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Palestra marca Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil
Profissionais da educação se reuniram na última quarta-feira, 22, para discutir ações contra o abuso de menores

Para conscientizar di
retores de escolas e coordena
dores» um evento foi realiza
do e teve como ponto chave 
uma palestra ministrada pela 
psicolerapeuta Salete Cortez.

Na palestra, o foco 
principal se baseou nas con
sequências físicas e psicoló
gicas causadas pelo abuso 
sexual infantil e na impor
tância do envolvimento dos 
profissionais da educação 
para combater esta prática.

Dificuldade no aprendi
zado e mudanças de compor
tamento são algumas das ca
racterísticas encontradas em 
crianças que foram abusadas.
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Programa 
valoriza música 

brasileira
O N atura M usical 

lança neste ano um edital 
dedicado à produção musi- 

íl do Estado de São Paulo. 
O Edital é realiza

do por meio do incentivo 
do PROAC e vai destinar 
R$ 1 m ilhão a projetos 
em diferentes form atos.

Para participar do Edi
tal, os projetos devem se ha
bilitar para patrocínio junto 
à Lei de Incentivo Estadual.
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Zilor recebe 
escola móvel 

do SENAI
D esenvolvida pelo 

SENAI de Lençóis Fau
sta, em parceria com a 

empresa Case IH, a escola 
móvel foi criada para aten
der a crescente demanda 
do setor sucroenergético 
por pessoas capacitadas.

A unidade móvel foi 
lançada durante a 21* edição 
da Agrishow, principal feira 
do agronegócio do país, e 
custou 1,8 milhão ao SENAI.

Segundo Claudia Ku- 
nimi, coordenadora de Plane
jamento e Desenvolvimento 
de Pessoas da Zilor, é mais 
um benefício para a indústria.
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Conheça 
mais sobre o 
Psicodrama
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Dh de sol, com imoeiro 
ao amanhecer. As niA êns 
aumentam no decorrer da

tarde.

’ O abuso sexual contra crianças e adolescentes deixa marcas para o resto da vida e precisa da atenção especial dos esducadores

Prefeitura libera auxílio-transporte para estudantes
uc

Pagamento será realizado pelo BB (Agência Cidade do Livro)^ localizado na Rua Olavo Bilac, 165, Vila Irerê

A Prefeitura M uni
cipal de Lençóis Paulista 
liberou nesta semana, R$ 
294,078 mil para o paga
mento do auxílio-transpor
te referente aos meses de 
fevereiro, março e abril.

Também ocorreu uma 
reunião entre a Prefeita 
Bcl Lorenzetti e represen
tantes dos estudantes, que 
buscavam informações so
bre as recentes alterações 
da legislação municipal.

No encontro, os uni
versitários solicitaram  a 
alteração do cronograma 
de pagamento do reembol
so. Quase mil estudantes 
serão beneficiados pelo 
auxílio-transporte este ano.
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Competição 
de damas no 

Grêmio
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2 OPINIÃO

Bruno Caetano é diretor su- 
perintendente do SebraeSP.

Segmentação de 
mercado. O que é 

isso afinal?
Segmentação de merca

do. Certamente você já ouviu 
falar disso. Em linhas gerais, 
significa definir um público-al- 
vo, isto é, um grupo de consu
midores com perfil semelhan
te, e trabalhar para suprir as 
necessidades e os desejos dele.

O raciocínio é sim 
ples: não dá para agradar 
a todos ao mesmo tempo. 
Empresário que desconside
ra isso atira para qualquer 
lado e acaba não acertando 
em nada. O empreendimen
to fica sem direcionamento 
e os resultados são fracos.

Restaurante por quilo 
não é alta gastronomia, loja 
de roupas populares e baratas 
não se aventura com itens de 
grife e caros. Por isso, a chave 
é manter o foco em clientes 
com os mesmos interesses.

A segmentação vale 
para qualquer empresa, in
dependente do porte ou ramo. 
Permite uma aproximação 
maior com o consumidor e 
cria oportunidades para apro

veitar lacunas pouco ou não 
exploradas pela concorrência.

A lém  d isso, to rna  
mais fácil detectar mudan
ças no mercado e adaptar- 
se a e las com  rapidez.

Para  d e t e r m i n a r  
exatamente quem  é seu 
cliente, é preciso conside
rar uma série de variáveis.

Entre esses fatores estão 
as características geográficas 
como microrregiâo, cidade e 
Estado de atuação do negócio.

M a s  lem bre -se  de 
que o comércio eletrônico 
derrubou muitos limites im
postos pela distância física.

Pense também nas con
dições demográficas como ida
de, sexo, educação, ocupação, 
renda, ciasse social, estado civil.

As pessoas  podem 
ainda ser agrupadas pelo 
estilo de vida, que baliza os 
valores atribuídos ao pro
duto ou serviço, e pela per
sonalidade (extrovertidos, 
conservadores, arrojados).

Ainda é possível seg
mentar em função do uso 
(lazer ou profissional) ou be
nefício esperado (economia, 
durabilidade e qualidade).

Todos esses elemen
tos se inter-relacionam e 
contribuem para entender o 
comportamento do cliente.

É possível ainda ex
plorar subgrupos, ou seja, os 
nichos. Exemplo: lojas que 
vendem camisetas com es
tampas de bandas de rock.

No entanto, trabalhar 
com nichos exige conhecer 
muito bem o público, pois este 
quer algo mais do que o trivial.

Conqu i s ta r  o c o n 
sumidor é uma tarefa per
m anente e a segmenta 
ção é o m elhor cam inho 
para atingir esse objetivo.

Michel R im ilho
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Editorial
Por mais que a socie

dade esconda ou as almas se 
calem, todos sabem que o 
abuso e à exploração sexual 
in&ntil se tomou um problema 
relacionado à saúde pública.

Com 0 avanço da In
ternet e a adolescência pre
coce, meninos e meninas se 
tomam alvos nas mãos de 
pedóíilos que só causam tris
teza e angústia nas famílias.

Muitas vezes, o ali- 
ciador é bastante conhe
cido da família ou mem
bro integrante da mesma.

O medo e as ameaças 
constantes impedem que de
núncias sejam feitas e o pro
blema só tende a se agravar.

Na semana passada, em

lembrança do Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Ex
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, uma pales
tra foi realizada na Diretoria 
Municipal de Educação para 
conscientizar diretores de 
escolas, vice-diretores e co
ordenadores sobre o assunto.

A psicoterapeuta Salete 
Cortez, falou sobre as marcas 
físicas e psicológicas causadas 
pelo abuso sexual infantil e a 
importância do envolvimento 
dos profissionais da educação 
para combater esta prática.

Sem dúvidas, um mo
mento importante para re
fletir e buscar soluções para 
amenizar o problema na ci
dade de Lençóis Pâulisfà?

Vale ressaltar que so
mente neste ano, dois casos 
de abuso já foram constata
dos no município, um envol
vendo uma rede de pedofilia.

Também evidencia
mos a liberação do auxilio- 
transporte para diversos 
estudan tes lençoenses.

A informação da dispo- 
nibilização do beneficio causou 
muitas controvérsias, já que o 
pagamento não será integral.

A Prefeitura informou 
que 0 município passa por 
momentos difíceis por con
ta das políticas econômicas 
fixadas pelo Governo Fede
ral que causaram queda de 
arrecadação, mas mesmo as
sim vai gãnittir o benefício

para quase mil estudantes.
Ainda com muito 

*'pano pra manga’*, estudan
tes estão se mobilizando e 
irão reivindicar seus direitos 
em manifestação que ocorre
rá amanhã na Concha Acús
tica, a partir do meio dia.

Confira ainda: Natura 
Musical abre espaço pan no
vos talentos da música bra.siid- 
ra; Zilor recebe escola móv«^ 
desenvolvida pelo SEh  ̂-M: 
Psicodrama e a recuperação 
da criatividade; Novos casos 
de dengue são constatados 
em Lençóis; Uma história 
de rivalidade e amor; Dupla 
sertaneja Patrícia e Helder se
gue carreira rumo ao sucesso 
e muito mais. Boa leitura!

Mercado 
publicitário e 

as MPEs
Eduardo Pugnali é  gerente 
de Inteligência de Mercado 
do Sebrae-SP.

Mais que nunca é preci
so acabar com o mito de que 
a publicidade é algo restrito 
apenas às grandes empresas.

Basta uma visão apura
da para perceber que os pe
quenos negócios não podem 
ficar à margem da publicidade 
e do contato com o público.

Por isso, eu chamo 
a atenção do mercado pu
blicitário para a dimensão 
do setor das micro e pe
quenas empresas (MPEs).

ignorar um segmento que 
responde por 99% das empresas 
do país beira o incompreensh/el.

Trata-se de um merca
do que, pela sua Importân
cia, deveria fazer com que 
as agências de publicidade e 
anunciantes tivessem fortes 
motivos para olhar com mais 
atenção para um dos mais es
tratégicos setores da economia 
brasileira. Isso tem acontecido?

A eficiência das propa
gandas desenvolvidas pelas 
grandes agências de publici
dade para o universo de 1% 
das empresas de médio e 
grande porte é indiscutível.

