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APAE realiza trabalho de amor e respeito
portadores de necessidades especiaisaos

Com responsabilidade e compromisso, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista é exemplo para a cidade
A APAE de Lençóis 

trabalha para auxiliar as 
pessoas que possuem algu
ma deficiência intelectual 
e/ou deficiência múltipla.

Hoje com uma sede 
própria, a entidade acolhe 
diversos alunos e recebe 
repasses municipais e es
taduais, além da ajuda de 
em presários e doações 
fe itas pela população.

No local, os a lu 
nos contam com atendi
m entos de Serviço So
cial, Educação e Saúde.

Pág. 03

A arte na 
produção de 

facas
O Notícias de Lençóis 

entrevistou nesta semana a 
primeira mulher a traba
lhar com a arte de produzir 
facas artesanais no Brasil.

Uma p ro fissiona l 
excepcional que trabalha 
I  iando facas para todo 
o país e também para vá
rias cidades do exterior.

A cuteleira falou so
bre as variadas técnicas 
no processo de produção 
das facas artesanais e as 
curiosidades da profissão. —

Pág. 03 Sala de Integração Sensorial é  uma das opções oferecidas pelos profissionais especializados que trabalham na APAE de Lençóis

pecuração Qbras do Teatro Municipal avançam para nova etapa
do IR vai até 

o dia 30
T erm ina na p ró 

xima q u arta -fe ira , 30, 
0 prazo para entrega do 
'm posto de Renda 2014.

Alguns documentos 
como cópia da declaração 
entregue em 2013, informes 
de rendimentos de salários, 
recibos e notas fiscais rela
tivos a despesas com saúde 
e documentos de dívidas as
sumidas em 2013 dedem ser 
reunidos pelos contribuintes.

O p ro c e d im e n to  
é exigido de quem teve 
rendim entos tributáveis 
acima de R$ 25.661,70, 
entre ou tros c rité rio s .

Pág. 03

Os riscos na
pratíca do 

exercício físico
Pág. 04 As obras de construção da parte cenotécnica do teatro irão garantir grandes espetáculos para os lençoenses
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Hoje

Solutudo lança revista na cidade

As obras de cons
trução do Teatro M uni
cipal de Lençóis Paulis
ta entrarão em nova fase.

Com recursos prove
nientes de doações da Lei 
Rouanet, a ALIC (Associa
ção Lençoense de Incen
tivo à Cultura) finalizou a 
contratação de toda a par
te cenotécnica do teatro.

Com esta etapa con
cluída, 0 palco ficará pronto 
para ser utilizado e apto a 
receber grande espetáculos.

Se todos os planos 
ocorrerem de acordo com 
o previsto pela adm inis
tração pública, o término 
das obras será em 2015.

Pág. 04

Começam os 
Jogos do SESI 

e JOCI
Pág. 05

CONFIRA

máxima 27  ̂

mínima 17-

Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer As nuvens 
aumentam no decorrer da

tarde.

A Solutudo é uma 
em presa esp ec ia liza 
da em ajudar e facili
tar a vida das pesso
as através de serviços 
de busca por em pre
sas, empregos e even
tos da cidade e região.

Com um banco 
de dados a tualizado  
diariamente, é possível 
consultar as inform a
ções através do site, 
aplicativo para celular 
(A ndroid e IPhone), 
pelo telefone 0800 202 
2222 (semelhante ao 102 
da telefônica) e agora 
com a revista impressa.

O ntem , 24, no 
Lions Club de Lençóis 
Paulista, a Solutudo apre
sentou para o município 
os 15 mil exemplares 
da nova revista que será

Evento apresenta IS  mil exemplares da revista

distribuída gratuitamente 
para toda a população.

O ev en to  b u s 
cou fortalecer a par
ceria entre os clientes 
Solutudo e apresentou 
uma nova opção para 
as pessoas encontrarem 
o que precisam de ma
neira prática e rápida.

A festa contou com 
um Show do mágico Bian- 
coni, banda, orquestra e 
a apresentação da equipe 
que integra a Solutudo.

Foi um dos maio
res eventos empresariais 
de Lençóis Paulista com 
mais de 300 empresas par
ceiras envolvidas. Pág. 03

Fernandínho é recorde de 
público em todo o país Pág. os
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2 OPINIÃO

Suzona Rodrigues é 
missionária e estudante de 
Física da Universidade 
Federal do Amazonas.

Sou uma
missionária

0  corriqueiro adágio "é 
cada um por sí e Deus por todos" 
não parece funcionar para os 
promissores jovens que decidem 
trocar o conforto de seus lares 
pela desafiadora tarefa de serem 
missionários de tempo integral.

Sabe-se segundo pes
quisas reaiizadas em 2010 que 
0 Brasil é o segundo país que 
mais exporta m issionários.

Ao saírem em missão de 
diversos lugares do país e tam
bém do mundo, jovens procu
ram ser a diferença e afirmam 
ter a solução para as infelicida- 
des corriqueiras que embalam a 
sociedade e colocam em prática 
0 tão falado: amor ao próximo.

E este e somente este, será 
0 propósito deles durante dois 
anos (rapazes) ou um ano e seis 
meses (moças); servir e ensinar.

Há quem diga que para pes
soas tão jovens o destino na socie
dade devería ter outras prioridades, 
como por exemplo, investirem uma 
carreira profissional sem deixá-la 
para segundo plano ou adquirir 
auto-suficiência antes de tomar 
qualquer dedsão que possa prejudi
cá-los, ou mesmo se concentrar em

atividades com menos privações.
Mas esse deve ser o segre

do que deve movê-los. Abster-se 
de si próprios, é o que diz o estu
dante de Engenharia Química, Ca- 
den Morgan, que hoje serve como 
missionário na cidade de Bauru; 
'Tenho desejo de levar a luz do 
evangelho para outras pessoas".

Caden interrompeu o cur
so universitário para servir por 
dois anos em uma missão. Ele é 
natural de Murrieta, Califórnia.

O que para uns pode pa
recer uma perca de tempo para 
outros pode significar não só qua
lificação espiritual como também 
superação física e emocional.

Servir é estar disposto a 
entender os problemas das pes
soas e ajudá-las sem nada em tro
ca, apenas pela satisfação de ver 
um sorriso estampado no rosto.

Q uantas pessoas no 
mundo estão desesperadas por 
uma palavra de consolo, por 
uma mensagem de amor, por 
uma demonstração de carinho.

Viver de maneira ego- 
centrista não traz progresso 
espiritual e sim dinheiro, fama 
e outras conquistas que não du
ram mais do que um momento.

Buscar satisfazer seus 
desejos m ateria is será em 
vão quando uma doença che
gar e nada puder ser feito .

Ser uma m issionária é 
aprender com o meu próximo que 
existem coisas mais Importantes na 
vida do que pensar em si mesmo.

Em uma época tão difícil, 
onde 0 evangelho de Jesus Cristo 
muitas vezes é colocado em se
gundo plano, acreditamos no po
der que a palavra do Pai Celestial 
pode exercer na vida das pessoas.

Um trabalho árduo, porém 
extremamente recompensador. 
Aconselho todo jovem que te
nha um testemunho verdadeiro 
do Salvador que siga o caminho 
deixado por Ele e se dedique a 
uma missão de tempo integral.

Mi(he1 RâmAlho

Editorial
Como é bom saber 

que existem no mundo 
pessoas que se dedicam ao 
próximo e auxiliam aque
les que precisam de ajuda.

A APAE de Lençóis 
Paulista é um exemplo de 
entidade que une profissio
nais de várias áreas para 
proporcionar aos seus edu- 
candos uma vida mais digna.

Todos nós poderemos 
um dia precisar do apoio de 
uma instituição como esta 
e, apesar da ignorância 
de muitos, a sociedade já 
vem reconhecendo a im
portância deste trabalho.

Crianças e adultos 
de todas as idades quan
do apresentam  lim ita 

Somos
mulheres

Carina Oliveira é estudante 
de Psicologia.

Em pleno século  XXI, 
ainda encontram os no qua
dro sócio-político, diferenças 
en tre  hom ens e m u lheres.

Após m uitos anos de 
luta mundial de mulheres que 
fizeram  história e de m ulhe
res que ficaram  no anonim a
to, ainda existe certa discrim i
nação ao suposto sexo frágil.

Isso mesmo, parece cli
chê e dramático, mas ainda há 
muitas mentes machistas por aí.

Para pegar leve no fe
m in ism o , podem os le va n 
ta r  fa to s que m ostrem  a 
importância da mulher na his
tória, apenas a nível nacional.

Rachel de Queiroz foi a pri
meira mulher a ingressar na aca
demia brasileira de letras e a pri
meira mulher a ser premiada com 
0 Prêmio Camões, equivalente 
ao Nobel, na língua portuguesa.

Irmã Dulce ficou conhe
cida pelas tantas obras de cari
dade que praticou. Falecida em 
1992, irmã Dulce ficou conheci
da como "anjo bom do Brasil".

O que d izer de Chl- 
quinha Gonzaga, a prim eira 
m ulher no Brasil a estar no 
comando de uma orquestra?

Chiquinha fo i, a inda , 
a com positora da p rim eira 
marcha carnavalesca "ô  Abre 
Alas", além de compor mais

de duas mil canções populares 
e escrever 77 peças teatrais.

