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Adefilp trabalha para garantir igualdade 
social aos portadores de deficiência física
A Assoclaçflo dos Deficientes FIsleos de Lençóis Paulista oferece aos seus associados diversos programas e serviços

Fundada em
poi Joaé Carlos de Oliveira, 
a Associação doa Deficientes 
Físicos de Lençóis Paulista 
(Adefilp) apoia e luta para 
que os qireitoa doa deficien
tes físicos sejam respeitados

O monitor esportivo 
Raphael Carlos Peranioni 
Blanco, atua na Adefilp conto 
técnico de esportes e ministra 
aulas de natação e atletismo.

A pratica esportiva 
desenvolve a parte física, 
motora e psicológica destas 
pessoas que conseguem ven
cer suas limitações a cada dia
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Bel é exemplo 
de mulher

A prefbita de Len
çóis, Bel Lorenaetti, em 
entrevista ao Notícias de 
Lençóis revelou um pou
co de sua personalidade.

No mês de come- 
.,ioração do dia das mulhe
res, ela falou sobre a atu
ação feminina em cargos 
importantes e destacou o 
papel da mulher no pais.

E q u ilíb r io , bom  
senso e determinação são 
algumas das caractoristi- 
cas desta profissional tão 
importante para a cidade
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VE de Lençóis UPA de Lençóis Paulista ainda não tem previsão para entrega
re a liz a  açSo 
contra dengue

A Diretoria de Saúde, 
através da Vigilância Epide- 
.niológica, realizou na sema
na passada, uma ação edu
cativa do combate ã dengue 
na nia XV de Novembro,

A atividade acon
teceu no período da ma
nhã e c o n to u  com  a 
orientação dos auentes comu
nitários de saúde da cidade.

O ‘'mosquitóíáro", 
organizado pela VE, cha
mou bastante atenção de 
crianças e adultos que pas
savam pelo local e tyudou 
a conscientizar a população 
sobre os riscos aa doença.
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Os perigos dos 
alimentos 

industrializados
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Os rnuiivrniio < i.v  obras para vonstrH*;ào i!a (Jnitiaiie dr Pr̂ mto Atendimento da cidade ('imtinnam

A Unidade de Pron
to Atendimento (UPA) de 
Lençóis Paulista começou 
a ser construída no p ri
meiro trim estre de 2011.

Completando mais 
um aniversário, a en tre
ga da obra ainda não tem 
previsão para ser emreuue 
e a população quer saber 
0 que está acontecendo.

O Noticias de Len
çóis buscou entender o nroti- 
vo do atraso e quais as medi
das que estão sendo tomadas 
para que a UPA comece os 
atendimentos no município.

O Diretor de Saú
de. Márcio Caneppele San
tarém, explicou sobre as 
mudanças no cronograma.
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JORI começa na 
próxima semana
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19® Campeonato de Som de Lençóis C O N FIR A

^Participe da promoi:do qne iré sortear 4 convites para o 7 9 * *  Campeo- 
nato de Som acessando a fan pape do Noticias de l.en îiis no facebüok.

5o/e oumerrto de miwens 
dpmtMddíPancaàastk 
chueoà tarde eà noite.

N este  D om in- 
uo. 16, aco n tece  em 
Lençóis Paulista o 19® 
C am peonato  de Som 
Tuníng e R ebaixados 
Mim Brasil na Facilpa.

O e v e n to  vai 
co n ta r com  d iv e rsas  
atrações, além da pre
sença dos competidores

que irão eletrizar o pú
blico com equipam en
tos de som automotivo.

A equipe Mnster 
Wolioco, campeã do De
safio dos Estacos também 
vai estar presente no local.

Mais de R$ 4 mil 
em brindes serão sorteados 
ao público que for confe

rir de perto o cnnrpeonato.
O o rg an izad o r 

do evento, Rodrigo Na
ves. faz um convite a 
todos que são fãs de 
sons automotivos. "Ve
nham conferir o campe
onato. vamos ter muitas 
atrações e um show de 
b rin d es  im p erd ív e l" .

Fernando e Sorocaba 
prometem show inovador
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V0T d0 û0k)U0r profolom» 0m 
f0l«0lO 0 09t0 A99UmO. P(HI0*
mo9 torrm ftlguni euid«do9,

D0V0moi 0vírar ooi 
(to  m0Í9 fpmmi 6úurai. eho* 
colM«« fttjotto 0 tontwi.
poÍ9iík>0jím0n0«0ltBffl0rU0ei- 
b f to  ̂ U0 0l0vim 0 pkw d0 di* 
C0mj«, 0 jimlim0M0 «(Hn 0 cw , 
podom 0M9ftr índtiposíçlo,