Sem dúvida um mer
cado seleto, que movimenta 
milhões de reais por melo da 
veiculação de filmes de alguns 
segundos, que custam cente
nas de milhares de reais por 
exibição em cadeia nacional, 
ou com os milhares de outdo- 
ors espalhados por todo o país.

M a s  a pub lic idade 
não se limita a grandes cam
panhas na TV ou em qual
quer outra mídia de massa.

Vivemos um período 
em que os donos de peque
nos negócios têm a oportu
nidade de construir e con
versar com sua audiência 
por meio de novos canais.

O que falta, na reali
dade, é unir as pontas dos 
mercados publicitários de pe
quenas e médias agências e 
dos empreendedores de co
mércio, indústria e serviços.

É preciso aproximar 
as agências que desenvol
vem trabalhos voltados às 
em presas pequeno  po r
te - há interesse e mercado, 
uma demanda represada.

Basta que preencham a 
lacuna e ofereçam alternativas 
acessíveis que deem resultados.

Com relath/amente pou
co dinheiro pode-se produzir 
uma Infinidade de soluções 
como Impressos, websites, 
materiais para ponto-de-ven- 
da, eventos, entre outros.

As redes sociais, um 
investimento relativamen

te barato, representam um 
campo fértil para esses em
preendedores alavancarem 
seus produtos e serviços.

Isso porque é cada vez 
maior 0 número de MPEs Inte
ressadas em desenvolver pla
taformas digitais de negócios; 
seja um site de e-commerce 
ou uma fan page • ou ambos.

Hoje, com a populari
zação dos smartphones, au
mentou significativamente a 
visibilidade das redes sociais 
e 0 alcance de peças e cam
panhas produzidas com muita 
criatividade e pouca verba.

E isso tem o poder de 
aumentar exponenclatmen- 
te a aproximação entre os 
empresários, seus consumi
dores e potenciais clientes 
por meio da oferta de con
teúdos bem trabalhados e 
posicionamentos bem feitos.

Campanhas bem feitas, 
voltadas para esse segmento, 
têm grande chance de adesão.

Trata-se de uma opor
tunidade que ainda não foi 
devidamente explorada. Aqui 
vale salientar que as M PEs 
respondem por 25%  do PIB 
nacional e concentram 68% 
da força de trabalho do país.

Hoje, o empreende- 
dorlsmo por oportunidade 
atinge 71%  daqueles que 
sonham em abrir o próprio 
negócio, o melhor resultado 
em 12 anos. Um filão que 
não pode ser desprezado.
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Pesquisadores e governo não chegam a acordo sobre pesquisa clínica

Membros da Aliança Pes
quisa Clínica e Ministério 
da Saúde ainda não en
traram em acordo sobre 
0 sistema a ser adotado 
para autorizar pesquisas

clínicas no Brasil. “Nós 
temos prazo. A pesqui
sa clínica tá fugindo do 
Brasil”, avalia o médico 
representante da Aliança, 
Luís Russo, depois de reu

nião realizada nesta sema
na com representantes do 
ministério e do grupo de 
trabalho criado para deba
ter o modelo regulatório 
da pesquisa clínica o país.

Escolas receberão em junho resultados da ANA

No mês que vem, as escolas 
receberão os resultados da 
Avaliação Nacional da Al
fabetização (ANA). Além 
dos resultados, as escolas

terão acesso a uma contex- 
tualízação, com dados de 
infi^estrutura, corpo docen
te e nível socioeconômico, 
segundo explicou na última

terça-feira, 27, o presiden
te do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei
xeira (Inep), Chico Soares.

Movimentos sociais preveem disputa para regulamentar PEC

Nem a demora de 15 anos 
diminuiu o entusiasmo com 
que militantes reagiram à 
^)Tovação, nesta semana, da 
Proposta de Emenda à Cons
tituição (PEC) do Trabalho

Escravo no Senado. Aprova
do por unanimidade, o texto 
altera o artigo 243 da Consti
tuição Federal - que já previa 
a expropríaçâo de terras usa
das para o plantio de plantas

psicotrópicas -, autorizan
do o Estado a desapropriar 
também os imóveis urbanos 
e rurais onde for constata
da a exploração de traba
lho análogo à escravidão.

Senado aprova MP que aumenta limite de financiamento do BNDES

O plenário do Senado apro
vou na última quarta-feira, 
28, a Medida Provisória 
633/2013, que aumenta o

limite de financiamento do 
Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e So
cial (BNDES) e transfere para

a Caixa Econômica Federal 
(CEF) a defesa das ações do 
Fundo de Compensação de 
Variações Salariais (FCVS).

Empresas propõem que bebidas sejam tributadas pelo preço de fábrica

O modelo de tributação 
das bebidas frias (cerve
jas, refrigerantes, refres- 
cos e isotônicos) pode
rá m udar nos próximos 
meses, quando a primeira

parcela do aumento de im
postos entrar em vigor. 
Segundo o presidente da 
A ssociação  B rasile ira  
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmuc-

ci, o Ministério da Fazen
da concordou em receber, 
em até 60 dias, a proposto 
de um novo sistema tri
butário elaborada pelos 
representantes do setor.
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CIDADES 3
Ações para o combate ao abuso sexual infantil
A palestrante e psicoterapeuta Salete Cortez, alertou diversos educadores sobre a importância da luta contra esta prática
Elder Ibanhez

Para conscientizar dire
tores de escolas, vice-diretores 
e coordenadores, aconteceu 
na última quarta-feira, 22, na 
Diretoria Municipal de Edu
cação (DME), um evento 
que teve como ponto chave 
uma palestra realizada pela 
psicoterapeuta Salete Cortez.

De acordo com a es
pecialista, devido aos altos 
índices de incidência e as 
consequências para o desen
volvimento cognitivo, afetivo 
e social da vítima e de sua 
família, o abuso sexual tem 
sido considerado um grave 
problema de saúde pública.

Na palestra realizada 
através de uma parceria entre 
a DME, 0 Conselho Munici
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e 
o Conselho Tutelar, as conse
quências físicas e psicológicas 
causadas pelo abuso sexual 
contra crianças e adolescentes 
e a importância do envolvi
mento dos profissionais da 
educação para combater esta 
prática, foram o foco principal.

Dificuldade no apren
dizado, mudanças de com

portamento, sintomas de De
pressão e de Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático, são 
algumas das características 
encontradas em crianças que 
foram abusadas sexualmente.

Muitas vezes, são evi
dências que passam desper
cebidas pelos educadores 
nas redes de ensino, mas 
que podem ajudar a resol
ver e amenizar os efeitos do 
abuso na vida destes alunos.

No dia 18 de maio, foi 
comemorado o Dia Nacio
nal de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

Nesta luta, além da sub- 
notificação ser um problema, 
as condições do IML onde a 
vítima se submeterá a exames, 
não apresenta boas condições 
para o devido atendimento.

Professores devem fi
car atentos as mudanças de 
comportamento que podem 
ocorrer nestas crianças e ado
lescentes como sintomas de 
depressão, agitação, crises de 
ansiedade, isolamento, dese
nhos que revelam característi
cas do abusador, entre outros.

Salete também enfetiza 
que 0 engajamento de todos

ÊOO

Palestra contou com o apoio de (6\fersos profissionais

Salete, especialista em SexuaMade pém VSP

nesta luta é o que irá fazer 
a diferença na sociedade.

R ecentem ente, em 
Lençóis Paulista, foram 
presos por suspeita de abu
so sexual, um advogado e 
um empresário que supos
tamente estaria envolvido 
em uma rede de pedofilia.

Casos como estes estão 
aumentando consideravel
mente em todo o país e preci
sam da atenção da população 
e, principalmente, dos educa
dores que lidam diariamente 
com crianças e adolescentes.

“A ausência da família 
no processo do aprendizado 
tem comprometido o desen
volvimento de nossos adoles
centes que sem a proteção dos 
pais ficam vulneráveis a toda 
influência negativa, gerando 
conflitos no espaço de suas 
relações sociais, a escola”, 
afirma o conselheiro tute-

X

lar, Rogério Pereira Gomes.
E na fase escolar e no 

aprendizado diário que crian
ças e adolescentes aprendem 
sobre as bases que iião funda
mentar suas escolhas na yida. 
Por isso, é importante que nes
ta fase, elas tenham a ajuda 
dos educadores para identi

ficar atos de violência sexual.
Segundo os membros 

do Conselho, estas ações se
rão
melhor os educadores a obser
var 0 comportamento dos alu
nos, incentivando a denúncia.

O abuso que cala a alma
»

O abuso sexual não 
escolhe raça, etnia, cor ou 
condição social. Ele tem sido 
um fenômeno encontrado 
em todas as classes sociais.

Esta forma de violên
cia pode ser definida como 
qualquer contato ou intera
ção entre uma criança ou 
adolescente (menor de 14 
anos) com alguém em estágio 
psicossexual mais avançado 
de desenvolvimento, onde a 
mesma esteja sendo usada 
para estimulação sexual e 
sem consentimento explícito.

Para a psicoterapeuta 
Salete Cortez, “esta interação 
sexual pode incluir situações 
onde haja contato físico como 
toques, carícias, sexo oral ou 
relações com penetração”. Ela 
também explica que é consi
derado abuso sexual, “situa
ções as quais não há contato

físico, tais como voyeurismo, 
assédio e exibicionismo”.