M aria da Penha foi a 
mulher que lutou pela conde
nação de seu agressor. Em 7 
de agosto de 2006 entrou em 
vigor a lei que defende mulhe
res agredidas no âmbito fam i
liar e/ou domestico, que leva o 
nome de Maria da Penha como 
reconhecimento pela sua luta.

Maria Quitéria ficou co
nhecida como a Joana D'Arc bra
sileira. Ela foi militar brasileira e 
heroína da guerra da indepen
dência. Em 1996 0 estado brasi
leiro atribulu-lhe o título de pa
trona do quadro complementar 
de oficiais do exercito brasileiro.

Dilma Russeff, atual presi
dente da república brasileira, se 
Interessou pelos ideais socialistas 
em 1964 após o golpe militar; 
passou quase três anos presa en
tre 1970 e 1972 pela ditadura mi
litar brasileira, onde foi torturada.

Em 2011 foi a primeira 
mulher a abrir a assembléia ge
ral das nações unidas. Dilma é a 
décima oitava mulher no mundo 
a liderar um país e a primeira 
a exercer tal função no Brasil.

Para concluir essa breve 
lista com apenas alguns nomes 
de mulheres influentes no Bra
sil, não poderiamos deixar de 
citar Princesa Isabel, a última 
princesa im perial do Brasil.

Princesa Isabel, sendo 
filha e herdeira de Dom Pedro 
II, foi cognominada "A Reden
tora" quando era regente do 
império brasileiro e assinou a 
Lei Áurea (13/05/1888), que 
aboliu a escravidão no Brasil.

Foi ainda a primeira se

nadora no Brasil. Com a mor
te do pai, em 1891 tornou- 
-se chefe da casa im peria l.

Os títulos e conquistas 
das mulheres aqui citadas e das 
tantas que perm anecem  no 
anonimato, falam por si só e, 
com tais dados, já não nos cabe 
defender a honra das brasilei
ras. Somos dignas de respeito 
e igualdade social de nascenca.

O título dado a Lei Áu
rea vem do latim "aurum", que 
sig in ifica: feito de ouro, b ri
lhante magnífico, nobre ou de 
muito valor. Que nós, mulhe
res, possamos ser auras como 
nossa natureza diz que somos.

Somos sem dúvida ne
nhuma m agníficas, nobres e 
de Inestim ável valor, e não 
podemos ser tratadas como 
sendo menos do que somos.

Aos que ainda acreditam 
que mulher que se veste de ma
neira intitulada "vulgar", merece 
ser vítimas de abuso sexual; aos 
que ainda acreditam que mulher 
que não é submissa as ordens do 
marido merece sofrer agressão 
domestica; aos que gritam o 
lema decaído "m ulher no vo
lante, perigo constante!"; aos 
que acreditam que mulher só 
serve para serviços domésticos; 
aos que acreditam que a mulher 
deve depender financeiramente 
do marido; e a tantos homens e 
mulheres machistas com valores 
ultrapassados, certamente fal
tam umas aulas de história, por 
que a história de uma nação é 
feita por homens e mulheres, e 
não teríamos conquistado tanto 
pela nossa pátria se não fosse pe
las guerreiras do sexo nada frágil.
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ções e/ou necessidades 
especiais devem receber 
toda a atenção necessária.

Dedicar tempo e ta
lento em prol de pessoas 
que nasceram ou foram 
acometidas com limitações 
é extremamente prazeroso.

Voluntários costumam 
acreditar que os alunos que 
frequentam a APAE são 
especiais por possuírem 
um dom, pois são puras e 
livres de qualquer malícia.

É 0 que ^ rm a  a dire
tora da instituição, Daniela 
Gomes Spadotto, que foi 
entrevistada pelo Notícias 
de Lençóis esta semana.

Vaie a pena ajudar e 
participar das ações promo

vidas pela APAE em bene
fício daqueles que mere
cem todo o nosso respeito.

Também nesta edi
ção, uma nova fase nas 
obras do Teatro Munici
pal de Lençóis Paulista 
começa a ser executada.

A parte cenotécnica 
do teatro vai receber um 
grande investimento que fará 
com que o local seja o pal
co de grandes espetáculos.

Mais cultura e um 
amplo espaço nos moldes 
dos teatros de grande por
te planejados pela empresa 
Cine Arte de São Paulo.

Bel Lorenzetti de
monstrou bastante expectati
va com as doações que foram

recebidas do final de 2013 até 
agora e espera que o térmi
no da obra ocorra em 2015.

Confira ainda: Lenço- 
ense é a primeira mulher a 
produzir facas artesanais no 
Brasil; Prazo para a entrega 
da declaração do IR termina 
no próximo dia 30; Começa 
a construção de muros de 
arrimo no bairro Maestro 
Júlio Ferrari; Cerimônia de 
abertura dá início aos Jogos 
do SESI e JOCI; Conhec ;
um pouco da trajetória ci 
Cruz Azul, campeão da l " 
Copa de Futebol Society 
de Lençóis Paulista; Fer- 
nandinho se apresenta no 
sétimo dia da Facilpa 2014 
e muito mais. Boa leitura!

%
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Resgate tentará erguer bimotor que estava desaparecido no Pará

Equipes da Força Area Bra
sileira e da Policia Militar 
do Pará retomaram ontem, 
24, o trabalho de resgate do 
bimotor Beechcraft BE 58

Baron localizado na terça- 
feira, 22, depois de 36 dias 
desaparecido, a cerca de 16 
quilômetros do centro do 
município de Jacareacan-

ga, no sudeste do Pará, cm 
uma região de mata fecha
da. Os militares tentarão
erguer a aeronave que caiu 
de bico em um igarapé.

Campanha pede fim de revista vexatória de mulheres em presídios

A Rede Justiça Criminal 
lançou nesta semana, em 
São Paulo, uma campanha 
nacional para denunciar a 
prática da revista vexatória 
em mulheres que visitam 
seus parentes nos presí

dios do país. O objetivo 
da campanha é sensibili
zar 0 Congresso Nacional 
para aprovar, urgentemen
te, 0 Projeto de Lei 480, 
de 2013, de autoria da se
nadora Ana Rita (PT-ES),

que pede alteração na Lei 
de Execução Penal. Pela 
proposta, as mulheres não 
precisarão ficar nuas du
rante a revista, nem pode
rão ser humilhadas antes 
de entrar nos presídios.

1
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Colômbia faz prímeiro implante de “coração artificiar’ na América do Sul

Especialistas colombianos 
fizeram, com êxito, uma 
cirurgia de implante do 
dispositivo de assistência 
ventricular Heartmate 2, 
conhecido como “cora

ção artificial”, a primeira 
realizada na América do 
Sul, informaram, nesta 
semana, fontes médicas. 
A operação, de seis horas, 
feita na Fundação Cardio-

vascular da Colômbia, na 
cidade de Bucaramanga, 
permitiu salvar a vida de 
Cielo González Díaz, uma 
professora de 51 anos, 
segundo a instituição.

e -

Pelo Facebook^ Dilma responde perguntas sobre Marco Civil da Internet

A presidenta está re s
p o n d en d o  p e rg u n ta s  
de internautas sobre o 
Marco Civil da Internet, 
sancionado anteontem. O

evento online, batizado 
de Face to Face com Dil- 
ma (#FaceToFaceDilma) 
pode ser acompanhado 
pela página do Blog do

Planalto no Facebook. 
É a p rim eira  vez que 
a p re s id en ta  p a rtic i
pa de ativ idade desse 
tipo nessa rede social.

t

M .

A Casa Abrigo Amorada participará da Facilpa 2014 com a venda de cupca 
salgados e chocolate quente. O objetivo é a arrecadação de verba para que 
instituição possa manter toda a sua estrutura de trabalho no acolhimento 
crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social. A coo 
denaçâo da entidade informa que estão sendo arrecadados ingredientes para 
confecção dos quitutes (65 caixas de chocolate em pó Nestie, do Padre ou 
raud). No momento, a Casa Abrigo Amorada atende 21 crianças/adolescentes

http://www.noticlasdelencols.com.br
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CIDADES 3
APAE de L ençóis presta atendim ento de qualidade
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais busca desenvolver e respeitar as limitações de seus educandos com diversas atividades e projetos
Eldcr Ibanhe?:

Um trabalho digno 
de muito reconhecimento. 
E exatamente esta a me
lhor definição para des
crever todo 0 apoio que a 
Associação de Pais e Ami
gos dos Excepcionais de 
Lençóis Paulista (APAE) 
tem prestado à população.

Não é possível ao ser 
humano escolher ou preme
ditar como e em que situação 
um filho virá ao mundo, tam
pouco prever um acidente ou 
uma cirurgia mal sucedida 
que ocasione uma limitação 
momentânea ou permanente.

Quando uma crian
ça nasce com necessidades 
educacionais espieciais, qual
quer atenção é pouco para 
ajudá-la a conhecer o mundo.

A APAE trabalha 
para auxiliar as pessoas 
que possuem alguma defi
ciência intelectual não leve 
e/ou deficiência múltipla.

