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Vicentinos da Sociedade São Vicente de Paulo 
espalham pelo mundo muito amor e caridade
Voluntários da comunidade cristã católica se organizam com o objetivo de fazer o bem ao próximo e ajudar aos pobres e necessitados

A Sociedade São 
Vicente de Paulo (SSVP) 
é uma comunidade forma
da por cristãos da Igreja 
Católica do mundo inteiro.

M ais conhecidos 
como Vicentinos, os volun
tários seguem o exemplo de 
Jesus Cristo servindo aque
les que precisam de ajuda.

Em Lençóis, o grupo 
da Conferência Nossa Se
nhora da Piedade trabalha 
atendendo pessoas dos bair
ros mais carentes da cidade.
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Circuito Top 
Team Cup de

Rodeio
Este ano, a tradi

cional Feira Agropecuária 
Comercial e Industrial de 
Lençóis (Facilpa) vai se- 
diar novamente uma etapa 
completa do maior cam 
peonato de rodeio do país.

Serão mais de 50 
competidores que irao dispu
tar as premiaçòes do circui
to em quatro modalidades.

O campeonato atual
mente é o único que chegou 
a oitava temporada conse
cutiva distribuindo uma 
premiação de R$ 1 milhão 
arre vencedores da final.
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Da para a direita: João t a r / a r  Paccola, Luzia, Rose, GUda, IVendell, Lourdes, Ivair, Ageaor e Carlos

“D entista do Couselho Tutelar de Lençóis recebe como doação veículo Okm
Bem” seleciona

jovens
Um dos principais 

projetos da Turma do Bem 
^TdB), o Dentista do Bem, 
irá promover em todo o país 
uma triagem para selecionar 
os jovens que serão beneficia
dos pela iniciativa em 2014.

No ano passado, di
versos jovens participaram 
da triagem e foram atendidos 
pelos dentistas voluntários.

A c o o rd e n a d o ra  
do projeto na cidade, Dra. 
Elizandra Paccola Moret- 
to de Almeida, no dia da 
triagem , vai contar com 
a ajuda de outros den 
tistas voluntários para o 
exame dos adolescentes.
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Você sabe cuidar 
do seu pet?
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Representantes do Conselho Tutelar de Lençóis Paulista recebem as chaves do automóvel doado

C irco  F an tástico  em  c a rta z  no  B ou levard

I O Conselho Tutelar
I  de Lençóis Paulista foi pre- 
I  senteado no més passado com 

um veiculo novo que será 
usado para desenvolver os 
trabalhos que são realizados 
pela equipe de conselheiros.

A doação do carro 
foi feita pela Secretaria Na
cional de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
e os recursos são oriundos 
de em enda parlam entar.

Além do veículo, o 
Conselho recebeu também 
cinco computadores, uma 
impressora, um bebedou
ro e um refrigerador, que 
já  se encontram  disponí
veis na sede do conselho.
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Democrata leva 
0 título da Copa 
Cidade do Livro
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CONFIRA

Bailarinas interagem e divertem o público com números de mágicas

H oje

m áxim a 30^ 
m ín im a 20^ V

5o/com nK/rtos nuvens. 
Pofxxxias de chuva à  tarde

eànoite.

Estreou na última 
sexta-feira, 28, o espe
táculo produzido pelo 
Circo Fantástico no es
tacionamento do Boule
vard Shopping Nações.

Entre as princi
pais atrações do circo, 
estão os cinco m otoci
clistas que apresentam  
um número de arrepiar

com 0 ' ‘Globo da Morte”.
E q u i l ib r i s t a s ,  

m a lab aris ta s , co n to r
cionistas, palhaços ga
rantem muita diversão 
para adultos e crianças.

Até mesmo artis
tas de outros países inte
gram o elenco que com 
muito treino e dedicação 
dão um verdadeiro show.

Vale a pena levar 
toda a família para assis
tir a apresentação que es
tará em cartaz até aproxi
madamente 30 de março. 
^Partícipe da promoção 
que irá  s o r te a r  cinco 
ingressos p a ra  o C irco 
Fantástico  acessando a 
fan page do Notícias de 
Lençóis no Facebook.

Milionário e José Rico 
são destaques na Facilpa
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2 OPINIÃO
LuurChn«utnuu

Rafael Ciati dos Santos Gallo 
é estudante.

A diferença do 
estudante brasileiro

ainda existem, assim como 
as próprias manifestações.

E as diferenças nào pa
ram só por aí. enquanto nossos 
colegas venezuelanos lutam 
por um país melhor, em 2012 
“estudantes” da USP lutavam 
contra policiais para ter o di
reito de fumar maconha dentro 
do Campus da Universidade 
(como se já não fumassem).

O mais revoltante dis
so é que todos sabem o atual 
nível de insegurança dentro 
da USP, isso muito se deve ao 
escasso patrulhamento dentro 
do Campus, mas nào podemos 
ser inocentes ao ponto de nc-
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que os mesmos estudantes 
: I

para o venezuelano
Se tem um assun

to que está em destaque na 
mídia são os protestos pelo 
nosso Brasil, e também
na Venezuela e Ucrânia.

Mas, para este arti
go vamos focar nos dois pri
meiros, que têm uma seme
lhança; são liderados e foram 
iniciados pelos estudantes 
de seus respectivos países.

Entretanto , esses 
mesmos estudantes têm 
uma monumental diferença 
entre si. Ao começar pèlos

tavam pra fumar maco
nha dentro dele não estejam 
envolvidos diretamente com 
essa violência e insegurança.

E 0 mais revoltan
te de tudo é fato de o nosso 
principal movimento estu
dantil estar cheio de especu
lações, notícias e denúncias
alegando que eles recebem 
verbas anualmente do governo.

estudantes venezuelanos.
Lá podemos notar

3
ue 0 lideres estudantis estão 
e fato preocupados com o 

futuro de seu país, convocan
do a população diariamente 
a ir para rua se manifestar, 
batendo de frente com a vio
lenta e opressora polícia local.

Já no Brasil, as coisas 
não funcionam assim, infeliz-

fnncipal movimento 
brasileiro, irasilciro, a VNE 

(União Nacional dos Estudan
tes), o ano passado demorou 
pra tomar partido e posicio
namento nas manifestações 
de junho, e esse ano parece 
ter esquecido que os proble
mas antes da manifestações

Entendem o que isso 
quer dizer? 0  principal mo
vimento estudantil brasilei
ro, que vai às ruas (atrasado, 
mas vai) para aclamar por 
um país melhor, recebe ver
ba 00 governo pra fazer isso.

É evidente que esse 
movimento foi comprado pelo 
governo! E não é algo recente, 
desde quando o PT assumiu 
0 governo em 2002 que es
sas especulações começaram.

E agora eu vos questio
no: alguma rede de TV aberta 
(ou fechada, que seja) perdeu 
dois minutos de seus telejomais 
pra abordar esses assuntos? É... 
eu acho que deve ter tido a 
mesma resposta que eu, não.

Pois é, 0 que se pode 
esperar de um país onde o go
verno, a oposição e a mídia 
são todos farinha do mesmo 
saco? O jeito c torcer pros nos
sos amigos venezuelanos não 
seguirem o nosso exemplo.

Editorial
Um trabalho de mui

to amor e solidariedade foi 
tema principal do Notícias 
de Lençóis desta semana.

Conhecidos como 
V icentinos, vo lun tários 
membros da Igreja Católica 
se mobilizam em prol de pes
soas carentes que precisam 
de ajuda ou amparo social.

A Sociedade São 
Vicente de Paulo (SSVP) 
foi organizada com o ob
jetivo de demonstrar amor 
ao próximo independente 
de qualquer circunstância.

E um  tra b a lh o  
in sp irad o  nos e n s in a 
mentos de Jesus Cristo e 
que faz uma grande dife
r a m  para a tociedade.

É tempo de
transgressão

Gisele Aparecida Pereira da 
Silva é escritora e blogueira,

Era o ano 2000. Eu 
Começava o terceiro ano 
de Direito. Havia um novo 

e sua primeira medi
da foi aumentar as mensa- 
bdades, provocando inten- 
áos debates pelo Campus.

P o r todos os la 
dos ouviam -se discursos 
inflamados, tentando nos 
lembrar da geração de alu- 
úos, que protestou nas ruas 
contra a ditadura militar, 
enquanto nas televisões o 
^ v o  assistia os trapalhões.

Numa noite, resol
veram fazer uma passeata, 
com carros de som, ban
deiras e m icrofones, que 
culminou num verdadeiro 
contágio patriótico, quan
do os alunos da faculda
de de D ireito chegaram .

In fe l iz m e n te ,  o 
protesto  nào durou m ui
to. Q uando  o sina l to 
cou , a m a io ria  v o lto u  
para suas salas, inclusi
ve eu. A final de contas, 
o que poderia eu fazer?

M eus pa is , assim  
como a m aiona brasileira, 
não estavam entre os que 
lutaram contra a ditadura.

E les trabalhavam  
òas roças e a única luta que 
travaram foi para dar uma

vida digna para meus ir
mãos e eu, dnblando a infla
ção, a falta de ensino, mé
dicos e até mesmo a fome.

Com tantas p reo 
cupações, ninguém nunca
pensava no que era voto, 
jo rn a is ,  g o lp e  m ilita r .
patriotismo ou protesto.

Isso tudo era coisa 
estranha ao cotidiano dos 
m eus pais e da m aioria  
da população brasileira.

N in g u é m  s a b ia  
que era preciso m udar o 
B rasil. N inguém  sab ia  
com o m u d ar o B ras il.

A ch o  q u e  ta m 
bém é por isso que hoje, 
quando há pro testos, os 
“b lack  b lo c k s” partem  
para a violência, do mes
mo m odo que partim os 
p a ra  um a c r ític a , sem  
conhecim ento de causa.

O problema do Bra
sil está no brasileiro e na 
sua falta de participação 
na construção desse país.

Minha geração ama 
Iron M aiden, M adonna, 
Beatles, mas não tem a me
nor idéia de quem é Chico 
Buarque, Cartola ou Elis 
Regina; idolatramos Harry 
Potter, O Senhor dos Anéis, 
Cinquenta Tons de Cinza, 
mas não lemos Ariano Sus- 
suassuna, Cecília Meirel- 
les ou Machado de Assis.

