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Peça 4 4 10ponto948 evidencia situações de
preconceito que atingem o segmento LGBT
Teatro musical foi baseado na lei estadual n" 10.948 para conscientizar e alertar sobre os casos de homofobia

Apesar de toda a infor
mação transmitida através 
de campanhas e palestras 
pelo país, o preconceito em 
relação a orientação sexual 
ainda é um grande problema.

Com fundamento na 
lei 10.948, a diretora geral da 
peça “ 10ponto948”, Regina 
Papini, criou um espetáculo 
que apresenta diversas situ
ações de discriminação que 
envolvem o segmento LGBT.

Segundo ela, é uma for
ma de conscientizar e ajudar 
a sociedade no entendimento 
das diferenças que existem 
entre os seres humanos.
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Ilustrador 
faz mostra 

de arte
Mostra de arte do ilus

trador Michel Ramalho da 
Silva está aberta ao público 
durante este mês na Casa da 
Cultura de Lençóis Paulista, 

São desenhos e pin
turas desenvolvidas com o 
uso de nanquim, giz pas
tel oleoso e lápis de cor.

A lguns tra b a lh o s  
foram ilustrados digital- 
mente, fugindo do con- 
jceito da arte tradicional.
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Pederneiras 
comemora 
123 anos
O ntem , 22, a c i 

dade  de P e d e rn e ira s  
c o m p le to u  123 an o s.

Para comemorar, a tra- 
.icional Feira das Nações 
foi organizada pela adminis
tração da cidade e garantiu 
nos primeiros dias grandes 
atrações para o público.

A expectativa para 
a festa é grande e espera- 
se mais de 80 mil pes
soas nos c in co  d ia s .

O evento começou na 
quarta-feira, 21, e vai até o 
domingo, 25, com o mega 
Show dos palhaços Patati 
e Patatá a partir das 18h.
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Exercícios 
físicos na 

melhor idade
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Chuvoso durante o  dia e  a
noite

No elencOt formado por cerca de 20 aíorest situações de preconceito contra o segmento LGBT são encenadas de maneira lúdica

Obras de demolição na cidade e os riscos à saúde pública
I Im ó v e is  d e m o li-  
è dos podem trazer diver- 
I  sos transtornos e riscos 

que envolvem  questões 
ligadas à saúde pública.

De acordo com a Di
retoria de Saúde, não existe 
uma legislação específica 
da Vigilância Epidemioló- 
gica ou Vigilância Sanitária 
para imóveis abandonados 
ou que serão demolidos.

Mesmo assim, qual
quer obra de dem olição 
precisa seguir e obedecer 
às regras determ inadas 
pela administração públi
ca, desde a elaboração do 
projeto até sua execução, 
evitando os riscos iminen
tes à saúde da população.
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Resultados dos 
Jogos do SESl

Diversas regras precisam ser seguidas para elaboração do projeto e execução das obras de demolição

G usttavo L im a é garantia  de d iversão
l h

e JOCl
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CO N FIRA

C o n h e c id o  n a 
c io n a lm en te , o can 
tor sertanejo Gusttavo 
Lima está se destacan
do cada vez mais no 
m ercado fonográfico.

Dono de um talen
to imensurável, ele toca 
violão, viola, guitarra, 
bateria, baixo, sanfo
na e arrisca no piano.

Ao longo de sua 
carreira, o artista já com
pôs mais de 150 canções 
e agora já  pensa na gra
vação de seu novo DVD.

N este  fin a l de 
sem ana, o can to r se 
ap resen ta  em P eder
neiras a partir das 22h.

Um Show  rep le
to de novidades e com 
m uitos sucessos que 
fazem parte do repertó
rio de Gusttavo Lima.

o

W h i i k y 8 ,
T e q u i lâ ?
B e e r&  
F u n

i Talentoso, o cantor se apresenta hoje na região

:3u

Para os ias que cur
tem o trabalho de Gust
tavo Lima e querem ficar 
por dentro das novidades, 
basta acessar as redes so
ciais do cantor no Twitter

(@Gusttavo_lima), Fa- 
cehook (facebook.com/ 
gusttavolim aoficial) e 
Instagram  (instagram . 
com/gusttavolimacantor).
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Bom humor e alegria com os 
palhaços Patati e Patatá Pág. os
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Elaine Mattos é voluntária 
e coordenadora da ONG 
Metanoia,

o  trabalho 
comunitário
Quem odeia a Injustiça? Será 

que odiamos mesmo? Se a odiamos 
porque cometemos a injustiça dia
riamente com o nosso próximo?

Oeus odeia a Injustiça, Ele 
espera que o seu povo se coloque 
ao lado dos injustiçados, porque é 
essa justiça que devemos ̂ zer com 
nossas mâos e com nossas atitudes.

Não tem como ouvir as bati
das do coração de Deus se não amar 
e servir os pobres e os Injustiçados. 
Jesus foi um deles e serviu entre eles.

Muitos não sabem, mas pre
cisamos desesperadamente dos po
bres em nossas vidas, eles servem de 
exemplo para nós e não o contrário.

Com  e le s  ap ren d em o s 
sobre valores do reino como ge
nerosidade, hum ildade, subm is
são, gentileza, interdependência 
com os v iz inhos, gratidão, etc.

Nós levamos algo de pro
veito  pra e les e terem os algo 
de beneficio para nossas vidas.

Je su s  sem p re  declarou  
seu am or esp ec ia l e seu zelo 
pelos pobres, v iú vas , órfãos e 
doentes, e deixou claro que nos 
encontraríam os facilm ente com 
Ele  no m eio  d essas pessoas.

Nossa reação ao pobre é 
uma manifestação daquilo que re
alm ente está no nosso coração, 
como está escrito em I João 3:17.

Se Ele é 0 caminho, que ca
minhos estamos trilhando que não 
nos importamos com o próximo?

Se Ele é a verdade, por

que então estamos ferindo o co
ração da lei que é toda resumida 
em dois m andam entos apenas?

Se Ele é a vida, que vida 
é essa onde não se da a m ín i
ma pela necessidade do irm ão?

Q uando Deus se re v e 
lou a M oisés passando por ele, 
0 p rim eiro  aspecto do seu ca
rá te r fo i se r m ise r ico rd io so .

Com paixão verdadeira é 
uma resposta obediente ao Pai de 
compaixão. Quando estamos an
dando em intimidade com o Deus 
M isericordioso, atos de com pai
xão são gerados em nossas vidas.

C o m p a ixão  não é um 
se n t im e n to . C o m p aixão  v e r 
dadeira sem pre vai gerar ação.

Por isso, o cristão que bus
ca intimidade com Deus, mas não 
está disposto a se envolver numa 
vida de misericórdia, especlalmente 
para com os pobres e discrimina
dos, com certeza ficará frustrado.

O traba lho  com un itário  
consiste na aplicação da reden
ção de Cristo em todas as áreas 
da v ida hum ana e da criação .

Tem o s q ue  t ra b a lh a r  
para a im plantação do Reino de 
Oeus aqui na te rra , essa é nos
sa m issão , essa é nossa v ida .

A q u estão  dos pobres 
é um tem a ce n tra l da B íb lia , 
po is Deus é o Pai da m ise r i
córd ia e de toda conso lação .

Existe um povo não alcança
do nas nossas cidades, ao redor das 
Igrejas. São eles; Moradores em si
tuad o  de rua, profissionais do sexo, 
dependentes químicos e tribos ur
banas (roqueiros, emos, punks, góti
cos, rappers, hippies, clubbers, etc).

Toda esta popu lação  é 
tra tada como In v is íve is , como 
se não existissem . A lcançar es
sas pessoas é uma responsabili
dade nossa, e les têm o d ireito  
de saber sobre a "Boa Nova".

Jesus nunca fez acepção 
de pessoas, não julgou pela apa
rência e nunca foi preconceituoso.

Am ar é uma escolha, es
tar com eles é uma escolha, não 
depende de te r que sentir von
tade, mas sim , ter a disposição 
de seguir os passos do nosso 
mestre Jesus Cristo e isso basta.

Provérbios 31:8-9 diz: "Abre 
a boca a favor do mudo, pelo di
reito de todos os que se acham 
d esam p arad o s . A b re  a boca, 
ju lga retam ente  e faze ju stiça  
aos pobres e aos necessitados".

Michel RamAlho

<SUE EíMFim, 
HE1N?.>

Editorial
O preconceito pode ser 

um veneno perigoso para a atu
al sociedade em que vivemos.

Apesar de toda a moder
nidade que existe no mundo, ain
da podemos encontrar em vários 
lugares pessoas preconceituosas 
e que não respeitam as dife
renças entre os seres humanos.

Porque uma pessoa de 
pele negra ou um religioso mui
to fervoroso são discriminados? 
Qual o erro que eles cometeram?

Agora, qual a razão 
que desencadeia tanta vio
lência contra pessoas que 
possuem uma opção se
xual diferente da maioria?

Ninguém pode ser con
siderado diferente quando na 
verdade o diferente não existe.

Foi com este pensamen
to que a diretora geral da peça 
“ 10ponto948”, criou um espetá
culo que ̂ resenta para o públi
co, diversas situações que envol
vem o segmento LGBT, muitas 
delas baseadas em fatos reais.

São cidadãos ho
mossexuais, bissexuais ou 
transgêneros que sofrem 
ataques e morrem por pura 
ignorância da sociedade.

A lei n® 10.948, que ser
viu de inspiração para o nome 
do teatro musical, dispõe so
bre as penalidades a serem 
aplicadas à prática de discri
minação em razão da orienta
ção sexual, um grande passo 
na luta contra a homofòbia.

Ainda nesta edição,

falamos sobre os cuida
dos que devem ser tomados 
quando é executada uma 
obra de demolição na cidade.

Sempre após uma obra 
de demolição, algumas pre
cauções precisam ser toma
das para que transtornos não 
sejam gerados à população 
vizinha como o aparecimen
to de animais indesejados.

Escorpiões e ratos gos
tam de viver em locais sujos e 
abandonados. Mas e quando 
estes locais são demolidos?