E o0C09«Arío tomar
euídâdo com 0 íngoitlo dc 
b0bfd09 0lcoólic09'  qu0 já 
lio projudküiii * prIncipoU 
monto quondo nio ocorre 0 
0ltomái)ci0 com 0 íngonio de 
àjfuê, poíi podo cauier deii'
dr0t0çio Mio elbtto diurdtíco 
0 eltonicoof bormonois que 0

álcool to  lobre 0 orgomimo
Aorátfcedootivtodei 

Mlc0i  om loeoíi muito ouonfoi, 
dopondondo do nivel do oóvi'

couioro perdo do 
moi» i9 doi« íitroí de águo por 
hoTi ooovái do pelo 0 pulmooi

HiMipim podem low
0 umo «ovoro doê drolocî  ^  
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Dfftcúntfc Piiicw á» Un> 
«òtf P«uU»ta (AitefUp) foi 
•  tntidâdo ««colbidn pata 
flo««B equipe naita «ema> 
na para a capa do Jornal.

A escolha veio porreio por 
trairamoentendemu» que 0  

realiaado peta Aiiociacio 
é de extrema ímportAn' 
cia para toda a populaçfo

PeHoaa portadora# 
de deficiincía física pr#' 
cisam dc oportunidadas 
que ofírreçam meios para 
que seus direitos sejam 
garantidos na sociedade

Sioá versos associa' 
dos
lidada Biiavds do SMwns e de 
serviços como fisioterapia, 
odontologia, eatéticâ, reabi-

litafio aquática, assistência 
socui, nutricionista e pilates

}o»i Carlos de 
Oliveira, conhecido como 
0 ‘Iraixinho" da Adefiip, 
idealiaou a iniciativa para 
apoiar aqueles que preci> 
sam de respeito e carinho.

Entrevistamos o 
monitor esportivo da Ade- 
filp, Raphaei Carlos Peran*

de projetos como 
be Escolar Paralimpico

tom Blsnco, que participa
3 0 ClU' 
limpico 

O o^etivo prin 
cipal do professor i  atrair 
crianças que possuem 
alguma límítaçlo fisica 
para a prática esportiva.

Um trabalho «cm ' 
piar que nweee a atençlo 
de todos, já que somos

iguais e sempre depen* 
dêramos uns dos outros

Ainda nesta ediçlo, 
buscamos emendar o que 
está acontecendo com a obra 
que irá presentear o muni* 
dpio com uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

O praüo para entre' 
ga do prádio estava definido 
para o dia 10 de março de 
20i2, mas 0 tempo passou 
e ainda nlo há nem pre> 
vísio para sua conclusío.

Segundo 0  Diretor 
de S^lde, Márcio Caneppele 
Santarém, o problema agora 
é a iiberoçio da verba para 
dar inicio oo processo de 
licitaçlo para compra de 
equipammtt^ j  mobiliários.

Mais um obstácu'

Io pela fVente que vai dei' 
aar os lençoenses esps' 
rando por um bom tempo,

Veja também no No-

I < S ' 1

ticias de Eencdii i9*Cam'

Eonato de Som Tuning e 
íboiaados agita a cidade; 

Bel Lorenzettl coma SUB mi> 
etória, Aiimentos ind' !str .i 
liaados podem ser un 
para a saúde seipmd 
cialisia; Nany Pe^tc 
stand up durante hen 
Diversidade; Vigilán 
demiológies fa/oçl' 
dengue; Fernando e 
ba arrastam multidr >' 
shows que sio um verdaoei' 
ro e^ietáculo, 18* ediçlo dos 
fogos Regionais do Idoso 
começa na próxima semana 
e muito Buia, Boa Uitursl

Dia da mulber, dia 
da bdeza do mundo

LaHtta dê Souza é êncritora 
0 bloguêlra*

M ulhereo . tão 
lind ii e porfeítio. Mu- 
lherof que dão ao mun
do lu a  devido cor.

Mulhereo auer- 
reírao, mulherei ae fé. 
M ulhereo. M ulhere i 
mleo, mulhereo filhaig 
mulhereo miravílhooio.

Mulherei que lu
tam, mulhereo que tra
zem eoperança para o 
mundo todoo oo diao,

E por tio especial 
que olo u>du eotu mulhe
reo, elu  poMuem um dia ió 
para elao. O dia da mulher.

Dia da guerreira, 
dia da mãe, dia da ami
ga, dia da companheira. 
Dia da pessoa que luta 
com todas u  forças pelo 
bem de quem ama, dia da 
pessoa que suporta todas 
as dores impossiveis de 
se suportar para trazer 
uma nova vida ao mundo.

Mulher incrível. 
Dia da mie. mie que sem<

o bem paro a gente, mãe 
lue nio desiste, persiste,

está presente, mie que

qu4
u z  nosso ftituro, nos guia.