Torcemos por can
didatos nas eleições ameri
canas, mas somos incapa

zes de aprender a fiscalizar 
os candidatos que elege
m os e, no final de tudo, 
adotam os a postu ra  dos 
“black b locks” c ritican 
do e agredindo o Brasil, 
sem ao menos conhecê-lo.

Penso m uito  n is 
so. Como podemos mudar 
algo que nào conhecemos?
Por isso, hoje, decidi mu
dar o Brasil. Estou escu
tando m ais M PB, lendo 
livros e assistindo filmes 
de produções nacionais.

T am bém  re so lv i 
fazer bem  d iferen te  nas 
próximas eleições. Vou in
vestigar os candidatos e es
tudar meios de cobrar a rea
lização de suas promessas.

Sim! Acredito que 
assim  vou m u d ar m eu 
país, pois comecei a valo
rizar sua própria história.

Não acho que estou 
sendo nacionalista e não 
deixei de apreciar outras 
culturas. Só estou transgre
dindo o costume que her
dei: 0 de valorizar o resto do 
mundo, antes do meu país.

Por isso digo que 
é tem,po de tra n s g re s 
são. E tem po de co n s
truir um pais melhor, me 
tornando, antes de tudo, 
um  b ra s ile iro  m elho r.

Email;
gpensadora@gniail.com

Blog:
www.gpensadora.blog8pot.com.br
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L ençóis P au lista  
conta com um local chama
do Vila Vicentina onde ido
sos de baixa renda podem re
sidir sem 0 custo do aluguel.

Para pessoas que 
v ivem  em um a s i tu a 
ção financeira debilitada, 
qualquer ajuda pode tra
zer esperança e conforto.

A C o n fe rê n c ia  
N ossa Senhora da P ie
dade em Lençóis possui 
hoje dez voluntários (seis 
confrades e quatro con- 
socías), que dedicam seu 
tempo e talento para colo
car em prática a caridade.

Recentemente, estes 
Vicentinos lençoenses rece
beram de Dresente um vei

culo para auxiliar na entrega 
de doações feitas pela comu
nidade, fato que demonstra 
o reconhecimento do traba
lho realizado pelos mesmos.

Também nesta edi
ção, veículo novo é doa
do para o Conselho Tu
telar de Lençóis Paulista.

O carro será um 
instrum ento  im portante 
para desenvolver os tra
balhos rea lizad o s pela 
equipe de conselheiros.

A d o ação , fe ita  
pela Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 
certamente será uma gran
de ajuda para a entidade.

Outra boa notícia

é que vários objetos fo
ram doados além do carro 
como cinco computadores, 
uma impressora, um bebe
douro e um refrigerador.

Veja ainda: Proje
to “Dentista do Bem" fará 
nova triagem em Lençóis; 
Circo Fantástico apresen
ta espetáculo excepcior.al 
para crianças e adultos;
Saiba como cuidar bem do ^
seu animal de estimí-vàu. 
Clube da Viola leva o me
lhor da música de rai? em 
suas apresentações; Milio
nário e José Rico relatam 
uma trajetória de sucesso; 
Democrata é campeão da 
Copa Cidade do Livro e 
muito mais. Boa leitura!
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A lta da  Selíc e do d ó la r fazem  crescer pedidos de falência no país
Os pedidos de falência no 
país aumentaram 21,8%, em 
fevereiro, com a soma de 151 
processos ante 124 reque

rimentos protocolados em 
janeiro, segundo o Indicador 
Serasa Experian de Falên
cias e Recuperações. Deste

total, 77 referem-se a micro 
e pequenas empresas, 31 a 
empresas de médio porte e 
43 a grandes companhias.

M E C  m u d a  a lg u m as re g ra s  do P ro U n i e do Fies

O M inistério da Educa
ção (M EC) m udou este 
ano algum as regras do 
Program a U niversidade 
para Todos (ProUni) e do 
Fundo de Financiam en

to Estudantil (Fies). No 
Fies, o contrato  passa a 
ser casado ao Fundo de 
G arantia  de O perações 
de C réd ito  E d u ca tiv o  
(Fgeduc), antes opcional.

No ProUni, a isenção fis
cal passa a ser feita com 
base nas vagas preenchi
das e não mais nas vagas 
ofertadas, como era até 
0 fim do ano passado.

Vendas no setor autom oth o crescem 6 ^ 9 %  no prim eiro bimestre do ano 
A s v e n d a s  no s e to r  to re s  (F e n a b ra v e ) . A
au tom otivo  cresceram  
6 ,6 9 %  no p r im e i r o  
b im e s t r e  d e s te  a n o , 
a p o n ta  le v a n ta m e n to  
da F e d e ra ç ã o  N a c io 
n a l da D is t r ib u iç ã o  
de V e ícu lo s  A u to m o -

e n tid ad e  c o n ta b iliz o u  
os e m p la c a m e n to s  de 
a u to m ó v e is ,  c o m e r 
ciais leves, cam inhões, 
ôn ibus, m o to c ic le ta s  e 
im p lem en to s ro d o v iá 
rio s, 0 que rev e lo u  um

s a lto  na co m p aração  
com  o m esm o p e r ío 
do de 2013. Foram  co
m erc ia lizad as  853.087 
un idades nos dois p ri
m eiros m eses deste ano 
ante 799.566 em janei
ro e fevere iro  de 2013.

L uva eletrônica m antém  batim ento cardíaco regular

Pesquisadores americanos 
desenvolveram uma mem
brana eletrônica que poderá 
substituir o marca-passo, 
adaptando-se ao coração 
como uma espécie de luva

e mantendo as batidas cardía
cas regularmente, por tempo 
indeterminado. Criado por 
especialistas das universida
des de Ilinois e de Washing
ton, 0 dispositivo usa uma

espécie de teia de sensores 
e eletrodos para monitorar 
continuamente a atividade do 
coração e pode, por meio de 
choques elétricos, manter um 
batimento cardíaco saudável.

A Rede do Câncer de Lençóis 
Paulista realizará hoje, sexta-feira, um 
“Show de Prêmios" no Lions Clube às 20h.

A n g e la  S i lv a n a  F e rm i-  
no, coordenadora r e ^ m s á v e l  pelo

de um m icroondas, televisão de 21 
polegadas, fogão, bicicleta, ferro elé
trico, jogo  de panelas, entre outro;

:Ti
evento, explica que a renda ao ad
quirir a aciesão será to talm ente re-

0$ artigos assinados slo  de inteira responsabilidade de seus autores.

venida em prol da Rede do Câncer.
As a d e sõ e s  seH lo v e n d i

das na p o rta ria  da en tidade  e no 
dia do evento na entrada do clube.

Quem adquirir as adesões con
correrá ao prêmio de R$ l .OOO, além

Ela ressalta que todos os pr 
m ios foram  doados por indústria; 
estabelecim entos com erciais e peS' 
soas físicas da cidade. “Precisamos 
de pessoas bondosas que continuem 
nos a ju d a n d o " , re s sa lta  Angela.

A Rede do C âncer de Lençóis 
Paulista fica localizada na Rua XVde 
N ovem bro, 981, C entro . Mais infor*, 
mações pelo telefone (14) 3263-2399,

mailto:gpensadora@gniail.com
http://www.gpensadora.blog8pot.com.br


CIDADES 3
Sociedade São Vicente de Paulo distribui amor e caridade
Mais conhecidos como Vicentinos, os voluntários da comunidade católica realizam na cidade um trabalho em prol dos necessitados
Eidcr Ibanhez

Fundada em Paris 
no ano de 1833, a Socie
dade Sào Vicente de Paulo 
(SSVP) é uma comunidade 
fonnada por cristãos da Igre
ja Católica de todo o mundo.

Naquela época, a so
ciedade foi originada por um 
grupo de jovens católicos que 
se reuniram para criar a pri
meira Conferência Vicentina.

In sp ira d o s  pe lo  
Espirito Santo, eles se or
ganizaram com 0 simples 
objetivo de fazer o bem 
ao próximo e ajudar aos 
pobres e n ecessitados.

Entre os fundadores, 
0 bem-aventurado Antônio 
Frederico Ozanan. foi uma 
fonte radiosa de inspiração 
que sonhava com o lema: 
“Unir o mundo em uma 
grande rede de caridade” .

A SSVP é uma or
ganização de leigos de 
boa vontade que trab a 
lham  v o lu n ta riam en te .

Os Vicentinos se
guem 0 exemplo de Jesus 
Cristo serv indo aqueles que 
precisam e, consequente
mente. prestando um tes
tem unho na p rá tica  do 
seu amor libertador, cheio 
de ternura e compaixão.

O contato com as 
pessoas evidencia o real pro
pósito dos confrades e con- 
socias (homens e mulheres) 

SSVP, que estreitam seus 
laços afetivos com os indiví
duos que são beneficiados.

A essência do tra
balho dos Vicentinos está 
em servir com esperança, 
independente de religião, 
m eio social ou étn ico .

E les buscam  se 
dedicar na procura de ví
tim as do esquecim ento, 
exclusão e adversidade.

Sempre aberta às 
mutações da humanidade e 
às novas formas de pobreza 
que se possa identificar e 
pressentir, a SSVP continua 
priorizando os mais desfa
vorecidos e especialmente 

rejeitados pela sociedade.
O confrade do grupo 

de Vicentinos em Lençóis 
Paulista, João Carlos Pacco- 
la, explicou como funciona a 
iniciativa na cidade. “Após 
a fundação da Conferência 
Nossa Senhora da Piedade 
em 1955, por Onélio Fre- 
zza e seus companheiros, 
eles receberam como doa
ção da Prefeitura Munici
pal um terreno no antigo 
Bairro do Matadouro, hoje 
chamado Vila Vicentina”

A Vila Vicentina é 
um local que possui dez ca
sas construídas, atualmente 
habitadas por pessoas ido
sas e carentes da cidade.