Com certeza você deve 
ter pensado o mesno que a maio
ria das pessoas: eles se deslocam 
para as construções vizinhas.

Segundo a Diretoria de 
Saúde, não existe uma legisla

ção específica da Vigilância Epi- 
demiológica ou Vigilância Sani
tária para imóveis abandonados 
ou que serão demolidos, mas 
regras precisam ser seguidas.

Confira também: Ex
posição do ilustrador Michel 
Ramalho da Silva é atração 
na Casa da Cultura; Feira das 
Nações comemora 123® aniver
sário de Pederneiras; Campa
nha de vacinação contra gri^c 
atinge 47% da meta estipulac •. 
Atletas lençoenses se destac 
em Campeonato Paulista 4̂  
Karatê; Os benefícios da pri"ica' 
de exercícios físicos na melhor 
idade; Gusttavo Lima e o.»; pa
lhaços Patati e Patatá realizam 
Show na região neste final de se
mana e muito mais. Boa leitura!

O libertador 
divino

Paiva Netto é jornalista^ 
radialista e escritor.

A verdadeira alforria do ser 
humano e de seu espírito imortal 
será aquela fortalecida pela cultu
ra do respeito mútuo, cuja rique
za consiste na multiplicidade de 
idéias em favor da paz entre todos.

Iguaimente virá pela Ins
trução e pela educação, ilumina
das pelo sentido da espiritualida
de, que é amor e justiça, ciência 
e amor, para todas as etnias.

Ubertar-se é ter, acima de 
tudo, discernimento espiritual, de 
preferência em consonância com 
esta instigante sugestão de Jesus, 
o sublime reformador: "Buscai pri
meiramente 0 Reino de Deus e Sua 
Justiça, e todas as coisas materiais 
vos serão acrescentadas" (Evan
gelho, segundo Mateus, 6:33).

Porquanto, de uma ma
neira ou de outra, todos reconhe
cem Nele personalidade ímpar.

A Sua passagem pelo pla
neta tem afastado da soberba 
o sentimento de multidões Inu
meráveis: "Quem quiáer tornar- 
se grande entre vós, seja esse o 
que vos sirva; e quem quiser ser 
0 primeiro entre vós, seja esse 
servo de todos" (Evangelho, 
segundo Marcos, 10:43 e 44).

"Aquele que estiver sem 
pecado atire a primeira pedra"

(Evangelho, segundo João, 8:7).
Ora, quem não erra nes

te mundo? Jesus projetou-se na 
história para ensinar-nos, com 
o Seu próprio exemplo, um ro
teiro ideal para a paz: "Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente as
sim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos" (Evange
lho, segundo João, 13:34 e 35).

A mensagem desse ex- 
celso benfeitor sobrepaira além 
de religiões, ideologias, etnias. 
Fala às almas de crentes e ateus 
e nada tem a ver com os exces
sos de diferentes gerações que 
se martirizaram pelos séculos.

Os seres humanos deve- 
riam ecumenicamente estudá-la, 
esmiuçando o Seu pensamento 
ético, social, econômico, filosófi
co, político e religioso, singulariza- 
do no gesto de socorrer, na angús
tia e no desespero, as viúvas e os 
órfôos, os sedentos e os famintos, 
os nus, os enfermos e os presos, 
de corpo e de Alma (Evangelho, 
segundo Mateus, 25:34 a 40).

A nossa hum ilde ho
menagem, pois, ao Libertador 
Divino, que primeiro nos alfor
ria de nós mesmos, indicando- 
-nos 0 caminho da Luz Celeste.

A síntese do Seu evange
lho, a solidariedade, emancipa 
as criaturas de todas as origens, 
visto que as transforma de den
tro para fora: "Já não vos chamo 
servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor. Mas tenho- 
vos chamado amigos, porque 
tudo quanto aprendi com meu

Pai vos tenho dado a conhecer" 
(Evangelho, segundo João, 15:15).

Que a noção de Sua eleva
da sapiência possa levar-nos a me
lhor compreendê-Lo, para melhor 
senti-Lo no Seu ingente esforço 
pelo congraçamento dos povos, 
de modo que venha a acontecer, 
na essência da fraternidade, "um 
só rebanho para um só pastor" 
(Evangelho, segundo João, 10:16), 
que é Deus, ou, para os que Nele 
não acreditam, a aspiração mais 
exalçada de que tanto carecemos 
para que haja a continuidade da 
vida no planeta que nos acolhe.

É a harmonia de gen
te amadurecida, formada por 
negros, brancos, am arelos, 
mestiços, enfim, seres huma
nos e espirituais, porquanto só 
existe uma raça, a raça univer
sal dos filhos de Deus. Afinai, 
desde a monera, quem não é 
miscigenado neste mundo?

Eis a mais inadiável cari
dade que Ele nos oferece nes
ta época de tanto egoísmo: 
para libertarmo-nos, precisa
mos libertar; para salvarmo- 
nos, necessitam os salvar.

t  a Lei da Reciprocidade 
(de que também falava Con- 
fúcio - 551-479 a.C .). "Tudo 
quanto, pois, quereis que os 
homens vos façam, assim fazei- 
o vós também a eles; porque 
esta é a lei e os profetas" (Evan
gelho, segundo Mateus, 7:12).

paivanetto(§)lbv.org.br
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STF arquiva ação penal contra acusado de roubar galinha

A P rim eira  Turm a do 
Suprem o T ribunal F e
dera l (ST F) arqu ivou  
ação penal con tra  um 
homem acusado de rou

bar um galo e uma ga
linha, avaliados em R$ 
40. Por maioria de votos, 
os m inistros aplicaram  
0 p rincíp io  da insign i

ficância para encerrar o 
processo. O acusado nàr 
está preso, mas o proces
so estava em tramitação 
desde o ano passado.

Enem registra 6 milhões de candidatos; inscrições vão até sexta

O Exam e N acional do 
E nsino  M édio (Enem ) 
a lc a n ç o u  na q u a r ta -  
feira, 21, a m arca de 6

m ilh õ es  de in sc r ito s , 
in fo rm o u  o In s t i tu to  
N a c io n a l de E s tu d o s  
e Pesquisas E ducacio 

n a is  A n ís io  T e ix e ira  
(In ep ). As in scriçõ es  
para  o exam e vão até 
hoje, 23, pela Internet.

Câm ara aprova Lei da Palm ada e proposta vai ao Senado

Depois de mais de dois 
anos parado na Com is
são de C onstitu ição  e 
Justiça da Câmara (CCJ) 
aguardando a votação da 
redação final, o projeto

de lei do Executivo (PL 
7672/10), conhecido como 
Lei da Palmada, foi apro
vado nesta semana por 
unanimidade na CCJ. A 
proposta vai se chamar Lei

Menino Bernardo, em ho
menagem a Bernardo, que 
foi encontrado morto, no 
Rio Grande do Sul, e cujos 
principais suspeitos do cri
me são o pai e a madrasta.

Pontos de Cultura Afro querem espaços de representação nos estados brasileiros

A Teia N acional da D i
versidade, que será re 
alizada até am anhã, 24, 
em N atal, foi dedicada

ao debate de grupos de 
cu ltura afro-brasile ira . 
Entre os tem as em d is
cussão  está  0 aum en

to  da re p re se n ta tiv i-  
dade dos g rupos afro 
no C onselho Nacional 
de Pontos de Cultura.

Votação de vetos presidenciais poderá voltar a ser feita em cédulas de papel

Preocupados com a apre
ciação dos vetos presi
denciais pelo C ongres
so, os líderes partidários 
dec id iram  an teon tem ,

durante reunião com o 
presidente da Casa, se
nador Renan Calheiros 
(PM D B -A L ), e laborar 
um p ro je to  de re so lu 

ção para a lte rar as re
gras atuais de aprecia
ção dos vetos, visando 
a m aior celeridade no 
p ro cesso  de votação.

http://www.boavontade.com
http://www.noticlosdelencois.com.br
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Homofobía é  tema principal da peça 4 4 10ponto948 9 5

O teatro musical, baseado na lei estadual n® 10.948, expõe diversas situações que envolvem o segmento LGBT
ElderIbanhez

O que difere uma pes
soa de outra? Porque muitos 
ainda insistem em discrimi
nar e segregar indivíduos 
da sociedade devido à cor, 
crença ou opçào sexual?

Hoje, a lei n*’ 10.948, 
de 5 de novembro de 2001, 
dispõe sobre as penalidades 
a serem aplicadas à prática 
de discriminação em ra
zão de orientação sexual.

Um ganho que cer
tamente tende a diminuir 
0 número de casos de vio
lência e preconceito contra 
0 cidadão homossexual, 
bissexual ou transgênero.

Com tündamento nesta 
lei, a diretora geral da peça 
“10ponto948”, Regina Papi- 
ni, criou um espetáculo que 
apresenta para o público, di
versas situações que envol
vem 0 segmento LGBT, mui

tas baseadas em fatos reais.
No último sábado, 17, 

foi comemorado o Dia In
ternacional de Luta Contra 
a Homofobia, e a cidade de 
Lençóis Paulista recebeu 
na Casa da Cultura, o espe
táculo que Já faz bastante 
sucesso na capital paulista.

Regina conta como 
iniciou todo o trabalho. “Te
mos um grupo de teatro no 
Instituto Omindaré de São 
Paulo denominado ‘Sampa 
LGBT’, que qualifica e ca
pacita pessoas do segmento 
nas Artes Cênicas. Através 
das atividades com esse grupo 
chegamos a conclusão que 
seria importante divulgar a 
importância da lei 10.948”.

Ela explica que passou 
por uma situação desagradá
vel em sua vida pessoal e, pelo 
fato de ser lésbica, fez a utiliza
ção da lei para resolver o caso.

Com a peça, a direto-

Maúde Salazar apresenta diversas canções na peça

ra busca ao lado de todo o 
elenco (quase 20 pessoas), 
uma forma de apresentar 
de maneira lúdica o obje
tivo da lei, com a intenção 
de pontuar e fazer o públi
co refletir sobre o assunto.

