graduação comple
ta e experiência na área)
Faxineira
Fiscal de loja (masculina sem 
experienuâ para trabalhar no

l.
e fachadas ícnh c ou d)
Instrutor agrícola (técnico agrici 
Linha de produção (frigonfico - 
masculino)
Linha de produção (masculina) 
Lubrificador de máquinas 
Marceneiro
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, prim á- 
ros socorros e mopp)
Mecânico de manutenção de 
autos
Mecânico de motor á diesel /  
molejeiro
Montador de estruturas metálicas 
Motorista carreteiro (cnh e ) 
Motonsta carreteiro (disponibilida
de para viajar cnh e)
Motorista carreteiro ícnh e -  eldo
rado brasiO
Motorista de ônibus (curso trans
porte cotebvo de passageiros) 
Motorista entregador (moto pró-

eria da empresa sem experiencia) 
perador oe caixa (posto de 
gasolina)

Uperador de irngação
Operador de roçadeira costal (sem
experiência)
Operador de roçadeira costal 
(aceita referência)
Pedreiro
Personai treanning /  professor de 
educaçao fisíca
Personai treanning /  professor de
musculação
Pintor de autos
Pintor de estruturas metálicas
Pintor industrial ou residervrial
Porteiro (sem experiência)
Professor de ingfès (vivência e
fluência na área)
Programador desenvolvedor de 
lava
Kecuperador de crédito (maiores 
de 18 anos -  turno da tarde) 
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para porudores de necessidades 
espeoais)
Sèvíços gerais (vaga exclusiva 
para porâdores de necessidades 
especiais)
S ^ ç o s  gerais (masculina - vidra- 
çariaJ
Soldador (disponibilidade para 
viajar)
Tratorista agrícola 
VendedoríaJ executivo de serviços 
Vendedoría) externo (publicidade 
e propaganda)
VervdedoKa) ramo imobiliário 
Vendedora (interesse em traba
lhar com vendas)

Vagas válidos de acordo com o prazo determinado peto empregador 
Para cadastrarnemo no sistema através do PAT, basta comparecer portando: 
RG, CPF. Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS

u - i . osmiii) Informações: (14) 3263 ? 300 Ramal 2 o u  no PAT
Rua Cel. Joaquim Gabriel. 11 - Centro

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locaçao

Canstruçaa
isamixtrading@yahoo.com.br

Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão so
bre o mercado de seguros da nossa região, a 
SegCap Corretora de Seguros disponibilizou 
um texto explicativo sobre as vantagens do 
Seguro Fiança.

O Seguro Fiança está ganhando uma fatia signifi
cativa nos contratos de locação a cada ano, pois 
oferece vantagens a todas as partes envolvidas. 
Seja o locatário , p roprietário  ou im o b iliá ria , 
todos desfru tarão  dos benefícios o ferecidos 
por esta garantia de fiança locatícia .

Vantagens para o locatário:
• Substitu i o fiador no processo de locação;
• Pode parcelar o custo do seguro em 12 vezes;
• Algumas seguradoras possuem convênio com 
transportadoras que oferecem  descontos para 
transporte em casos de m udança;
• Consertos em ergenciais para residência a fim 
de m anter o im óvel em ordem .

Vantagens para o locador:
• Garantia do recebim ento dos alugueis atra
sados;
• Coberturas ad icionais de danos ao im óvel, 
multa por rescisão contratual e pintura interna 
e externa do im óvel.

Vantagens para a imobiliária:
• So lução para c lien tes com d ificu ld ad e  de 
encontrar fiador;
• Certeza de agilidade no dia a dia da im obiliária;
• A n á lise  de cad astro  m inuciosa fe ita  pela 
própria seguradora, reduzindo os custos ope
racionais da im obiliária .

A pesar do fiad o r ainda rep resen tar a m aior 
porcentagem de garantia das locações, as imo
biliárias estão apostando no seguro aluguel pela 
garantia total das despesas durante a vigência 
do contrato de locação e até mesmo ao final 
do contrato na entrega do im óvel.