N este local tam 
bém fica instalada a sede 
da Conferência e do Con
se lh o  P a r tic u la r  N os-

TraJicional festa  realizada pela comunidade para arrecadar verba em prol das fam ílias carentes de Lençóis Paulista

sa Senhora da Piedade.
C ontando com a 

ajuda de dez voluntários do 
município (seis confrades e 
quatro consocias), os Vicen
tinos lençoenses deste grupo 
recentemente receberam de 
presente um veículo para 
auxiliar na entrega de doa
ções feitas peta comunidade

A sede lo ca liz a 
da na Rua São Vicente de 
Paulo. 21, recebe doações 
diversas como móveis usa
dos, geladeiras, fogões, 
alim entos, entre outros.

E le s  a te n d e m  
pessoas carentes de vá
rios bairros de Lençóis, 
porém  não são todos.

Existe outra con
ferência denominada Con
ferência São Pedro e Sào 
Paulo, vinculada a Paróquia 
São Pedro e São Paulo que 
presta serviço aos bairros 
que não são assistidos pelos 
Vicentinos da Conferência 
Nossa Senhora da Piedade.

Para manter o traba
lho ativo na comunidade, os 
Vicentinos da Nossa Senho
ra da Piedade anualmente 
organizam um evento no 
salão de festa da Paróquia 
para arrecadação de verba

Este ano o evento 
será realizado no dia 8 de 
agosto Empresas priva
das e pessoas físicas tam
bém ajudam com doações.

Mais informações 
para saber como ajudar 
esta causa tão nobre po
dem ser obtidas pelo te
lefone (14) 3263-0661.

Veiculo doado para o grupo dos l^centinos de Lençóis Paulista vai auxiliar na entrega de doações

Bel assina convênio para projeto
Da redação

A Prefeita Bel Lo- 
renze iti esteve  em Sào 
Paulo, na semana passada, 
para assinatura do projeto 
referente ao Plano Diretor 
de Drenagem Urbana, na 
Secretaria de Saneam en
to e R ecursos H ídricos.

No total, 0 valor do 
convênio é R$ 149.500, 
sendo  que R$ 142.025 
virá do G overno do e s
tado e R$ 7.475 é a con
trapartida da Prefeitura.

O Diretor de Meio 
Ambiente, Benedito Luiz 
M artin s  ex p lica  que o 
plano contempla as d ire
trizes que orientam o Po
der Público e a iniciativa 
privada na elaboração de 
projetos e sua execução 
de obras de d renagem ,

bem com o na prom oção 
de ações preventivas e cor
retivas sobre as causas e 
os efeitos dos processos 
erosivos, inundações, etc.

Em resu m o , c o 
menta M artins, “trata-se 
de um estudo detalhado 
da d ren ag em  u rb a n a ”

Pelo convên io , a 
em presa contratada pela 
Prefeitura deverá elaborar 
as seguintes ações; levan
tamentos de dados, levan
tamento planialtim étríco, 
cadastramento do sistema 
de drenagem, definição das 
características das bacias 
de contribuição, estudos 
hidrológicos, estudos hi
dráulicos, comparações/al- 
temativas, estudos de solu
ções e execução do Projeto 
de M acrodrenagem e ela
boração de relatório final.

Magia do circo atrai público de todas as idades

14 .J'

Artistas circenses o público com apresentações excepcionais

A arte circense hoje 
é uma opção cultural ca
paz de despertar sonhos 
em crian ças  e adu ltos.

O b v iam en te  que 
o tempo e a modernidade 
fizeram com que a magia 
do circo se dissipasse um 
pouco entre as pessoas.

As crianças já não 
se in teressam  tanto  em 
ver os espetácu los p ro 
porcionados pelos artistas 
que se dedicam ao circo.

In te rn e t e jo g o s  
e le t r ô n ic o s  p a s sa ra m  
a ser p rogram as de la
zer m ais in te ressan tes .

Apesar desta triste 
realidade, o gerente geral 
do Circo Fantástico, Ma
rio Ferreira  C ascâo Ju 
nior, garante que o circo 
não pode e não vai parar.

É com este foco 
e ob jetivo  que o C irco 
Fantástico  vem se d es
tacando em todo o país.

F ilho  e neto  de 
artistas circenses, Mario 
conta que por ser um es
petáculo fantástico, o cir
co passou a ter este nome.

O Show c o n ta  
com equilibristas, m ala
baristas, contorcionistas 
e muita diversão que dei
xam o público eletrizado.

Atualmente o Circo 
Fantástico conta com 43 ar
tistas e, entre eles, profissio
nais vindos de outros países 
como Argentina e Uruguai.

O empresário nasceu 
em Maringá e hoje é quem 
leva adiante o empreendi
mento iniciado pelos pais.

Ele conta que sem
pre antes da instalação do 
circo em uma cidade, os

jovens artistas são matricu
lados em escolas do muni
cípio para dar continuidade 
aos estudos. “Eles já  es
tão acostumados com este 
tipo de rotina e mudança 
constante, nunca repetiram 
de ano” , explica Junior.

Muito treino e dedi
cação é o segredo para ser 
um artista de circo. Além de 
empresário e gerente do cir
co, Mario também se apre
senta no incrível número 
do “Globo da Morte” com 
cinco motociclistas que de
safiam a gravidade. “Qual
quer um pode ser artista de 
circo, basta treino. Já vi 
pessoas que a gente achava 
que não ia dar em nada e 
viraram grandes artistas” .

Para a m ontagem  
do show , e les  sem pre 
estão  ab erto s  a o p in i
ões e levam em conta os

g elogios e críticas do pú- 
I b lico  que se m anifesta  

através das redes sociais.
Em Bauru, o Circo 

I Fantástico irá permanecer 
# em cartaz até o dia 30 de 
I março. “Vale a pena con- 
3 ferir este entretenim ento 
< que é para a fam ilia in

te ira” convida o artista.
O circo gerencia

do por M ario já  se apre
sentou em vários Estados 
b ra s i le iro s , e tam bém  
do ex terio r (A rgentina, 
U ruguai e V enezuela).

Ele não descarta a 
possibilidade de um dia tra
zer 0 circo para Lençóis 
Paulista. “Tudo depende 
da agenda, mas será um 
grande prazer divulgar o 
nosso trabalho para os len
çoenses”. finaliza Junior.

Serviço

Circo Fantástico no Bou- 
levard Shopping Nações 
O nde: Rua General Mar
condes Salgado. 11-39 
Q u an d o : p re v isã o  até 
o d ia  30 de m a rç o  
H o rário : diariam ente às 
20h30 / Sábados, Domingos e 
Feriados às 16h, 18h e 20h30 
Ingressos: Adulto - R$ 25 
/ Criança - R$ 15. Meia-en- 
trada válida para crianças 
de 2 a 12 anos, estudantes 
e pessoas com mais de 60 
anos. Vendas na bilheteria do 
Circo Fantástico ou pelo site 
www.drcofantasticacom.br. 
Obs; No site do Circo Fan
tástico é possível imprimir 
um cupom de desconto e 
obter mais inform ações.

http://www.drcofantasticacom.br
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Doação de veículo beneficia Conselho Tutelar de Lençóis
Computadores, impressora, refrigerador e um bebedouro também foram doados ao órgão

O Conselho Tutelar 
de Lençóis Paulista recebeu 
no final do mês passado um 
novo veículo que será utili
zado para o desenvolvimen
to dos trabalhos realizados 
pela equipe de conselheiros.

O carro zero quilô
metro completo foi doado 
pela Secretaria N acional 
de D ireitos Humanos da 
Presidência da República.

A in ic ia tiv a  tem  
por ob je tivo  ap o ia r os 
processos de qualificação 
e fortalecer os Conselhos 
Tutelares enquanto órgãos 
estratégicos do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGD).

Além do veículo, o 
Conselho Tutelar de Len
çóis Paulista recebeu cinco 
com putadores, uma im 
pressora, um bebedouro e 
um refrigerador, que já  se 
encontram disponíveis na 
sede do conselho.

Os recursos, no valor 
de R$ 50 mil, são oriundos de 
emenda parlamentar do De-

t

Coluna da 
Transparência

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

A Prefeitura abriu  licitação para contratação de 
empresa especializada em obras de construção civil 
para execução de reforma da unidade de saúde Dr. 
José Antônio Garrido, conforme projeto, planilhas e 
memorial constantes no edital. O valor máximo esta
belecido para a presente licitação é de R$ 216.000,00.

O resultado da licitação, que teve por objeto o registro 
de preços para aquisição de mudas de grama esmeral
da, de acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo 
período de um ano, sagrou como vencedora a empre
sa GRAMAS XAVIER LTDA EPP, que ofertou o va
lor unitário de R$ 2,92 por metro quadrado de grama.

O carro doado será exíremanterâe btiportank para desenvolver os trabalhos do Conselho

putado Federal Pena (PV).
A Diretora de As

s is tê n c ia  e P ro m o ção  
Social, Beth A thanásio ,

avaliou que “o veículo e 
os equipam entos doados 
irão auxiliar a atuação dos 
conselheiros do órgão no

desempenho de suas ativi
dades que visam promover 
as garantias dos direitos da 
criança e do adolescente” .

Mais de 9 mil atendimentos

Foi aberto licitação que tem com o objeto a aqui
sição de concreto usinado, pelo período de doze 
m eses, de acordo  com  as necessidades do M u
nicípio , conform e especificações e quantidades

realizados pela Assistência Social estim adas no ed ita l. O p reg ão  p resencia l será

(

Levantam ento fe
chado no m ês passado  
pela D iretoria de A ssis
tência  e P rom oção So
cial (DAPS) contabilizou 
9.202 a tend im entos re 
alizados no ano de 2013.

Os a tend im en tos 
incluem  em issão de do
cu m en to s , o rie n ta ç õ e s  
sociais, psicológicas, en
cam inham entos e acom 
panham entos, concessão 
de benefícios eventuais, 
benefícios de prestação

continuada (BPC), progra
mas habitacionais, trans
ferência de renda (Ação 
Jovem , Renda cidadã e 
Bolsa Família) e de Cadas- 
tramento Único para progra
mas do Governo Federal.

Em 2013, foram en
tregues 2.076 cestas básicas; 
226 famílias em Lençóis 
e 120 em Alfredo Guedes 
foram atendidas com aga
salhos e cobertores. Dispo
nibilizados 1.152 passagens 
de ônibus intermunicipal e 
realizados 314 atendimentos 
dentro do programa Ren

da Cidadã e Ação Jovem.
A Diretoria de As

sistência também realizou 
744 atendimentos às famí
lias sorteadas no Programa 
Minha Casa Minha Vida, 
para elaboração do dossiê 
e Cadúnico, como também 
prestou informações sobre o 
Programa a outras famílias.