A discriminação está 
em todos os lugares e atinge 
principalmente travestis e tran
sexuais, por serem mais visí
veis dentro de uma sociedade.

Viajando com a peça, 
Regina também integra o elen
co como atriz e leva um po- 
cket do espetáculo para várias 
cidades. “No pocket eviden
ciamos as situações que mais 
chamam a atenção do público, 
como por exemplo, a morte de 
uma travesti que é agredida na 
rua por um grupo skinhead” 

O teatro musical conta 
com a participação especial 
do soprano Maúde Salazar, 
que canta músicas e óperas 
cuja história envolve gays, 
lésbicas e travestis. “Busca
mos canções para costurar o 
texto, ou seja, unir a temática 

I  em questão com o repertório 
“ musical”, revela a cantora.

Maúde acredita que 
quando há educação, não 
existe espaço para a crimi- 
nalizaçào. “As pessoas que
rem que prevaleça o que elas 
acreditam. Hoje a lei 10.948, 
apesar de ser apenas adminis
trativa, já é um grande passo 
na luta contra a homofobia”.

Rafaelly Domingues, 
umas das atrizes do elenco 
itinerante, faz questão de 
agradecer a oportunidade de 
trabalhar profissionalmen- 
te com o teatro. “Participar 
da peça é algo bem amplo e 
gratificante. Hoje já existem 
travestis que trabalham e cur
sam uma faculdade. Depois 
que conheci esse mundo, mi
nha vida mudou bastante”.

Regina Papini fez ques
tão de falar sobre a apresen
tação realizada em Lençóis. 
“O público foi extremamente 
receptivo. Queremos voltar 
mais vezes e ver as pessoas 
se emocionarem novamente”.

“A luta contra a ho
mofobia precisa continuar e 
a busca pelo conhecimento 
abre a mente e educa. Pre
cisamos de mais educa
ção”, acrescenta Regina.

“As pessoas têm medo 
de se mostrar. Se você se es
conde, você não vive, é como 
morrer aos poucos. Temos que 
viver a sexualidade sempre 
respeitando o limite dos 
outros”, aconselha Maúde.

“Que todos os travestis 
e transexuais não se impor
tem com a opinião dos ou
tros. Não sintam vergonha 
de quem vocês são, ergam 
a cabeça e conquistem um 
trabalho digno, pois existem 
outros caminhos fora a pros
tituição”, finaliza Rafaelly.

Regina Papini integra o eienco do teatro musical

Discriminação é encenada de maneira lúdica

Exposição de ilustrador lençoense é atração na Casa da Cultura
ElderIbanhez

Uma exposição que 
revela muito mais do que 
um dom. Sem dúvida é 
a melhor descrição para 
a mostra de arte que está 
aberta ao público durante 
este mês na Casa da Cul
tura de Lençóis Paulista,

O quadrinista res
ponsável pela exposição, 
Michel Ramalho da Sil

va, conta que utilizou di
versas técnicas, estilos e 
materiais em suas criações.

São desenhos e pintu
ras que foram desenvolvidas 
com o uso de nanquim, giz 
pastel oleoso e lápis de cor.

Ele expõe também 
alguns trabalhos que fo
ram ilu strados d íg ita l- 
mente, fugindo do con
ceito da arte tradicional.

M ichel R am alho ,

Público pode conferir obras com diversas técnicas

como costuma ser chama
do, desde a infancia já de
monstrava grande talento 
para a arte. “Meu interesse 
por arte começou aos seis 
anos de idade quando ganhei 
o meu primeiro concurso de 
desenho. E foi seguindo com 
outros pequenos prêmios que 
ganhei com nove e com dez 
anos”, afirma o quadrinista.

Na mostra de arte, as 
peças da série “Eva - O Fruto 
Proibido” chamam bastan
te atenção das pessoas com 
ousadia e beleza. “Trata-se 
da figura bíblica um pou
co mais humana, em cenas 
mais picantes”, diz Ramalho.

Além da série, ele 
selecionou obras com ilus
trações variadas, algumas 
feitas em até 30 minutos.

Vale ressa lta r que 
Michel Ramalho é autor 
da série “Estranha M e
lod ia” jun tam en te  com 
Camila Simões. “Em bre

ve vamos lançar o sexto 
volume da série”, revela.

A convite da Casa da 
Cultura, Michel selecio
nou suas melhores obras 
que estão expostas no sa
guão principal do local.

Algumas das obras 
expostas também se encon
tram disponíveis no blog mi- 
chelramalho. hlogspot. com.

U m a o p o r tu n id a 
de para apreciar o talento 
de um grande profissio
nal lençoense que leva o 
nome da cidade no coração.

“Eu gostaria que as 
pessoas olhassem meus de
senhos não apenas com os 
olhos que procuram beleza, 
mas tendo em mente a ideia 
de ver o mundo de outra for
ma, pois na realidade o que 
eu busco não é encantar o 
público apenas com o que 
eles querem ver. mas sim, 
mostrar o mundo como eu 
vejo” , conclui Ramalho.
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Muita ousadia na série “Eva - O Fruto Proibido”
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Alguns trabalhos foram ilustrados digitalmente

Feira das Nações comemora 123" aniversário de Pederneiras
ElderIbanhez

Pederneiras (28 quilô
metros de Lençóis Paulista) 
comemorou ontem, dia 22 de 
maio, 123 anos de emancipa
ção político-administrativa.

Para marcar esta data 
tão especial, teve início nesta 
semana a tradicional Feira das 
Nações, repleta de atrações.

O evento, rea liza
do desde 1966, acontece 
no Centro de Exposições 
“José Augusto de Carvalho 
Neto” e é uma iniciativa 
da administração pública 
juntamente com a comu
nidade e entidades locais.

A-festa vai se esten
der até o domingo, 25, e

tem como principal objetivo 
proporcionar uma opção de 
diversão e entretenimento 
gratuito para a população no 
mês de aniversário da cidade.

Segundo o assessor de 
imprensa da Prefeitura Mu
nicipal de Pederneiras, Vitor 
Pelegrineli, o evento também 
é uma oportunidade para que 
entidades assistenciais pos
sam comercializar bebidas 
e comidas no local em prol 
de suas ações no município.

“ A ex p ec ta tiv a  é 
grande para a realização da 
festa e esperamos mais de 
80 mil pessoas nos cinco 
dias”, afirma Pelegrineli.

Na quarta-feira, 21, 
abrindo a program ação

da Fenap 2014, ocorreu o 
show com 0 Grupo Sambô.

Ontem, 22, as atra
ções começaram às 15h 
com apresentação da ban
da MPB e às 21 h com show 
gospel da cantora Jamily.

Hoje, 23, o show fica 
por conta do cantor sertanejo 
Gusttavo Lima a partir da 
22h. Já no dia 24, às 22h, é a 
vez de Daniel agitar o público 
com seus grandes sucessos.

Domingo, 25, a par
tir das l lh ,  o tradicional 
almoço nas barracas típicas 
garante um cardápio com 
opções de diversas partes 
do mundo, além das apre
sentações de artistas locais 
que venceram suas catego

rias no Festival de Música 
realizado pela Prefeitura.

Para encerrar a fes
ta, os palhaços Patali e 
Patatá fazem um gran
de show a partir das 18h.

Vale lembrar que em 
todos os dias a entrada é gra
tuita, com exceção do dia 23, 
show do Gusttavo Lima, que 
será cobrada a entrada com 
valor de R$ 20,00 (intei
ra) e R$ 10,00 (meia) com 
parte da renda em benefício 
das entidades assistenciais.

“Além dos shows prin
cipais, há apresentações de ar
tistas, bandas e danças locais. 
Também temos o parque de 
diversões e o almoço no do
mingo ao som da ‘Pederneiras

Jazz Band', uma diversão a 
parte”, acrescenta Pelegrineli.

Muitas barracas típi
cas, artesanatos e atrações 
imperdíveis. Confira a pro
gramação completa no site: 
Nvww.pedemeiras.sp.gov.br.

“Pederneiras prepa
rou uma festa super bonita, 
recheada de atrações para 
todos. A cidade espera com 
carinho e de braços aber
tos os amigos de toda a re
gião”, finaliza Pelegrineli.

i

'keuníão da AEA de Lençóis

Roupa Nova atraiu milhares de pessoas em 2013 Fenap é garantia de muita comida típica e diversão

Da Redação

Ontem, 22, foi rea
lizada uma reunião da As
sociação de Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos 
de Lençóis Paulista para 
discutir diversos assuntos 
relacionados à categoria.

A reunião, que teve 
início às 17h30, foi pau
tada em questões como o 
oferecimento da sede da 
associação para o atendi
mento de clientes quando 
0 profissional não possuir 
um local para realizá-lo.

Este fato é de suma 
importância, já que a utili
zação da sede como local de 
atendimento proporciona 
maior facilidade na relação 
entre profissional/cliente.

Também foram dis
cutidos os valores para 
aqueles que querem se asso
ciar à instituição, caminhos 
para a aquisição de novos 
equipamentos e a realiza
ção de curso de Sketchup, 
m odelador 3D de fácil 
aprendizado e de alta qua
lidade e profissionalismo.

Ainda aproveitan
do a oportunidade, os 
p a rtic ip a n te s  fa laram  
sobre a geração de resí
duos sólidos provenien
tes da construção civil.

A destinação correta 
destes resíduos tem sido 
uma grande preocupação 
da categoria para que não 
sejam gerados transtor
nos ou problemas para a 
população do município.

V y
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Obras de demolição: risco iminente
Imóveis demolidos podem trazer diversos transtornos e riscos que envolvem questões ligadas à saúde pública

Elder Ibanhez

A ideia é clara: quando 
alguém ou algo é expulso de 
seu habitat natural, a tendên
cia é que 0 mesmo se deslo
que para outro lugar. Certo?

Agora raciocine com 
o seguinte exemplo: Em 
uma casa abandon^a, para 
onde irão os insetofs e roe
dores que se fixaram no lo
cal, caso ela seja demolida?

Pode-se pensar que 
tudo irá morrer e ser eliminado 
quando as paredes da residên
cia vierem abaixo, mas certa
mente os vizinhos presencia
rão o aparecimento de animais 
indesejados em suas casas.