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Vect ra  GL 1998 
a z u Q m  DI e t oR$^^W000,00,
IBO.OOOkm, Pneus 
novos Ac, aq, dh, 
ved, vet, ted, tet, 
rodas liga, Motor 
2.0 - Gás, Estof. in
terior aveludado. In
formações: welson- 
zuntini@ig.com.br. 
Gratifico indicações 
com venda. Welson 
(14)  98152*2029

Compro moto hon- 
da usada " s e m i  
nova" ou troco por 
moto honda okm, 
Pagan motos fone: 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 4 3 4 S

Financiam ento de 
moto honda Okm 
com entrada com 
a menor parcela do 
m ercado. "G rá 
tis  02 capacetes" 
Pagan motos Fone; 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 4 3 4 5  
/ ( 1 4 )  99712-1515

Courier mod 2001 - 
1.6L protetor de ca- 
samba, som mp3 • 
vendo ou troco por 
moto honda. Fones: 
(14) 3264-4345 / 
(14)  99791-3285

Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones: 3264- 
4345 /3263-1961 
CG titan ks 125cc 
ano 2002 bom es
tado 2.500 - Fone: 
(14)  99797-5221

Vende-se  Paraty 
ano 94, cor bordô, 
1.8, Álcool original, 
com direção, trava, 
alarme e rodas ori
ginais. Impecável! 
T ra ta r Fernando;  
(14)  99797-4840

I M P E R D í V E L 
Capacete  EBF ou 
L iberty  aberto ou 
f e c h a d o  a p e n a s  
R$ 6 0 , 0 0  só na 
P a g a n  M o t o s  
- C o n t a t o  a t r a 
vés  do te le fo n e :  
( 1 4 )  3 2 6 4 * 4 3 4 5

Monza ano 9 0 -me
cânica ok - direção 
h id ráu lica  • fone 
(1 3 )  9 7 2 6 - 7 0 9 4

Montana ecoftex 
2010 cor preta, tra

va e lé trica , vidros 
e létricos, direção, 
63 mil km rodados 
R$ 2 4 . 2 0 0  T r a 
tar pelo telefone 
( 1 4 )  9 9 1 6 - 4 3 5 0

- FS veículos - fone 
(1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

V e n d o  c a r r o  - 
Voyage ano 83 • 
cor cinza - álcool 
o rig ina l - 4 m ar
chas - t ratar  neg. 
p e lo  t e l e f o n e ;  
(1 4 )  9 8 7 1 - 0 7 2 1  
ou (14) 9677-6859

Omega gls Ano 1999 
Cor prata comp. 
FS Veículos - Con
tato pelo telefone 
(1 4 )  3 2 6 4 -3 0 3 3

Vectra gls 2.0 1994 
G azul completo - 
FSveículos - fone 
(1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Class ic  Life 2007 
f le x  preto t rava  
- FS veículos - tra 
ta r pelo te lefone 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Montana 1.8 2005 
Flex prata completo 
- FS veículos - fone 
(1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Astra  sedan  1.8 
2003 G azul comp 
FS ve ícu los - (14) 
3264-3033 trava/ 
alarm e/rodas • FS 
v e í c u l o s  • fone  
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3  
Celta 2p 2004 g pra
ta ar/trava/alarme

C ourie r 1 .3 1998 
G prata básico - 
FS veícu los - fone 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Courier  1.4 1998 
G prata d i reção/  
v id r o / t r a v a  - FS 
v e í c u l o s  - fo n e  
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

VENDA TERRENO

Terreno
no Jardim Príncipe 

Quitado

Tel: (14) 99797-5221

VENDE-SE

MÁQUINA DE LAVAR 

Cônsul Jasmím 6Kg • Semi nova

R$ 350,00

(14) 98812-2190

VENDE-SE

Guarda roupa 06 portas com 4 

gavetas (casal)

Semi novo Cor: Marfim 

R$ 125,00 Falar com Pedro.

Tel: (14) 98136-7122

Saveiro cl 1.8 199S 
A branca trava/alar- 
me - FS veícu los - 
fone (14) 3264-3033

Kombi 16001998 g 
branca -FSveículos 
fone (14) 3264-3033

Saveiro cl 1.6 Mi 
2000/ G branca di- 
reção/vidro/trava 
- FS veículos - Con
tato pelo telefone 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

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

Gol 1 .0 16V 1998 
g branco básico - 
FS ve ícu los • fone 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Palio week. 1.51998 
G verde completo • 
FS veículos - fone 
( 1 4 )  3 2 6 4 -3 0 3 3