A verdade é que na 
maioria das vezes, o abusa
dor é uma pessoa próxima e 
conhecida e, desta forma, a 
vítima faz pouca resistência.

A denúncia é um pas
so importante no combate ao 
abuso e à exploração sexual 
infantil, já  que em muitos ca
sos, o crime é cometido por 
pessoas próximas que desem
penham o papel de cuidador.

Vale ressaltar que em 
61,7% dos casos, alguém já sa
bia do abuso e não denunciou.

Quando uma criança é 
abusada, ela se toma vítima e 
testemunha ao mesmo tempo.

Neste sentido, pode-se 
supor que os efeitos da reve
lação serão mais perigosos 
do que o próprio abuso, o que 
gera mais angústia, medo e 
ajuda a manter o silêncio.

Salete explica que o 
abuso sexual é desencadea
do e mantido por uma com
plexa dinâmica familiar: A 
“Síndrome do Segredo” .

A “Síndrome do Segre
do” está diretamente ligada ao 
repúdio social intenso que o 
agressor pode gerar devido

ao fato de sua psicopatolo- 
gia ser a pedofilia. Então, o 
abusador e/ou a família se 
protege nesta teia de segredo 
à custa de ameaças e barga
nhas feitas à criança abusada.

O abusador muitas ve
zes culpa a criança pela res
ponsabilidade do ocorrido ou 
ainda pelas consequências 
caso ela venha a revelar o 
abuso, culpando-a se ele (pai, 
padrasto, padrinho ou outro) 
for para a cadeia e também 
pela tristeza da mãe. Desta 
forma, a responsabilidade que 
sente pela prática abusiva, so
mado ao sentimento de culpa 
são os elementos que mantém 
a “Síndrome do Segredo”.

“O preconceito para 
com o assunto é o maior pro
blema, já que provoca descon
forto. A prevenção é possível 
e há inúmeros programas que 
obtém ótimos resultados”, 
finaliza a psicoterapeuta.

Para denunciar, basta 
ligar para o “Disque 100”, 
uma ferramenta rápida e 
que assegura total sigilo.

Em 24 horas após a 
ligação, a denúncia é enca
minhada ao representante do 
Ministério Público da cidade.
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Equipe gestora das escolas municipais estava atenta

Programa valoriza música brasileira e abre espaço para novos talentos
Da Redação

O N atura M usical, 
programa de valorização 
da música brasileira que há 
nove anos patrocina novos 
talentos, artistas consagra
dos em momentos emblemá
ticos da carreira e projetos 
de preservação de legado e 
formação musical em todo 
0 Brasil, lança neste ano um 
edital dedicado exclusiva
mente à produção musical 
do Estado de São Paulo.

O Edital Natura Mu
sical São Paulo é realizado 
por meio do incentivo do 
PROAC e vai destinar R$ 1 
milhão a projetos em dife
rentes formatos, como CDs, 
DVDs, tumês, documentá
rios, livros, etc, incluindo 
uma modalidade de patro
cínio dedicada à difusão da 
música brasileira por meio 
de conteúdos e novos forma
tos para o ambiente digital.

As inscrições são 
gratuitas e vão até o dia 6 
de junho. Para participar 
do edital, os projetos de

vem se habilitar para pa
trocínio junto à Lei de In
centivo Estadual PROAC.

A aprovação da Lei 
de Incentivo não é necessá
ria no momento de inscri
ção, mas será exigida caso 
o projeto seja selecionado.

Em todo o país, o pro
grama vai destinar o valor 
total de 6,4 milhões, por 
meio do edital nacional em 
acordo com as Leis Roua- 
net e do Audiovisual, e de 
editais nos estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia e Pará, 
por meio da Lei do ICMS.

Com m ais de 220 
projetos e 1.000 produtos 
culturais patrocinados, entre 
CDs, DVDs, shows, livros, 
pesquisas, documentários, 
exposições, acervos, en
tre outros, impactando um 
público de um milhão de 
pessoas, o programa ocu
pa hoje posição única no 
mercado musical brasilei
ro como fonte de recursos 
para a viabilização de pro
jetos em várias plataformas.

A fu sM  incentiva a formação de novos músicos

M an tém  tam bém  
uma ativa plataforma digi
tal e webrádio com 24 ho
ras de programação diária.

A criação do edital 
em São Paulo reconhece a 
importância do estado na 
produção musical brasileira.

Responsável por um 
dos maiores volumes de pro
postas do edital nacional, 
de 2012 para 2013 houve 
um crescimento em tomo de 
40% do volume de propostas.

“Nas reuniões da co
missão de especialistas fi
cou muito difícil selecionar 
este ou aquele projeto, pois 
havia muitas propostas de 
alto nível e igualmente in
teressantes sob o ponto de 
vista dos critérios que ana
lisamos”, conta Fernanda 
Paiva, gerente de Apoios 
e Patrocínios da Natura.

O N atura M usical 
apoia iniciativas culturais 
de diversas áreas artísticas

que tenham a música bra
sileira como foco em três 
vertentes de atuação; pro
jetos emblemáticos de íco
nes da música brasileira, 
que representam  marcos 
de carreira para os artis
tas, com grande potencial 
de reverberação  com o 
público; trabalhos inédi
tos de novos artistas que 
despertam  in teresse  da 
crítica e do público, com 
potencial para elevar suas 
carreiras a um novo pata
mar no curto prazo com o 
apoio do Natura Musical, 
e iniciativas voltadas para 
a preservação e difusão 
de conteúdos de m úsica 
de raiz, regional, folcló
rica, de caráter histórico 
ou antropológico, e ainda 
projetos de valorização da 
cultura regional e de for
mação de novos músicos.

Os e d ita is  N a tu 
ra M usical são voltados 
para pessoas físicas e ju 
rídicas, produtores, pro
m otores, com panhias e 
ou tras in stitu ições que

d esen v o lv am  a t iv id a 
des artísticas e culturais.

O s p ro p o n e n te s  
do edital São Paulo não 
p rec isam  te r  o re g is 
tro prévio  no PROAC.

A inscrição do projeto 
na Lei de Incentivo pode ser 
feita simultaneamente, já  
que a aprovação no PROAC 
só será exigida caso o pro
jeto seja pré-selecionado.

Os interessados em 
participar do edital devem 
acessar o portal www. 
n a tu ra m u s ic a l.c o m .b r .

Lá o proponente en
contrará 0 regulam ento 
do edital na íntegra, além 
do direcionam ento para 
o form ulário eletrônico 
e planilha orçam entária.

Serviço

Edital Natura Musical 
Quando: De 6 de maio a 6 
de junho de 2014 
Inscrições através do site: 
www.naturamusicaLcom.br 
Divulgação dos seleciona
dos: até dezembro de 2014

Zilor vai receber escola móvel para capacitação de profissionais
Da Redação

D esenvolvida pelo 
Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial (SENAI) 
de Lençóis Paulista, em par
ceria com a empresa Case 
IH, que implantou os simu
ladores das colhedoras, a es
cola móvel foi criada para 
atender a crescente deman
da do setor sucroenergético 
por pessoas capacitadas.

A unidade móvel foi 
lançada durante a 21* edição 
da Agrishow, principal feira 
do agronegócio do país, e 
custou 1,8 milhão ao SENAI.

Everson de Aro Capo-

bianco, diretor do SENAI de 
Lençóis Paulista, informou 
que a carreta é equipada com 
instrumentos e comandos 
idênticos aos das colhedoras 
e funcionará como um simu
lador. “Os alunos poderão 
aprender e treinar as mano
bras e operações da colhei
ta, em um ambiente seguro, 
propício para o ap rend ido  e 
sob a orientação de professo
res do SENAI. É um pedido 
do setor e estamos sempre em 
contato com as empresas para 
ouvir e atender essas deman
das”, destaca Capobianco.

Nesta semana a carreta 
foi levada para a Unidade

c/)Quatá da Zilor, onde a em
presa tem a administração 
da área agrícola, para a ca- |  
pacitação de colaboradores.

Para Claudia Kunimi, 
coordenadora de Planeja
mento e Desenvolvimen
to de Pessoas da Zilor, a 
vantagem da escola móvel 
é a inovação a serviço do 
desenvolvimento dos cola
boradores. “A parceria com 
o SENAI traz benefícios 
para a indústria, que tem a 
oportunidade de melhorar 
as competências das pesso
as por meio de cursos bem 
direcionados e de aplicação 
prática” , afirma Claudia.

A unidade móvel fo i lançada durante a 21* edição da Agrishow

http://www.naturamusicaLcom.br
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Auxílío-transporte é liberado em Lençóis
Ao todo, serão beneficiados 989 estudantes lençoenses de cursos universitários
Eldgr Ibanhez

A Prefeitura de Len
çóis Paulista liberou nesta se
mana, R$ 294,078 mil para o 
pagamento do auxílio-trans- 
porte referente aos meses 
de fevereiro, março e abril.

O pagamento está 
sendo realizado pelo Banco 
do Brasil (Agência Cidade 
do Livro), localizado na Rua 
Olavo Bilac, 165, Vila Irerê.