Dia da amiga que 
ouve e aconselha. Dia da 
companheira que prepara 0  
jantar especial para a pas-

soa que escolheu para estar 
junto pelo resto ds vido,

Dis da guerreira 
que torna qualquer obs
táculo uma nova opor
tun idade . M ulheres, 
tio  fortes e tio  frágeis.

Mulheres sentimen
tais, mulheres preocupa
das. mulherei vaidosas, 
Mulheres que dÍo risada 
muitas vezes querendo 
chorar, mulheres que es
condem seus sentimentos 
para fazer o dia mais feliz,

M u lh e re s  que 
se preocupam em es
tar bem, de dentro pra 
fora, de fora para dentro,

Mulheres que sio 
muito mais que mulheres, 
sio  mies, pais, ami|tas, 
companheiras, guerreiras, 
únicas e extraordinárias.

Qua dia lindo que 
é 0  dia da mulher, o mis 
da mulher. Dia da mulher, 
dia da beleza do mundo,

Só quero lhes 
dizer, mulneres boni
tas, que aproveitem  
este (fia tio  especial.

Lembrem-se de 
quem sio, de tudo que fi
zeram e fazem, Lemorem- 
se das lutas, das vitórias. 
Dos amores, das dores.

Lembrem-se de 
passar um batom e ao se 
olhar no espelho dizer 
0  quanto voei é linda.

Lembrem-se sem
pre do dia da mulher.

o seu dia. Aproveite, 
Ouça sua música favo
rita, beije quem voei 
am a, p a rab en ize-se ,

Ria muito, conver
se e saía com as amisas 
verdadeiras. Sc orgulhe 
de tudo que plantou, co
lheu. desejou e criou.

Posso ainda nio 
possuir muito conhecimen
to de uma vida, mas me es
pelho nas mulheres que me 
cercam, tio ínspiradorai.

Mie, um exemplo 
de vida. Professora, um 
exemplo de educação. 
Companheira de trabalho, 
um exemplo de dedicacio,

Mulheres sio jóias 
raras, cada uma com seu 
modelo perfeito e único. 
Jóias que nio podem e nio 
devem ser vendidas, dadas 
ou até mesmo jogadas fora.

Jóias raras, jóias 
únicas, jóias perfeitas, 
jóias que devem ser cui
dadas até o resto da vida, 
se possivel para sempre.

Mulheres sio úni
cas. s io  perfeitas, sio  
mulheres. Cuide (leias, 
ame elas, proteja elas, 
ria com elas, lute com 
elas e por elas, inspire- 
se com elas e as inspire.

E para todas as 
mulheres deste mundo, 
valorizem-se. Amem-se. 
Aproveite todos os dias, 
todos os dias que uma jóia 
única possui para brimar.
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Flfa vende mais de 203 mit ingressos para a Copa em cinco horas
A Federação Internacional 
dc Futebol (Fifii) vendeu na 
última quarta-feira. 12. em 
apenas cinco horas, maii 
de 203 mil ingressos para

0 Copa do Mundo deste 
ano. referentes ao segundo 
período da segunda fase 
de vendas. Cerca de 345 
mil ingressos, para 60 das

64 partidas do competivã .̂ 
foram comercíolizadoi 
pela Internet, o o períu- 
do de vendas [todas on 
line] vai até o dia I* abril.

ONG lança campanha pelo flm dos testes de cosméticos em animais
A organização nio gover
namental Humane Socie- 
ty Internacional lançou 
nesta semana no Brasil 
a campanha "Liberte- 
se da Crueldade", para

sensibilizar a população 
e pressionar o Conselho 
Nacional de Controle de 
Experimentação Animal 
(Concea) a proibir os 
testes de cosméticos em

animais, Em reuniio no 
próximo dia 20, o Concea 
svaliará o pedido, feito 
em setembro pela ONC. 
que requereu o banimento 
desse tipo de teste do psíi.

Venezuela completa um mis de protestos contra e a (avor do governo

Um més depois do iní
cio dos protestos nacio
nais na Venezuela, duas 
marchas se organiza
ram quarta-feira, 12, 
na região metropolitana

de Caracas. A juventu
de que apoia o gover
no de Nícolás Maduro 
marchou de Chacaíto. 
leste da capital, até 
a sede do M inistério

Público, Estudontei 
opositores saíram de 
Bello Monte, também 
na zona leste de Cara
cas, em direção á sede 
da Defensoria Pública,

Senua: 36,6% dos consumidores voltaram a inadimplência no ano passado
Um estudo feito pela Sera- 
sa Experían mostrou que 
36.6% dos consumidores 
que estavam inadimplen
tes. mas regularizaram

suas pendências no final de 
2012, voltaram a ter dividas 
em 2013. De acordo com a 
pesquisa, divulgada nesta 
semana na capital paulista.

apesar de existir, a reincldén- 
cia é a menor dos últimoi 
três anos, já que. em 2012, 
esse índice chegou a 38.9% 
c, em 2011, foi dc 39,4%.