“No ano passado, 
665 estudantes que viajaram 
para outros municípios a fim 
de cursarem Nível Superior, 
Profissionalizante ou Téc
nico receberam o benefício 
do Auxílio Transporte para

Estudantes Carentes, sendo 
atendidos mensalmente com 
a entrega dos recibos para 
posterior reembolso”, com
pleta a diretora do DAPS, 
Elisabeth Oitado Athanásio.

A Diretoria é respon
sável pela Gestão do Cadas
tro Único dos Programas de 
Transferência de Renda, dos 
Centros de Convivência In
fantil, Adolescentes, Jovens 
e Idosos, CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) e CREAS (Centro 
de Referência Especializa
do de Assistência Social).

realizado  às lOh do dia 14 de m arço de 2014.

A empresa vencedora da licitação para aquisição de 
cimento asfáltico de petróleo - CAP-50/70, pelo pe
ríodo de doze meses, de acordo com as necessidades 
do Município, na quantidade total estimada de 500 to A
neladas, foi aPETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A T
que ofertou o preço unitário de R$ 1.323 por tonelada.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CIVIFP.
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Animais de estimação precisam de cuidado e amor durante toda a vida
Ao adquirir um pet é necessário ded icar tem po e não se esquecer dos cu idados para m anter a saúde do bichinho
Elder Ibanhez

A empolgação na 
hora de comprar um animal 
de estimação sempre é gran
de. O problema é que com 
o passar do tempo, a aquisi
ção pode ser tomar descar
tável para algumas pessoas.

Um indivíduo que 
deseja ter um animal do
méstico, seja um cão ou 
gato, deve se preocupar 
com as necessidades e cui
dados que o mesmo exige.

Estes animais pre
cisam  ter tem po dispo
nível de seus donos para 
brincar e passear, e ao 
ficarem  velhos, necessi
tam de cuidados especiais.

O médico veteriná
rio do Centro de Controle de 
Zoonoses de Lençóis (CCZ), 
Ighor Godoy Morales, es

clareceu algumas dúvidas 
em relação aos cuidados 
com os animais domésticos.

Ighor orienta que al
gumas precauções precisam 
ser tomadas antes de decidir 
pela compra de um animal 
de estimação. “Verificar os 
documentos do estabeleci
mento para saber se existe 
autorização para tal tipo de 
venda é extremamente im
portante, assim como, se pos
sível, conhecer pai e mãe do 
filhote. Não se esqueça de 
marcar um horário e levar, 
logo que adquirir, seu animal 
ao médico veterinário que vai 
verificar se ele está saudável”.

Os gastos ao com
prar um cão ou gato ini
cialmente serão com ver- 
mífugo, vacinas e ração.

Porém, em alguns ca
sos, os eventuais problemas

o>

f

Anim ais domésticos são excelentes companheiros

que um animal pode apre
sentar nos primeiros meses 
de vida não devem ser des
cartados, e as despesas com 
veterinário e medicamentos 
precisam ser programadas.

Em relação à a li
mentação, deve ser oferecido 
para os bichinhos somente 
ração de boa qualidade e 
petiscos próprios para a es

pécie, nada de leite ou co
mida, a não ser que seja re
comendado pelo veterinário.

Banhos em casa po
dem ser dados após 45 dias, 
mesmo antes do pet ter tomado 
todas as vacinas, mas sempre 
tomando cuidados como man
ter a água morna e colocar al
godão nos ourídos do animal.

Já os banhos em pet

shop são aconselháveis so
mente depois de todas as va
cinas, pois é um ambiente fre
quentado por vários animais.

Para evitar doenças 
como a leishm aniose ou 
do carrapato, a higieniza- 
ção do local onde o animal 
ficará deve ser rigorosa.

Produtos carrapatici- 
das e coleiras para o controle 
de mosquitos e carrapatos 
também evitam  doenças.

Se 0 animal apresen
tar sangramento ou qualquer 
outro sintoma decorrente de 
uma doença infecciosa, ele 
deve ser levado ao veterinário 
com urgência para que seja 
feito um diagnóstico preci
so e tratamento adequado.

C astra r o anim al 
antes do prim eiro  cio - 
aproximadamente 5 meses 
- pode prevenir o apareci

mento de câncer m am ária
A eutanásia deve W  

a última opção em casos de 
doenças graves. “Ela é indi
cada quando o animal está 
com a doença muito avan
çada, apresentando dor e 
não respondendo mais aos 
tratamentos”, alerta Morales.

“Hoje existem leis 
de posse responsável, maus- 
tratos, abandono e bem-estar 
dos animais. Os donos que 
não cuidam e destratam seus 
animais podem sofrer pu
nições legais. Aqueles que 
querem adquirir um pet, não 
devem agir por impulso. E 
necessário pesquisar antes 
para saber qual o animal que 
se adapta melhor ao ambiente, 
espaço e tempo disponível. 
Ao decidir ter um animal 
a dica é: cuide bem até o 
fim”, finaliza o veterinário.

_

lYiagem irá beneficiar crianças e adolescentes

“Dentista do Bem” realizará triagem em Lençóis
voluntários no município. 
As crianças que forem sele
cionadas na triagem recebe
rão uma carta com o nome 
do dentista voluntário que irá 
prestar o atendimento. De
pois basta procurar o profis
sional e agendar a consulta”, 
acrescenta a cirurgiã dentista.

Para os cirurgiões- 
dentistas que ainda não fazem 
parte do projeto e querem aju
dar a iniciativa, informações 
para o cadastro podem ser 
obtidas através do telefone 
( 14) 3263-2255 ou pelo site; 
www.turniadobem.org.br.

E muito gratificante 
ser voluntário deste projeto e 
ajudar crianças carentes que 
precisam do nosso trabalho. 
Assim, podemos fazer o bem, 
fazer caridade, sem precisar
mos sair do nosso consultó
rio”, finaliza a coordenadora.

Elder Ibanhez

Um dos principais 
projetos da Turma do Bem 
(TdB), o Dentista do Bem, 
irá prom over em todo o 
Brasil uma triagem para se
lecionar os jovens que se
rão beneficiados em 2014.

Em Lençóis Paulis
ta, todas as crianças tríadas 
no ano passado já  foram 
encaminhadas aos dentis
tas voluntários do projeto

e estão em atendimento.
No dia 25 de mar

ço, uma nova triagem será 
realizada na EE “Dr. Paulo 
Zillo” no período da tarde.

A coordenadora do 
projeto na cidade, Dra. Eli- 
zandra Paccola Moretto de 
Almeida, no dia da triagem, 
vai contar com a ajuda de ou
tros dentistas voluntários para 
os exames dos adolescentes.

Atualmente, o pro
jeto conta com 30 dentistas

ti

Mortalidade infantil é reduzida em Lençóis

Lençóis comemorou 
a redução nos índices de mor
talidade infantil. O número 
registrado pela Diretoria de 
Saúde em 2013 (9.31) foi bem 
menor que em 2012 (15.87).

A taxa de natalidade 
passou de 12.66, com 819 
nascimentos em 2012, para 
13.09, o correspondente a 
859 nascimentos em 2013.

A taxa de mortali
dade infantil contabiliza o 
número de óbitos de crianças 
de até um ano de idade por 
mil nascidas vivas (TMI).

Trata-se de um dos 
indicadores mais utilizados 
para aferir as condições 
de saúde da população, 
em especia l das c rian 
ças menores de um ano.

“Fechamos os nú
meros e constatamos que

0 índice voltou a ficar em 
um dígito. Acreditamos que 
nossas ações foram funda
mentais para esta redução”, 
resume o diretor de Saúde, 
Márcio Caneppele Santarém.

As principais ações 
do município para redução 
do índice de mortalidade es
tão na garantia do pré-natal. 
“Se a gestante iniciar o pré- 
natal no início da gravidez 
passará por sete consultas 
médicas”, explica o diretor.

O trabalho começa 
com uma busca ativa dos 
agentes com unitários de 
saúde, que identificam os 
lares onde existem mulhe
res grávidas e encaminham 
para a unidade mais próxima.

D estaque também 
para o acolhimento da en
fermeira e iniciativas como 
a disponibilização do teste 
rápido de gravidez, que fa

cilita o diagnóstico precoce.
Nas ESFs (Estraté

gias de Saúde da Família) 
ainda existem os grupos 
de gestantes que trabalh^ 
temas variados. “E preciso 
evidenciar a infraestrutura 
e o serviço oferecido pela 
nossa maternidade, que con
ta com médico 24 horas”.

Já era relação ao índi
ce de 2012, o maior re^stra- 
do pelo município na última 
década, boa parte dos casos 
(cinco) foi por raá formação 
congênita e complicações que
não poderíam ser evitadas por
se tratar de processo natural.

No Estado de São 
Paulo, em 2012, a TMl foi de 
11,48 óbitos por mil nawidos 
vivos, a menor da série que 
a Fundação Seade acompa
nha desde o século passado. 
Os dados relativos a 2013 
ainda não estão disponíveis.

http://www.turniadobem.org.br
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Democratas é campeão da Copa Cidade do Livro de Futsal
E q u ip e len ço en se  vence a fin a l do cam p eon ato  com  um p lacar de 4x2 con tra  a P refe itu ra  de Borebi

F a c ilp a  2014 re c e b e rá  o T op  T eam  C u p

Em pé: Vítor, Everton, Tiago, Kleber, Junior Patriarca, Carlos (Niky) e Narcizo 
Agachados: Fabiana (Tica), Natã, Raul Eduardo, Jader (Nego) e Rafael

Elder Ibanhçz

Após muitas disputas 
e momentos emocionantes, 
chegou ao fim a tradicio
nal Copa Regional de Fut
sal Cidade do Livro 2014.

Porto de Areiópolis, 
equipe campeã do ano pas
sado, não conseguiu atingir 
o mesmo resultado, e o De
mocrata Futsal foi quem le
vou o titulo do campeonato.

No jogo da final, 0 time 
venceu a Prefeitura de Borebi 
por 4x2, em uma partida digna 
de aplausos e bastante acirrada.