Em virtude do au
mento do número de estudan
tes beneficiados pelo auxílio 
e da necessidade de retirada e 
cadastro do cartão para o re
cebimento, o Banco do Brasil 
realiza hoje, 30, o atendimen
to aos estudantes em horário 
diferenciado, das 9h às 12h.

Nesta semana hou
ve uma reunião entre a 
Prefeita Bel e represen
tantes dos estudantes, que 
buscavam informações so
bre as recentes alterações 
da legislação municipal.

Neste encontro foi 
solicitado a alteração do 
cronograma de pagamen
to do reembolso. Através 
do Decreto Executivo n° 
183/2014 0 cronograma foi 
alterado da seguinte forma:

Para estudantes com 
renda familiar de até 5 (cinco) 
salários-mínimos, o reembol
so será de 80% quanto aos va
lores de fevereiro a setembro 
de 2014 e 50% dos valores de 
outubro a dezembro de 2014.

Para estudantes com 
renda familiar entre 5 (cinco) 
e 10 (dez) salários-mínimos, 
o reembolso será de 40% 
quanto aos valores de feve
reiro a setembro de 2014 e 
30% quanto aos valores de 
outubro a dezembro de 2014.

Como Já foi liberado 
0 pagamento de fevereiro 
a abril, nesta semana, pela 
regra anterior, a prefeita Bel 
Lorenzetti determinou que a 
diferença seja paga aos estu
dantes na próxima semana.

Quase mil estudan
tes lençoenses serão be
neficiados em 2014 com o 
Auxílio Transporte, pago 
pela Prefeitura Municipal.

Esse número é pra
ticam ente 50% superior 
em com paração a 2013, 
q u an d o  665 e s tu d a n 
tes foram beneficiados.

Segundo a Prefeita Bel 
Lorenzetti, “apesar do mo
mento difícil, em virtude das 
políticas econômicas fixadas

pelo Governo Federal que 
causaram queda de arrecada
ção, com reflexos negativos 
no orçamento, a administra
ção municipal fez o possível 
para garantir o benefício e 
atender o crescente número 
de estudantes lençoenses”.

Auxílio TVansporte

O Auxílio Transporte é 
um benefício pago pela Pre
feitura Municipal a estudantes 
lençoenses que o requereram 
junto à Diretoria de Assis
tência e Promoção Social.

Neste ano, receberão 
auxílio transporte também 
estudantes que cursam fa
culdade em lençóis Paulista.

Além disso, o benefício 
foi estendido a estudantes já 
formados, que cursam outra 
faculdade e aqueles cursando 
pós-graduação e doutorado.

Hugo Valvassori, um 
dos representantes que se 
reuniu com a prefeita, apro
veitou a oportunidade para 
convidar todos a compa
recer na Concha Acústica, 
neste sábado, 31, ao meio 
dia. “O principal motivo de 
nosso manifesto é mostrar 
que não estamos calados 
diante da situação, e expor 
que a administração deve 
pensar melhor nos critérios 
de avaliação, para quem 
realmente precisa do auxi
lio”, finaliza o estudante.

Coluna da 
Transparência

Acom panhe aqui com o cada um dos órgãos
públicos ga sta  o seu dinheiro.

O resultado da licitação que teve por objeto a contra
tação de empresa para execução das obras de reforma 
do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari, sagrou vencedora a empresa l.F 
CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, que cotou o 
valor de R$ 136.759,62 para execução dos serviços.

Diego da Cunha Gomes é 
estudante de Direito.

“Nossa maior indig
nação é o fato de nos ter 
sido vendida a falsa pro
paganda de que iríamos 
receber o valor integral 
desembolsado até uma se
mana antes do pagamento, 
sendo que as autoridades 
já  sabiam que o orçamento 
não comportaria tal gas
to, desde o com eço do 
ano, segundo a prefeita”

Hugo Valvassori é 
estudante de Geografía.

“Diante da revolta em 
meio aos estudantes, da pro
messa não cumprida, onde 
vereadores chegaram a ô^- 
quentar ônibus de estudantes, 
para garantir o auxilio 100%, 
chegamos a um consenso de 
reivindicar. Deixamos claro 
que nosso manifesto não é 
baseado na lei, e sim, na mu
dança de última hora, pegan
do famílias desprevenidas”

Shelede Capriolli é 
estudante de Direito.

“O não pagam en
to do que foi “prom eti
do” gerou a revolta dos 
e s tu d a n te s , d ia n te  da 
grande prom oção fe ita  
do repasse de 100% de 
auxilio a todos. O obje
tivo do protesto é buscar 
o que é devido pra cada 
um, bem como possíveis 
mudanças no critério de 
seleção dos beneficiados”

A Prefeitura M unicipal de L en çóis P au lis
ta tom a público a licitação para apresentação 
de proposta de menor preço que tem por ob
jeto  a aquisição de um triturador de resíduos 
da construção c iv il. A sessão de pregão será 
realizada às lOh do dia 9 de junho de 2014.

A empresa vencedora da licitação que teve por 
objeto a aquisição de material didático apos- 
tilado para o ano letivo de 2014 dos alunos da 
rede municipal de ensino, foi a MINDLAB DO 
B R A SIL  CO M ÉRCIO  DE LIVRO S LTDA  
que cotou o valor global de R$ 110.399,00.

Foi aberta licitação para adaptação de veículo se- 
dan para o Corpo de Bombeiros de Lençóis Pau
lista. Além das especificações constantes no edi
tal, o carro terá que ser fornecido pela empresa 
vencedora com equipamento rádio móvel. O pre
gão acontecerá às 14h do dia 4 de junho de 2014.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

SAUDE

Psicodrama utiliza técnicas que ajudam a enfrentar conflitos
1

A técnica é uma abordagem da Psicologia que resgata a espontaneidade nas inter-relações humanas

Elder labanhez
.

Psicodrama parece até 
um termo muito difícil de 
entender, porém, é mais sim
ples do que se pode imaginar.

Em entrevista ao No
tícias de Lençóis, a psicó
loga formada pela Unesp 
de Bauru, Eide Tiemo Ra
mos, falou um pouco sobre 
a técnica bastante utilizada 
para favorecer a expres
são do mundo interno ou 
im aginário das pessoas.

Eide é esp ec ia lis
ta  em Psicodram a pelo 
IBAP. Ela atua na área clí
nica e como facilitadora

em program as de treina
mento e desenvolvimento 
em parceria com diversas 
em presas e institu ições.

Segundo a psicólo
ga, “o Psicodrama é uma 
abordagem da Psicologia, 
criado pelo médico rome
no Jacob Levy M oreno, 
ao perceber o valor tera
pêutico das dramatizações 
a partir de experiências 
com o teatro espontâneo”.

E la  e x p lic a  que 
“Moreno passou a desen
volver técnicas de ação 
livre na dramatização de 
papéis, que propicia a re
cuperação da criatividade.

Eide é psicóloga e especialista em Psicodrama

resgatando a espontanei
dade nas inter-relações” .

Em busca do auto- 
conhecim ento, o uso das 
técnicas de ação facilita o 
contato com sentimentos e 
conflitos que fazem parte do 
inconsciente das pessoas.

Este contato produz 
insights que ocasionam  
transfo rm ações na sub 
je tiv id ad e , m odificando 
e desenvolvendo as re 
lações dos indivíduos e 
seu crescim ento pessoal.

Existe também o fato 
de que a indução a revolu
ção criadora auxilia o de
senvolvimento das poten
cialidades do ser humano, 
o que se toma essencial em 
qualquer área de atuação 
profissional ou acadêmica.

“O Psicodram a co
labora para o ‘encontro’ 
onde se percebe o outro 
como ele é, sem distorções 
p ro je tivas e tran sfe ren 
ciais, para que se relacio
ne de forma mais autênti
ca”, afirma a especialista.

Ainda de acordo com 
a profissional, o Psicodra
ma pode ser aplicado em 
vários am bientes e com 
diversos tipos de grupos.

Nas escolas é utiliza
do como técnica pedagógica. 
Nas organizações, apresenta 
uma metodologia rica de 
programas de seleção, trei
namento e desenvolvimento.

Já no contexto sócio- 
educacional, é usado para 
abordar diversos tem as, 
num trabalho participati
vo e de construção grupai.

A fórmula do Socio- 
drama dispõe de numero
sos recursos para traba
lhos com grandes grupos.

Comparado com te
rapias só verbais, o Psico
drama leva ao insight com

Técnicas de ação do Psicodrama levam ao insight com maior rapidez

maior rapidez. “A terapia 
bipessoal utiliza vários jo 
gos dramáticos e de fantasia, 
que pode conter diversos 
materiais. As técnicas são 
as mais variadas como so- 
lilóquio, duplo, espelho, in
versão de papéis, imagem 
ou escultura, concretiza
ção, m axim ização, entre 
outros”, revela a psicóloga.