Goi 1.0 4P 2000 g 
dourado d ireção/ 
v id r o / t r a v a  ■ FS 
v e í c u l o s  • fo n e  
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Palio fire 2007 flex 
preto com pleto - 
FS veículos - fone 
(1 4 )  3 2 6 4 -3 0 3 3

Fox 1.0 4P 2005 flex 
preto v id ro / t ra 
va /a la rm e Fone 
(1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Fiorlnol.3  Fire 2012 
flex branca único 
dono - FS veículos 
- fone (14) 3264- 
3033

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo 
- FS veículos - fone 
(1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

Peugeot 307 feline 
2008 g preto com
pleto • FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

G o l f  s p o r t i i n e  
2 . 0  2 0 1 1  F l e x  
preto  com p le to  • 
FS ve ícu los  - fone 
( 1 4 )  3 2 6 4 - 3 0 3 3

SERVIÇOS

M anicure e pedi- 
cure Eliana A ten
de a d o m i c i l i o  
(14)  99887-7272

VENDE-SE

CASA NÚCLEO:
2 quartos - Sala de estar - Cozi
nha - Sala de jantar - Bw social 
Lavanderia coberta * EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW socia) 
Garagem coberta para 2 carros 

Casa em ótima localização, toda 
em laje e piso frio. 171m* área 

construída. Aceita-se 
financiamento. R$ 217.000,00

Tel (14) 99894-6077

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 cômodos 

ou kit para alugar direto com o 

dono. Falar com Graciele.

Tel: (14) 99769-1093

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.inixcloud.Gom/ericoagnello

/
Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor
Marcos
Venditti

Salete Coriéz

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

C ultu ra  ^
R Cel. Joaquim Gabriel n° 643 

Cenlro - Lençóis Paulista 
marcos.ven(iitti@yahoo.com.br

Psico loga C lin ica
Pós-graduaçâo pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

w w w .saletecortez.com .br
Psieoterapia individual Terapia de casai Orientação de País

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

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

oleiro a atacante 
^  brilhar

Por isso, nâo deixe que a luz de 
Alturas estrelas se ^ague.
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Colabore com a LBV e permita-se sonhar 
com um futuro melhor não só para seus 
filhos, netos e amigos, mas também para 
outras tantas crianças e jovens que não 
tiveram a mesma oportunidaíJe de brilhar. 
Faça um gol pela infância brasileira.
Doe agora! A ce sse  euajud oam ud ar.o rg  
ou ligue para  0 8 0 0  055 50 99.
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

ENTRETENIMENTO
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Star Wars
,Chicago para coleção dc arte e objetos dos hlmes

George Lucas talvez não saiba o que fazer com os U$$ 4 bilhões 
recebidos ao vender a Lucasfilm para a Disney, mas encon
trou uma forma de torrar alguns milhões. O criador da série 
cinematográfica Star Wars construirá um museu próprio com 
obras de arte e memorabiiia dos seus filmes. Chicago bateu 
Los Angeles e San Francisco na disputa pela escolha do cine
asta, de acordo com o site da revista norte-americana The 
Hollywood Repórter, e a cidade será a sede de um edifício 
que custará US$ 700 milhões. O nome do museu será Lucas 
Museum of Narratíve Art, de acordo com o Chicago Tribune.

Músico quer fotos de seus fãs nus como 
forma de pagamento por novo álbum
É isso mesmo. Loke Rahbek, produtor de música eletrô
nica, não aceitará dinheiro de quem quiser comprar seu 
novo trabalho, The Wild Palms - apenas fotos nuas. É 
simples. Você quer receber o trabalho, disponível ape
nas em fitas cassete? Mande uma foto sua nu, de corpo 
inteiro, com The Wild Palm escrita em alguma parte 
dele, para o email thewildpalmsl989@gmail.com até 
o dia 22 de julho, que Rahbek te entrega a fita. As suas 
fotos vão, na verdade, viram reféns: ele não divulga as 
fotos se você não colocar o trabalho dele na internet.