Câmara avança proposta das normas de segurança em boates e cinemsi
Mais de um ano depois da 
tragédia ocorrida na Boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), 
deputados oonseguiiam nesta 
semana avançar com uma 
proposta que pode unificar 
normas de segurança e re-

•tJvs

gras de fUncionomento para 
estiáwlecimentos como casas 
noturnas, bares, cinemas, tea
tros. prédios públicos, lalóei 
de festas, restaurantes, hotéis, 
hospitais, escolas, creches, 
circos e instalações temporá

rias, Integrantes da Comínâo
de Consntuiçâo e Justiça e de
Cidadania (CCJ) aprovaram 
0  texto (PL 2.020107) que 
obriga munic^ios a editarem 
normas especiais para pre
venir c combater desaitm.
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CIDADES 3
Entidade apoia portadores de defíciência física em busca da igualdade social
Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista (Adefilp) proporciona treinamentos esportivos e muito lazer aos associados
ElderIbanhc?

Fundada em 1997 
por José Carlos de Oliveira, 
a Adefilp procura apoiar os 
deficientes físicos de Len
çóis Paulista e lutar para 
que seus direitos na socie
dade sejam respeitados.

José, mais conhe
cido com o “b a ix in h o "  
da Adefilp, sempre bus
cou a igualdade socia l 
destes ind iv íduos a tra 
vés de p rogram as o fe 
recidos pela associação.

O lençoense Ra- 
phael C arlo s  P e ran to - 
ni B lanco, form ado em 
Educação Física pela Fa
culdade de Barra Bonita 
(FAEFI) é m onitor des
portivo da Prefeitura Mu
nicipal e atua na Adefilp 
como técnico de esportes.

R a p h a e l  c o n ta  
que participa de projetos 
com o o C lube E sco lar 
P aralím pico  com  o o b 
je tiv o  de a tra ir crianças 
portadoras de defíciência 
para a prática esportiva.

Modalidades espor
tivas como natação, atle
tism o e bocha adaptada 
são algumas das atividades 
realizadas pela associação. 
“Além dos esportes, tam
bém é oferecido serviços 
como fisioterapia, odonto
logia, estética, reabilitação 
^4uática, assistência social, 
nu tric ion ista  e p ila tes" , 
acrescen ta  o professor.

O carro chefe da 
Adefilp é o projeto “Trans
form ando Lixo R eciclá- 
vel em Moeda Social" que 
transforma os deficientes 
em associados para a re
a liz a ç ã o  de um a ação

Raphael Blanco é responsável pela equipe de atletas paralimpieos que representam a Adefilp

su s te n tá v e l na c idade .
Eles trabalham re

colhendo lixo reciclável 
do comércio, indústrias e 
residências e fazem a sepa
ração para posterior venda.

Todos os associa
dos recebem  da A defilp 
transporte, alimentação e 
uma ajuda de custo para 
realizarem  seu trabalho.

O projeto já  foi re
conhecido pelo Governo 
Federal e ganhou o prê
m io “ A ções Inc lu sivas 
para Pessoas com D efi
ciência" no ano de 2010.

Portadores de defi
ciências mentais também 
fazem parte do trabalho 
rea liz a d o  pela  A defilp  
e re a liz a m  a s e p a r a 
ção de papéis  b rancos.

O professor reve
la que na área esportiva a 
entidade possui o total de 
22 atletas. “O esporte para 
essas pessoas desenvol
ve a parte física, motora 
e psico lógica. A juda na 
interação social, autoes- 
tima, qualidade de vida, 
hum or, en tre  ou tros. O 
fato de conhecer outras 
pessoas com deficiência 
e perceber que não está 
so z in h o  é im p o rta n te  
para a pessoa que possui 
alguma limitação física” .

Jo sé  C a r lo s  de 
O liveira, o baixinho, foi 
o p rim eiro  a tle ta  d e f i
ciente de Lençóis a parti
cipar de uma competição.

A tu a lm en te  b a i
x inho  é co n sid e rad o  o Edson Santiago dos Santos pratica bocha adaptada

maior medalhista era Jo
gos Regionais da cidade. 

I A lguns atletas se
í  tornaram  cam peões pa- 

ralím picos e recordistas 
mundiais como Alan Fon- 
teles e Y ohansson Fer
reira que levam o nome 
da A defilp em com peti
ções por todo o Brasil.

Eles representam  
a en tidade por meio da 
Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com D efíciência 
do Estado de São Paulo.