Eide finaliza convi
dando a todos para conhece
rem esta técnica. “Noto que 
é preciso divulgar mais as 
aplicações de toda a metodo
logia proveniente do Psico
drama no foco sócio-educa- 
cional, nos treinamentos, em 
aulas, nos programas empre
sariais e institucionais. Atu
almente ministro o projeto 
‘Encontro com a Esponta
neidade’, no Núcleo de Har
monização em Bauru, que 
ocorrerá em agosto deste 
ano nas seguintes datas: Dia 
9 - Histórias Que Curam; 
Dia 16 - Jornal Vivo; Dia 23 
- Era uma vez, minha vez; 
Dia 30 - Outro tipo de Si
lêncio”. Mais informações: 
e id e tr .p s i@ g m a il .c o m .

Yoga
Meditação 
Lian Gong
Professor

Marcos
Venditti

14 . 3263-1676 
14. 9134-7326

^  CtiUura ^

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

marcos.yendítti%ahoo.com.br

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

r*» ‘••-31‘U.̂ OO I *fvi K ■ Mim.V • ‘
. . I H • I '• |P í * * '

www.saIetecortez.com.br
Psicotvripia Individual Tarapia dt casal Orfcntaçlo da Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária S3o Francisco / Associação dos Servidores Públicos

Rua Cel. Joaquim Anselm o Martins, 1039 - Centro

Lençóis Paulista (14) 3263-6214

mailto:eidetr.psi@gmail.com
http://www.saIetecortez.com.br


ESPORTE 5
O amor capaz de superar a rivalidade entre as torcidas
Ela é são-paulina; ele corinthiano; ambos estão casados e quando o assunto é relacionamento, problemas não existem
Eldcr Ibanhez

Todos se perguntam 
de onde surgiu tamanha 
rivalidade entre os times 
do São Paulo e Corinthias.

O fato é que ela existe 
e separa em diversos está
dios de futebol, torcidas or
ganizadas e os íís do futebol.

Mas as grades que 
distanciam as torcidas nos 
estádios e a rixa entre os ti
mes nào foi suficiente para

impedir o casamento en
tre Jeffinho e Alessandra.

Uma história incrí
vel de um casal que se co
nheceu através do esporte 
mais popular do Brasil.

Casados há cerca de 
dois anos, os jovens apai
xonados se conheceram nas 
redes sociais depois de um 
desabafo feito por A les
sandra lamentando a cha
tice dos corinthianos que 
viviam pegando no seu pé.

Jeffinho, ex-vocalista 
do grupo Opção 3 e que ago
ra segue carreira solo, foi 
adicionado por Alessandra 
no Facebook, Já que ela 
o acompanhava em suas 
apresentações com a banda.

Ao ver o post publi
cado pela são-paulina de 
carteirinha, ele se sentiu na 
obrigação de comentar: “... 
poxa, nem todos os corin
thianos são assim, eu por 
exemplo, sou gente boa, até 
gosto da brincadeira, mas 
não perco a linha e tal...”.

Foi assim  que co
meçou o romance. Depois 
de se encontrarem várias 
vezes, assumiram o namo
ro e hoje moram juntos.

Apesar da maneira 
inusitada que uniu o casal, 
o debate sobre o futebol aju
dou bastante o relaciona
mento entre os dois. “Hoje 
digo para ela: não fala mal 
do meu Corinthians, pois se 
não fosse ele nós não esta
ríamos aqui”, diz Jeffinho.

A relação do casal é 
ótima, mas para evitar qual

quer tipo de conflito, quan
do os times se enfrentam, 
eles não ficam no mesmo 
local. “No último clássico 
entre Corinthians e São Pau
lo, o timão saiu na frente e 
eu comemorei muito, mas 
sem provocar. Quando o 
São Paulo em patou ela 
veio me provocar pulando 
em cima de mim, aí não dá 
muito certo”, conta Jeffinho.

Brincadeiras à parte, 
o casal ama acima de tudo 
0 esporte e, como pessoas 
sensatas, eles sabem que a

rivalidade não pode pas
sar dos limites. “Torcer, 
provocar e fazer com que 
0 futebol em nossas vidas 
seja algo saudável, é muito 
bom, só não podemos acei
tar a violência e a falta de 
respeito com o próximo. E 
esse limite dentro da nossa 
casa é respeitado, apesar 
de ser muito bom provo
cá-la”, finaliza o cantor.

Atualmente, Jeffinho 
trabalha a música “Além da 
Vida”, disponível no canal 
oficial do cantor no YouTube.

O casal sabe lidar muito bem com as diferenças

Sábado tem competição de damas no Grêmio
Da redação

Sábado, 31, a dis
puta de damas vai marcar 
os Jogos do Sesi e Joci.

São diversos com
p e tid o res  que irão  se 
e n fre n ta r  no G rêm io  
Lw art a partir da lOh.

O fim  de sem a
na tam bém  irá con tar 
com as partidas de vô
lei de areia m asculino.

Serão 12 jogos que 
irão definir o primeiro li
gar da com petição com 
a final marcada para às 
12h no G rêm io Lwart.

Já as partidas de 
fútsal masculino e femi
nino seguem no Ginásio 
de Esportes “Antonio Lo- 
renzetti Filho”, o Tonicão.

Confira a tabela com 
a inform ação dos jogos 
e horários das disputas 
que irão agitar a torcida.

MODALIDADE FUTSAL -  SABADO MASCULINO LIVRE

MODALIDADE FUTSAL - SABADO MASCULINO LIVRE

MODALIDADE FUTSAL - SABADO FEMININO

MODALIDADE FUTSAL - SÁBADO MASCULINO LIVRE

CULTURA

Patrícia e Helder: uma dupla envolvida com a musica
Os irmãos lençoenses já se apresentaram em diversas casas sertanejas da região e trilham um caminho de sucesso

er Ibanhez

Com muito amor pela 
música e bastante dedicação, 
os irmãos nascidos na cidade 
de Lençóis Paulista estão 
se destacando na região.

Patricia Elaine San
tos canta e está aprendendo 
a tocar violão. Já Helder

Francisco Santos é multi- 
instrumentista e toca vio
lão, um pouco de gaita, 
teclado, bateria e guitar
ra. “Pretendo aprender a 
tocar acordeon, que é um 
grande sonho”, acrescenta.

Uma característica 
forte da dupla Patricia e Hel
der é o envolvimento que

Patricia e Helder são apaixonados pela música

ambos possuem com a mú
sica. ‘'Na verdade, quem nos 
escolheu foi a música. Quan
do percebemos já  estávamos 
envolvidos completamente 
por ela”, explica Helder.

Eles começaram can
tando desde cedo em corais 
da Igreja e, profissional- 
mente, estão no mercado 
fonográfico há quatro anos.

O gosto pela m úsi
ca sertaneja surgiu com o 
incentivo do pai que ouvia 
constantemente as duplas 
João Paulo e Daniel, Lean
dro e Leonardo e Zezé Di 
Camargo e Luciano. “Nós 
crescemos ouvindo músi
ca sertaneja, e fomos nos 
inspirando”, afirma a dupla.

A fam ília  dos j o 
vens cantores é formada 
por vários músicos. O pai, 
primos e tias também tri
lharam o mesmo caminho.

Atualmente, a dupla 
Patricia e Helder possui

um CD gravado com 13 
m úsicas, todas autorais.

Eles já se apresentaram 
em diversos lugares como 
Rastro do Cowboy em Bau
ru, El Divino e CEC em Ma- 
catuba, Humaitá Hall, Festa 
da Ventura FM, Expovelha 
em Lençóis Paulista e no 
House Club em Areiópolis.

Helder revela que o 
maior sonho da dupla é di
vidir o palco com os con
sagrados Jorge e Matheus 
e Fernando e Sorocaba.

“N ós estam os em 
fase de iniciação. Ainda te
mos muitas barreiras para 
enfrentar, muitos lugares 
para chegar e muitas pes
soas ainda não conhecem 
nosso trabalho. Estamos 
lutando para que isso acon
teça, é muito difícil alcançar 
0 sucesso. Quem trabalha 
com o ramo musical sabe 
disso, porém, tudo que vem 
fácil, vai fácil. Acreditamos

Dupla sertaneja i  exemplo de humildade e carisma

que o fato de estar sendo 
demorado é porque será 
duradouro” , diz Patricia.

Um grande exemplo 
de humildade e amor pela 
música. Com total apoio 
da família, eles prometem 
trabalhar intensamente para 
alcançarem seus objetivos.

Para quem  qu iser 
acompanhar o trabalho da 
dupla, é só se inscrever no 
canal do YouTube (Dupla

PH) ou curtir a página no Fa
cebook (Patricia e Helder).

“Para todos que tam
bém estão buscando este 
sonho de seguir carreira 
através da música, sempre 
acredite, nunca desista, mes
mo que seja difícil, faça por 
prazer de cantar e não visan
do status, tudo tem o tempo 
certo de acontecer e o mais 
importante, fé em Deus, pois 
Ele pode tudo”, finalizam.

Jamíly se tornou uma vencedora com muita fé e determinação
Quem viu a pequena 

Jamily se apresentando no 
Programa Raul Gil há alguns 
anos atrás, sabe o talento que 
acompanha a cantora de^e  
o início de trajetória musical.

Ela ficou conhecida 
nacionalmente com apenas 
nove anos de idade, e hoje 
aos 21 já possui uma carrei
ra de mais de uma década.