A diretora da APAE 
de Lençóis, Daniela Gomes 
Spadotto, ressalta quais são 
os principais objetivos da

instituição. “Prestamos um 
atendimento especializado 
que visa o pleno desenvol
vimento do educando, res
peitando suas limitações e 
oportunizando condições 
favoráveis de convivência 
familiar e social, o exercício 
da cidadania e, se possível, 
receber formação continu
ada para o trabalho e enca
minhá-lo para o mesmo”.

Fundada na cidade 
em 1971 por alguns pais, a 
APAE iniciou seu trabalho 
na Rua XV de Novembro.

Hoje com uma sede 
própria localizada na Rua 
28 de abril, 1295, a entidade 
acolhe diversos alunos que 
possuem algum tipo de defi
ciência intelectual, podendo 
ser associada com as defi
ciências físicas, síndromes 
ou transtornos invasivos de 
desenvolvimento. “Atende
mos alunos a partir de três 
meses de idade e atualmente 
nossa aluna mais velha tem 
77 anos”, revela a diretora.

A Prefeitura valo
riza o trabalho realizado 
pela APAE na cidade jun-

j .

E S C O L A R
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Daniela e Sonia recebem doação de ônibus adaptado

tamente com a Câmara Mu
nicipal e toda a população.

Repasses municipais 
e estaduais, além da ajuda 
de empresários e doações 
feitas diretamente na insti
tuição ou pela conta de água 
em parceria com o SAAE 
viabilizam as ações da APAE.

No local, os alunos 
contam com atendimentos 
de Serviço Social, Educa
ção e Saúde (fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, odontologia, 
enfermagem, nutrição, psi
cologia e consultas medi
cas na área de psiquiatria e 
neurologia). “Nos projetos 
especiais, temos a Equo- 
terapia, com parceria com 
Associação Rural de Len
çóis Paulista, no recinto da 
Facilpa”, acrescenta Daniela.

Neste ano, outro 
projeto que será inaugurado 
é a Sala de Integração Sen- 
sorial, que utiliza uma téc
nica que auxilia o paciente 
a organizar a sensação do 
próprio corpo e do ambiente 
e, assim, tomar possível a 
utilização do corpo de ma
neira efetiva no meio social.

Hoje a instituição 
conta com uma diretoria 
executiva de 42 voluntários. 

5 Ao todo são 60 funcionários 
contratados por esta diretoria 
e três cedidos pela Prefeitura.

A entidade realiza 
alguns eventos fixos para ar
recadação de verbas como o 
Jantar do Dia da Mulher, Bar
raca da Facilpa, Show de Prê
mios, Barraca de Lanche na 
Festa da Padroeira e uma ação 
entre amigos no final do ano.

Na Facilpa 2014, a 
novidade na barraca da APAE

Empresas da cidade doaram ovos de Páscoa para os alunos da APAE

será a batata recheada cuja 
expectativa da diretora é 
grande para que seja um su
cesso. Também já está con
firmado o Bazar da MMar- 
tan para o mês de junho.

“Venham conhecer 
nossa estrutura e trabalho e 
ver como são belos os nossos 
‘especiais’. Digo especiais

como um dom, pois os senti
mentos que eles transmitem a 
outras pessoas é lindo, extre
mamente puro. Estamos ini
ciando uma campanha pelo 
SAAE (parceiro da APAE), 
onde cada residência receberá 
junto com a conta de água, 
uma proposta de adesão co- 
laborativa” finaliza a diretora.

Serviço

A APAE de Lençóis 
funciona de segunda a 
sexta-feira das 7h às 17h. 
Os alunos são divididos em 
dois períodos: manhã (das 
7h30 às llh30) e tarde (das 
13h as 17h). Telefone para 
contato: (14) 3263-0676.

Apresentação do grupo de flauta na festa de encerramento do ano letivo

Em Lençóis, facas artesanaís são feitas com um toque feminino
Elder Ibanhez

Apesar de fora do 
comum, o toque feminino 
na produção de facas arte- 
sanais cm Lençóis Paulista 
vem surpreendendo a todos.

A cuteleira Marina 
. arão é a primeira mulher 
a trabalhar com a arte de 
produzir facas artesa- 
nais no Brasil. “Muitos

chegam a não acreditar 
que trabalho nesse ramo”.

Uma p ro fissiona l 
excepcional que trabalha 
criando facas para todo o 
país e também para o exte
rior. “Sou a primeira mulher 
do Brasil a produzir facas ar- 
tesanais e isso é uma honra, 
um motivo de grande satisfa
ção pessoal”, afirma Marina.

Nascida no Para-

V iâ.

Marina Farão é a primeira cuteleira do Brasil

ná, Marina conta que co
meçou a produzir facas 
quando ajudava o cunha
do - que já  era cuteleiro - 
na confecção de bainhas.

Curiosa e persisten
te, ela se dedicou ao ser
viço e, por conta própria, 
fez sua prim eira faca.

A cuteleira explica 
que o processo de produção 
envolve várias técnicas. “O 
processo mais valorizado e 
rico é o de foijar, onde se 
utiliza materiais recicláveis 
como mola de caminhão, 
capa de rolamento, entre 
outros metais. É bastante 
complexo, mas não é difícil. 
Exige-se força física, porém 
a técrúca permite que uma 
pessoa de porte físico pe
queno consiga desempenhar 
a tarefa sem problemas”.

Para produzir as fa
cas, ela ressalta que geral
mente são usados equipa
mentos bem simples como 
lixadeira, politriz, forja 
a gás ou a carvão, esme

ril e ferramentas de mão.
Existem diversos mo

delos de facas no mercado 
que podem ser utilizadas 
para churrasco, pesca, caça, 
combate, arremesso, etc.

Marina produz todos 
os modelos e a maioria sem
pre por encomenda. “Traba
lhei cinco anos na Indústria 
Corneta Ferramentas do 
Brasil em Osasco e, nesse 
período, desenvolvemos a 
faca do BOPE (Batalhão 
de Operações Policiais Es
peciais). Eles queriam uma 
faca para uso em campo, 
abrir porta de barraco, caixa 
de munição, escalar morro 
e, em hora de folga, des
cascar uma laranja. Então 
fizemos a faca ‘Wotan Cor
neta', que além de fazer tudo 
isso, é belíssima. Qualifica
ram a faca como a melhor 
dentre todas as que eles já 
tinham conhecido”, diz.

Como cuteleira ela 
já  foi reconhecida com a 
produção da faca “Cruzei

ro do Sul” feita em come
moração aos 500 anos do 
Brasil, e sempre é home
nageada por revistas na
cionais e internacionais.

Facas artesanais não 
costumam ser muito baratas. 
Os preços podem variar de 
R$ 400 até R$ 35.000. “Exis
te também a faca mais cara 
do mundo, ‘A Jóia do Nilo'

vendida por 1 milhão de dó
lares para um colecionador 
japonês”, revela Marina.

“Qualquer um pode 
produzir belas facas, in
dependente de ser homem 
ou mulher. O segredo é 
buscar muito conheci
mento sobre o assunto e 
ter persistência e empe
nho”, finaliza a cuteleira.

Material reciclável é  usado na produção das facas

Declaração do IR termina no dia 30
Da Redação

Termina no próximo 
dia 30 0 prazo para entre
ga do Imposto de Renda 
2014. Segundo Flávio 
M angili. p ro fesso r da 
pós-graduação em Con- 
troladoria e Finanças do 
Senac Bauru, antes de co
meçar a preencher o do
cumento, é recomendado 
que o contribuinte reúna 
uma série de documentos, 
como cópia da declara
ção entregue em 2013, 
inform es de rendim en
tos de salários, recibos 
e notas fiscais relativos 
a despesas com saúde e 
docum entos de dívidas 
a ssu m id a s  em 2013 .

N este ano, quem 
teve  ren d im en to s  t r i 
bu táveis acim a de R$ 
25.661,70 ou investiu na

bolsa de valores durante 
2013, entre outros crité
rios, é obrigado a seguir 
0 procedimento, que pode 
ser feito pela Internet. O 
contribuinte que perder 
o prazo fica su je ito  a 
uma multa de R$ 165,74.

Quem teve ren d i
mentos isentos, não tri
bu táveis ou tribu tados 
exclusivamente na fonte 
(como indenizações, ca
dernetas de poupança e 
prêmios de loteria) acima 
de R$ 40 mil também pre
cisa preencher a declara
ção até 0 próximo dia 30.

O p ro c e d im e n to  
ainda é exigido de quem 
teve receita bruta acima 
de R$ 128.308,50 no setor 
rural, obteve a posse de 
bens ou direitos no valor 
de pelo menos R$ 300 mil 
no dia 31 de dezembro de

2013 ou se mudou para o 
Brasil em qualquer mês e 
se encontrava no país em 
31 de dezembro de 2013.

M a n g il i  le m b ra  
que o cidadão pode to 
mar alguns cuidados para 
evitar cair na malha fina 
e ficar pendente com o 
Leão. "Não se deve, por 
exem plo, incluir gastos 
não dedutíveis entre as 
despesas médicas ou com 
educação nem omitir ren
da dos dependentes, re
ceitas de diferentes fontes 
pagadoras ou ainda rece
bim ento de pensão a li
mentícia e aluguéis", diz.