Junior Patriarca aju
dou a garantir a vitória mar
cando uffl gol e dando passe 
para outro no momento em 
que o resultado esta\ a em 2x2.

O fisioterapeuta e 
®fcnico do Democrata, Vítor 
Dmalle, explicou como suigiu 
a iniciativa de criar a equipe. 
“Fui eu quem colocou o nome 
Democrata devido ao fato de 
que no time todos têm voz 
ativa e podem dar suas opi
niões. Idealizei esta equipe há 
alguns anos juntamente com

Digão, Magno e Barrosinho”.
O técnico está no 

comando do Democrata há 
cerca de seis meses. “Nós 
montamos a equipe no final 
do ano passado quando o Kle
ber Moreira Lopes (Klebão) 
me convidou novamente para 
ser técnico, já que há alguns 
anos atrás participamos de 
outro campeonato munici
pal juntos”, revela Dinalle.

Kleber é o principal 
responsável pela formação 
do time. Para o campeonato 
deste ano, foram convidados 
para jogar pelo Democrata 
três jogadores de Avaré por 
intermédio do goleiro Niky.

Por enquanto, os joga
dores do Democrata só parti
ciparam de dois campeonatos, 
mas com talento de sobre, já 
se consagraram campeões de 
um dos eventos esportivos 
mais importantes da cidade.

Determinação e pai
xão pelo esporte definem a 
garra mostrada nas quadras 
pelos atletas, que mesmo 
com poucos treinos, entra
ram na disputa para ganhar.

Vitor garante que a 
união e obediência foram es
senciais para o sucesso do time. 
“Nossa equipe jogou muito 
bem todo o torneio, montamos 
uma defesa sólida com uma 
boa marcação e disposição 
dos jogadores, eles entende
ram bem minhas instruções e 
executaram dentro de quadra”.

Com 0 objetivo de 
continuar disputando ou
tros campeonatos, o técni
co agradece aos torcedores 
e parceiros que apoiaram e 
incentivaram o grupo du
rante o torneio. “Agradeço 
ao Marquinhos, Malagi, Dr. 
Bruno, Márcio, Leopoldo, 
Erico e todos que fizeram 
parte deste título mesmo nos 
momentos difíceis”, finaliza.

O jogador Everton 
Soares também deixou seu 
recado; “Dedicamos o título ao 
Narcizo que por motivo de le
são não pode jogar a decisão”. 
Para os torcedores que qui
serem acompanhar o De
mocrata Futsal, a página 
no Facebook traz todas as 
inform ações da equipe.

Elder Ibanhez

A tradicional Feira 
Agropecuária Comercial e 
Industrial de Lençóis Pau
lista (Facilpa) este ano irá 
voltar a sediar uma etapa 
completa do Top Team Cup, 
ura dos m aiores cam pe
onatos de rodeios do país.

A etapa do campeo
nato será realizado entre os 
dias 1 e 11 de maio e a qua
lidade do rodeio vai garantir 
muita diversão para o público.

O presidente do Top 
Team Cup, José Uilson Frei- 
te, retomou a parceria com a 
Facilpa e apresentou as mo
dalidades do campeonato que 
promete ser inesquecível.

N as duas sem a
nas de disputas serão qua
tro modalidades: montaria 
em touros, cavalos (com as 
m odalidades Bareback e 
Sela Americana) e a famo
sa prova dos três tambores.

O presidente Zé Uil
son ressaltou a satis^çâo em 
voltar a participar da feira. 
“O bom filho a casa toma. 
A Facilpa é uma importan

te festa do interior paulis
ta que fazemos questão de 
integrar ao nosso calendá
rio. Estamos felizes com a 
parceria. Agradecemos ao 
presidente José Ulysses e 
ao coordenador José Oli
veira Prado pela confiança”.

Top Team Cup

Atualmente o Top 
Team Cup é considerado o 
maior e melhor campeonato 
de rodeios do país, o único que 
chegou a oitava temporada 
consecutiva distribuindo uma 
premiaçào de R$ 1 milhão aos 
campeões na final do circuito.

Com 0 objetivo de 
valorizar também os animais, 
o circuito é o primeiro a pre
miar os melhores de cada mo
dalidade, acumulando pontos 
também para definição dos 
vencedores do campeonato.

O Top Team Cup 
faz com que o rodeio seja 
reconhecido e valorizado 
como um esporte profissio
nal, prezando sempre pela 
qualidade do evento que atrai 
público de todas as idades.

Iu.m
I
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Márcio Lino Sena i  um  dos favoritos desta etapa

Ao to d o  se rão  
mais de 50 competidores 
que irão disputar as pre- 
miações do campeonato.

Em nota, a assesso- 
ria de imprensa do Top Team 
Cup manifestou sua expec
tativa para o evento que será 
realizado na Facilpa. “Nosso 
retomo, após um ano fora, 
será de comemoração, e o 
público da festa pode espe
rar a qualidade que sempre 
levamos em todas as nossas 
etapas, com os mais desta
cados competidores, assim 
como também os principais 
animais do meio, com desta
que para os potros da geração 
‘Bom To Buck’ (nascido para 
pular) da ProHorse Rodeo, 
que estarão pela primeira vez 
se apresentando em Lençóis. 
Queremos que todos presti
giem o verdadeiro show de 
montarias que preparamos 
para o público que realmente 
é apaixonado pelo esporte”.

Nomes já são aponta
dos c^mo os favoritos para as 
modalidades da competição 
como 0 primeiro bicampeão 
em montaria em touros. Már
cio Lino Sena de Três La
goas (MS), a atual campeã 
da prova dos três tambores 
Ana Júlia Lima de São José 
do Rio Preto (SP), Leandro 
M edeiros de Terra Roxa 
(SP) no Bareback e Arman
do Losnake de Piratininga 
(SP) e o tricampeào Leandro 
Baldissera de Capão Boni
to (SP) na Sela Americana.

Para os fas de rodeio 
que quiserem saber mais infor
mações sobre o campeonato: 
vrww.topteamcup.com.br.

CULTURA

Milionário e José Rico marcam presença com show na Facilpa 2014
A dupla bastante conhecida no B rasil se apresenta no segundo dia da trad icion al feira agropecuária de Lençóis

A dupla se tornou um icone da música sertaneja

Da redação

Conhecidos como 
“As Gargantas de Ouro”, 
a dupla Milionário e José 
Rico desde 1970 trilham uma 
carreira de sucesso no país 
ao som do ritmo sertanejo.

Romeu Januário de 
Matos (Milionário) nasceu 
em Monte Santo, Minas Ge
rais, e lembra que quando 
era criança começou a se 
interessar pela música ven
do sua própria mãe cantar.

Já José Alves dos 
Santos (José Rico) nasceu 
em São José do Belmonte, 
Pernambuco, mas foi cria
do em Terra Rica, Paraná.

Romeu trabalhou 
com o pedreiro , garçom  
e pintor de parede, mas 
a m úsica lhe despertou 
uma paixão sem tamanho.

José Rico sempre 
apreciou da música serta
neja e se inspirou em du
plas como Tião Carreiro e 
Pardinho, Pedro Bento e 
Zé da Estrada, Zico e Zeca, 
Liu e Leu, entre outros.

Apesar de sempre es
tar envolvido com a música, 
José Rico sonhava em ser jo
gador profissional de futebol, 
porém, após uma contusão 
aos 18 anos, ele teve que 
desistir dos gramados e se 
dedicou a carreira musical.

Os talentosos ar
tistas, antes de firmarem 
a parceria, haviam inte
grado d iversas duplas.

Eles se conheceram 
em um hotel de São Paulo 
no final da década de 1960 
e a partir daí formaram a du
pla Milionário e José Rico.

O prim eiro disco 
da dupla intitulado “Ma
téria Paga” só foi possível 
após um empréstimo em 
dinheiro que José Rico 
conseguiu com um amigo.

M esmo diante de 
muitos obstáculos e rejei
ções no início da carrei
ra, os talentosos cantores 
sertanejos não desistiram

e continuaram  sua luta.
Com a gravação do 

primeiro LPpela Continental/ 
Chantecler, a dupla apresenta
da pelo compositor Prado Jú
nior, começou a fazer sucesso 
com as músicas “Inversão de 
Valores”, “De Longe Tam
bém se Ama”, “Paraná Que
rido” e “Coração de Pedra”.

Em 1977, eles se 
consagraram  ícones da 
m úsica sertaneja com a 
canção rancheira “Estrada 
da Vida”, um dos maio
res sucessos da dupla.

Na Facilpa, fãs po
derão esperar o melhor des
ta dupla que se tomou tão 
querida entre os brasileiros.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Tião Camargo e Clube da Viola resgatam a cultura caipira
Elder Ibaiihcz

O Clube da Viola 
de Bauru, criado em 20 de 
janeiro de 1990, tem como 
principal objetivo resgatar e 
preservar a cultura caipira.

Com o Projeto "Acor
des de Viola", o grupo faz 
parte atualmente do Ponto 
de Cultura do Ministério da 
Cultura e Prefeitura de Baum.

A iniciativa também 
conta com o Grupo da Catira, 
Coral Sertanejo, oficinas de 
viola e violão, áém  de diversas 
duplas como Tião Camargo e 
Jota Camargo, Zé da Barca e 
Nair Castro, Tony Gonzaiez 
e Jozenito, Zanilo e Zanete, 
Barreto e Batatais, Mirassol 
e Monterrey, João Ferreira e 
Maria Ferreira, Suca e Miran
da, Jone e Mil, entre outros.

O professor do SEST/ 
SENAT de Bauru, Sebastião 
Laerte Fabro de Camargo, 
formado em Gestão de Re
cursos Humanos, é o princi- 

, pal responsável e presidente

do Clube da Viola. “Eu toco 
um pouco de viola e canto 
com meu irmão Jota Camar
go, fazendo a primeira voz, e 
algumas músicas com Maria 
Ferreira fazendo a segun
da voz”, explica Camargo.

Mais conhecido como 
Tião Camargo, ele explica 
que tocar viola não é difícil 
e que depende da força de 
vontade. “É preciso gos
tar e se dedicar muito. Não 
acredito em dom, acredito 
em gostar e ter vontade” .

Tião Camargo e sua viola

Em 1982, ao lançar 
o Programa “Saudade Serta
neja” na Bauru Rádio Clube, 
o violeiro começou a se de
dicar intensamente à música.