Ex-BBB Vanessa assina com a "Playboy"
mesmo com recusa dc Clara

Vanessa Mesquita será a capa da edição de julho da revista 
"Playboy". O contrato foi assinado na terça-feira (24). Em 
comunicado enviado à imprensa, ela explicou que aceitou a 
praposta da publicação mesmo com a recusa de Clara em fezer 
as fotos. "Sei que todos esp eravam que as fotos fossem feitas 
com a Clarinha, disse isso em rede nacional e realmente era o 
que nós queríamos, mas como todos também sabem, ela não 
acertou. E já que a revista insistiu muito, e fez uma proposta 
irrecusável, resolvi aceitar", disse. A campeã do "BBB14", 
que é defensora dos animais, fará o ensaio nu com o tema 
skate na companhia de um pit bull. A proposta é incentivar a 
adoção do animal, assim como de outros pets abandonados.

5tefiea:ãa da Semana
"Todos nós sabemos a dor e a delícia de ser o que somos"
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Áries
de 21/03 a 20/04

Reflita sobre como você tem se 
comunicado e se expressado, f 
ariano. O momento atual pede 
que reavalie seus pontos de vista, 
suas fontes de interesse e de es
tudo e que se comunique estando 
mais atento à sua sensibilidade e 
voz interior, é também uma fase 
importante para o contato com 
os familiares e para um convívio 
mais afetuoso, ariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Nesta semana, o seu planeta re
gente Vênus, muda o movimen
to, passando a atuar no setor de 
recursos e potenciais taurlnos, 
estimulando as suas habilidades 
e a valorização nos seus talen
tos. é um momento interessante 
para negócios e finanças, onde 
você deve agir com inteligência, 
taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Ne^a semana, o planeta do amor 
e dos relacionamentos, Vênus, 
passa a atuar em seu signo, o que 
evidencia o carisma emocional 
dos geminianos e significa uma 
nova etapa de desenvolvimento 
afetivo em seus relacionamentos. t  o momento de você se ques
tionar sobre como está agindo 
emocionalmente nas suas rela
ções, geminiano.
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Câncer
de 21/06 a 21/07

Esta semana representa um limiar 
aos cancerianos que estão encerran
do uma etapa de desenvolvimento, 
pois na sexta-feira ocorre a lua nova 
em seu signo, indicando que novas 
energias e situações começam a se 
apresentar. Mas é ainda um período 
em que você deve refletir muito so
bre a sua conduta emocional e sobre 
os acontecimentos relacionados aos 
últimos meses. í  uma fase de impor
tantes ensinamentos, canceriano.

fonte; http://horostopQvlrtual.uol.com.br/

Caça Palavras

Leão
[de 22/07 a 22/08

Esta semana é importante para 
os leoninos cultivarem as suas 
am izades e o relacionam ento 
com grupos, se sentindo parte 
de uma comunidade e fazendo 
o que lhe cabe. É uma etapa im
portante para refletir sobre como 
você está se comunicando com 
as pessoas. É um momento que 
evidencia também os projetos 
relacionados ao seu futuro de
senvolvimento, leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

0  ingresso do planeta Vênus no • 
setor de carreira dosvirginianos. 
representa benefícios profissio
nais associados as suas relações. t  um momento em que pode
rá contar com apoios vindo de 
chefias ou colegas de trabalho.
E é uma fase também importan
te para o seu desenvolvimento' 
emocional, virginiano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Nesta semana, o seu planeta re
gente, Vênus, muda o movimento 
sendo um período importante para 
você ampliar os seus horizontes 
emocionais e encarar as relações 
e a vida afetiva sobre um aspecto 
mais abrangente. É um momento 
que oportuniza contatos com pes
soas que estavam distantes e esses 
contatos favorecem a percepção 
das verdades que regem o coração 
dos librianos.

^  Escorpião 
& í^ d e  23/10 a 21/11
Este é um momento de impor
tantes transformações emocio
nais aos escorpianos e também 
em questões relacionadas a ne
gócios. t  uma fase oportuna 
para repensar o que é valioso 
para você e se desapegar de 
velhos padrões. E para compre
ender o que deve ser eliminado 
e curado, escorpiano.

:a1

JE
V.V

de 27/06 a 04/07

Sagitário 
flfe 22/11 a 21/12

0  ingresso do planeta Vênus no 
setor de relacionamentos sagita- 
rianos favorece as alianças, par
cerias e associações, sendo um 
momento benéfico para haver 
um entendimento maior em seus 
relacionamentos, é uma fase que 
oportuniza contatos com diferen
tes tipos de pessoas, sendo que 
com cada uma detas há um apren
dizado importante a desenvolver, 
sagitariano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

As reíações e contatos de tra
balho estão favorecidos com 
o novo movimento do planeta 
Vênus no setor de trabalho dos 
capricornianos. í  também uma 
fase de ajustes e de aprimora
mento emocionai nas relações. 
Questione-se sobre a saúde dos 
seus relacionamentos, nativo de 
Capricórnio.