O m ais im portan
te, porém, é não perder 
o prazo  nem d e ix ar a 
declaração  para últim a 
hora, para ev ita r con 
gestionam ento no siste
ma da R eceita Federal.

Solutudo: a solução que faltava para os lençoenses
Da Redação

Pensando em pra- 
ticidade e economia de 
tempo, os idealizadores 
da Solutudo, Rafael Régis 
Somera e Erika Morales, 
criaram um mecanismo de 
busca que conta com um 
banco de dados atualizado 
diariamente onde é possí
vel consultar informações 
através do site, aplicativo 
para celulares, pelo telefo
ne 0800 202 2222 e ago
ra com a revista impressa.

A Solutudo é uma em
presa especializada em ajudar 
e facilitar a vida das pessoas 
através de serviços de busca 
por empresas, empregos e 
eventos da cidade e região.

Rafael explica como 
surgiu todo o projeto. “A 
gente havia acabado de 

^terminar a faculdade e tí-

Solutudo realizou um evento repleto de atrações

nhamos um evento grande 
para realizar em Botucatu. 
Resolvemos então fazer um 
guia para os visitantes e a 
ideia deu tão certo que con
tinuamos ajudando e facili
tando a vida das pessoas”.

Erika lembra que no 
começo eles lançaram uma 
revista apenas como um guia 
telefônico, mas que aos pou
cos foi se atualizando. “Hoje

temos diversas opções que 
buscam atender as necessi
dades de todas as famílias”.

“A gente costuma di
zer que as pessoas perdem 
cerca de 20 minutos por dia 
buscando informações. Por 
isso, o nosso objetivo é trazer 
uma semana de vida a mais 
para os lençoenses que irão 
ganhar tempo com a ajuda da 
Solutudo”, finaliza Rafael.



CIDADES4
Teatro M unicipal recebe mais doações
M ais de R$ 600 míl serão  gastos na nova e tapa que irá  c o n s tru ir  a p a rte  cenotécnica do tea tro
ElderIbanhez

As obras de constru
ção do Teatro de Lençóis 
Paulista entrarão em nova 
fase. Com recursos prove
nientes de doações da Lei 
Rouanet, a ALIC (Associa
ção Lençoense de Incen
tivo à Cultura) finalizou a 
contratação de toda a par
te cenotécnica do teatro.

Esta parte da obra con
templa todas as varas ceno- 
técnicas (varas de manobra, 
varas de iluminação), con
trapesos, piso de madeira do 
palco, quarteladas, projeto
res para iluminação, sistema 
de dimerização e vestimenta 
cênica, sendo que as cortinas 
e demais vestimentas serão 
todas confeccionadas com 
material antichama, aten
dendo as diretrizes atuais 
do Corpo de Bombeiros.

Com  e s ta  e tap a  
sendo concluída, o pal
co ficará pronto para ser 
utilizado e apto a rece

Expecíativa da prefeita é  que a entrega do prédio ocorra em 2015

ber grande espetáculos.
Esta etapa da obra, que 

vai custar R$ 602.663,00, 
será executada pela empre
sa Cine Arte, de São Paulo, 
que é especializada neste 
tipo de serviço, tendo já 
realizado obras em vários 
teatros de grande porte, 
além de já ter executado a

primeira etapa da cenotéc
nica do teatro de Lençóis.

Segundo informações 
do integrante da Comissão 
de Contratação da ALIC, 
José Denilson Nogueira, 
com as doações recebidas 
do final de 2013 até agora 
foi possível dar este grande 
avanço na obra e ainda se

rão contratadas em breve as 
plataformas, que garantirão 
a acessibilidade ao prédio, 
e outros equipamentos que 
ainda estão sendo definidos.

A prefeita Bel está 
otimista com a obra e dis
se que “se tudo correr bem, 
temos uma expectativa de 
inaugurar o teatro em 2015”.

Obras irão beneficiar diversos moradores
Da Redação

A empresa contratada 
pela Prefeitura para a cons
trução de muros de arrimo 
no bairro Maestro Júlio Fer
rari, deu início aos traba
lhos no começo deste mês.

A construtora bau- 
ruense SSM Construções 
e Instalações ficará res
ponsável pelas obras em 
97 residências do bairro, 
beneficiando a 54 famílias.

As obras começaram 
pelas residências da Rua José

Rossi. As máquinas entraram 
no terreno que dá fundo para 
as casas com os serviços de 
nivelamento e compacta
ção do solo que possibili
tará a perfuração de brocas.

O gerente de obras da 
SSM Construtora, Thiago 
Camargo, informou que 
o prazo para a conclusão 
das obras é de um ano, de 
acordo com a licitação. “Va
mos sentir a situação caso 
a caso, principalmente na
queles em que não haverá 
a possibilidade de entrada

de máquinas nas residências 
para a escavação em talu
des”, comentou Camargo.

O engenheiro da Di
retoria de Obras e Infra- 
estrutura, César Sampaio, 
informou que os morado
res poderão ficar tranquilos 
quanto a qualidade das obras 
realizadas. “Nosso objeti
vo é resolver essa questão 
que há muito tempo inco
moda os moradores daque
le bairro. Essa benfeitoria 
trará um muro reforçado, 
pois pensamos em questões

de segurança, drenagem e 
infraestrutura", finalizou.

O custo  to ta l do 
projeto está orçado em 
R$ 1.051.003,16, sendo 
que deste valor, a con
trapartida  da P refe itu 
ra é de R$ 210,200,63.

O valor da primeira 
parcela (R$ 126.120,38) foi 
liberado no inicio do ano. O 
recurso faz parte do Progra
ma Especial de Melhorias 
(PEM) voltado para benfei
torias em conjuntos habita
cionais antigos do Estado.

Coluna da 
Transparência .

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

1-,
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O processo TC-000616/002/11 que tem como objeto 
a prestação de serviços entre a Prefeitura e a OCAS 
para execução e gerenciamento dos atendimentos 
médicos de uigência, firmado em 2011 no valor de R$ 
3.472.020,00, apontou falhas e os responsáveis terão 
30 dias para adotarem as providências necessárias.

O resultado da licitação que teve por objeto a aquisi
ção de 12 gabinetes para armazenamento e recaiga de 
notebook e netbook educacional, pelo período de 12 
meses, sagrou como vencedora a empresa TES TEC
NOLOGIA, SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, que 
ofertou o preço unitário de R$ 5.600,00 por gabinete.

A Prefeitura toma público a abertura da licitação 
que tem por objeto a contratação de empresa para 
execução de serviços de reforço na estrutura metá
lica do Teatro Municipal, conforme especificações 
e quantidades constantes no edital. A sessão de 
pregão será às lOh do dia 08 de maio de 2014.

A empresa vencedora da licitação que teve por 
objeto a aquisição de 2.520 cadernos para Dire
toria de Educação, pelo período de nove meses, 
foi a EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME que 
ofertou os valores unitários de RS 2,10 ( c a d e n ^  
brochura) e RS 2,65 (caderno desenho espiral'/.-

A$ Inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficia is do 
D iário O ficial do Estado, Portais Transparência da 

P re fe itu ra , Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

SAUDE

Especialista alerta sobre os cuidados na prática de exercícios
A procura pelas academias tem crescido consideravelmente, porém algumas precauções precisam ser tomadas antes dos treinos

Elder Ibanhez

A busca pelo corpo 
perfeito tem levado homens 
e mulheres de todas as idades 
para as academias do país.

M as nem sem pre 
a prática do exercício fí
sico pode ser benéfica 
para a saúde do corpo.

Recentemente, um 
jovem de 27 anos morreu 
em uma academia na cidade 
de Goiânia (GO) enquan
to fazia exercícios físicos.

Ele era hipertenso, 
diabético e estava com o 
colesterol alto, porém a aca
demia não exigiu o atestado 
médico no ato da matrícula.

O cardiologista, Fábio 
Giacomini Flosi, formado 
pela Faculdade de Medici
na de Catanduva (Fameca) 
e pós-graduado em Medici
na Esportiva e Reabilitação 
Cardiovascular e Metabólica 
pela USP de Ribeirão Preto, 
explicou sobre os cuidados 
que devem ser tomados na 
prática do exercício físico.

Segundo ele, se exerci
tar ajuda a melhorar a saúde 
do corpo e da mente. “Di

minuímos 0 risco de desen
volver várias doenças, tais 
como: osteoporose, diabetes, 
hipertensão, obesidade, en
farto (IAM), acidente vas
cular cerebral (AVC), e até 
mesmo doenças psiquiátri
cas ou tipos de cânceres”.

Apesar dos benefí
cios proporcionados pela ati
vidade física, qualquer tipo de 
exercício deve ser praticado 
com muita cautela, ‘T)s cuida
dos dependem muito do tipo 
de exercício escolhido, idade 
e doenças prévias de cada in
divíduo. Se for uma simples

caminhada quase todos po
dem fezer”, diz o esp)ecialista.

Ele também acon
selha que no começo é ne
cessário fazer os exercícios 
com cargas mínimas, vestir 
roupas adequadas e leves, 
evitar dias muito quen
tes ou com baixa umidade 
e realizar anualmente um 
check-up cardiológico (ge
ralmente homens após os 35 
anos e mulheres após os 40).