O programa teve seu 
término em 2001 e tocava prin
cipalmente a música de raiz.

O presidente recebe 
o apoio de Ruy Cláudio e 
Jota Camargo, responsáveis 
pelos equipamentos de som; 
Nair Castro, diretora artísti
ca e coordenadora do coral; 
e João Carneiro, responsá
vel pelo Grupo da Catira.

Entre as conquistas 
mais expressivas, Tião Car
reiro já ganhou o Festival de 
Guarulhos, em 1992, com a 
música "Meu Pequeno Terri
tório" e o Festival de Guaru
lhos com a música" Apeiro de 
Dois Ofícios", em 1994, com 
dois prêmios: melhor músi
ca e melhor interpretação.

Neste ano, Tião pre
tende continuar coordenando 
o Clube da Viola e convida a 
todos para participarem do

primeiro Festival de Músi
ca raiz do Clube da Viola 
de Bauru no dia 4 de maio.

‘ ‘Quem gosta de músi
ca sertaneja de raiz e quer se
guir este caminho, precisa se 
dedicar bastante. A viola nun
ca esteve tão por cima como 
atualmente. Temos uma safra 
enorme de jovens querendo 
aprender a tocar, graças ao 
meu trabalho e o trabalho de 
muitos. Um artista não se faz 
somente pela arte que pratica. 
Para ser artista é preciso ser 
especial” finaliza Camargo.

Quem quiser con
ferir melhor o trabalho de
senvolvido por Tião Carrei
ro e pelo Clube da Viola, 
a rádio web toca 24 horas 
por dia o melhor da música 
de raiz através dos seguin
tes endereços eletrônicos; 
www.clubedaviolade- 
b au ru .co m .b r, www. 
saudadesertaneja.com. 
br, clubedavioladebauru. 
blogspot.com e saudade- 
sertaneja.blogspot.com.

Semana da Diversidade de Lençóis
Elder Ibanhez

A próxima semana 
será marcada com o início 
da primeira edição da Se
mana da Diversidade Se
xual de Lençóis Paulista.

Na program ação, 
diversas palestras, exposi
ções culturais, teatro, filme, 
dança e um stand up com 
a humorista Nany People.

A in ic ia t iva  irá 
acontecer entre os dias 10 
e 16 de março e terá como 
principal objetivo a cam
panha contra a discrimina
ção, violência e homofobia.

O respeito à diversi
dade, igualdade de direitos e 
íratemidade são valores que 
deverão ser defendidos e pro
movidos durante o evento.

A peça “Os Olhos 
de Madame" com o Gru
po Mythus de Macatuba, 
b a s e a i  no texto “As Cria
das” de Jean Genet, encer
ra a programação com luna 
história trágica e real das 
irmãs Christine e Léa Pa-

pin, que viviam na França e 
trabalhavam como criadas.

A apresentação ocone 
no Espaço Cultural "Cidade 
do Livro" no dia 16 de março 
às 21 h 15 e a entrada é fraiKa. 
Os agendamenlos poderão 
ser feitos na Casa da Cultura.

O lençoense Marcelo 
Estrella fez questão de dei
xar seu recado para toda a 
comunidade: “E muito im
portante uma semana falan
do sobre a diversidade, para 
conscientizar e informar os 
cidadãos. Colocar na mente 
das pessoas a importância de 
proporcionar a todos os mes
mos valores, direitos e res
peito, ajudando os mesmos a 
se informar e entender mais 
sobre este assunto. Fazendo 
cidadãos mais conscientes, 
educados e respeitosos, pre
ocupados com um mundo 
sem preconceito, discrimi
nação e racismo. Pessoas 
que se preocupem com seu 
próxipio. Viver a diversida
de é respeitar e se colocar 
no lugar do outro”, finaliza.

http://www.clubedaviolade-bauru.com.br
http://www.clubedaviolade-bauru.com.br


6 CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

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

Edícula. 1 Quarto 
Cozinha, bw social, 
garagem coberta 
para 2 carros, casa 
em ótima localiza
ção, toda em laje e 
piso frio. 171M*área 
construída. Aceita se 
financiamento. R$ 
217.000,00 
Tel (14) 99894 6077

Grajau casa em con- 
truçao na (age mura
da com 2dor sal coz 
wc 76MÍI mais 105 
parcelas do terreno, 
aceito terreno no ne
gocio f: 997975221

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

Uma área de terras- 
-com 15.960,O0M2- 
-entre o s  b a ir
ros Jd.Santana e 
residencial açal-R$- 
-1.500.000,00-Toledo 
imóveis- 14 3263- 
0187.

Jardim village - casa 
com 3 dorm.Sendo 1 
suíte c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 
tv/sala de estar/sala 
de jantar/cozinha/

banheiro social/la- 
vanderla/edicula com 
churrasq./Banheiro/ 
despensa/garagem 2 
carros-R$-400.000,00 
-Toledo Imóveis - (14) 
3263-0187.

Jardim village: sobra
do c/3 dorm.Sendo 1 
suíte c/closet e banh. 
Hidrom./Sala de es- 
tar/lavabo/sala de 
Jantar/cozinha/des- 
pensa/lavanderia/ 
garagem 3 carros 
coberta/canil-R$* 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

Jardim itamaratí - so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sala 2 
ambientes/sala de 
jantar/sala de tv/ 
escritório/lavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de 
iazercom piscina/ga- 
ragem 3 carros.-R$- 
-550.000,00-Toledo

imoveis-3263-0187

Jardim itamarati: 
casa com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte c/clo
set e banh.Hidrom./ 
Sala de estar/sala 
de jantar/sala de tv/ 
lavabo/banheiro/co- 
zinha planejada/des- 
pensa/lavanderia/ga- 
ragem 2 carros/- R$ 
500.000,00 - Toledo 
imoveis-3263-0187.

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

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

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

Vende-se paraty

ano 94, cor bordo, 
1.8, Álcool orig i
nal, com direção, 
trava, alarm e e 
rodas o rig ina is. 
Impecávell Tratar; 
(14)99797-4840 
Fernando.

Mini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na Pagan- 
motos fone 3264 
4345/99712 1515

Biz 125 flex 2014/biz 
100 - 2014 /fan 125 
2014 / fan 150 flex 
2014 / titan 150 ex 
flex 2014/lead 110 
- 2014/cb300r 2014 
/xre 300-2014/bros 
150 flex 2014-Pagan 
motos fone: 3264 
4345 / 99712 1515

Espaço do CORRETOR

Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão sobre o mercado imobiliário da 
nossa região, a delegada do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de 
Lençóis Paulista (CRECI), Gísele Toledo, concedeu uma entrevista exclusiva 
para o Noticias de Lençóis

Noticias: Quem já possui algum financiamento imobiliário, pode fazer outro? 
Gisele: Sim. Desde que a renda do comprador seja suficiente para honrar 
os dois financiamentos. Ex; A soma do valor das duas prestações não pode 
ultrapassar 30% da renda bruta do comprador.

1
Noticias: É possível fazer a transferência do financiamento imobiliário 
para terceiros?
Gisele: Não. Nos casos de venda de imóvel financiado é concedido um 
novo financiamento ao comprador, e ao mesmo tempo, é liquidado o 
financiamento do vendedor.

t

Notícias: Imóveis em construção podem ser financiados?
Gisele: Sim. Pode ser concedido o financiamento para a conclusão do 
imóvel, desde que não ocorra a transação de compra e venda do imóvel 
em construção.

Notícias: Se a renda de uma pessoa não atingir o mínimo exigido para um 
financiamento, é possível somar com a renda de outra?
Gisele: Sim. A renda familiar pode ser composta de até três pessoas para 
completar o mínimo exigido em um financiamento.

Notícias: O que é ITBI e como ele é calculado?
Gisele: É o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. No município 
de Lençóis Paulista é calculado 1% do valor financiado e 2% do valor não 
financiado (recursos pVóprios).

Compro moto honda 
usada "semi nova" 
ou troco por moto 
honda okm, Pagan 
motos fone 3264 
4345

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

Financiamento de 
moto honda Okm 
com entrada com a 
menor parcela do 
mercado. "G rá 
tis 02 capacetes" 
P a g a n  m o t o s  
Fone: 3264 4345 
/ 9 9 7 1 2  1515

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

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

Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones: 3264 
4345 /3263 1961 
CG titan ks 125cc ano 
2002 bom estado 
2.500-F 997975221

Monza ano 90 - me
cânica ok - pneus no-

A coleta de lixo mudou!

A Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente realizará 
alterações nos horários e dias do serviço de coleta de lixo, a 
partir do dia 3 de março, em alguns bairros da cidade.

O objetivo das alterações é otimizar a realização do trabalho, 
mantendo o mesmo padrão de qualidade deste serviço.

Um panfleto será distribuído junto com as contas de água no 
mês de março, informando os novos horários e dias da coleta

Mas atenção! O panfleto com as alterações será anexado 
apenas ás contas de água dos bairros em que serão feitas as 
mudanças na coleta de lixo.

A Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, solicita a 
colaboração dos moradores, no sentido de depositar o lixo 
defronte aos imóveis momentos antes do início dos horários 
informados nos panfletos.
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vos - dir. Hidráulica - 
documento ok - fone 
(13)9726-7094

M o n t a n a  eco-  
flex 2010 preta, 
trava,vidros, direção 
eletríca 63 mil km 
R$ 24.200 Tratar 
9916-4350 
Voyage ano 83 - cor 
cinza - álcool ori
ginal - 4 marchas 
- fone: (14) 9871- 
0721/9677-6859

veículos - fone (14) 
3264-3033

Celta 2p 2004 g prata 
ar/trava/alarme - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

reçâo/vidro/trava - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Classic Life 2007 
flex preto trava - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Omega gls 1999 g 
prata comp. FS Veí
culos (14) 3264-3033

Vectra gls 2.0 
1994 G azul comple
to - fsveiculos • fone 
(14) 3264-3033

Montana 1.8 2005 
Flex prata completo 
- fs veículos - fone 
(14) 3264-3033

Astra sedan 1.8 2003 
G azul completo fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Corsa hatch 2p 
1997 g branco vl- 
dro/trava/alarme fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Vectra elite 2010 flex 
prata completo - fs 
veículos • fone (14) 
3264-3033

Classic life 2007 flex 
preto dlreçâo/tra- 
va/alarme/rodas - fs

Courier 1.3 1998 
G prata basíco - FS 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direção/vidro/ 
trava - FS veículos - 
fone (14) 3264-303

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

Saveiro cl 1.6 Mi 
2000/ G branca di-

VENDA DE LIVRO

A O S O LHOS D O  M U N D O

Escritor:

Wanderley Pires de Andrade 

Pontos de Venda: 

Gráfica Lençóis 

XV Calçados 

Sprint Academ ia

Tel: (14) 99708-2117

VENDE-SE

CASA E PONTO COMERCIAL
Rua 13 de maio, 1064 - Centro 

Área terreno - 425,29 m '
R$ 360.000,00

CASA MACATUBA 

Rua Alfredo Simioni, 1-36 
Residencial Azevedo 
Área terreno - 246,40 m*

R$ 160.000,00

Tratar com Carol: 
(14) 3263 6214

VENDE-SE

CASA  NÚCLEO:
2 quartos • Sala de estar - Cozi

nha - Sala de jantar - Bw social 
-Lavanderia coberta + EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW social 

Garagem coberta para 2 carros 
Casa em ótima localização, toda 

em laje e piso frio. 171m* área 

construída. Aceita-se financia

mento. R$ 217.000,00

Tel (14) 99894 6077

VENDE-SE

M o to  Suzuki Yes 12S, 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

CONTRATA-SE
DEPTO. C O M ER C IA L

com experiência com provada na área

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

mandar currículos para
jornal(® noticiasdelencois.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

Gol 1.0 16V 1998 g 
branco básico - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Gol 1.0 4P 2000 g 
dourado direção/vi- 
dro/trava - fs veículos 
-fone (14) 3264-3033

Fox 1.0 4P 2005 
flex preto vidro/ 
trava /alarme - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

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

Golf sportiine 2.0 
2011 Flex preto com
pleto - fs veículos • 
fone (14) 3264-3033

Kombi 1600 1998 g 
branca -fsveiculos 
-fone (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6

2014 Okm branca 
completa-Bveiculos 
-fone (14) 3264-3033

Palioweek. 1.51998 
G verde completo • fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Palio fire 2007 flex 
preto completo - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$
6.500.00 + 48X r$
630.00 - fs veículos - 
fone (14) 3264-3033

Xsara picassoglx 1.6 
2010 Preta entrada 
+ 48x r$ 620,00 - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Fiorino 1.3 Fire 2012 
flex branca único 
dono - fs veículos 
- fone (14) 3264- 
3033

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

Peugeot 307 feline 
2008g preto comple
to-fsveiculos-fone 
(14) 3264-3033 
Kombi 98 branca 
entr. R$ 5.000,00 + 
24X r$ 500,00 
fs veículos-fone (14) 
3264-3033

SERVIÇOS

Uno mille way 2008 
branco entr. R$ 
3.000,00 + 48X r$ 
499,00 - fs veículos - 
fone (14) 3264-3033

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

Excursão; Termas 
Laranjais dia 23/03 
Estudante: R$ 100,00 
Inteira; R$ 130,00 

Contato:
Willian Carlos 99722- 
5221 / Risley Renan 
99966-3409

0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS disponíveis

Açououeiro 
Ariador de corrente 

udante de confeiteiro 
onfeiteiro 

Ajudante de eletricista de autos 
(apenas curso qualiftcação na 
área)
Ajudante de estruturas 
metálicas e tubulação [vaga 
temporária)
Ajudante de motorista 
Apanhador de laranja 
Apontador de produção 
Armador de ferragens e 
concreto
Arquíteto(a) de edificações 
[graduação em arquitehjra 
completo ou cursando, deve ter 
portrólio com os projetos) 
Atendente de balcão (cortar 
frios)
Auxiliar administrativo / estágio 
Auxiliar de controle de qualida
de (graduação em zootecnia ou 
veterinána completo)
Auxiliar de cozinha (2 vagas) 
(!)aldeireiro - vaga temporária 
Caldeireiro - vaga temporária 
Carpinteiro 
Carpinteiro (5 vagas)
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro
Confeiteiro(a) (deve ter curso de 
qualificação na área)
Consultor de sistemas de 
informação (graduação admi
nistração, engenhana, ciência da 
computado, contábil ou áreas 
relacionadas)
Consultor de vendas (assinatu
ras de tvs)
Costureira em geral 
Cozinheira
Cozinheiro(a) (2 vagas masculi
na e feminina)
Cuidador de idosa 
Cuídador de idoso 
Donrréshca / faxineira (cozi
nheira)
E etriasta -  (vaga temporária) 
Encanador industrial 
Encanador industrial - (vaga 
temporána)
Engenheiro civil
Fiscal de loja (experiência como
porteiro, vigia ou vigilante)
Frentista
Funileiro de autos 
Garçom (2 vagas - disponibilida
de de horárioT 
Gerente comercial 
Gerente de loja
Gerente de supermercado dia %  
Impressor cfárico 
Insírumentista (vaga tempo
rária)
Linha de produção (frigorífico - 
masculino)
Lubrificador de máquinas 
Mecânico de caminhão (dieset) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e mopp)

Mecânico de maquinas Florestais 
Mecânico montador (vaga 
temporária)
Monitora de creche / estágio 
Motoboy
Motorista carreteiro (cnhe) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motonsta de ônibus (curso 
transporte colebvo de passa
geiros)
Motorista entregador 
Motonsta entreg^or (material 
para construção)
Motorista entregador de gás 
(cnhA/C)
(iperador de caixa (supermer^ 
cado)
Operador de caixa (bar/lancho- 
nete)
Operador de caixa (farmacía) 
Operador de caixa (loja cama 
mesa e banho)
)perador de colhedor florestal 
harvester / forwarder) 

Operador de crua 
Operador de Eelemarketing 
(venda de cursos, vaga femi
nina)
Padeiro
Padeiro(a)
^edreifo (4 vagas)
V sona l treanning / professor 

de educação física 
Pintor de autos 
Pizzaiolo
Porteiro (2 vagas)
Professor de in^és (vivência e 
fluência na área)
Programador desenvolvedor 
dejava
Promotor de vendas (sem 
experiência)
Psicologia / estagio 
Recepcionista de mtel 
Recuperador de crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 
Repositorde mercadorias - 
exclusiva para portador de ne
cessidades especiais (necessário 
^resentar laudo médico) 
Serralheiro / pintor 
Serviços gerais (temporário) 
Soldador ivaga temporária) 
Soldador tig e er (vaga tempo
rária)
Soldador tig mig e elétrica (vaga 
temporánaJ
Técnico de enfermagem 
Técnico de estradas Itécnico em 
edificações, civil ou florestal) 
Técnico de manutenção junior 
Técnico eletrônico (técnico 
/ tecnólogo em elétnca ou 
eletrônicaj
Técnico em segurança no traba
lho (2 vagas)
Tratorista agrícola (2 vagas - 
mínimo cnh c)
Vendas externas (superior 
completo)
Vendedor (agropecuária) 
Vendedor (equipamento de

Vagas válidas de acordo com o prxuo determinado pelo empregador 
P»Tè c4(i<)>(r4rnento no s»tema através do PAT. basta compar«c«r portando: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

fpara quem possuii). InformaçÒes: { l^ )  3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT.
RuaCel loaquim Gabtiel. 11 - Centro

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditti O),

CuIlUT» ^

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

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

marcos.vendittidyahoo.com.br

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pos-graduaçjü pola FMUSP em bexuahdrtde e r>spe(.idiizdç.T-
om P.inico 0 Di pirvs.io

www.saletecortez.com.br
Psicoterapla Individual Terapia de casai Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART /  Funerária Panico/
Funerária São Francisco /  Associação dos Servidores Públicos

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

http://www.saletecortez.com.br
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M atthew  IVlcConaiifíliey ^anha seu prim eiro  
O sear eom  "C lube de C om pras Dallas"

Matthew McConaughey levou a estatueta de melhor 
ator no Oscar 2014. É o primeiro Oscar do ator, que concorria 
na categoria com Leonardo DiCaprio ("O Lobo de Wall Stre
et"), Christian Bale ("Trapaça"), Bruce Dern ("Nebraska") e 
Chiwetel Ejiofor ("12 Anos de Escravidão").

McConaughey fez um discurso inspirador, falando so
bre perseverança: "Quando eu tinha 15 anos, um homem  
me perguntou qual era o meu herói. E eu respondí: 'Sou 
eu, daqui a dez anos'", "Quando fiz 25 anos, este mesmo 
homem me perguntou se eu já era o meu próprio herói. 
E eu disse; 'Não, serei meu herói aos 35'. O meu herói 

é quem eu persigo todos os dias. O meu herói sou eu 
sempre dez anos para frente."

Eddie Vedder voltará ao Brasil em 2014 para 
uma turnê solo. O show foi anunciado nesta terça-feira 
(4) no site do CItibank Hall, da empresa T4F, com datas 
para São Paulo e Rio de Janeiro.

Apesar da assessoria de imprensa da T4F não ter 
confirmado a informação, o site da empresa apoanta 
que o vocalista do PearI Jam passará por São Paulo nos 
dias 7 e 8 de maío e, pelo Rio de Janeiro, nos dias 11 e 
12 de maio. Ainda não há informações sobre preços, 
datas e locais de vendas.

\ ír i / .  Scarlctt .lo lu inssoii está <»rávida

L

A atriz norte-americana Scarlett Johansson 
(29) está grávida de seu primeiro filho. Segundo o site 
norte-americano TMZ, fontes próximas à atriz, relatam 
que ela já está em torno do quinto mês de gravidez.

A noticia da gravidez chega seis meses depois 
que a atríz anunciou o seu noivado com o jornalista 
francês Romain Dauriac(38). Anteriormente, Johansson 
foi casada por com o ator canadense Ryan Reynolds, 
de quem se separou em 2010.