Vale ressaltar que 
qualquer entulho acumulado 
é vetor de doenças como a 
dengue, febre amarela e cha
mariz de insetos e roedores.

De acordo com a Di
retoria de Saúde, não existe 
uma legislação específica da 
Vigilância Epidemiológica ou 
Vigilância Sanitária i(VíSA) 
para imóveis abandonados 
ou que serão demolidos.

A atuação dos dois 
órgãos é sempre em fun
ção do combate de pragas 
e infestações como manu
tenção da saúde pública.

No caso de infestações 
de ratos e baratas, por exem
plo, a atuação é feita Junto 
ao proprietário do imóvel 
onde encontra-se o problema.

Se as infestações ocor
rerem por conta de uma obra 
de demolição, denúncias po
dem ser feitas por parte da 
população, já que o proble
ma foi originado pela obra 
e é de inteira responsabili
dade de seu proprietário.

A VISA autua imóveis

(ocupados ou não) só quando 
existem denúncias ou queixas 
de infestações que represen
tem risco à saúde pública.

Após a demolição, o 
entulho precisa ser recolhido 
rapidamente para não se tomar 
abrigo de animais indesejá
veis como ratos e escorpiões.

Segundo o engenheiro 
da Diretoria de Obras e Infia- 
estrutura de Lençóis Paulista, 
César Sampaio, qualquer obra 
de demolido tem que seguir 
e obedecer às regras deter
minadas, desde a elaboração 
do projeto até a execução.

“O prazo para reco
lher e terminar uma obra de 
demolição é também uma 
responsabilidade do enge
nheiro contratado para o 
serviço”, afirma Sampaio. 
“Se a obra ficar inacabada 
e gerar transtornos para a 
saúde pública ou segurança 
da população, o responsável 
será autuado e deverá resolver 
imediatamente o problema”.

O Código de Obras

Qualquer obra de de
molição precisa seguir padrões 
estipulados por um Código de 
Obras existente no município.

Quanto aos cuidados 
com 0 meio ambiente, uma 
árvore que se encontra na cal
çada do local que será demo
lido, por exemplo, só pode ser 
retirada após uma solicitação 
de substituição na prefeitura.

Para o arquiteto, Edson 
Agnello, uma obra de demo
lição tem que respeitar algu
mas normas que vão desde a 
proteção do local por meio 
de tapumes (ocupando no 
máximo 50% do passeio pú
blico) até 0 alvará que respon

Coluna da 
Transparência

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

A sentença que transita em julgado do processo TC- 
219/989/14, cujo assunto é a admissão de pessoal 
através do Concurso Público n° 001/12 e 002/12 pela 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, concluiu a 
regularidade dos atos de admissão em exame, após 
ter verificado os nrincínios reeedores do certame.

Algumas obras da cidade permanecem irregulares

sabiliza um engenheiro pelo 
serviço que será executado.

“Inicialmente deve ser 
feito um laudo dos imóveis 
fi^onteiriços para que se evi
tem desavenças ou acusações 
sem razão de ser. Isso salva
guarda as responsabilidades 
de quem vai proceder a de
molição, pois ele passará a 
ser responsável por tudo o 
que acontecer no entorno 
da obra”, explica Agnello.

Ele também ressalta 
que é necessário documentar 
e identificar possíveis pro
blemas que possam surgir 
durante a obra. “Existem di
versos riscos para a população 
vizinha com a execução de 
uma obra de demolição como 
o aparecimento de animais 
peçonhentos, queda de estru
turas, entupimento de redes de 
esgoto e até danos a redes de 
abastecimento de água e ener
gia elétrica”, alerta Agnello.

César Sampaio afirma 
que o requerimento e autori
zação para uso do solo, vin
culado ao Plano Diretor, é um

passo obrigatório para o an
damento de qualquer obra de 
ampliação ou demolição. “O 
proprietário tem que apresen
tar um projeto e pedir essa au
torização na prefeitura, apon
tando um responsável técnico 
para executar o serviço. Com 
isso, a prefeitura tem como 
coibir o responsável com no
tificação e autuação caso as 
regras não sejam cumpridas”.

Em Lençóis Paulista, 
a fiscalização das obras é um 
exemplo para toda a região, 
mas ainda é possível encon
trar lugares na cidade onde 
as normas são descumpridas.

“Qualquer transtor
no ou problema gerado por 
obras de ampliação ou de
molição deve ser comunica
do a Diretoria de Obras ou 
Meio Ambiente, pois não é 
possível fiscalizar 100% da 
cidade”, finaliza Sampaio.

O telefone para quem 
quiser denunciar qualquer 
descum prim ento  da lei 
em relação às obras da ci
dade é: (14) 3269-7000.

O S AAE de Lençóis toma público a licitação na moda
lidade pregão presencial para apresentação de proposta 
de menor preço que tem por objeto a aquisição de 
cinco macromedidores do tipo woltmann, conforme 
especificações contidas no edital. A sessão de pregão 
será realizada às 14h do dia 30 de maio de 2014.

A empresa vencedora da licitação que teve por objeto 
a contratação de empresa especializada para execução 
das obras de reforma da unidade de saúde Dr. José 
Antônio Garrido, localizada no Jardim Ubirama, foi 
a 7 CONSTRUÇÕES LTDA ME, que cotou o valor 
global de R$ 215,000,00 para execução dos serviços.

O SAAE informa que foi aberta licitação para contrata
ção de empresa pr^tadora de Serviço Móvel Pessoal e 
Serviço de Telefonia Fixa Comutada para utilização em 
Serviço de Longa Distância Nacional em sistema di gi- 
tal, com fornecimento de aparelhos celulares novos. O 
pregão acontecerá às 14h do dia 28 de maio de 2014.

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

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM e CMFP.

SAUDE

Nunca é tarde para começar a praticar exercícios físicos
Com atividades físicas regulares na melhor idade, a saúde do corpo e a expectativa de vida aumentam consideravelmente

Elder Ibanhez

Já é um costume da 
sociedade moderna o seden- 
tarismo. A falta de atividade 
física, principalmente na 
melhor idade, atinge grande 
parte da população mundial.

T odos sabem  da 
im portância do ex e rc í
cio físico, mas deixam de 
lado a saúde por pregui
ça ou até mesmo receio.

Uma lesão ou doen
ça grave não deve causar 
a sensação de que os exer
cícios devem ser evitados, 
ao contrário, o aumento da 
qualidade de vida só acontece 
quando o corpo es(á ativo.

Para esclarecer algu
mas dúvidas sobre o assunto, 
o educador físico formado 
pelo Unisalesiano de Lins e 
pós-graduado em Exercício 
Físico e Reabilitação, Ro
drigo Leandro Gomes Porto, 
falou um pouco sobre a prá

tica do exercício físico por 
pessoas acima de 60 anos.

Ele explica que prati
car exercícios regularmente 
ajuda a manter a saúde do 
corpo, melhorando o condi
cionamento físico e preve
nindo doenças como hiper
tensão, diabetes, obesidade e 
problemas cardiovasculares.

Segundo o professor, 
nesta faixa etária, os cui
dados devem ser dobrados. 
“Todas as pessoas precisam 
passar pelo médico antes de 
praticar qualquer exercício, 
porém, pessoas acima dos 60 
anos, precisam de uma aten
ção mais especial”, ressalta.

Rodrigo acredita que 
os cuidados devem ser to
mados para que as pessoas 
da melhor idade possam au
mentar sua capacidade físi
ca, evitando o agravamento 
de problemas já  existentes 
que surgem com o envelhe
cimento natural do corpo.

Rodrigo aconselha o exercício físico na melhor idade

“A maior causa de mor
te na terceira idade é a queda, 
que vem em conseqüência de 
uma musculatura fraca e de 
uma flexibilidade compro
metida. Por isso, 0 exercício 
feito de maneira adequada di
minui o risco de quedas e le
sões”, acrescenta o professor.

Para e le , p ra tica r 
exercícios físicos faz bem e 
nunca é tarde para começar.

Aos que praticam ati
vidades desde a juventude, 
a probabilidade de levar 
uma vida mais saudável 
na terceira idade é maior.

Isso não quer dizer 
que alguém que já  tenha 
atingido os 60 anos deve 
se acomodar e deixar de 
lado os exercícios físicos.

Mesmo que uma pes
soa tenha sofrido um infarto 
ou passado por qualquer tipo 
de cirurgia, os exercícios de
vem se tomar prioridade e, 
claro, contando sempre com 
0 acompanhamento de um 
profissional especializado.

“O coração é um mús
culo e precisa ser treinado. 
Quando uma pessoa tem um 
infarto, após sua recuperação, 
recomenda-se o início de um 
programa de reabilitação car- 
diovascular sob orientação de 
um profissional especializa
do”, diz o educador físico.

A in d a  de aco rd o  
com ele, o ideal nesta ida
de é praticar exercícios 
pelo menos três vezes por 
semana e manter uma boa 
alimentação, sempre reali
zando exames e avaliações.

“O exercício é impor
tante para qualquer pessoa. 
Se você quer ganhar qualida
de de vida na melhor idade e 
ainda prevenir doenças, tem 
que se movimentar. A ativida
de precisa ser prazerosa, lúdi
ca e sem exageros”, finaliza.
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Sueli BernadeteVerí Rossi

“A atividade física 
é prim ordial para man
te r a saúde, a leg ria  e 
autoconfiança. Percebi 
que através do exercício 
físico consegui ter uma 
v ida com  m uito  m ais 
d isposição , e tam bém  
regred i o meu caso de 
osteoporose. Os exercí
cios, principalm ente de 
im p ac to , m elho raram  
minha situação e os mé
dicos ficaram  co n ten 
tes com os resu ltados”

W aldem ar Fontes

“Há três anos íúi sub
metido a uma cirurgia na 
coluna que foi mal sucedida. 
Meu atual médico aconse
lhou a prática do exercício 
físico com um profissional 
especializado para tratar o 
meu problema. Agora eu me 
sinto muito bem e em um 
mês consegui destravar a 
coluna e andar quase que 
perfeitamente. Recomen
do a todos que estejam na 
m elhor idade que se su
jeitem a essa experiência”

Aurea Fagundes Costa

“Exercício físico é 
um dos remédios dispo
nibilizados pela natureza. 
Fazendo exercícios regu
larmente eu ajudo o meu 
corpo a manter a saúde. 
Antes eu era parada, mas 
agora tenho mais dispo
sição e percebi que tive 
uma boa melhora. Reco
mendo a todos que pra
tiquem exercícios e não 
podem os nos esquecer 
dos rem édios que a na
tureza nos proporciona”

Campanha de vacinação contra gripe
Da redação

A campanha de va
cinação chegou a 47% da 
meta e segue prorroga
da até 0 dia 30 de maio.