“ Este ano vamos 
participar de diversas com
petições, entre elas corri
das de rua para cadeirantes, 
C ircq ito  L oterias Caixa 
de A tletism o e Natação, 
Jogoç R egionais, Jogos 
A bertos, e com petições 
regio,nais p repara tó rias  
para estes eventos maio
res", .acrescenta Blanco.

Ele faz questão de 
^ ressakar que quanto mais 

próxim os os fam iliares 
 ̂ estiverem melhor. “Como 

|e m  qualquer situação  o 
< apoio da família é sempre 

de fundam ental im por
tância” , diz 0 professor.

Todos aqueles que 
querem participar do traba
lho realizado pela Adefilp 
devem com comparecer ao 
Centro de Esportes José 
Carlos de Oliveira e pro
curar pelo Presidente José 
Carlos, o baixinho, para 
demonstrar sua vontade em 
fazer parte desta equipe.

“Procurem a Ade- 
fiip ., po is todos têm  o 
d ire ito  de fazer um es
porte , se d iv e rtir  e se 
exercitar. A associação  
está  sem pre de po rtas  
abertas” finaliza Blanco.

Bel Lorenzetti: exemplo de profissionalismo
Elder Ibanhez

Março é o mês de 
comemoração do dia das 
mulheres. Nada mais justo 

que conhecermos me
lhor uma mulher bastante 
influente em Lençóis Paulis
ta, a prefeita Bel Lorenzetti.

N ascida em Len
çóis, Izabel Cristina 
Campanari Lorenzetti 
cursou 0 Magistério e 
se formou em Música 
pela Faculdade Santa 
Marcelina de Botuca- 
tu. Também cursou 
Piano na mesma ins
tituição e Educação 
Artística pela Faeul-  ̂
dade Santa M arce
lina de São Paulo.

Quando crian
ça, sempre demons- 
trou in teresse  em 
obter novos conhe
cimentos. Estudar era 
um prazer para ela.
“Irá  escola me atraía

Bel sempre atuou em pro
jetos da cidade e trabalhou 
intensamente na Diretoria 
de C ultura e Educação.

Seu sonho de ajudar 
a melhorar o município de 
Lençóis começou a ser con
cretizado em 2008 quando 
foi convidada a disputar as 
eleições. “Fui eleita a pri

tanto que meus pais 
me matricularam na 
escola antes dos sete 
anos por conta da 
minha insistência”, 
afirm a a prefeita.

Ela revela que 
o prazer de aprender 
despertou a vontade 
de ensinar. “Fazer 
Magistério e depois 
ir para a faculdade 
foram decisões na
turais. Com 14 e 15 
anos dava aulas de 
reforço para os cole
gas e ensinava piano ’ 
para algumas crianças . 
nos finais de semana. V  
Ainda hoje, quando 
preencho um formulário que 
pergunta a minha profissão 
escrevo ou falo automatica
mente; professora”, diz Bel.

Na escola, a pro
fessora integrou o Grêmio 
Escolar de Comissões re
presentando todos os es
tudantes e, em Botucatu, 
participou da Comunidade 
de Jovens Cristãos (CJC).

Como professora.

meira prefeita de Lençóis 
Paulista, cidade com mais 
de 150 anos. Uma gran
de conquista e um desafio 
enorme", acrescenta Bel.

O papel da m ulher

A mulher atualmente 
vem assumindo cada vez 
mais cargos im portantes 
na política. Bel Lorenzetti

acredita que tanto homens 
quanto mulheres possuem os 
mesmos ofícios, e os desa
fios são iguais para ambos.

O que pode fa 
zer a diferença segundo 
ela é “a sensibilidade e a 
percepção dos detalhes 
que a m ulher p o ssu i” .

“ C ada  c o n q u is 
ta fem inina, como 

|p o r  exemplo, a elei- 
|ç ã o  de uma mulher 
-para  a Presidência 
fd a  República, sem- I pre abre espaço para 

outras, que são en
corajadas e incenti
vadas”, explica Bel.

A d m in is 
trar Lençóis Paulis
ta não é uma tarefa 
fácil, mas a atual 
prefeita garante que 
0 povo lençoense 
(trabalhador, empre
endedor, acolhedor 
e solidário) ajuda e 
facilita neste trabalho.

A pesar de 
discreta, Bel se tor
nou uma referência 
de elegância e pos
tura profissional. “A 
aparência nunca foi o 
mais importante. Gos
to de estar bem pra 
mim mesma e para

* quem me rodeia. Sou
* adepta do lema ‘me

nos é m ais’. Evitar 
roupas extravagantes 
e optar pelos clássi
cos é receita infalí
vel. Sigo meu gosto

 ̂ e minha experiência", 
ressalta a prefeita.