Qualquer exercício 
físico deve ser acompanha
do por um médico ou pro
fissional que atua na área.

Praticar exercícios físicos requer atenção e disciplina

“A morte de pessoas ativas 
com exercício são muito 
raras. A probabilidade de 
morte é muito maior em se
dentários. Qualquer médico 
pode fazer o atestado exigido 
pelas academias, mas o ide
al é que seja feito com um 
cardiologista”, afirma Flosi.

As academias geral
mente não estão preparadas 
para lidar com casos como 
o que ocorreu em Goiânia 
e não exigem o atestado 
médico no ato da matrícu
la, para não perder o aluno. 
“É importante a presença 
de professores treinados em 
RCP (Ressuscitação Cardio- 
pulmonar) e também DEA 
(Desfibrilador Externo Au
tomático) nos locais em que 
exista grande fluxo de pes
soas”, alerta o cardiologista.

Pessoas que possuem 
problemas relacionados ao 
coração podem e devem 
participar de grupos de re
abilitação onde os treinos 
são supervisionados por um 
educador físico, que mede 
a frequência cardíaca do 
paciente constantemente.

Uma pessoa que

Fábio Flosi é  pós-graduado em Medicina Esportiva

não controla sua pressão 
pode ter um pico hiper- 
tensivo durante o treino e 
aumentar o risco de sofrer 
um AVC hemorrágico, rom
pendo uma artéria cerebral.

De acordo com o 
doutor, mesmo que um pa
ciente tenha passado por uma 
cirurgia de coração, andar e/ 
ou correr em esteiras ou na rua 
são exercícios recomendados 
e não causam danos à saúde.

“Não é preciso ter 
medo. Muitos não fazem os

de rotina por medo 
de encontrar ‘algo errado’. 
O ‘algo errado’ é muito raro, 
mas que se encontrado pode 
salvar uma vida. No geral 
a avaliação médica antes 
de qualquer treino é feita 
mais pra tirar dúvidas sobre 
como e qual tipo de exercí
cio fazer pra se ter melho
res resultados, dependendo 
do objetivo da pessoa. Na 
média as pessoas ativas vi
vem 25 anos mais do que os 
sedentários” finaliza Flosi.

Médicas cubanas irão atuar na cidade a partir do próximo mês
Da Redação

O diretor de Saúde 
M árcio Caneppele San
tarém  recep c io n o u  na 
sem ana passada as pro
fissionais cubanas que 
chegaram  em L ençóis 
Paulista por meio do pro
gram a "M ais M édicos".

Carmen Rosa G ar
cia Ballester, Arelis Del 
C arm en  U rb an o  G a r
cia e D eilys C ardenas 
L u g o n es  podem  p e r 
m anecer no m unicíp io

por até três anos, como 
p rev isto  no program a.

As m é d ic a s  d e 
v e rão  p a ra  a tu a r  nas 
u n id a d e s  do N ú c le o  
L u iz  Z i l lo ,  A lf re d o  
G uedes e M onte Azul.

A expectativa é de 
que elas comecem a tra 
balhar no próxim o mês. 
“Estamos muito agrade
cidos por vocês perm i
tirem  a nossa presença 
aqui no Brasil. E uma sa
tisfação poder trabalhar 
aqu i” , resum iu D eilys.

Sobre o Programa
Mais Médicos

O Programa Mais Mé
dicos faz parte de um amplo 
pacto de melhoria do atendi
mento aos usuários do Sis- 
tema Unico de Saúde, que 
prevê mais investimentos em 
infraestrutura dos hospitais 
e unidades de saúde, além 
de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez e 
ausência de profissionais.

Com a convocação de 
médicos para atuar na aten

ção básica de municípios |  
com maior vulnerabilidade |  
social e Distritos Sanitários  ̂
Especiais Indígenas (DSEI), 
o Governo Federal garantirá 
mais médicos para o Bra
sil e mais saúde para você.

A iniciativa prevê 
também a expansão do nú
mero de vagas de medici
na e de residência médica, 
além do aprimoramento da 
formação médica no Brasil.

Fonte: http://portalsaude. 
saude.gov.hr/ Profissionais fazem  parte do programa Mais Médicos

http://portalsaude
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Cruz Azul é o time vencedor da 1“ Copa de Futebol Society
A pós d iversas rodadas, o tim e len çoen se  venceu o cam peonato  que agitou  os am antes do fu teb o l na cidade
ElderIbanhez

Há algumas semanas, 
a I* Copa ItaipavaA^entura 
FM de Futebol Society sa
grou como campeã a equipe 
lençoense do Cruz Azul.

O técnico do time, 
Gilmar Alves da Silva, 
contou um pouco sobre a 
trajetória da equipe para 
o N otícias de Lençóis.

Ele começou a co
mandar 0 Cruz Azul no

O>

\v

Gilmar da Silva é exemplo de garra e determinação

início de 2012 e desde 
então já participou de di
v e rso s  cam p eo n a to s .

Além do técn ico  
Gilmar, os jogadores tam
bém recebem o apoio de 
outros dois responsáveis 
pelo time (Luan e Tiago).

O nom e C ru z  
Azul foi escolhido em 
homenagem a vila onde 
Gilmar mora, denomina
da Jardim Monte Azul.

Apesar de não ter 
sido jogador profissio
nal, o técnico revela que 
sempre gostou de futebol. 
Por gostarmos do espor

te, nos preparamos para as 
competições sempre com 
muito treino, dedicação e 
garra”, acrescenta Silva.

Os atletas que jo 
gam pelo Cruz Azul são 
selecionados através dos 
próprios jogadores e os 
treinos da equipe são rea
lizados no Ginásio de Es
portes “Claudinei Quirino 
da Silva”, o Amarelão.

Gilmar lembra que 
entre os títulos mais ex
pressivos conquistados pelo 
time estão: primeiro lugar 
no Campeonato Municipal 
de Futsal e vice-campeão 
da Copa Lençóis de Futebol

Jogadores do Cruz Azul foram destaques na Copa de Futebol Society

Society do Jardim América.
Após a brilhante 

vitória da T Copa Itaipa- 
vaA^entura FM de Futebol 
Society, ele garante que a 
equipe irá lutar por mais 
conquistas este ano. “Va
mos intensificar a rotina de 
treinamentos e buscar por

mais campeonatos. Jogamos 
com muita força de vonta
de, raça e determinação e 
estamos conseguindo atin
gir nossos objetivos”, diz.

Contando com três 
patrocínios para a confec
ção dos uniformes, o Cruz 
Azul promete continuar

trazendo muita alegria para 
aqueles que acompanham o 
time. “A torcida é uma peça 
fundamental na equipe, pois 
juntos somos fortes, guer
reiros e vencedores. Peço 
aos torcedores que não dei
xem de apreciar o futebol 
society”, finaliza o técnico.

Cerimônia de abertura dá início aos Jogos do SESI e JOCI
4  a Redação

Serão 35 modalidades 
(masculino, feminino e mas- 
ter), 2,5 mil participações 
e 23 empresas da indústria 
e comércio participando.

Os números dão a di
mensão da grandiosidade

dos Jogos do SESI e dos Jo
gos do Comércio e Indústria 
(JOCI) em Lençóis Paulista.

A competição inte
gra o calendário da pro
gramação oficial pelos 156 
anos de Lençóis Paulista.

Uma cerimônia com
a participação da Orquestra

Boca do Sertão marcou on
tem, 24, o início das com
petições, que neste ano, 
seguem até o mês de agosto.

Durante a realização 
da Copa do Mundo, não 
haverá competições. A ce
rimônia de abertura será 
realizada no Ginásio de

Esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão, e será 
aberta a toda comunidade.

Organizado pelo SESI 
e Prefeitura de Lençóis Pau
lista, o evento busca o aten
dimento prioritário aos fun
cionários das indústrias e 
seus dependentes, comple

mentando com os demais 
segmentos da comunidade, 
visando promover a inte
gração e a inclusão social, 
além de favorecer o desen
volvimento integral do ser 
humano e promover a me
lhoria da qualidade de vida.

Os jogos do SESI

e os Jogos do Comércio 
e Indústria (JOCI) pro
m ovem , incentivam  e 
aumentam as opções de 
entretenimento esportivo 
aos industriários, propon
do uma interatividade real 
de relacionamento e satis
fação entre- as empresas.

CULTURA

Show gospel de Fernandínho rasgar os céus na Facilpa
Com mais de dez anos de carreira e vários discos gravados, o cantor promete criar um verdadeiro exército espiritual em sua apresentação

Eldçr Ibanhez
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Considerado um dos 
nomes de maior sucesso no 
cenário gospel nacional, 
Fernandinho nasceu em 
Aracajú (SE) e se conver
teu na cidade de São Mateus 
(ES) onde foi morar com a 
família após uma transferên
cia de trabalho de seu pai.

F req u en tan d o  a 
Igreja constan tem ente, 
Fernandinho logo cedo se 
apaixonou pela batería e 
treinava durante várias ho
ras na busca de um sonho.

Sua vontade de se
guir a carreira de músico 
aumentou quando ele en
tendeu que tinha um cha
mado de Deus para ser 
um verdadeiro adorador.