Jam ily nasceu na 
comunidade Ladeira dos 
Tabajaras, em Copacaba
na (RJ), e depois de passar 
por inúmeras dificuldades, 
conseguiu se destacar e al
cançar o seu maior sonho: 
viver da música. “Posso

dizer que como pessoa não 
mudei, mas minha vida mudou 
completamente. Eu morava 
em uma comunidade pobre e 
hoje tenho tomado meus so
nhos reais, sempre viajando 
pelo Brasil e levando o nome 
do Senhor para as pessoas”.

Para ela, a música tem 
um significado único. “A 
música é um dom de Deus, 
algo bom que Ele nos deu. 
Através da música as pessoas 
têm suas vidas transforma
das. Muitos compartilham 
comigo suas experiências e 
mudanças proporcionadas 
pela música”, afirma a cantora.

Com muita fé e ta
len to , Jam ily  conqu is
tou 0 público brasileiro

com uma voz marcante.
A cantora atualmen

te já  possui quatro discos 
e um DVD de ouro. O ál
bum “Conquistando o Im
possível” proporcionou seu 
primeiro disco de platina.

A canção “Campeão”, 
um dos maiores sucessos de 
Jamily. já  foi rcgravada por 
Luan Santana e é constante
mente utilizada para incen
tivar times e equipes espor
tivas na busca pela vitória.

para cantar o Hino Nacional 
Americano, em um jogo de ba
seball, na cidade de New Jersey.

Com shows marcados 
em todo o território nacional, a 
cantora já visitou também paí

ses como Portugal, Inglaterra, I  
França, Angola e Moçambique.

Apesar de sua carreira 
com a música tomar bastan
te tempo, Jamily continuou 
estudando e hoje é gradua
da em Produção Musical.

Ao longo de sua 
trajetória, ela já  vendeu 
mais de 3 milhões de dis
cos e possui sete álbuns.

Recentemente assi
nou contrato com a Sony 
M usic Gospel e prom e
te continuar com seu mi
nistério por todo 0 país.

Em sua apresentação 
na Fenap 2014, em Peder
neiras, ela demonstrou bas
tante animação. “Mesmo 
com chuva, o público foi

• •4

t

s

A cantora já  vendeu mais de 3 milhões de discos

caloroso. Gostei muito de 
me apresentar na região” .

“Quero agradecer a 
todos que me acompanham

e que o Senhor abençoe a 
vida de vocês. Orem sem
pre por mim e pelo meu 
ministério”, finaliza Jamily.
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# Espaço do CORRETOR

Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão sobre 
o mercado de seguros da nossa região, acoorde- 
nadora administrativa da SegCap Corretora de 
Seguros, Franclne de Quadros Vitorlno,concedeu 
uma entrevista exclusiva para o Notícias de Lençóis

Notícias: Quais prejuízos não são indenizados pelo 
seguro aluguel?
Francine; Existe uma regra de prejuízos não indeni- 
záveis e riscos excluídos, como por exemplo, vagas 
autônomas ou espaços para estacionamento de 
veículos, espaços destinados à publicidade, quais
quer deteriorações decorrentes do uso normal do 
imóvel como umidade, infiltração, vibração e outros. 
Enfim, existe uma série de exclusões que podem 
ser consultadas nas condições gerais do produto.

Notícias: O que é vigência do seguro e como pode 
ser contratada?
Francine: A vigência do seguro é o prazo pelo qual 
o seguro irá garantir a locação. Pode ser contratada 
uma apólice com vigência anual, ou com vigência 
por prazo idêntico ao prazo do contrato de locação, 
respeitando o limite máximo de 5 anos. Ou seja, 
se foi feito um contrato de locação de três anos, 
pode ser contratada um apólice com vigência de 
três anos, mas o prêmio do seguro deverá ser pago 
no primeiro ano, quer dizer que poderá ser dividido 
no máximo em 12 parcelas.

Notícias: O que é um sinistro e o que caracteriza 
um sinistro?
Francine: O sinistro é a falta de pagamento dos 
alugueis e demais encargos firmados em contrato. 
Caracteriza-se o sinistro pela decretação do despejo, 
pelo abandono do imóvel ou pela entrega amigável 
das chaves.

Notícias: Quando a imobiliária/tocador deve acio
nar 0 seguro?
Francine: A imobiliária/locador deve comunicar a 
falta de pagamento dos alugueis e demais encargos 
após 30 dias do primeiro atraso ou imediatamente 
após o segundo aluguel vencido e não pago.

Notícias: Qual o prazo para a seguradora indenizar 
a imobiliária/locador em casos de sinistro? 
Francine: Cada caso exige uma relação de documen
tos para abertura do sinistro, portanto entregue esta 
relação completa de documentos à seguradora, ela 
terá 30 dias para indenizar a imobiliária/locador.

u FAT intünHA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Administrador de fazenda 
Ajudante / auxiliar de eletricista 
(nrlO)
Ajudante de montagens de
estruturas
Almoxarife
Analista contábil (experiên
cia comprovado em ctps oy 
referência)
Analista de recursos humapos 
Analista fiscal
Atendente de balcão (lanchone
te. masculino)
Atendente de balcão (comércio) 
Atendente de farmácia -  bal
conista
Atendente de pedágio - (para 
portador de necessidades 
especiais)
Auxiliar administrativo (feminina 
e cnh a/b)
Auxiliar administrativo (para por
tador de necessidades espeaais) 
Auxiliar administrativo / recep
cionista (graduação em arquite- 
tura/engenharia ou auto cad) 
Auxiliar 7 agente de pátio (para
portador de necessidades 
especiais)
Auxiliar contábil 
Auxiliar de açougueiro 
Auxiliar de almoxarifado (2 
vagas)
Auxiliar de comércio (vaga 
masculina)
Auxiliar de compras 
Auxiliar de cozinha (disponibili
dade para trabalhar das >7h as 
24h)
Auxiliar de limpeza (feminina 
com experiência)
Auxiliar de limpeza (masculina 
com referência)
Auxiliar de montagem de estru
turas metálicas
Auxiliar de usinagem (para por
tador de necessidades especiais) 
Auxiliar mecânico industnal 
Balconista de açougue 
Balconista (padari^
Caldeireíro de nunutenção 
(^e iro  (2 vagas)
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro 
Consultor de sistemas de in
formação (graduação adminis
tração. engenharia, ciência da 
computação contábil ou áreas 
relacionadas)
Cortador / ríscador de tecido 
Costureira em geral 
Cozinheira (restaurante) 
Desossador 
Doméstica (2 vagas)
Doméstica/faxineira 
Eletricista industrial (vaga 
temporária)
Embalador à máouína (para por
tador de necessidades especiais) 
Encarregado / técnico de 
estradas
Encarr^ado de supermercado 
(vivência na área de gestão e 
liderança)
Engenheiro químico (graduação 
na area completa) 
farmacêutico (graduação com-

fleta e experiência na área) 
unileiro de autos 

Garçom (17h as 24h)
Garçom (freelancer - f7h as 24h)

Instalador de equipamentos de 
comunicação
Instalador e montador de painéis 
e fachadas (cnh c ou d)
Instrutor agrícola (técnico 
agrícola)
Linha de produção (frigorífico - 
masculino)
Unha de produção (masculina) 
Lubrificador industrial 
Lubrificador de máquinas / 
motorista
Manobristâ (experiência em 
munck)
Marceneiro
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, primei
ros socorros e mopp)
Mecânico de manutenção de 
autos
Mecânico de manutenção 
industrial
Mecânico de máquinas florestais 
Mecânico de motor à diesel / 
molejeiro
Montador de estruturas metá
licas
Montador de móveis planejados 
Motorista carreteiro fcnh c -  
eldorado brasil)
Motorista de comboio (cnh d e 
mopp -  eldorado brasil) 
Mofonsta de ônibus (curso 
transporte coletivo de passa
geiros)
Motorista entregador (moto 
própria da empresa sem expe- 
riencia)
Operador de caixa (bar / lan
chonete)
Operador de irrigação 
Operador de ro^deíra costal 
(sem experiênaa)
Operador de roçadeira costal 
(aceita referência)
Pedreiro
Personal treanning / professor
de educação frsica
Personal treanning / professor
de musculação
Pintor de autos
Pintor de estruturas metálicas
Pintor indsutríal ou residencial
Porteiro (com experiencia na
área)
Professor de inglês (vivência e 
fluência na área)
Programador desenvolvedor 
de java
Recuperador de crédito (maiores 
de IB anos -  turno da tarde) 
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para ^rtadores de necessidades 
especiais)
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para portadores de necessidades 
especiais)
Soldador (vaga temporária) 
Soldador (disponibindade para 
viajar)
Técnico de nranutençâo jr 
Torneiro mecânico (disponibili
dade para viajar)
Tratorista agrícola 
Vendedor(a) executivo de 
serviços
Vendedor(a) externo (publicida
de e propaganda)
VendedoKa) ramo imobiliário 
Vendedora (interesse em traba
lhar com vendas)

Vagos válidos de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
PatA (âdasUâmrnto no atravós do PAT. basta comparecer portando
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir) Informações; (14) 32f>3 2300 Ramal > ou no PAT.
RuaCei Joaquim Gabriei, 11 Centro

Excursão p/ Hopí Hari 
Hora do Horror 2014

Data 17/Agosto

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

até 15/06 Restante R$ 80,00 

até 15/07 *crlanças menores de 

Imetro pagam R$ 50,00 

com poltrona!