“Comemorar 
o dia das mulheres é 

importante para trazê-las ao 
centro das discussões e das 
homenagens, provocando 
reflexões, propostas, consta
tações e comemorações. Va
mos ocupar nossos lugares 
com competência, dedicação 
e coragem. Em casa, no tra
balho, na política e no volun
tariado façamos a diferença 
mudando a nossa realidade 
para melhor", finaliza Bel.

19" Campeonato de som de Lençóis agita a cidade

Algumas atrações 
irão garantir muita 
adrenalina durante 
o evento

O>

ElderIbanhez

N este  d o m in g o , 
16. acontece em Lençóis 
Paulista o 19° Campeonato 
de Som Tuning e Rebaixa
dos Mtm Brasil da cidade.

O c a m p e o n a to , 
que a cada ano recebe 
mais com petidores, teve 
sua prim eira edição em 
2004, idealizado pelo len
çoense R odrigo N aves.

Por ano são reali
zadas duas etapas em Len
çóis, geralmente nos me
ses de março e setembro.

Além do campeona
to, o evento vai contar com 
atrações como apresenta
ção de manobras radicais 
com motos da Equipe Sport 
Wheeling, “carros shows", 
e também a presença da 
M aster Wolloko, campeã 
do Desafio dos Estados.

Há 10 anos orga
nizando eventos automo
tivos, Rodrigo conta que 
sempre gostou de um bom 
som automotivo. “Fui pres
tigiar um evento desses em 
Bauru e surgiu a ideia de 
organizar e trazer o mesmo 
para Lençóis. Também sou 
organizador do evento de 
Macatuba e lá estamos na 6° 
edição. A T  edição em Ma
catuba será realizada dia 27 
de abril no Clube C.E.C” .

Sobre o campeonato

O campeonato é di
vidido em três categorias; 
som, tuning e rebaixados.

Os com petidores 
que vencerem o campeo
nato em Lençóis avançam 
para outras etapas e no final 
do ano é escolhida uma ci
dade onde acontece a final.

A nov idade fica 
por conta dos R$ 4 mil 
em brindes que serão sor
teados para o público no 
evento como duas suspen
sões a ar, alarmes, volante 
esportivo, filtros esportivos, 
insulfilm, sensor de estacio
namento, rádio USB, par

de falantes, jogo de tapete 
e envelopamento de teto.

O evento de Len
çóis já é considerado um 
dos melhores da região.

Rodrigo garante o 
sucesso do evento e faz um 
convite a todos que são fas 
de sons automotivos. “Ve
nha conferir a 19° do cam
peonato de som, vamos ter 
muitas atrações e um show 
de brindes im perdível".

O 19° Campeonato 
de Som começa às lOh no 
recinto da Facilpa. Mais in- 
fomiações pelo telefone (14) 
99629-5686 ou pela página 
nofacehook (www.facebook. 
com/meventosautomotivos).

Rodrigo Naves organiza o campeonato desde 2005

http://www.facebook


CID AD ES4
UPA, um presente difícil de ser desembrulhado
Enquanto a população cria expectativas para a inauguração da UPA, o atraso contínua

Atrasos podem até 
ser norm ais em algum as 
circunstâncias. Mas se tra
tando de um assunto como 
a saúde da população, eles 
realmente podem ocorrer?

A obra estava pre
vista para ser finalizada no 
dia 10 de março de 2012.

Segundo o Diretor 
de Saúde, M árcio Cane- 
ppele Santarém, a UPA co
meçou a ser construída no 
primeiro trimestre de 2011.

A empresa DRUM- 
M O N D  & A N D R A D E 
LTDA venceu a licitação 
inicial e conduziu a obra.

O infortúnio surgiu 
após a rescisão do contra
to devido a problemas da 
empresa vencedora junto  
à Receita Federal. Uma 
nova licitação foi realiza
da e a construção foi re
tom ada pela CORCRIL.

Ainda de acordo com 
Santarém, a obra foi finaliza
da e vistoriada pelos técnicos 
do Ministério e as mudanças 
no cronograma foram todas 
de características técnicas.

O program a para 
construção da UPA é do Go
verno Federal através do Mi

V
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Obra amúnm em ataso e \erha para compra de equqxmtettíos ainda não fo i Sherada

nistério da Saúde. “Inicial
mente recebemos repasse de 
R$ 1,4 milhão, com contra
partida de aproximadamen
te R$ 600 mil do governo 
municipal para o projeto 
civil’*, informa Santarém.

Porém , o desafio  
agora é a liberação da verba 
para dar início ao processo 
de licitação para compra de 
equipamentos e mobiliários.

“ A lis ta  com  os 
equipamentos necessários 
e m em orial descritivo já

está pronta. Assim que o 
dinheiro for liberado, po
demos iniciar o processo 
de licitação imediatamen
te. Ressaltamos ainda que 
havia a previsão de libera
ção deste recurso em 10 de 
março, mas não ocorreu por 
parte do Ministério. Depen
demos desse recurso para 
entregar a UPA à popula
ção”, acrescenta o diretor.