A vacina é para quem 
tem mais de 60 anos, crian
ças entre seis meses e cinco 
anos, gestantes, mulheres 
que tiveram bebê recen
temente, trabalhadores da 
saúde e quem tem doenças

crônicas, como diabetes e 
hipertensão, por exemplo.

As unidades de saú
de atendem  de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 
16h30. É importante levar 
a caderneta de vacinação 
para verificar se existem 
outras doses em atraso.

Além dos principais 
vírus em circulação, a va
cina protege contra a gri
pe A H lN l, popularmente

conhecida como gripe 
suína e contra a H3N2.

Já há registros de 
mortes por esses vírus nos 
Estados do Amazonas, Goi
ás e Mato Grosso em 2014.

Até a quinta-feira, 22 
de maio, 3.380 pessoas ha
viam sido imunizadas contra 
a gripe em Lençóis Paulista. 
A estimativa é que existam 
19.936 que se enquadram 
como grupos de risco.
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Lençoenses se destacam em campeonato de karatê
Dois atletas da Associação Zanchin de Karatê-dô brilham em competição de alto nivel e conquistam medalhas
Da redação

A Associação Zanchin 
de Karatê-dê, dirigida pelo 
sensei e professor de Educa
ção Física, Raphael Blanco, 
esteve neste último final de 
semana (10 e 11 de maio) 
na cidade de Louveira (SP), 
disputando as finais do Cam
peonato Paulista de Karatê.

Segundo Raphael, o 
evento reuniu ̂ jroximadamen- 
te 800 atletas melhores classi
ficados nas etapas regionais.

A delegação lençoen- 
se participou do evento com 
cinco atletas, sendo quatro 
na categoria “Boys” (até 15 
anos) e uma atleta na cate
goria “Sênior” (acima de 18 
anos), sendo eles: Bruno Bo-

Cu
e

Bruno disputou a medalha com mais de 32 atletas

lonha, Arthur Sanfanna, Pe
dro H. Bertoli, Murilo Men
donça e Josiane Rodrigues.

Os atletas lencoen- 
ses conquistaram o direi
to de participar da grande 
final do Certame Paulista 
após garantirem suas me
dalhas na etapa classifi- 
catória que aconteceu no 
mês de março deste ano, 
na cidade de Agudos (SP).

Na com petição do 
último final de semana, 
Bruno Germano Bolonha, 
carateca da Zanchin há 
mais de cinco anos, con
quistou o vice-campeonato 
paulista de sua categoria 
disputando a medalha com 
mais de 32 adversários.

Bruno, com apenas 12 
anos já  coleciona alguns tí
tulos importantes em sua 
carreira como o vice-cam
peonato paulista 2012 dis
putado em São Paulo (SP) e 
vice-campeonato brasileiro 
2012 que ocorreu na cidade 
de Campina Grande (PB), 
além de diversos outros tí
tulos em eventos regionais.

O destaque da com
petição  ficou  para Jo 
s ian e  R o d rig u e s , que 
sagrou-se bicampeã pau
lis ta  de sua categoria .

Josiane, a tleta  ex 
periente. também já  co
leciona diversos títu los 
para L ençóis P au lista .

Ela foi campeã paulis
ta 2012 e já conquistou o topo 
do pódium nos Jogos Regio
nais; campeã de etapa do 
circuito ACAK 2012/2013; 
vice-campeã Paulista em 
2013; medalha de prata nos 
Jogos Regionais de 2013, 
e conquistou diversos títu

los em torneios regionais.
Com a conquista do 

último final de semana em 
Louveira, Josiane e Bruno 
passaram a ter o direito de 
integrar a Seleção Paulista 
de Karatê e irão disputar a 
primeira etapa do Campe
onato Brasileiro na capital 
paulista no dia 6 de junho.

De acordo  com o 
professor Raphael Blanco, 
0 desempenho dos atletas 
lençoenses foi acima do es
perado levando-se em con
sideração a alta qualidade 
técnica dos adversários e 
o grande número de com
petidores. "Participamos 
este ano com cinco atletas, 
e destes, três novatos que 
nunca tinham competido em 
um torneio de nível técnico 
tão elevado como esse. Os 
novos aprenderam muito 
com os mais experientes e 
tendem a crescer cada vez 
mais com as disputas, vitó
rias e também com as der
rotas" explica o treinador.

A Associação Zanchin 
se prepara agora para os Jo

e>

Josiane já  conquistou diversos títulos para Lençóis

gos Regionais de Lins que 
acontecerão entre os dias 18 
e 28 de junho e, claro, para 
o Campeonato Brasileiro.

Serviço: Os treinamentos 
são para crianças a partir

dos sete anos de idade e 
acontecem na Academia 
Sprint que fica na Avenida 
Ubirama e funciona de ter
ça e quinta-feira das 17h30 
às 18h30. Telefone para 
contato: (14) 98156 4773.

Resultados dos Jogos do SESI e JOCI
Da Redação

Disputas emocionan
tes marcaram até agora os 
Jogos do SESI e JOCI. 
No cabo de guerra mascu
lino o Grupo Lwart saiu 
vitorioso. Já no cabo de 
guerra feminino, a vitória 
ficou com a Duratex A.

Na luta de braço (ca

tegoria até 90kg), o vencedor 
foi Paulo Hemique da Silva 
representando a Zabet. Ales- 
sandro Freitas (Grupo Lwart) 
levou a melhor na categoria 
acima de 90kg e absoluto.

No xadrez, Rodrigo 
Fantini do Grupo Lwart foi 
quem venceu as disputas. 
Rogério Martins de Almeida 
(Zilor) ganhou a competi

ção de tiro ao alvo e no 
tênis de mesa Márcio José 
Barbosa Lima (Zilor) con
quistou 0 primeiro lugar.

Para finalizar, An
dré Vaz da Lwart acabou 
se destacando no pebo- 
lin e venceu as partidas. 
Na pescaria, Vilson Ger
mino da Zabet ganhou 
a prim eira colocação.

cu LTU RA

Gusttavo Lima traz em seus shows muita animação
Público pode conferir um mix de grandes sucessos que já estão gravados no coração do brasileiros
Elder Ibanhez

Faça o teste e repi- 
.u o seguinte refriío: “Tchê 
Tchê Rere”. Com certeza 
\ ocê irá completar a frase.

Isso é uma mostra do 
sucesso alcançado pelo me
nino simples nascido em 
Presidente Olegário (MG).

Nivaldo Batista Lima, 
mais conhecido no país como 
Gusttavo Lima, atualmente 
mora em Sorocaba (SP).

O cantor sertanejo 
nasceu em uma família de 
músicos e desde a infância já 
demonstrava muito talento.

Ainda bem peque
no, ele acom panhava o 
pai em festas e cresceu ou
vindo o ritmo sertanejo.

Suas influências vão de 
Barrento, Tião Carreiro, Milio
nário e José Rico e Tônico e Ti-

noco à Chitãozinho e Xororó, 
Zezé Di Camargo e Luciano, 
Leonardo, Daniel, entre outros.

Multi-instrumentista, 
ele toca violão, viola, gui
tarra, bateria, baixo, san
fona e arrisca no piano.

São mais de 150 com
posições ao longo de sua car
reira. “A maioria das minhas 
composições eu mesmo gravo. 
Mas teve, por exemplo, a mú
sica “Eu Vou Pro Buteco”, que 
escrevi com meu irmão Wi- 
lian e o cantor Leonardo gra
vou”, revela Gusttavo Lima.

Gusttavo está muito 
animado com a q^resentaçâo 
que irá ocorrer neste final 
de semana em Pederneiras. 
“Eu adoro cantar na região. 
Sempre faço shows por Bau
ru, Jaú, Agudos...e a galera 
é top demais, por isso é mo
tivo de bastante alegria po

der voltar^’, ressalta o cantor.
Entre seus maiores so

nhos, estava dividir o palco ao 
lado da dupla Zezé Di Camar
go e Luciano e lançar a música 
“Do Outro Lado da Moeda”.

Sonhos alcançados, 
ele agora pretende continu
ar trabalhando e já pensa na 
gravação do próximo DVD.

Com humildade, Gust
tavo Lima tem alcançado cada 
vez mais reconhecimento. “O 
sucesso é consequência quan
do se faz um bom trabalho e ele 
ganha reconhecimento. Tenho 
uma origem muito simples e 
jamais vou esquecer minhas 
raízes. Sigo o exemplo de ca
ráter e humildade do meu pai”.

Para os fãs que curtem 
o trabalho de Gusttavo Lima 
e querem ficar por dentro das 
novidades, basta acessar as re
des sociais do cantorno TWitter

' ' p o e m a s ' -

Florindo Paccola é aposentado
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(@Gusttavo_lima), Facebook 
(facebook.com/guàtavolimao- 
ficial) e/m/cígram (instagram. 
com/gusttavolimacantor).

Ele finaliza deixando 
uma mensagem para todos 
aqueles que estão começan

do a trilhar o caminho da 
música: “Nunca desistam de 
seus objetivos e mantenham a 
preocupação com a qualidade 
do seu trabalho e o respeito ao 
público sempre, pois os nossos 
fãs são 0 nosso maior tesouro”.

Crianças se divertem ao som dos palhaços Patati e Patatá
Elder labanhez

Engraçados, brinca
lhões e muito divertidos, os 
palhaços Patati e Patatá são 
exemplo de muito bom humor.