Falar com Luana

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Vectra  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. interior 
aveludado. Informa
ções: welsonzunti- 
nÍ(6>ig.com.br, Grati
fico indicações com 
venda. Welson (14) 
98152-2029

Capacete EBP ou Li
berty aberto ou fe
chado $ 60,00 só na 
Pagan M otos fone: 
3264-4345

O
.d*'

VENDE-SE

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

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

O

Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones: 3264- 
4345 /3263-1961

SERVIÇOS

.võ* Percurso

Guarda roupa 06 portas com 4 

gavetas (casal)

Semi novo. Cor: Marfim 

R$ 140,00. Falar com Pedro.

Biz, cor prata, ano 
2007, R$ 3.000,00 
Tel: 14 99876-4869 
Lilian

irwcrtçõM Mio« ev»nlo*OaubM•mtMt

Tei;(14) 98136-7122

V e n d e -se  paraty  
ano 94, cor bordô, 
1.8, Álcool original, 
com direção, trava, 
alarme e rodas ori
ginais. Impecável! 
Tratar Fernando: 
(14) 9 9 7 9 7 -4 8 4 0

ou ooffwndgmoroMoOomAi.ooffl 
Robrad* da Camieebi. no aaerttõfto do 
duba Agua Nova da a 64» 
Infonnaéftaa no Eaonlórto do Cluba. 
na Loia Comando Moroaoo BNca 
ou pato M . 14 - 384130M 
Rofluiamanto no SRa www.du

R EA Ü ZA Ç A O

a.oom.br

o r o a n iz a c a o

Contrata-se 
VENDEOOR(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 
M a is  com issões e 
prem iações sobre 
as vendas. Contato 
rh@solutudo.com.br

^ 4

12;00h
r
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II If luu JuabkLu \

M in i m oto  track- 
bikes nos m odelos 
c ro ss  ou m otogp  
é na Paganm otos 
fone 3264 -4345  / 
99712- 1515

ISAMIX
“Trabalhe com  quem faz história.”

Biz 125 flex 2014  
/ biz 100 - 2014 / 
fan  125  2 0 1 4  / 
fan IS O  flex 2014 
/ titan ISO  ex flex 
2014  / lead 110 • 
2014/cb300r 2014 
/ xre 300  - 2014/ 
bros 150 flex 2014 
• P a ga n  m o to s .  
Contato  pe los te 
le fo n e s ;  3 2 6 4 -  
4345/99712 -1515

locação

Com pro moto hon 
da u sa d a  " s e m i  
nova " ou troco por 
m oto honda okm, 
Pagan m otos fone 
3264 4345

Financiam ento de 
m oto  honda  Okm 
com  entrada com 
a menor parcela do 
m ercado. "G r á 
tis 02 capace te s" 
P a g a n  m o t o s  
Fone: 3 2 6 4 -4 3 4 5  
/ 9 9 7 1 2 - 1 5 1 5

Construção
is a m ix tra d in g (^ y a h o o .c o m .b r

VENDA DE LIVRO

A O S  O LHOS DO  M U N D O

Escritor:

Wanderley Pires de Andrade

Se voce gosta de musica eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

1

j

Tel: (14) 99708-2117

I

/
/

/
M ICROONDAS 

Semi^novo da Cônsul 

R$ 80,00

i
4

ll
i

ABaiadaéno
ÁguaNoua

r
VENDE-SE

CASA EM  CONSTRUÇÃO 

Grajau na laje R$ 68.000,00 

mais 98 parcelas 

(aceito terreno no negocio)

1

( 14)

1 HLI I

0 toda esmihia da
VENDE-SE

CASA  NÚCLEO:
2 quartos - Sala de estar • Cozi

nha - Sala de jantar - Bw social 
Lavanderia coberta -f EDÍCULA: 1 

Quarto - Cozinha - BW social Ga

ragem coberta para 2 carros Casa 
em ótima localização, toda em 

laje e piso frio. 171m^ área cons
truída. Aceita-se financiamento.

R$ 217.000,00

Tel (14) 99894-6077

http://www.du
mailto:rh@solutudo.com.br
http://www.mixcloud.com/ericoagnello
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"Temos muitas semelhanças", 
diz Anuelina .lolie sobre vilã "Malévola"

Há tempos Angelina Joile deixou de ser a rebelde de Hollywood 
e virou a mãe defensora das causas humanitárias. Mas seu novo 
filme, que estreou nesta quinta-feira (29), nos faz lembrar seu 
passado obscuro, interpretando uma das vilãs mais temidas 
da Disney, a Malévola. 'Vejo muitas semelhanças com a per
sonagem. E espero que muitas pessoas possam se identificar 
com ela", disse Joiie. "Acho que nasci com o coração aberto, 
confiante, mais amável e, como acontece com todo mundo, 
passei por coisas diferentes na vida que me fizeram confiar 

menos, fícar mais sozinha, mais Irritada e mais cuidadosa."

Aos 92 anos, ator Chrístoplier Lee
lança álbum dc heavv metal

O ator britânico Christopher Lee, ícone do cinema de terror, 
celebra seu 92» aniversário com o lançamento de um novo 
álbum de heavy metal, informou nesta terça-feira a emissora 
"Sky News". Reconhecido por dar vida ao Conde Drácula nos 
anos 50 e 60, Lee celebrou seu aniversário com o lançamento 
de "Metal Knight", seu terceiro trabalho musical solo, quejá 
se encontra à venda em portais digitais. Além de ter dado 
vida ao Conde Drácula, Lee também é reconhecido por ter 
interpretado personagens como Frankestein, Saruman {"O 
Senhor dos Anéis") e o Conde Dookan, presente na segunda 
e terceira entrega da trilogia "Star Wars".

J

Ross dc 'Triciids" ajuda policia a 
solucionar caso dc esfaqueamento

David Schwlmmer, o Ross da série "Friends", ajudou a polí
cia de Nova York a resolver um caso de esfaqueamento na 
última segunda-feira (26), segundo o jornal "The New York 
Post". O ator, que mora no bairro do East Village, convidou 
as autoridades para irem a sua casa assistir um vídeo das 
câmeras de segurança de sua propriedade. Na filmagem, 
ficou registrado o momento de uma briga entre três pessoas, 
que acabou com um homem esfaqueado. De acordo com o 
jornal, a colaboração de Schwimmer melhorou sua imagem 
na vizinhança - que estava arranhada desde 2010, quando 
ele fez uma obra que causou transtornos aos vizinhos.

^ l e f £ e a : ã a  d a  S e m a n a

"Não adianta fazer a melhor coisa do mundo se ninguém tomar 
conhecimento; é preciso divulgar e repercutir, você precisa ser visto"
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HORIZONTAIS

I.  Relativo a núpcias. (8)
5. Terceira pessoa do indicativo do verbo "achar". 
(4)
9. Contração da preposição "de " com o advérbio 
"aí". (3)
10. Ouem organiza leitões. (9)
I I .  Letreiro comercial que usa "neônio". (4)
12. Contrabandos. (7)
14. Personagem do Livro dos Números, quarto 
livro da Bíblia. (6)
16. Ilha, em inglês. (6)
19. Vencido, dominado. (7)
21. Capital da Itália. (4)
24. Ato de extorquir dinheiro de outrem. (9)
25. Bebida alcoólica. (3)
26. Feminino de "seus". (4)
27. Com erro (feminino, plural). (8)

VERTICAIS

1 . __ sincronizado: exercícios coreografados
realizados na piscina. (4)
2. Respira por brânquias. (5)
3. Sua capital e cidade mais populosa é Du
blin. (7)
4. Língua de uma região. (6)
6. Cidade onde fica a "Universidade de Coim 
bra", fundada em 1290. (7)
7. Perseguida. (8)
8 .  __ franca: lugar com Isenções de Impostos
de importações e outros incentivos. (4)
13. Relativo a Península Ibérica (plural). (8) 
15. Ferimento produzido por lança. (7)
17. Doença causada por vírus e altamente 
contagiosa. (7)
18. Descansar. (6)
20. Barco luxoso. (4)
22. Favor, graça, benefício. (5)
23. Possui grandes asas, mas não voa. t consi
derada a maior ave brasileira (plural). (4)
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Aries
de 21/03 a 20/04

Esta semana teremos a Lua Nova 
no setor de aprendizados facilitan
do novos interesses, estudos e co
nhecimentos. é um bom momento 
para diversificar suas atividades e 
interesses e adotar uma atitude 
mais flexível dialogando mais com 
as pessoas. O momento favorece 
uma nova relação com o meio que 
lhe circunda, ariano.

^ Leão
22/07 a 22/08

Nesta semana teremos a Lua Nova 
no setor de amizades e de contatos 
com grupos e empresas, favorecen
do os projetos coletivos, leonino. 
É um momento Interessante para 
você olhar para o futuro e refletir 
sobre as inúmeras possibilidades 
que agora se apresentam. A ques
tão é com quem você vai contar, 
como um apoio importante neste 
momento.