M as e a g o r a ?  
Será que a população terá 
que esperar m uito tem 

po para que ocorra a li
beração deste d inheiro?

A necessidade de 
uma UPA para o município 
é grande, pois vai garantir 
mais espaço e conforto, além 
da ampliação dos serviços.

Ele finaliza dizendo 
que “enquanto não é via
bilizado o recurso para a 
compra de equipamentos, 
a população pode continuar 
utilizando os serviços do 
pronto-socorro, sem nenhum 
prejuízo no atendimento” .

Coluna da 
Transparência

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

SAAE de Lençóis abriu licitação que tem por objeto a 
aquisição de Policloreto de Alumínio (PAC), pelo pe
ríodo de I ano, na quantidade estimada de 260 mil qui
los para utilização no processo de tratamento da água, 
obedecendo as especificações do edital. A sessão de 
pregão será realizada às 9h do dia 24 de março de 2014.

O resultado da licitação para contratação de companhia 
seguradora para fornecimento de seguro total para a 
fix)ta de veículos da municipalidade com vigência de

f
12 meses, sagrou com o vencedora a empresa ITAU 
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A, no va
lor global de R$ 45.963 pelo fornecimento do seguro.

Em sessão de pregão, a empresa vencedora da licita
ção para aquisição de cimento CP-II, saco de 50 kg, 
pelo período de 12 meses, na quantidade total estima
da de 8.000 (oito mil) sacos, foi a COM ERCIAL E 
TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA, que ofer
tou 0 preço unitário de R$ 20,75 por saco de cimento.

Flores são utilizadas para educar as crianças A Prefeitura abriu licitação para aquisição de ma-

/tíum» qjrendem práácas ambienkás com o **Pnfoío Flores”

Da rcdacào

Na Creche “Maria 
Inez C repaldi” , localiza
da no Jardim  M aria Lu- 
iza I, uma iniciativa pro
porciona às crianças mais 
proximidade com a natu
reza e estim ula o cuida
do com o meio ambiente.

É 0 “ Projeto Flo

res”, por meio do qual os 
alunos cuidam de um jar
dim e aprendem sobre di
ferentes espécies de plantas.

“Este projeto trouxe 
mais vida e alegria ao am
biente escolar e as crianças 
estão curtindo muito ter um 
jardim  para cuidar”, con
ta a diretora Telma C ris
tina  da S ilva A ngélico.

terial didático apostilado para o ano letivo de 2014, 
que proporcionem desenvolvimento de h a b i l id a d e ^  
cognitivas, sociais, emocionais e éticas dos aluno» 
da rede municipal de ensino. O valor total estima
do para a presente contratação é de R$ 114.855.

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

Prefeitura. Câmara. SAAE. IPREM e CMFP.

SA U D E

Alim entos industrializados podem  ser vilões na correría do dia a dia
A praticidade no preparo de uma sopa instantânea ou lasanha congelada atrai os apressados de plantão

Eldcr Ibanhez

Atualmente, com a 
correría do mundo globali
zado, os alimentos industria
lizados são opções bastante 
procuradas pelas pessoas.

Em muitas situações, 
eles são mais práticos e pos
suem uma maior durabilida
de, podendo ser estocados 
para consumo ao longo do 
mês, 0 que evita a ida ao 
supermercado várias vezes.

A nutricionista La- 
rissa Antunes Damaceno 
esclareceu para o Notícias 
de Lençóis algum as dú
vidas em relação a estes 
tipos de alimentos. “Para 
que eles durem mais são 
adicionados os conservan
tes, substâncias como sal e 
gorduras. Com isso acaba
mos perdendo um pouco da 
qualidade destes produtos”.

Todas as empresas 
que oferecem produtos in
dustrializados aos consu
midores em gerai, precisam 
informar com obrigatorie
dade a composição 
n u tr ic io 

nal e a lis ta  de in g re 
d ien tes  dos a lim en to s .

Desta maneira, cada 
indivíduo consegue sozi
nho avaliar quais produtos 
são bons ou não. “Devemos 
prestar atenção nas quan
tidades de sódio e gordu
ras, principalm ente, nas 
gorduras trans e saturadas 
que são os ingredientes que 
mais acarretam  riscos de 
problemas para a saúde”, 
acrescenta a nutricionista.

P rodutos em pó, 
como por exemplo, sopas e 
sucos em saquinho, na maio
ria das vezes, não contêm 
ingredientes naturais, e por 
esta razão devem ser evi
tados ao máximo, pois são 
extremamente prejudiciais 
devido à alta concentração 
de conservantes e sódio.

Os órgãos fiscali- 
zadores vêm trabalhando 
inlensam ente para que o 
consumidor não seja enga
nado e obtenha informações

equivocadas sobre o valor 
nutricional dos alimentos.