O Notícias de Len
çóis até que tentou, mas os 
meninos só revelam que 
nasceram no Castelo da 
Fantasia, na Cidade dos So
nhos, você sabe onde fica?

Brincadeiras a parte, 
eles contam que foi ao lado 
do papai Rinaldi Faria que 
tudo começou. “Antigamente 
formávamos um quarteto de 
dois palhaços, uma bailarina 
e um mágico, que era o nosso 
papai”, revelam os palhaços.

Patatá acredita que 
a maior inspiração para o 
trabalho que realiza ao lado 
de Patati são as crianças. 
“Nossos amiguinhos são a

coisa mais importante. Nós 
temos um carinho gigan
te por eles”, afirma Patati.

Mantendo sempre o 
bom humor, a dupla busca 
através da alegria, espan
tar qualquer sentimento de 
tristeza. “O bom humor é o 
caminho para a felicidade. 
E vou dar outra dica: brin
car e cantar ajuda muito a 
mandar a tristeza para bem 
longe”, aconselha Patatá.

Ao todo, os palhaços 
já gravaram 13 CDs, 6 DVDs 
e 2 Box sets. No primeiro 
Box eles venderam mais de 
300 mil cópias e ganharam 
o Disco Duplo de Diamante.

São sucessos como 
“ Pula M ais que P ipo 
ca”, “Dança do Marreco”, 
“Dança do Lôro”, “Obri
gado Deusão”, “Volta ao 
M undo” , en tre  ou tros.
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Divertidos, os palhaços contagiam crianças e adultos

Domingo, 25, a dupla 
mais animada do Brasil vai 
realizar um mega show em 
Pederneiras e promete levar 
muita festa e alegria para as 
famílias. “Nossos amigui
nhos vão pular muito com 
os nossos maiores suces
sos como ‘Refeição’, ‘As 
Mãos’, ‘Diferenças’e muito 
mais” , acrescenta Patatá.

Apesar de serem brin
calhões, Patati e Patatá tra
tam com seriedade os pro
blemas sociais que atingem 
as crianças do Brasil. “Espe
ramos que nenhuma criança 
seja vítima da fome, abusos e 
trabalho escravo”, diz Patati.

Para eles o segredo do 
sucesso está no amor que 
possuem pelo trabalho e por

Deus, e também, da dedica
ção do papai Rinaldi, que 
trabalho intensamente para 
que os meninos alcançassem 
o reconhecimento a nível 
nacional. “Devemos sem
pre ir em busca dos nossos 
sonhos, pois nada é impos
sível”, complementa Patati.

“A infância p rec i
sa ser olhada com m ui
to mais atenção. Nós nos 
empenhamos muito para 
sempre levar alegria e di
versão para elas e acho que 
todo mundo deveria fazer 
o mesmo”, explica Patatá.

Os palhaços estão 
preparando muitas novida
des para este ano, inclusive 
um novo projeto para a TV.

Quem quiser acompa
nhar a carreira dos palhaços 
mais divertidos do país, o 
site oficial (www.patatipa-

TRABALHADOR
RURAL

SEMPRE UM FORTE

O mais sei fazer? 
Toda tarefa da roça! 

Como trabalhador rural, 
faço serviço braçal, 
morando ou não na 

palhoça.

A ferramenta acompanha, 
deixo a casa pela 

madrugada.
Pego o ônibus lotação, 

tem mulheres na situação, 
lá vamos à nova jornada.

Hoje é colheita de café, 
amanhã é corte de cana. 
Depois a carpa no feijão, 
roupa suja, calo na mão. 

Tudo para chegar à grana!

O serviço é rude, 
faz parte da vida.

Nem sempre comida 
quente,

chuva, fi*io, sol, acidente. 
Assim enfrentamos a 
_______vida!_______ ^

tata.com .br) está repleto 
de informações e aplica
tivos, além do Twitter (@ 
patatipatataBR), Instagram 
(@patatipatataBR) e a pá
gina oficial do Facebook.

Patatá termina deixan
do sua mensagem: “Estudem 
muito, obedeçam ao papai 
e a mamãe, se alimentem 
direitinho e agradeçam ao 
Papai do Céu por tudo que 
Ele te dá”. “E aos papais, 
titios e vovôs que tratem as 
crianças com carinho, res
peito e muito amor. E que 
nunca deixem pra trás a 
criança que existe em cada 
um de vocês”, conclui Patati.
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Espaço do CORRETOR

Para esclarecer dúvidas e am pliar a visão sobre o 
mercado de seguros da nossa região, a coordenadora 
administrativa da SegCap Corretora de Seguros, Fran- 
cine de Quadros Vitoríno, concedeu uma entrevista 
exclusiva para o Notícias de Lençóis

Notícias: Além do seguro aluguel, é fornecido algum 
outro beneficio?
Francine: Fora a cobertura básica, encargos legais e 
coberturas adicionais, existe uma cláusula de assistên
cia ao imóvel que inclui uma lista com mais de vinte 
serviços disponíveis, entre eles, reparos hidráulicos e 
elétricos, desentúpimento, chaveiro e muitos outros. 
Lembrando que os serviços cobrem apenas a mão de 
obra realizada.

Notícias: O seguro aluguel substitui o fiador? 
Francine: Sim. Substitui fielmente as obrigações do 
fiador, além de custear todas as despesas judiciais 
caso seja necessário entrar com ação de despejo.

Notícias: Posso alugar um imóvel diretamente com o 
proprietário e fazer o seguro fiança?
Francine: Pode. O que será diferente é a forma de pa
gamento. As condições de pagamento neste caso são 
duas, à vista ou em quatro vezes no débito bancário. 
Diferente de uma locação feita em uma imobiliária 
cujo seguro poderá ser parcelado em doze parcelas 
via fatura.

Notícias: Como é feita a renovação do seguro fiança? 
Francine: A renovação do seguro tem caráter obriga
tório, conforme exigência prevista na Lei do Inquili- 
nato (Lei 8.245/91). Portanto, o inquilino não poderá 
recusar-se a renovar o seguro, salvo com expres-sa 
anuência do locador ou a entrega das chaves. Anu
almente a corretora confirma com a imobiliária se a 
locação está vigente, quais são os novos valores de 
aluguel e demais encargos (visto que são reajustados 
no período de doze meses) e providência a renovação 
automática.

Notícias: Com restrição cadastral, é possível contratar 
0 seguro?
Francine: Infelizmente não. Este é um dos fatores de 
recusa do cadastro do pretendente.

: O cônjuge pode ter restrição?
Francine: Sempre que tratar-se de uma locação para 
núcleo familiar, será facultativa a indicação dos pre
tendentes não financeiros maiores de 18 anos no 
processo cadastral, cujo parentesco com o pretendente 
financeiro seja; Pai e filho(a), mãe e filho(a), esposo e 
esposa. Portanto se o cônjuge tiver restrição o indicado 

^é não apresentá-lo no processo de analise cadastral.

0 PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS d is p o n ív e is  PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Administrador de fazenda 
Ajudante /  auxiliar de eletricis
ta (nrlOl
Ajudante de montagens de
estruturas
Almoxarife
Analista contábil (experiên
cia comprovado em ctps ou 
referência)
Analista de recursos humanos 
Analista fiscal
Atendente de balcão (lancho
nete. masculino)
Atendente de balcão (comér
cio)
Atendente de farmácia - bal
conista
Auxiliar administrativo /  
recursos humanos (experiência 
e cnh a/b)
Auxiliar administrativo (para 
portador de necessidades 
especiais)
Auxiliar administrativo /  
recepcionista (graduação em 
arquitetura/engenhana ou 
autocad)
Auxiliar /  agente de patio (para 
portador de necessiaades 
especiais)
Auxiliar contábil 
Auxiliar de açougueiro 
Auxiliar de almoxarífado 
Auxiliar de comércio (vaga 
masculina)
Auxiliar de limpeza 
Auxiliar de montagem de 
estruturas metalicas 
Auxiliar de usinagem (para 
portador de necessidades 
especiais)
Balconista de açougue 
Borracheiro
Caldeireiro de manutenção 
Caseiro
Chapeiro (lanchonete)  ̂
Churrasqueiro
Consultor de sistemas'de infor
mação (graduação adminis
tração. engenharia, ciência da 
computação, contábil ou áreas 
relacionadas)
Cortador /  riscador de tecido 
Costureira em geral 
Cozinheira (restaurante) 
Cuidador de idosoía) 
Desenhista eletromecânico 
Desossador 
Doméstica (4 vagas)
Doméstica /  faxineira 
Embalador á máquina (para 
portador de necessidades 
especiais)
Empacotador (16 até 16 anos) 
Encarregado /  técnico de 
estradas
Encarregado de supermercado 
(vivência na área de gestão e 
liderança)
Engenheiro quimico (oradua- 
ão na área completa) 
axineira

funileiro de autos 
Garçom (17h as 24h) 
instalador e montador de pai
néis e fachadas (cnh c ou d) 
Instrutor agrícola (técnico 
agrícola)
Linha de produção (frigorifico - 
masculino)
Lubrificador de máquinas /
motorista
Marceneiro
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e mopp) 
Mecânico de manutenção de 
autos
Mecânico de manutenção 
industrial
Mecânico de motor á diesel / 
molejeiro
Montador de estruturas 
metalicas
Montador de móveis planejados 
Motorista de ônibus (curso 
transporte coletivo de passa
geiros)
Operador de caixa (bar /  
lanchonete)
Operador de irrigação 
Operador de roçadeira costai 
(sem experiência)
Pedreiro
Personaltreanning/ professor 
de educação fisica 
Personal treanning /  professor 
de musculação 
Pintor de autos
Pintor indsutrial ou residencial 
Porteiro (vaca masculina sem
experiencia.
Porteiro (com experiencia na 
área)
Porteiro (vaga masculina e 
feminina com experiência) 
Professor de inglês (vivência e 
fluência na àre^
Programador desenvolvedor 
de java
Servente de obras 
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para portadores de necessida
des especiais)
Serviços gerais (sem experiên
cia - vaga temporária)
Serviços gerais 
Soldador
Técnico de manutenção jr 
Técnico em segurança do tra
balho (15 vagas temporária) 
Torneiro mecânico 
Torneiro mecânico (vaga 
temporária)
Tratorista acricoía 
Vendedor(a) executivo de 
serviços
Vendedor(a) externo (publici
dade e propaganda) 
Vendeoor(a) ramo imobiliário 
Vendedora (interesse em 
trabalhar com vendas) 
Vigilante (curso atualizado / 
sem experiência e cnh a/b)