^ Touro 
í ^ ^ d e  21/04 a 20/05
Nesta semana teremos a fase 
lunar nova no setor astrológico 
relacionados aos recursos e aos ta
lentos taurinos, estimulando uma 
nova maneira de você expressar 
a suas habilidades e de lidar com 
0 dinheiro. A  inteligência é o fa
tor diferencial que proporciona 
a aquisição de novos recursos e 
0 desenvolvimento de negócios, 
taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

em seu signo que teremos a Lua 
Nova nesta semana indicando o 
Início de uma nova etapa na vida 
dos geminianos. é importante agir 
com versatilidade e flexibilidade 
e também desenvolver novos co
nhecimentos, iniciativas e atitudes. 
Mas tenha cuidado com a tendên
cia ao excesso de expectativas e 
de ilusões. Pode haver desafios 
entre a vida pessoal e profissional, 
gemlniano.

^ g ft,C ân ce r 
/ ^ s d e  21/06 a 21/07
Este é o momento em que os 
cancerlanos devem fazer uma 
parada para reflexão, avaliando o 
que ocorreu ao longo dos últimos 
meses e absorvendo os ensina
mentos deste importante período, 
é uma fase mais Introspectiva e há 
Importantes insights e intuições. 
Você deve silenciar a mente racio
nal e ouvir mais a sua voz interior, 
canceriano.

Virgem
\de 23/08 a 22/09

A Lua Nova desta semana ocorrerá 
no setor de carreira dos virginianos, 
estimulando novos interesses, co
nhecimentos e contatos relacionados 
ao âmbito profissional. É um excelen
te momento para você diversificar os 
seus interesses e poderá inclusive se 
dedicar simultaneamente a mais de 
um objetivo. Pode haver, entretanto, 
uma dificuldade envolvendo seus 
relacionamentos, é preciso que você 
esteja atento a isso, virginiano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Nesta semana o seu planeta re
gente Vênus mudará o movimento, 
enfatizando as questões financei
ras, a intimidade, as emoções e 
a sexualidade, mas deve haver 
cuidado com atitudes possessivas 
e manipuladoras. É um momento 
importante também para estudos 
e viagens relacionadas ao seu de
senvolvimento mental e cultural, 
libriano.

30/05 a 06/06

Sagitário 
de 22/11 Q 21/12

t no setor de relacionamentos 
sagitarianos que teremos a Lua 
Nova, indicando uma importan
te nova etapa em suas relações 
e associações onde você deverá 
estar mais disposto ao diálogo e 
também haverá um aprendizado 
muito Importante com cada pes
soa que cruzar o seu caminho, é 
um momento interessante para 
entender que o maior aprendizado 
de todos é emocional, sagítariano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

'E'oo s'ètor de trabalho dos capricor-

Lua Nova nesta semana, indkan^ o 
momento de desenvoNer n o m  inte
resses profissionais e taK/ez tamtx^ 
outros métodos, técnicas e modos 
de trabalhar, é um momento impor
tante para estudos, conhecimentos 
e contatos relacionados à carrei
ra como também será necessário 
prestar mais atenção na saúde e na 
qualidade de vida, capricomiano.

^ .A q u á r io
21/01 a 19/02

Romance, vida afetiva, jovialida
de e contato com crianças são as 
questões evidenciadas nesta se
mana em que teremos a Lua Nova 
ocorrendo no signo de Gêmeos, 
que é de elemento Ar como aquá
rio. É um momento de mais leveza 
aos aquaiianos e devem agir com 
flexibilidade, é também uma fase 
oportuna para expressar os seus 
talentos criativos e a inteligência.

^  Escorpião 
^ i ^ d e  23/10 a 21/11
Esta semana a Lua Nova ocorrerá 
no setor de transformações escor- 
pianas Indicando um importante 
momento de reflexões sobre as 
atitudes e padrões que devem 
ser eliminados, i um momento 
de alquimia pessoal em que você 
se dá conta de questões onde há 
pontos de vista divergentes, t. um 
momento importante também para 
negociações, escorplano.

Peixes
^ # r f e  20/02 a 20/03
É no setor doméstico e familiar dos pts- 

I danos que ocorrerá nesta semana a lua 
nova, Indicando o momento em que 
novos Interesses ligados á casa, à família 
e á vida pessoal começam a se mostrar 
mais Intensamente. E Importante que 
você esteja aberto a pontos de vista di
ferentes dos seus e também disposto ao 
diálogo oom os femlllares. Netuno, o seu 
regente, estará em aspecto desafiador 
com essa Lua Nova, cham ará  a atenção 
para as llusdes, plsdano.
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Caça Palavras
u Y Z K J R Y S U F R A M B 0 E S A N A FLOCOS

X 0 F W W X J Y T A J C E R N E T F A 0 MENTA

i Q C A U L Q P X Q C A C L C N A l P K LIMÃO

0 U M B R 1 0 A 0 E 1 R 0 0 E W V T 0 C CARAMELO

R A M X Q H R N A G A A P u v P R C L E COOKIES

A H T P Q X A L U R A M A 1 Q Z Q K 1 R BRIGADEIRO

R L J Z E C L C 0 P G E M u F v Z X T E AMARULA

N 1 R B T P S c 0 C 0 L 1 u F w X 1 A J PISTACHE

H N A J u c A R A M W 0 X c H N B B N A FRAMBOESA

L U O L N L Z E 0 U J E C p 0 J 0 i 0 O NOZES

S A X Q K P P M S E A H v X H F w M V N CREME
N B B v X l W E T Z T C 0 H B Y w T R Z BANANA
K R L L K T z Z E B C A F É C L J J C A COCO
Z Y 0 H ’ C 0 0 K 1 E S T L L 1 M A 0 H N BAUNILHA
E 6 E X N K F L 0 C O S A 0 1 S M R Q A NAPOLITANO
N K F B J S c O R z X 1 M H C T P H 0 N MARACUJÁ
F 0 G L P F V T 0 rí p P T K L 0 0 G G A CERÜA
M e U Y W K 8 W 0 Y B L U R M A H G T B MORANGO
C A V 6 0 Y N X V P v S Q L u A K C F Z

CAFÉ
X F H Q 0 W B B N Z 0 G N A R 0 M 0 0 X

CHOCOLATE

fonte: http://raehocuca.com.br

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornal@notidasdelencois.com.br 

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

fb.corrVcnI.ofIctol

Fiaue atento. Denuncie.

nossas crianças e 
adolescentes da violôncía.

Procure o Conselho Tutelar ou disque 100

http://raehocuca.com.br
mailto:jornal@notidasdelencois.com.br
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N o  ú lt im o  d o m in g o , 25, o s  p a lh a ç o s  Patati e 
Patatá  a n im a ra m  a c id ad e  de P e d e rn e ira s.

O S h o w  acon teceu  du ran te  a trad ic iona l Feira 
d a s  N a çõ e s  em  c o m e m o ra çã o  ao  123^ a n iv e rsá r io  
da  c idade .

N a  fo to  a o  la d o , a m ig o s  se  re ú n e m  p a ra  
p re s t ig ia r  a fe sta  e a p ro v e ita r  m o m e n to s  de pu ra  
d ive rsã o .

E com  a ch e g a d a  da  C op a  d o  M u n d o  2014 , a 
C ín t ia  F o to g ra f ia s  c licou  o s  ro s t in h o s  m a is  fo fo s  
da  c id a d e  q u e  irão  c u rt ir  o  fu te b o l b ra s ile iro  na s 
te lin h a s  da TV.

A n a  Lau ra  e G io v a n a  sã o  um  o rg u lh o  para  
o  p a ís  d o  fu te b o l.  O lh a  a p o se  d e s sa s  lin d e za s l

T am bém  fo ra m  fo to g ra fa d o s  o s  fu tu ro s  j o 
g a d o re s  H e n r iq u e  e M a te u s ,  q u e  já d e m o n st ra m  
a m o r  p e lo  e sp o r te  d e sd e  p e q u e n o s. Fenap 2014 contou com a presença de várias personalidades

-
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CASA ABRIGO

DU 7/6 DAS 9U AS teu E MAS 9/6 A tH/6 DAS t3M AS 16U
miA: J03E nUlUNO DA 8AVA. N8 CENTRO

NOSSO OBJETIVO É 
AJUDAR NOSSAS CRIANCAS 
E JOVENS OUE TANTO 
PÍJECISAM

AMORADA
NOSSAS CRIANÇAS 
AGRADECEM 
SEU APOiOl

" c
o
o

*c

Ana Laura 5 Meses Henrique 2 Meses
* f

Mateus 2 Anos Giovana 3 Meses

Aniversariantes Da Senuina N

Megnide Ana Alves 28.05 Marlon Serafim 31.05 Herbert Geraldo 05.06 Jonas Medolago 05.06 Murilo Beltramin 05.06

DE LENÇÓIS

^ O É IP III NO  C O M É R C IO  LEN C O EN C F  
f  CONCORRA A M U ITOS P R Ê M IO S I

o  m  CUPOM M  M M  OC A M aO M H i u .

MOTQSnM.,
C A M «A 5  c o m  T tM AS OA COPA 

J A ín A A O  «OAUWTICOS

‘ VAÇto-COMMtAS O t 200,00

^  p P

"Eu leio o Notícias de Lençóis N