J l e f í e ^ t ã o  d a  S e m a n a

^ o tó ò c o p o  da ^ e m a n a

"Amo a liberdade, por isso deixo livre tudo que tenho... Se ficar é 
por que conquistei; se partir é por que nunca possui"

Áries

de 21/03 a 20/04
Essa é uma fase Im

portante para vocé rever seus 
relacionamentos e parcerias. 
Retornam antigas questões onde 
é necessário atuar de uma for
ma conciliatória e equilibrada. 
t  também um momento impor
tante para rever as atitudes em 
relação à intimidade e aos recur
sos que são compartilhados. Nas 
situações difíceis poderá contar 
com o apoio da família, ariano.

Touro

de 21/04 a 20/05
Oseu planeta regente 

Vénus Ingressará no signo de 
Aquário, estimulando os conta
tos profissionais, t  um momento 
em que vocé deverá agir com 
mais despojamento e desape
go. A amizade será um fator 
preponderante em relação ao 
amor. t  também um momento 
significativo para revisar as suas 
atitudes com relação à saúde e 
ao trabalho, taurino.

Gêm eos

de 21/05 a 20/06
Em relação à vida afe

tiva, é importante você rever as 
suas atitudes. Essa é uma sema
na Importante para entender 
que a prosperidade decorre de 
uma atitude generosa e poderá 
sentir uma melhoria nas ques
tões financeiras. É um momento 
propício para ampliar os seus 
horizontes e para ter contatos 
com pessoas de outras culturas 
e nacionalidades, geminiano.

Câncer

de 21/06 a 21/07
Esse é um momento 

importante para você repensar 
as questões que envolvem lar, 
a família, a privacidade a vida 
afetiva e, isso está representado 
astrologicamente pelos movi
mentos retrógrados de Marte 
e de Saturno. Porém, a nova 
posição do planeta Vênus favo
rece a intimidade e um vínculo 
emocional profundo que lhe 
transforme, canceriano.

^ Leão
22/07 a 22/08

0  planeta do amor e dos 
relacionamentos Vênus passará a 
transitar no signo oposto ao seu, 
facilitando o entendimento nas 
relações e nas parcerias. Mas, 
para isso, deve haver o respeito 
as diferenças, ao espaço e a sin
gularidade de cada pessoa. É um 
momento também ̂ vorável para 
compreender os ensinamentos 
espirituais em reiação ao que 
tem acontecido, leonino.

Virgem

\de 23/08 a 22/09
Você vivência um mo

mento significativo para rever as 
suas atitudes em relação ao uso 
dos recursos dos seus talentos, 
especlaimente em parceria. E 
também uma fase Interessante 
para receber o apoio de amigos e 
na realização dos seus projetos. 
O ingresso do planeta Vênus no 
setor de trabalho diz que esse é 
um período promissor para as 
re lates profissionais, virgintano.

Libra

de 23/09 a 22/10
0  seu planeta regente 

Vênus ingressará no setor afeti
vo, favorecendo a expressão dos 
sentimentos. É um momento que 
pode evidenciar surpresas no 
amor. É também uma fase para 
as coisas fluírem com mais natu
ralidade no âmbito profissional 
e você deve estar atento como 
utiliza os seus recursos, revisando 
as suas atitudes em relação ao 
dinheiro, libriano.

^  Escorpião 

C ^ d e  23/10 a 21/11
o  planeta Saturno está 

em movimento retrógrado em 
seu signo. E, essa é uma posição 
astrológica que indica necessi
dade de rever as suas atitudes 
emocionais. É muito importante 
agir com maturidade e responsa
bilidade. No âmbito doméstico 
e familiar, poderá perceber me
lhorias que lhe permitirão viver 
com mais afetividade e despren
dimento.

de 07/03 a 14/03

Sagitário  

de 22/11 a 21/12
Boa nova astrológi

ca: nessa semana o seu pfa- 
neta regente Júpiter findará o 
movimento retrógrado e você 
perceberá uma maior fluldez e 
naturalidade em várias questões 
de sua vida, mas principalmente 
nos fatores familiares eemocio- 
nais, onde contar com apoios e 
se expressar de forma generosa 
e carinhosa ajudará a superar 
desafios, sagitarlano.

Capricórnio 

de 22/11 a 20/01
Saturno iniciou o mo

vimento retrógrado e perma
necerá até 0 mês de julho. É 
Importante que reveja as es
truturas que constituem a sua 
vida em relação a projetos para 

futuro com outras pessoas, 
também uma fase em para 

rever as parcerias. Mas ha um 
favorecimento financeiro que 
acontecerá na união vinculada 
á amizade e ao amor.

Aquário  

/ f ^ d e  21/01 a 19/02
Nessa semana tere

mos 0 Ingresso do planeta Vê
nus em seu signo, o que é uma 
boa nova às questões afetivas e 
que evidencia o carisma. E isso 
se manifestará especialmente 
na vida afetiva e em relação 
às amizades, é um momento 
também Importante para rever 
as atitudes e as estruturas que 
compõem a sua vida profissio
nal, aquariano.

Peixes 

i f ^ d e  20/02 a 20/03
Esse é um momento 

Importante para você rever as 
suas atitudes em relação à sexu
alidade e às parcerias de âmbito 
financeiro. É Importante que 
esteja ciente das responsabili
dades. que atue em nome da 
conciliação. É também uma fase 
importante para estar mais cons
ciente das motivações psicológi
cas e emocionais que envolvem 
as suas relações.

http;/^roicopevlrtvol.uel.eom^r/
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fo n tt: http://rachacuco.com .br/ 8

HORIZONTAIS

I. Antigamente era usada para depositar papéis 
com 0 voto. (4)
3. Fritada de ovos (plural). (8)
6. Alfândega (plural). (7)
10.___de Fole: instrumento musical. (5)
I I .  Desaparecimento de um astro no horizonte; 
pôr. (5)
12. Mamífero castanho-claro e cervídeo. (5)
14. O coração humano possúi d o is___e dois
ventrículos. (6)
16. Sua capital é Beirute. (6)
18. Faz parte dos países 6RICS, com o Brasil, 
Rússia, índia e África do Sul. (5)
19. Carvão. (5)
22. Membro da maçonaria. (S)
23. Bebida alcoólica extremamente forte. (7)
24. Perseguição, idéia fixa, mania. (8)
25. daninha. (4)

10

VERTICAIS

1. Que se orgulham de algo (feminino, plural).
( 8 )

2. __ Maria Faro, atriz e dubladora brasileira.
(5)
4. Arte de combinar sons de modo agradável. (6)
5. Pequenos lagartos. (11)
6. Apêndice da epiderme presente em diversos 
órgão das plantas, constituindo seu indumen- 
to. (7)
7. _0 topete: trabalhar intensamente. (4)
9. Palavras ou expressões novas. (11)
13. Que mora em algum lugar. (8)
15. Homens multo ricos. (7)
17. Chibatada, chicotada. (6)
20. Relativo a Lua. (5)
21. Mau-humor, zanga, aborrecimento. (4)

inini TIRINHA DA SEMANA
você  VIU N 0 5 5 0 5  

W IM 05  PAVOC5 NA TV?
s ê c io ? PtLO  M 8 N 0 5  A 5  

P8N A5 O eieS  NO  CACNAVAL/

Caça Palavras
D D W A B D R T E H B 0 T A N

Palavras Para Encontrar:
H 0 0 M R R 0 G B A Z B X W T

V Y H R K 0 A Y X L c Z A D K CD(PC(RD

PLATAFORMA
K 0 F 0 Y F R A M P Q c R C R MULE

A 1 T F K X V P D E V s 1 B E 6AÜXHA

SALTD
H E U A C 0 T U R N 0 A E J F

CHUTEIRA

N G E T P u B V G F M N T C A BOTA

Cm iRN O1 K A A M A F X A U 0 D U Y O
SANCAUA

R A L L B U S 0 L A F A H S L BOTINA

1 X H P 0 G J E T U N L C 1 J A S U im

TtNIS
E E F L T C s C V L T 1 P M V SAPATO

T 0 P M U 1 H Y Y M A A T F Z lOAFER

RASTBRINHA
S E P D N G B A Z J K S Z O G

A Z C Ê N A A N G U Z H Q E B

R F T E Y U P V Z Q T P J A W

fonto: http://rochaeuco.com.br

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

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

Cadê os ímãs da geladeira?

Que ímã que nada! Ligue

0800202
.  .

Ligue de celular 3811-4000
www.solutudo.com.br üdd

«ONçOti p ir i  tudo

http://rachacuco.com.br/
http://rochaeuco.com.br
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
http://www.solutudo.com.br


D e p o is  d e  m u ita  fe s ta  e c o m e m o ra ç ã o ,  
há q u e m  d ig a  q u e  o a n o  f in a lm e n te  c o m e ç o u .

N e s t a  s e m a n a  o N o t í c i a s  d e  L e n 
çó i s  p r e s t i g i o u  o s  f o l i õ e s  l e n ç o e n s e s  q u e  a g i 
t a r a m  o f e r i a d ã o  c o m  m u i t a  a n i m a ç ã o .

Os casais Carolina e Luciano, Geovani e Daní, Josi 
e Nelson, Lilian e M agn o , Nadia e José Antônio, Sandro  
e Lima, Ligia e Guilherm e e Rodolfo e M aira, m arcaram  
presença nos bailes de carnaval do Clube M arim bondo.

M i g u e l  e B r e n o  t a m b é m  p a r t i c i p a r a m  
da  m a t i n ê  c o m  f a n t a s i a s  pra lá de  i n u s i t a d a s .

Para finalizar, a ten dem os ao  ped ido  do  n o sso  
leitor Felipe Fernandes que irá fazer aniversário no dia 
11 de março. Parabéns e m uito juízo com  a m aioridadel
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Carolina c Luciano Geovani e Dani Josi e Nelson

Ligia e Guilherme ao lado do casal Rodolfo c Maira Lilian e Magno Miguel

Nadia c José Anlonio Sandro e Linda
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O leitor Felipe Fernandes comemora 18 anos no dia 11.03
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Ivan Oliveira 07.03 Bruna Badesso 08.03 Fernanda Ferraz 09.03 Ricardo Souza 10.03 Cristiano Gomes 10.03

A SERVIÇO DA FOPULAÇÂO LENÇOÊNSE

(1 4 ) 3 2 6 3 -1 0 6 2

www.noticia8delencois.com.br

"Eu Leio o Notícias de Lençóis"

http://www.noticia8delencois.com.br