Vagos vólldos de acordo com o prato determínodo pelo empregador 
9»r» cadjvtnmento no iisicmn airavi^s do PAT. basta comparecer portando: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Numero do PIS 

(para quem possuir) Informações: (14) 3263-2300 ' Ramal 2 ou no PAT:
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11 ■ Centro

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

G ra ja u , casa em 
contrução na lage, 
contrap iso  m ura
da, portão SOmil 
m a i s  p a r c e l a s  
(14)997975221

Vende-se edícula 77 
M2, no bairro Maria 
Luiza IV. Tratar: (14) 
99800-9507

Casa Monte Azul 2 
dormitório, sala, co
zinha, bw social, área 
de serviço, Garagem 
p /2 carros, casa toda 
em lajee piso frio, R$ 
190.000,00 - Aceita 
-se financiamento 
Tel.: 98213-2447

s o c i a l ,  ga ragem 
c o b e r t a  p a ra  2 
c a r r o s ,  ca sa  em 
ó t i m a  l o c a l i z a 
ç ã o ,  t o d a  em 
la j e  e p iso f r i o .  
171M* área cons
t ru íd a .  Ace i ta  se 
f i n a n c i a m e n t o .  
R$ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0  
Te l  ( 1 4 )  9 9 8 9 4  
6077

Praia grande, a lu 
go a p a r t a m e n t o  
no " b o q u e i r ã o "  
5 0  m e t r o s  da 
p r a i a ,  f o n e :  14 
3264 4345 / 3263 
1961

Ed í cu la .  1 Q u a r 
to C o z i n h a ,  bw

U m a  á r e a  de  
t e r r a s - c o m  
1 5 . 9 6 0 , 0 0 M 2 -  
•entre  os ba i r ros  
jd .Santana e re s i
d e n c i a l  aça i -R$-  
- 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 -  
- T o l e d o

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Vect ra  GL 1998 
a z u l , c o m p l e t o  
R$ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ,  
130.000km, Pneus 
novos Ac, aq, dh, 
ved, vet, ted, tet, 
rodas liga, Motor 
2.0 -  Gás, Estof. in
te rio r aveludado, 
Super conservado, 
aos interessados 
que desejarem mais 
detalhes ou fotos, 
solicite em welson- 
zuntini@ig.com.br, 
Gratifico indicações 
com venda. 
Welson (14) 
98152.2029

150 flex 2014/titan 
150 ex flex 2014 / 
lead 110 - 2014 / 
cb 300r 2014 / xre 
300-2014/bros 150 
flex 2014 - Pagan 
motos fone: 3264 
4345 / 99712 1515

Compro moto honda 
usada "semi nova" 
ou troco por moto

4345/3263 1961 
CG titan ksl25cc ano 
2002 bom estado 
2 .500-F 997975221 
Monza ano 90 - me
cânica ok-pneus no
vos - dir. IHidraulica • 
documento ok - fone 
(13) 9726-7094

M o n t a n a  e c o -  
f lex 2010 preta,  
trava,vidros, direção

eietrica 63 mil km 
RS 24 .200  Tratar 
9916-4350 
Voyage ano 83 - cor 
cinza - álcool o ri
ginal - 4 marchas 
- fone; (14) 9871- 
0721/9677-6859

C lassic Life 2007 
flex preto trava - FS 
veículos - fone (14)

3264-3033 
Astrasedan 1.8 2003 
G azul completo FS 
veículos - fone (14) 
3264-3033 
Corsa hatch 2p 
1997 g branco vidro/ 
trava/alarme FS ve
ículos - fone (14) 
3264-3033 
Vectra elite 2010flex 
prata completo - FS 
veículos - fone (14)

Vende-se Palio ano 
2006 modelo 2007, 
completo, flex, cor 
prata, 4 portas. Tra
tar: (14) 99800-9507 
Biz, cor prata, ano

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditti

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

PDS-grsduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização
em Pânico« Dcp»CbSÒo

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 LWART / Funeraria Panico /
Funerária SSo Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

SERVIÇOS

Contrata-se 
VENDEDOR(A) EX
TERNO para atuar 
em Lençóis Paulista 
- Salário: R$ 957,10 
fixo
Benefícios: Vale Re
feição / Vale Trans
porte
Somando o valor fíxo 
de R$ 1.300,00 
Mais comissões e 
prem iações sobre 
as vendas. Contato 
rh@solutudo.com.br

5̂

14.3263-1676
14.9134-7329

Cultua ■■ ^

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

marcos.venditti@yahoo.com.br

Excursão p/ Hopi Hari 
Hora do Horror 2014

Data 17/Agosto

Valor R$ 130,00 Entrada R$ 50,00 

até 15/06 Restante R$ 80,00 

até lS/07 *crlanças menores de 

Imetro pagam R$ 50,00 

com poltrona I 

Falar com Luana

Tel: (14) 99838-0652

2007, R$ 3.000,00 
Tel: 14 99876-4869 
Lilian
Vende-se  paraty 
ano 94, cor bordô, 1.8, 
Álcool original, com 
direção, trava, alar
me e rodas originais. 
Impecávell Tratar: 
(14) 99797-4840 
Fernando.
M ini moto track- 
bikes nos modelos 
cross ou motogp é 
na Paganmotos fone 
3264 4345 / 99712 
1515

honda okm, Pagan 
motos fone 3264 
4345
Compro/troco por 
moto okm, moto 
honda semi nova. 
Pagan motos fone 
3264 4345 / 99712 
1515

Financiam ento de 
moto honda Okm 
com entrada com 
a menor parcela do 
mercado.  "G rá 
tis 02 capacetes" 
P a g a n  m o t o s  
Fone:  3264 4345 
/ 9 9 7 1 2  1 5 1 5

ISAMIX
‘‘Trabalhe com quem faz história.”

Locação

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fe
chado $ 60,00 só na 
Pagan Motos fone: 
3264 4345

Courier mod 2001 
- 1.6L protetor de 
casamba, lona marí
tima, som mp3-ven
do ou troco por moto 
honda. Fones: 3264 
4345/97913285

Biz 125 flex 2014 
/  biz 100 - 2014 / 
fan 125 2014 / fan

Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones: 3264

Construção
isam ixtrad ing@ yahoo.com .br

VENDE-SE

Guarda roupa 06 portas com 4 

gavetas (casal)

Semi novo. Cor: Marfim 

R$ 140,00 . Falar com Pedro.

CONHEÇA ESTE TRABALHO
vinNW.inixcloud.com/ericoagnello

Tel: (14) 98136-7122 (T y i\ív i(p n o A íT ? P /? r7 i\\7 ^  iri

VENDA DE LIVRO

AOS OLHOS DO MUNDO
Escritor:

W anderley Pires de Andrade 

Pontos de Venda: 
Gráfica Lençóis 

XV Calçados 
Sprint Academia

TODA ESTRUTURA DA

Laoçéh AíuAfto NA PISCINA
Tel: (14) 99708-2117

VENDE-SE

CON DJ MARCELO VICTÓRIO
VENHA TRAJADO DE BRANCO

INFORMAÇÕES HO ESCRITéRIO DO CLVBE OV PELO TEL.: 14-18411090

CASA EM CONSTRUÇÃO 

Grajau na laje R$ 75.000,00 

mais 99 parcelas 

(aceito terreno no negocio)

4.

(14) 99797-5221

VENDE-SE

CASA NÚCLEO:
2 quartos - Sala de estar - Cozi
nha • Sala de jantar - Bw social 

-Lavanderia coberta EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW social 
Garagem coberta para 2 carros 
Casa em ótima localização, toda 
em laje e piso frio. 171m  ̂área 
construída. Aceita-se financia

mento. R$ 217.000,00

DEFENDA 
AS CRIANÇAS 
EJDGÜECDNTRA
A EXPLDRAÇAD 
SEXDAL

Tel (14) 99894 6077
/MifOesfiefOlhii

mailto:welson-zuntini@ig.com.br
mailto:welson-zuntini@ig.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:rh@solutudo.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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liMadonna c Katv' Pcrrv fazem ensaio
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Nelson Motta critica música oficial da 
Copa do Mundo: " É  uma porcaria"

Nelson Motta, foi o primeiro jornalista nâo esportivo a cobrir 
uma Copa do Mundo diariamente na década de 70. De lá 
pra cá, o também produtor musical, compositor e escritor 
já acompanhou sete Mundiais e duas Olimpíadas. Sobre 
a Copa no Brasil, Motta acredita que ela não deveria ter 
acontecido e critica a música oficial "We Are One (Ole Ola)", 
composta pelo rapper americano Pitbull e interpretada por 
ele, Claudia Leitte e Jennifer Lopez. Tenho certeza que essa 
música da Copa não vai emplacar, é uma porcaria. O que 
deve aparecer é alguma adaptação de um funk, uma paródia, 
é mais provável que seja alguma coisa por aP', disse ele.

Diário de Cannes: O  misterioso caso de
avião desaparecido vai virar filme

O misterioso desaparecimento do voo MH370 da Malay- 
sían Airlines ainda nem foi esclarecido, mas o projeto de 
um filme sobre a história já está sendo desenvolvido, com 
um forte cheiro de oportunismo. A direção é de Rupesh 
Paul, responsável por ciladas como "Saint Dracula 3D" 
e "Kama Sutra 3D". "Vanishing Act", como está sendo 
chamado, já está recebendo uma atenção negativa na 
internet. Um trailer promocional do filme publicado no 
YouTube teve 40 mil visitas e recebeu 144 cliques de 
"discurtir", contra 55 "curtir". As informações são da 
revista "Hollywood Repórter".