^.Aquário  
/ ^ ^ d e  21/01 a 19/02
0  novo movimento de Vênus 
favorece a vida afetiva dos 
aquarianos, que vem passando 
por Importantes reavaliações. 
É um momento em que você 
percebe uma capacidade maior 
de colaboração, de contato e 
de entendimento. Os projetos 
criativos e recreativos também 
estão favorecidos, t  hora de agir 
com mais leveza, aquariano.

Peixes
20/02 a 20/03

Benefícios no lar, na vida fa
m iliar e em relação a imóveis 
são uma tendência desta se
mana, em que temos o novo 
movimento do planeta Vênus 
no setor privado e íntimo nos 
piscianos. t  o momento de você 
olhar mais para dentro e repen
sar como estão os seus vínculos 
Ifamilia-res. E uma fase também 
importante para você se centrar 
,mais, pisciano.
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fonte: http://rachacueo.com.br/ 8 

HORIZONTAIS

6. Alguém que tem nojo ou náusea (plural). (8)
8. Ler, em inglês. (4)
9. Deteriorado, gasto (feminino, plural). (6)
10. Criado pela ação do fogo. (5)
11. Sexto signo do Zodíaco. (6)
12. Esporte praticado na neve. (5)
14. Obejto de pouco valor. (5)
16. Murro, soco. (6)
19. Evento, em inglês. (5)
20. Cebola, em inglês (plural). (6)
22. Piso, solo. (4)
23. Assistente. (8)

fonte: http://rachacuca.com.br

VERTICAIS

1. Antílope que vive na África (plural). (4)
2. Auxiliar. (6)
3. Ato de aderir (plural). (7)
4. Veículo usado na neve (plural). (6)
5. Tubulação usada para transportar gases. (8) 
7. Pele, em inglês. (4)
11. Cor do sangue. (8)
13. Côco, em inglês. (7)
15. Conjunto de sarcedotes (plural). (6)
17. Lugar onde usa-se desodorante (plural). (6)
18. Vulcão situado na Sicíiia (Itália). (4)
21. Parte gorda do leite usada para fazer man
teiga. (4)

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emaíl: jornal@noticiasdelencois.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

APENAS 1 EM CADA 5
CASOS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL SÃO DENUNCIADOS

MUDE ESSA REALIDADE.

M c M  M m ilho TIRINHA DA SEMANA tttranhinoitt.blogspot.com
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o Estilo  Lençóis desta sem ana m arcou presença 
na 48S Fapi de Ourinhos que ocorreu de 7 a 15 de junho.

O evento  teve  recorde de público no ú ltim o  dia 
com  o Show do canto r se rtan e jo  C ristiano  A raú jo  e o 
N otícias de Lençóis esteve por lá .

M om entos que ficaram  gravados no coração de 
toda a população que prestig iou a fe sta .

Nas fo to s , a R a inha da Fapi 2014 ao lado do 
M iste r e das p rincesas vencedoras do concurso , as 
seguranças Vânia O live ira  e Lucélia S ilva e a im prensa 
da região representada por Divani Nunes e Joana Tálita.

No clim a da Copa do M undo, a equipe da ESF 
Caju I e II se vestiu  de verde e am are lo  para to rcer 
peta se leção  b ras ile ira .

Confira a inda os cliques fe ito s pela C ín tía  Foto
grafias que reg istraram  a s im p atia  das crian ças m ais 
lindas da cidade. Equipes da ESF Caju I e II em clima de Copa do Mundo

Elder Ibanhez, Divani Nunces e Joana Tálita

Ana Livia 4 Meses

Vânia Oliveira e Lucélia Silva

Raul 10 Meses

Os vencedores do concurso de beleza da Fapi 2014

Lavinya 2 Meses

Luiz Fernando 9 Meses Gabrielly 4 Meses Ricardo 2 MeSes

Luiz Amaro 24.06 Larissa de Souza 25.06 Maria Gabriella Moretto 26.06 Neia Souto Correia 27.06 Natalia Morelli 01.07
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