Seguindo o seu cha
mado, o músico atualmente é 
uma referência para jovens e 
adultos que buscam se apro
ximar de Deus e querem ser 
tocados pelo Espírito Santo.

Ele defende a ideia 
de um país mais justo e 
com menos desigualda
de. Em suas apresenta
ções busca sempre enco
rajar as pessoas para que 
elas consigam ser melho
res em todos os sentidos.

Admirador de uma 
vertente mais agitada, Fer
nandinho admite gostar de 
rock e se expressa através de 
uma “pegada mais pesada”.

Pai de três filhos, 
ele também se dedica a 
família sempre que pode 
e costuma dizer que es
tar na presença deles é 
uma verdadeira unção.

Há mais de cinco 
anos nas paradas de sucesso 
das principais rádios gospel 
do país, o cantor vai estre
mecer o palco do sétimo dia 
de festa da Facilpa 2014.

Uma apresentação 
que promete ser inesque
cível e que de acordo com 
o próprio artista “será mais

Ao todo, Fernandinho já  tem oito álbuns gravados e cinco DVDs

uma oportunidade maravi
lhosa para Lençóis Paulista 
sentir o poder de Deus” .

Vale a pena assistir 
0 Show do músico gos
pel brasileiro que foi o 
primeiro a se apresentar

na Lakew ood C hurch, 
maior Igreja dos EUA.

Para aqueles que que
rem conhecer mais sobre o 
ministério de Fernandinho. 
a fan page do Facebook (fa- 
cebook/prfemandinho) está

sempre atualizada com no
vidades e clips das músicas 
de maior sucesso do cantor.

No site (w^ww-.fazcho- 
ver.com.br) é possível aces
sar fotos, vídeos e conferir a 
agenda completa de shows.

POEMAS
Florindo Paccola é aposentado

A SERVIÇO P O  
SENHOR

O que mais sei fazer? 
Ensinar a religião! 

Sou um missionário, 
Para isso tenho vocação.

Fã de São Francisco, 
Da natureza o padroeiro. 

Prego paz e amor 
Como ensina o Senhor, 
Abdico ganhar dinheiro.

Momentos de solidão? 
Nossa opinião é forte! 

Pelos caminhos do mundo 
Levo fé ao maribundo. 

Ensino o sentido da
morte.

Tal como o Franciscano, 
Falando a humanidade: 

Faça sempre o bem. 
Não importa a quem.

Para se chegar à
etemida11

r

Semifinalista do The Voice Brasil conta sua trajetória de sucesso
ElderIbanhez
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Na semana retrasa
da, 0 Notícias de Lençóis 
esteve no Bauru Shopping 
para acompanhar a tarde 
de autógrafos do cantor 
Pedro Lim a, que ficou 
conhecido nacionalmen
te depois de partic ipar 
do programa The Voice 
Brasil da Rede G lobo.

O “bigode g ro s
so”, apelido  que rece
beu após ficar famoso, 
na mídia, mostrou o seu 
talento para o público e 
conquistou o coração de 
muitas pessoas com seu 
carism a e bom humor.

Desde criança ele so

nhava com a oportunidade 
de cantar e seguir a carrei
ra de músico. “Antes de 
participar do programa eu 
cantava apenas no chuvei
ro, não acreditava que um 
dia iria aparecer na televi
são e muito menos que eu 
seria aprovado e chegaria 
a uma final do The Voice 
Brasil, foi uma grande sur
presa para mim”, revela.

Pedro conta que 
apesar do sonho de ser 
cantor, não conseguia en
xergar a possibilidade de 
um dia alcançar reconhe
cimento a nível nacional.

Para ele, foco e 
muita determ inação fo
ram características essen

ciais para que as coisas 
pudessem acontecer em 
suas apresentações diante 
das críticas dos jurados.

Neste ano, o músico 
vai se dedicar somente aos 
shows e percorrer todo o 
Brasil, mas garante que 
em breve irá gravar um 
CD para que todos pos
sam curtir seu trabalho.

“ N u n c a  fui  um 
cantor profissional, mas 
sempre me envolvi com 
a música na Igreja. Agora 
quero crescer e fazer o meu 
melhor para me manter no 
mercado fonográfico, pois 
sei que tudo depende de 
muito trabalho e esfor
ço”, finaliza Pedro Lima. O cantor Pedro Lima ficou conhecido nacionalmente como "bigode grosso 09
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6 CLASSIFICADOS

ISAM IX 0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS
VENDA DE LIVRO

‘^Trabalhe com quem faz história.”

locação

Construção
i s a m i x t r a d i n g á :  y a h o o . c o m .  b r

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pós gidduüçào pelo FMUSPemSexuohdado Humono e especialização
em Pânico c Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia Individual Terapia de casal OrientaçSo de Pais

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

Rua Cel. Joaquim Anselmo M artins, 1039 • Centro
Lençóis Paulista (14) 3263<6214

Yoga
Meditação
Lian Gong

Professor

M a r c o s
Venditti

Administrador de fazenda 
Ajudante / auxiliar de eletricista 
(nrlO)
Almoxarife
Analista contábil (experiência 
comprovado em ctps)
Analista contábil (experiên
cia comprovado em ctps ou 
referência)
Analista de recursos humanos 
Analista fiscal
Atendente de balcão (lancho
nete, masculino)
Auxiliar administrativo / recur
sos humanos (experiência e 
cnh a/b)
Auxiliar / agente de pátio (para 
portador de necessidades 
especiais)
Auxiliar contábil 
Auxiliar de açougueiro 
Auxiliar de almoxarifado (vaga 
temporária)
Auxiliar de cpmércio (vaga 
masculina)
Auxiliar de escritório (vaga 
temporária)
Auxiliar de montagem de estru
turas metálicas 
Auxiliar de usinagem (para 
portador de necessidades 
especiais)
Auxiliar eletromecânico 
Balanceiro (sem experiência, 
vaga masculina e cnh a/b) 
Balconista atendente (feminina 
sem experiência)
Carregador / movimentador de 
mercadorias - 30 vagas 
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro 
Consultor de sistemas de in
formação (graduação adminis
tração, engenharia, ciência da 
computação, contábil ou áreas 
relacionadas)
Cortador / riscador de tecido 
Costureira em geral (2 vagas) 
Cozinheira (escola)
Cozinheira (restaurante) 
Desenhista de auto cad (menor 
aprendiz e estágio)
Desenhista eletromecânico 
Desossador 
Doméstica faxineira 
Doméstica (meio período) 
Doméstica (três vezes na 
semana)
Embalador ã máquina (para 
portador de necessidades 
especiais)
Empacotador(16até IBanos) 
Encarregado / técnico de 
estradas
Encarregado de supermercado 
(vivência na área de gestão e 
liderança)
Engenheiro químico (gradua
ção na área completa)
Faxineira
Funileiro de autos

Garçom (horário do almoço) 
Garçom (17h as 24h)
Gerente comercial 
Instalador e montador de pai
néis e fachadas (cnh c ou d) 
Instrutor agrícola (técnico 
agrícola)
Linha de produção (frigorífico - 
masculino)
Linha de produção (indústria -  
masculino)
Lubrificador de máquinas /
motorista
Marceneiro
Mecânico de caminhão (diesei) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e mopp) 
Mecânico de máquinas flores
tais
Mecânico de manutenção de 
autos
Montador de estruturas me
tálicas
Montador de móveis planeja
dos
Motorista de caminhão (munck) 
Motorista de caminhão (vaga 
temporária -  curso de transpor
te coletivo, direção defensiva e 
primeiros socorros)
Motorista de ônibus (curso 
transporte coletivo de passa
geiros)
Operador de caixa (bar / lan
chonete)
Operador de máquinas pesadas 
(retroescavadelra)
Operador de motoniveladora 
Operador de roçadeira costal 
(sem experiência) -  10 vagas 
Pedreiro
Personal treanning / professor
de educação física
Personal treanning / professor
de musculação
Pintor de autos
Porteiro (vaga masculina sem
experiência)
Porteiro (com experlencia na 
área)
Professor de Inglês (vivência e 
fluência na área)
Programador desenvolvedor 
dejava
Servente de obras 
Serviços gerais (sem experiên
cia para serralheria)
Serviços gerais (sem experiên
cia-vaga masculina)
Serviços gerais (sem experiên
cia -  vaga temporária)
Técnico de enfermagem (mas
culina)
Técnico de manutenção Jr 
Técnico em segurança do traba
lho (1 vaga temporária)
Técnico em segurança do traba
lho (15 vagas temporária) 
Torneiro mecânico (2 vagas) 
Tratorista agrícola (2 vagas - 
mínimo cnh c)

AOS OLHOS DO MUNDO
Escritor:

Wanderley Pires de Andrade 
Pontos de Venda:

Gráfica Lençóis 
XV Calçados 

Sprint Academia

Tel: (14) 99708>2117

VENDE-SE

CASA MACATU6A
Rua Alfredo Simioni, 1-36 
Residencial Azevedo 
Área terreno - 246,40 
R$ 160.000,00

Tratar com Carol 
(14) 3263 6214

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

piso frio. 171M^área 
construída. Aceita se 
financiam ento. R$ 
217,000,00 
Tel (14) 99894 6077

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

Praia grande, alugo 
apartamento no "bo
queirão" 50 metros 
da praia. Fone: 14 
3264 4345 / 3263 
1961

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

Uma área de terras- 
-com 15.960,00M2- 
- e n t re  os b a i r 
ros jd .Santana  e 
residencial açai-RS- 
-1.500.000,00-Toledo 
imóveis- 14 3263- 
0187.