Útefiexãa da Semana
"Não me preocupo com o que sou na opinião dos outros quanto o que sou 

em minha opinião; precisamos ser ricos de si mesmo e não por empréstimo"
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HORIZONTAIS

I .  Freiras, em inglês (4)
4. Sem importância (plural). (8)
8. Colocar dentro de uma jaula. (8)
9. Tipo de planta. (4)
1 0 . _do ofício. (5)
I I .  Descuidados, negligentes. (7)
13. Escapar de, evitar. (6)
IS . Embriagados. (6)
18. Pessoa que só se preocupa com sl mesma. (7) 
20. Fazer eco. (5)
23. _ _  Celcius, subdivisões da escala Celcius. (4)
24. Que nasceu (feminino, plural). (8)
25. Moldado. (8)
26. 365 dias (plural). (4)

VERTICAIS

2 .  ___Eleitorais. (5)
3. Fruto do mar. em inglês. (7)
4. Ato de cair, em Inglês. (4)
5. Entrar, surgir com ímpeto. (8)
6. Usados para lubrificar máquinas. (5)
7. Pequena cavidade. (7)
10. Número um, em inglês. (3)
12. Grã-____ , uma das Ilhas Britânicas. (8)
14. Vigarista. (7)
16. Mulher que trabalha na roça. (7)
17. Acontecer, suceder, haver. (3)
19. Isento, livre. (5)
21. Que tem avareza. (5)
22. É, revista de circulação semanal. (4)
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SA4C aucA. cu rOo TÕ muiTO ewri 
NTO. TÕ SCNTINPO que AS PCSSOAS 
rXo % «íASTANpo PS mim. /üo 
eom\eo sNTSNPse. ms pala, su

fOÜ muiTO CWATO» TÕ SSTVAéAPO*

SUA sirm o POP quE su NKo tÕ 
snrsNPSNPO. Tsm mnts qus 

AÇMA qus EU PALO PSmAlS, mAS su 
Nlo PALO PSMAlS. £ qus su qOSTO

PE ms sYpesssAQ, sase?

S8I lÂ AT£ PA9ECS qUE su sou
/>t0UmA PEA6A. EU PMt&CO UMA 

P9A6At P09 quE PEAdAS NZO
COISAS mUITO LEÓAIS PS SER. 

JUCA? ONPB VOCe VAI? 3UCA?

7
^o*LÓbcopo da ^emana

juntas com inspiração sadomasoquista

Madonna e Katy Perry fizeram  um ensaio de inspira
ção sadomasô para a V Magazine. Alguma imagens 

foram postadas no Instagram da revista. As divas 
pop foram clicadas por Steven Klein, com direção 
de Gíovannl Bíanco. A divulgação do ensaio foi 
precedido de uma série de dicas de Madonna 
e Katy Perry nas redes sociais. O "nam oro" das 
duas vem crescendo recentem ente. Madge já 
havia chamado Katy para ser curadorado do 

seu projeto Art For Freedom .

Áries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana, o seu planeta re
gente Marte, findará o movimento 
retrógrado e os arianos perceberão 
uma flutdez maior em suas atitudes 
e projetos. Questões vinculadas 
aos relacio-namentos e parcerias 
tendem também a melhorar a 
partir de agora. É uma semana 
interes-sante para você desen
volver acordos e objetivos que 
envolvam outras pessoas, ariano.

^ Leão
22/07 a 22/08

0  Sol, regente leonino, muda o 
movimento essa semana, passan
do a atuar no signo de Gêmeos, 
onde enfatiza a inteligência, a co
municação e os contatos. E Marte 
também mudará o movimento, 
estimulando a busca de acordos 
e de entendimentos em suas par
cerias e rela-ções.

de 23/05 a 29/05

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Relacionamentos e parcerias ga
nham uma nova dimensão na vida 
dos sagitarianos com o ingresso do 
Sol no signo oposto ao seu. í  um 
momento que enfatiza o contato 
com novas pessoas e a renovação 
das relações existentes. E o novo 
movimento do planeta Marte 
estimula projetos vinculados a 
amigos, grupos e instituições.

I

Touro
de 21/04 a 20/05

Os taurinos perceberão a partir 
desta semana uma fluidez maior 
nas questões profissionais e rela
cionadas à qualidade de vida, à 
saúde e às parcerias de trabalho. O 
planeta Marte muda o movimento 
e o Sol passa a atuar no signo de 
Gêmeos enfatizando a utilização 
inteligente dos potenciais taurinos.

Virgem
de 23/08 a 22/09

No alto do céu astrológico virgi- 
niano, passa a se movimentar o 
Sol, estimulando a carreira e os 
conhecimentos e contatos ligados à 
atividade profissional. E a mudança 
de movimento do planeta Marte 
estimulará o fluir mais espontâneo 
das questões ligadas às parcerias, à 
expres-são de talentos e também 
às situações materiais.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Nesta semana o Sol passa a atuar 
em seu signo indicando o início 
de uma nova etapa de de-sen- 
volvimento aos geminianos, em
bora ainda haja muitas questões 
pendentes que você necessitará 
concluir, t também a semana 
de mudança do movimento do 
planeta Marte, o que se refletirá 
numa melhoria na vida afetiva dos 
geminianos.

23/09 a 22/10
Boa notícia astrológica aos libria- 
nosl Nesta semana o planeta Marte 
findará o movimento retrógrado 
em seu signo e você perceberá 
grandes melhorias em seus relacio
namentos e também em questões 
ligadas à individualidade, à iniciati
va e a atitudes mais assertivas. E o 
novo movimento do Sol estimula 
estudos e viagens, libriano.

^ fti^ C ân cer
de 21/06 a 21/07

Nesta semana com o novo movi
mento do planeta Marte, os can- 
cerianos perceberão melhorias 
na vida doméstica, nas questões 
emocionais, nos relacionamentos 
e parcerias, i  um momento em 
que as coisas começam a fluir com 
mais naturalidade. É também a 
semana em que o Sol ingressa o 
signo anterior ao seu, pedindo um 
momento mais contemplativo e 
introspectivo.

fome. hftp //hofOi€Opoyiftyoé.i/ot.com̂/

Caça Palavras

*  Escorpião 
^ ÍÍP d e  23/10 a 21/11
0  ingresso do Sol no signo de Gê
meos, aliado ao novo movimen
to do planeta Marte, indica uma 
semana de importante conscien
tização e transformações nos es- 
corpianos. é o momento de você 
se conscientizar mais sobre a sua 
dualidade, sobre a ambivalência de 
determinadas questões emocionais 
e também sobre os fatores psico
lógicos e emocionais que regem 
os seus relacionamentos.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Esta é uma semana importante 
para o desenvolvimento profis
sional dos capricornianos. Está re
presentada astrologicamente pelo 
ingresso do Sol no signo de Gême
os, que enfatiza os conhecimentos 
e contatos relacionados ao âmbito 
profissional. E também é o novo 
movimento do planeta Marte no 
setor de carreira, o que estimulará 
melhorias em acordos e parcerias 
de trabalho, capricorniano.

Aquário 
^ ^ d e  21/01 a 19/02
0  Sol passará a atuar nesta se
mana no signo de Gêmeos, que 
é de elemento ar como Aquário, 
estimulando a troca intelectual, os 
aprendizados e uma maior leveza 
diante das situações do cotidiano. A 
vida afetiva ganha um novo colorido 
e será importante dialogar com seu 
parceiro. É também a semana em 
que Marte muda o movimento e as 
questões iigadas a estudos, viagens 
e justiça, estarão estimuladas.

Peixes 
4f^ à e  20/02 a 20/03
No início desta semana, o planeta 
Marte findará o movimento re
trógrado estimulando melhorias 
nos negócios e nas parcerias dos 
piscianos. Você se sentirá mais con
fiante e assertivo em situações que 
dependem de outras pessoas, t uma 
energia que enfatiza a colaboração, 
a união e a intimidade. E o ingresso 
do Sol no signo de Gêmeos esti
mulará novas situações no âmbito 
doméstico e familiar dos piscianos.
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A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornaliffinoticiasdelencois.com.br 

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

Cardápio: Tniâo Gordo, vHnpx Carrwuiro. Cams Saca ̂ cêSofada^ CasuOnfia d$ ̂ orco, 
LaitcãJU m m  O m , Mandioca Ctnayà^ ̂ pimaníada, Cm^mça Totm m , Çouva,
(^iaijo Miruifú,<$attana ^rita, SaCadas CfocanUa.

http://rochacuca.%3com.br/8
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Silvia e Cesar

Benedetti e Juliane

No último sábado, 17, foi comemorado o Día 
Internacional de Luta Contra a Homofobía.

Em homenagem a este dia tão importante, 
a Diretoria de Cultura de Lençóis Paulista presen
teou a população com o espetáculo "10ponto948", 
realizado na Casa da Cultura.

O teatro musical foi aplaudido de pé pelo 
público. No final, os artistas tiraram várias fotos 
com as pessoas que marcaram presença na peça.

Também no Estilo Lençóis desta semana, as 
fotos do baile em comemoração ao dia das mães 
que ocorreu no clube Marimbondo.

Momentos especiais onde diversas mamães 
foram homenageadas ao lado de seus familiares.

Muitas felicidades para todas as mães lenço- 
enses que são verdadeiras lutadoras e guerreiras.

André e Sabrína

Cíntia c Fabricio

Elenco foi recebido pelo público com muito carinho

Angela e Valdir

Claudia e Othon

0  FUTURO EM SUAS MÃOS

OCXOP

CARIMBOS LENÇÓIS
3263-2677 bueno@netstyle.com Mr

Rua Joâo Capoani, 71 • Núct€&

Luiz e Rafaela Rita e Mareio

Aniversariantes Da Seniana

Carina Cristina de Camargo 24.05 Juliana Cristina Angélico 26.05 Daise Oliver dos Santos 27.05 Maria Santa 28.05 Bruna Dias da Silva 24.05

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

^NUNCIk

(14) 3263-1062

www.noticiasdelencois.com.br
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João Bosco e Vinícius
Cantores Sertanejos
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