♦- F ' r i '

14. 3263-16 
14. 9134-7329

R CbI. Joaquim Gabriel n* 643 ^
Centro Lençóis Paulista 

fnaíaa.ven(J(ni%arioo com.br

Vagos válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
P4ra caddMramento no sistema atiavés do PAT. basta comparecer portando: 
p r  -  ■•eira de Trabalho. Comprovante de endereço e f^-n*ero do PIS 

fpara Dossutr) informavóes; (14) S263-2iOO - Rnmal 2 ou no PAT.
Rua Cel. ioaquim Gabriel, 11 - Centro

Edícu la . 1 Quarto 
Cozinha, bw social, 
garagem  coberta 
para 2 carros, casa 
em ótima localiza
ção, toda em laje e

Jardim víllage - casa 
com 3 dorm.Sendo 1 
suíte c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 
tv/sala de estar/saia 
de ia n ta r^ z in h a / 
banheiro social/la- 
vandería/edícula com

NOTIFICAÇÃO À TOLEDO IMÓVEIS
04

51
Tendo em vista a recusa de vossa funcionária em protocolar oficio encaminhado por esta 

empresa, servimo-nos da presente para publicamente divulgar o conteúdo da
correspondência citada:

Lençóis Paulista. 11 de abril de 2014.

Toledo Imóveis

Referente; imóvel da Rua Anita Garíbaidi, 690 centro.

Prezados Senhores.

IM^OMCX, A O
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E V O C E N A F A C IL P A 2014
Escreva uma frase falando "O que os cantores André e Matheus significam

para você e para a cidade de Lençóis Paulista?*
Os autores(as) das duas melhores frases terão a oportunidade de visitar o 

camarim e tirar uma foto com a dupla sertaneja na noite do show que acontecerá 
na Pacllpa, além de muitos brindes autografados petos artistas lençoenses!

O resultado será divulgado no dia 28/04/2014.

Em atenção ao vosso oficio datado de 21 de julho de 2009, mas encaminhado via 
coireio//V^ somente em 01/04/2014, subscrito anonimamente; esclarecemos que 
nosso posicionamento sobre o assunto esta baseado no laudo técnico encaminhado 
a Vossa Senhoria em dezembro de 2012. Assim sendo, como o imóvel foi recebido 
sem pintura nova e sendo essa executa por esta empresa quando da entrada no 
imóvel, não vemos o por que de se exigir que se façam retoques ou reparos dessa 
natureza. Quanto a questão da data de entrega do tmóvel entendemos como sendo 
o último dia útíi do môs de fevereiro de 2014 onde o mesmo já se encontrava 
desocupado, embora a vistoria tenha sido realizada somente no dia 04/03/2014 por 
conta dos feriados e ponto facultativo do carnaval.

Dessa forma ante a insistência de Vossa Senhoria em propor acordo por 
ressarcimento de manutenções que são necessárias, entendemos que não resta 
alternativa a não ser o auxílio da justiça para esclarecer o que resta de direito as 
partes envolvidas.

PARTICIPE!
Com nossos cumprimentos de consideração, atendosamenta.

Servest Carneiro Eventos Ltda.

Realização: Noticias de lençóis. Assessoria Oticial André e Matheus.
Edson Agnello

VENDE-SE r

M oto Suzuki Yes 125, 2008 , 
9 .000km , revisada, IPVA 2014 
pago, documentação em ordem. 
Excelente estado de conservação. 
Único dono. - R$ 3.500,00.

Tratar com Marcos: 
(14) 99134-7329

VENDE-SE

CASA NÚCLEO:
2 quartos - Saia de estar - Cozi
nha - Sala de jantar - 6w 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. Acelta-se financia
mento. R$ 217.000,00

♦
I

Tel (14) 99894 6077

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Tel: 14 99876-4869
Lilian

Vect ra  6 L  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-G as, 
Estof. interior avelu
dado, Super conser
vado, aos interessa
dos que desejarem 
mais detalhes ou fo
tos, solicite em wel- 
sonzuntini@ig.com. 
br, Gratifico indica
ções com venda. 
W e l s o n  ( 1 4 )  
98152.2029

Vende-se  paraty  
ano 94, cor bordô, 
1.8,  Álcool o rig i
nal, com direção, 
t r a v a ,  a la rm e  e 
rodas  o r ig in a i s .  
Im pecável! Tratar: 
(14) 99797-4840 
Fernando.

Mini mototrackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na Pagan- 
m otos fone 3264 
4345 / 99712 1515

SERVIÇOS

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

Simone: Manícure e 
Pedicure (14) 99731- 
8265 (Faço Unha Ar
tística)

Biz, cor prata, ano 
2007, R$ 3 .000,00

Excursão:  Term as 
Laranjais dia 23/03 
Estudante: R$ 1(X),00

ISAMIX
CONTRATA

Zelador - Sexo M asculino
Requisito: Profissional Aposentado

mandar currículos para
ísam íxtradíng(® yahoo.com .brP

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro > Lençóis Paulista

CONTRATA-SE
DEPTO. COMERCIAL

com experiência comprovada na área

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

mandar currículos para
jornal(§)notícía$delencoís.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

Eu leio o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

k hotícmsDÊ
f i ç ó i s

■ -

. . .  - " - v .ii

(14) 3263-1062 / 6124-6101 /  99686-6900 J

www.noticiasdelencois.com.br
i

Elessancdro Gonzaga
DJ Leh

http://www.saletecortez.com.br
mailto:wel-sonzuntini@ig.com
mailto:wel-sonzuntini@ig.com
http://www.noticiasdelencois.com.br
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"Inatividade Paranormal 2" pisa fundo
cm sua sátira a filmes de terror
Nem só de flatulência e escatologia vive o humor 
de "Inatividade Paranormal", que agora ganha uma 
sequência. Embora empregue esses subterfúgios 
em "Atividade Paranormal 2", o roteirista, produtor 
e protagonista Marlon Wayans usa como pano de 

fundo filmes de terror ("Atividade Paranormal" e 
"Invocação do Mal" em especial) para destilar pia

das sexistas e com forte cunho étnico-racial. O filme 
estreou nesta quinta (24).

1 ■

Lcd Zeppelin inclui músicas 
inéditas na reedição de nove álbuns
Os lendários roqueiros do Led Zeppelin disseram nesta 
quarta-feira (23) que vão incluir músicas inéditas no pri
meiro lote de reedições de seus nove álbuns de estúdio, 
incluindo uma nova versão do hit "Whole Lotta Love". 
Os relançamentos remasterizados pelo guitarrista Jtmmy 
Page começam a ser distribuídos no dia 3 de junho, 
com edições de luxo dos álbuns "Led Zeppelin", "Led 
Zeppelin II" e "Led Zeppelin III". Cada álbum vai incluir 
um segundo disco de músicas inéditas relacionadas a 
esse álbum.

Justin Bieber pede desculpas por visita
polêmica a templo japonês

O cantor pop canadense Justin Bieber, frequentemente 
envolvido em confusões, pediu desculpas nesta quarta- 
feira (23) por ter visitado um santuário de Tóquio que 
está no centro de uma amarga disputa internacional 
em relação às guerras do Japão no passado.
Bieber, de 20 anos, postou uma foto em mídias sociais 
de sua visita ao Santuário de Yasukuni, com o título: 
"Obrigado por suas bênçãos".
A foto foi posteriormente excluída, apesar de ter sido 
republicada em outros lugares na Internet, inclusive 
por um grupo de fãs de Bieber, e provocou críticas 
da Coréia do Sul e China.

Ú l e f í c x ã a  d a  S e m a n a

"Todo ser humano expressa no semblante e na aparência,
aquilo que ele pensa"
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fonte: http://rachacuca.com.br/ê 

HORIZONTAIS

I .  Conjutos de pessoas. (6)
5. Divindade dos rios e bosques na mitologia 
greco-romana. (plural) (6)
8. Ford____ , crossover da Ford. (4)
9. Substância extraída de grãos de soja e comer
cializada como suplemento alimentar. (8)
10. Ligar, unir. (7)
I I .  O acento grave é usado para indicar sua 
presença. (5)
13. Referente a radiofonla. (11)
16. Jumento. (5)
18. Medo, susto, (plural) (7)
21. Ocasionar, originar, criar. (8)
22. Brinquedo. (4)
23. Grande quantidade de pessoas ou coisas. (6)
24. Usado para promover uma marca ou pro
duto. (6)

VERTICAIS

2. Quem escreve para uma revista ou jornal. (7)
3. Não faz parte da nobreza ou clero. (5)
4. Indivíduos que lutam em guerras. (8)
5. Pescoço, em inglês. (4)
6. Antiga capital do Rio de Janeiro. (7)
7. Burros, (figurativo) (5)
12. Condutor de bois. (8)
14. Antigo sacerdote, (plural) (7)
15. Aversão, antipatia. (7)
17. Terra, em Inglês. (5)
19. Relativo à ovelhas. (S)
20. Combatida pelos antlácidos. (4)

7
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Áries
de 21/03 a 20/04

Este mês de abril tem sido muito desafia
dor aos arianos marcados por conflitos 
pessoais nos relacionamentos, por d e  
cis&es Importantes que você necessitou 
tomar e neste momento agora em que 
temos a lua minguante é a oportunida
de de você refletir sobre todos esses 
acontecimentos, entendendo os apren
dizados envolvidos. Deve ter cuidado 
com a tendência a agir de uma forma 
Impetuosa e agressiva, o grande desafioé 
de conciliação em seus relacionamentos 
sem deixar de ser você mesmo, ariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Os taurinos vêm sendo instigados 
a profundas reflexões, é uma fase 
de correção de antigos erros e ati
tudes, a percepção de padrões 

idos e 0 Qi
minado e finalizado. Esse período
desgastados e o que deve ser eíi-

próximo ao aniversário caracteriza 
0 limiar entre uma velha e uma 
nova etapa de desenvolvimento. 
Não há dúvida de que muitos são 
os desafios e conflitos envolvidos 
neste processo, mas é também 
um chamado a evolução, taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

sdf)a fstá se movimentando no signo 
anterior ao seu e nesta semana o seu 
planeta regente, mercúrio, também 
estará transitando o signo de touro 
enfatizando uma época de reflexões 
e de interiorização nos geminianos, 
especialm ente sobre a questão de 
seus valores mais essenciais do que 
priorizam. É uma fase em que tenha 
havido vários conflitos emocionais nos 
relacionamentos e que pedem novas 
atitudes diante desta fase de reesig- 
nificação do seu presente e de criação

Câncer
de 21/06 a 21/07

Ao longo desta semana, a lua re
gente canceriana estará na fase 
minguante oportunizando a re
flexão sobre os avanços recentes 
realizados na carreira, os novos 
Interesses, um processo de maior 
autonomia e independência nos 
cancerianos, mas ativa também a 
reflexão necessária sobre os con
flitos na vida doméstica e familiar, 
e a necessidade de aprofundar e 
transformar os relacionamentos.

Leão
[de 22/07 a 22/08

Este mês de abril tem sido fonte 
de conflito para os leoninos, mas 
é também um momento que cha
ma a evolução em seus relacio
namentos com a necessidade de 
dialogar mais e cooperar. Estando 
atento a diferentes pontos de vista 
que podem ser complementares 
ao seu. Agora em que estaremos 
na lua minguante, é um período 
oportuno para refletir sobre os 
avanços em seus relacionamentos, 
mas também os desafios em que 
ainda falta evoluir, leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

, I A fase atual tem sido de fortes | 
I tensões que levam a reesignlfi-' 
kJ cação da individualidade e da i 

intim idade dos relacionam en
tos, virginianos. Houve ao lon
go das últimas semanas a clara 
percepção de que certas coisas 
não podiam mais continuar como 
antes, mas não se trata de querer 
mudar os outros e sim usar essa 
poderosa energia na sua própria 
transformação, virginiano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Muitos tem sido os desafios em 
suas parcerias e relacionamentos, 
uma área da vida dos librianos que 
está se reesignificando e que pede 
novas atitudes, é um momento 
de encontrar um balanço entre 
a individualidade e as relações. E 
isso não tem sido fácil, sobretudo 
num mês em que as tensões e os 
conflitos estão no ponto máximo, 
mas é justamente para estimular a 
evolução das pessoas envolvidas, 
libriano.

*  Escorpião 
^Ê Í^d e  23/10 a 21/11
A lua minguante que ocorre nesta 
semana ressalta um periodo de 
interiorização aos escorpianos 
sobre os recentes acontecimen
tos que envolveram o trabalho, a 
saúde e a necessidade de agir com 
mais consciência em relação a sua 
autonomia e individualidade. Esta 
semana pede a consciência sobre 
os erros que você precisa reco
nhecer e sobre mudanças em suas 
próprias atitudes, escorpiano.

de 2S/04 a 02/05

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

0  cicio atual tem se pautado por uma 
nova atitude nos sagitarlanos em re
lação ao amor e a expressão de sua 
criatividade. E nesta semana com a 
lua minguante, é Importante refletir 
sobre os avanços que foram conse
guidos neste sentido e o que ainda 
fòlta evoluir, é um momento em que 
há uma série de conflitos com outras 
pessoas e que deve haver o respeito 
á Individualidade e as diferenças até 
mesmo para se chegar a acordos con- 
:illadores, sagitarlano

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

ds capricomianos vêm percebendo 
que este mês de abril revela uma 
velha realidade que está ruindo 
e há uma série de confrontos em 
seus relacionamentos, também 
nas questões familiares e domés
ticas. É um momento importante 
de conscientização sobre a sua 
autonomia e individualidade, mas 
também há necessidade de entrar 
em acordo em situações pessoais e 
profissionais, capricorniano.

Aquário
de 21/01 a 19/02

csie mes de abril tem potencia
lizado transformações muito sig
nificativas ligadas à consciência 
da individualidade, a necessidade 
de cooperar mais nos relaciona
mentos e os novos interesses de 
aprendizado dos aquarianos, mas 
é um momento importante, princi- 
paimente agora na semana da lua 
minguante para refletir sobre os 
aprendizados envolvidos neste abril 
importantíssimo aos aquarianos.

Peixes 
4̂ à e  20/02 a 20/03
0  ciclo atuai tem  estim ulado 
os piscianos a desenvolverem 
novos talentos, habilidades e po- 
-tenciais, e também instigar uma 
nova maneira de lidar com seus 
recursos m ateriais e valores. E 
nesta semana de lua minguante 
é benéfico refletir sobre todos 
esses aprendizados e também 
agir com diplomacia e tolerância 
diante de um clim a que está 
bastante tenso, pisciano.

fofttt: http://hofoscopc vlrtuci uol, com. br/

Caça Palavras
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fonte: http://rachacuco.com.br

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornal@not1ciasdelencoisxom.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.
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i . Concurso Cultural
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Mkhtl rumilho TIRINHA DA SEMANA •itnnh«r>p lti.bloppot.com

$A9C 3UCA. 6$T0 U CANSAPO 
MUNPO lNT0 LCi?ANT6 

RCCHCAPO P6 CORPOS 
PÚTRIPOS C PRBCONCBITUOSOS.

NO FINAL SBRXO topos 
piefiRiPOS PCLOS mesmos 

VCRmBS PA TBRRA... NO Fim, 
somos TOPOS FARINHA 

po mBsmo SACO.

PBSCULPA, mAS 
TB0 R1A APOCAÚpTICA SBm

2umeis N ío  FA Z muiTO
SBNTIPO PRA mim.

Escreva um texto falando " 0  que o cantor Lucas Ferreira significa para
você e para a cidade de Lençóis Paulista?”

0  autor(a) da melhor redação terá seu texto publicado no Jornal Notícias
de Lençóis e ganhará um almoço especial com o cantor Lucas Ferreira,

direito a entrada no camarim na noite do show que acontecerá na
Facilpa dia 02/05/2014 e brindes autografados pelo artista lençoense!

O resultado será i ivulgado

PARTICIPE!
Realização: Noticias de leiiçôis. Assessoria Oticial lucas Ferreira

Ch u pSTbca ria

Estância Gríll
3 2 6 3 - 3 1 7 7 .

http://rachacuca.com.br/%c3%aa
http://hofoscopc
http://rachacuco.com.br
mailto:jornal@not1ciasdelencoisxom.br


O can to r Pedro L im a , se m ifin a lis ta  do Pro- 
gam a The Vo ice B ra s il da Rede G lobo , e ste ve  no 
Bauru  Shopping na sem ana que an tecedeu  o fe 
riad o  para um a ta rd e  de au tó g ra fo s.

Yasm in San tana e Sa le te  Fe lipe  fo ram  a lg u 
m as das fãs que e stive ra m  no loca l p restig iand o  
o sucesso  do m úsico  que fez um show  pra lá de 
esp ec ia l na c id ad e .

D an ie l G odri tam bém  m ovim entou  o a n f ite 
atro  da U n ive rs id ad e  Estad u a l P au lis ta  de Bauru  
(U n esp ) na sem ana p assad a .

Carlos Eduardo e Sue ly  Purgato posaram  so r
rid en te s  para uma fo to  ao lado da fam osa escada 
u tilizad a  pelo p a lestran te  em suas ap resen taçõ es.

Even to s que a b rilh a n ta m  o E s t ilo  Le n çó is , 
a ss im  com o as lin d a s  fo to s  t ira d a s  p e la  C fn tia  
Fo to g ra fia s . Yasmin e Salete marcaram presença na tarde de autógrafos

C
.3

Diversas empresas pretigiaram a palestra de Daniel Godri Carlos e Sueli sobem os degraus do sucesso após palestra Pedro Lima recebeu várias fãs na tarde de autógrafos
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Danielli 12 meses Eduardo 6 anos Manuela 7 anos

‘4

Migue 6 meses Rafael 1 ano Yasmim 5 anos
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Dani Vieira 25.04 Anderson Prado 27.04 Angela Rodrigues 02.05

» . 
» » §

Everton Francisco 02.05 Graziela Quinto 02.05
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