Em relação ao fa
moso “whey protein”, su- 
p l e m e n t o  __________

atingir com facilidade as 
recomendações de proteí
nas, carboidratos e calorias.

Poliv itam ínicos e 
__  s u p l e m e n 

a l i m e n t a r  
r e c o m e n 
d a d o  pa ra  
p ra tic a n te s  
de exercício 
físico, ainda 
existem mui
tas dúvidas 
e mitos que 
precisam ser 
esclarecidos.

Larissa explica que 
“eles foram desenvolvidos 
com o intuito de garantir 
uma grande oferta de prote
ínas e calorias em volumes 
pequenos, atingindo assim 
a necessidade de atletas que 
praticam atividades físicas 
com freqüência e por lon
gos períodos de duração”

Como grande parte 
da população realiza pouca 
atividade física, não há ne
cessidade de uso da suple- 
mentação, já que mantendo 

uma dieta saudável
é p o ssív e l

Produtos em pó, como 
por exemplo, sopas e 
sucos em saquinho, 
na maioria das vezes, 
nào contêm ingre

dientes naturais

Produtos industriali^dos devem ser substituídos por alimentos naturais

tos até a ju 
dam alguns 
i n d i v í d u o s  
a supr i r em 
algum as ne
c e s s i d a d e s  
de ingestão 
de vitaminas 
e sa i s  m i 
nera i s ,  p o 
rém não são 

indicados para consum o 
por prazos prolongados.

A alimentação sau
dável e natural nunca deve 
ser substituída por produ
tos industrializados ou su
plementos. “Devemos nos 
preocupar com o excesso 
de sódio dos alimentos in
dustrializados. Ele aumenta 
a retenção de líquidos e, 
consequentemente, elevam 
a pressão arterial. Também 
devemos nos preocupar com 
as gorduras que aumentam 
as concentrações de coles- 
terol. Nos Estados Unidos 
foi comprovado que a inges
tão exagerada de embutidos 
está diretam ente relacio
nada com os altos índices 
de câncer de estôm ago e 
intestino”, alerta Larissa.

“ Hoje  p o d e m o s  
contar com serv iços de 
en trega não só de fast- 
food, mas também de su
perm ercados, açougues e 
quitandas. Isso nos ajuda 
a termos uma oferta de ali
mentos saudáveis sem sair 
de casa. Precisamos prio
rizar a qualidade de vida e 
adoção de hábitos alimen
tares saudáveis já  que isso 
acaba refletindo em nossa 
saúde, pois prevenimos o 
aparecimento de doenças”, 
fina liza  a nu tric ion ista .

Campanha contra a dengue

População parou para observar o ^*mosquitófaro

A Diretoria de Saúde, 
aproveitando o movimen
to de consumidores no Dia 
Internacional da Mulher, 
realizou uma ação educa
tiva de combate à dengue 
na rua XV de Novembro.

A atividade aconte
ceu no período da manhã e no 
local da ação foi colocado um 
painel com informações so
bre o ciclo de vida do inseto.

O “m osquitófaro” 
- espécie de aquário orga
nizado pela Vigilância Epi- 
dem iológica - chamou a 
atenção de quem passava.

O equipamento de
monstra a evolução do mos
quito AedesAegypti - trans
missor da dengue - desde a 
fase em que ainda é um mi
núsculo ovo até a vida adulta.

D ezenas de pes
soas pararam  e ouviram 
as explicações dos agen
tes comunitários de saúde.

Como um único mos
quito é capaz de transmitir 
a doença para centenas de 
pessoas, já  que seu ciclo 
de vida é longo (de 30 a 45 
dias), a melhor estratégia 
de combate é acabar com 
os focos de água parada.

Também chamou 
a atenção de quem pas
sava ou tro  painel com 
imagens de quem já teve 
a doença, inclusive na 
sua forma hemorrágica.

As o r i en t ações  
dos agentes comunitários 
de saúde e a panfletagem 
contra a dengue seguem 
durante todo o mês de mp- 
ço, nas visitas domicilia
res e também nas escolas.

j
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ESPO RTE 5
TRX mantém a forma física através de exercícios que utilizam o peso corporal
A novidade agora é uma modalidade de exercício físico que utiliza uma fita estática para fortalecimento dos músculos

Alunos melhoram a forma física com prática do TRX

Eldcr Ibanhcz

A busca pelo corpo 
perfeito sempre será uma 
meta importante para os pra
ticantes de exercício físico.

Inovação nas aca
demias, 0 TRX é uma fita 
estática que com um ponto 
de ancoragem utiliza o peso 
corporal para realizar exer
cícios para o corpo inteiro.

A bauruense Janaí- 
na Parra Grossi, formada em 
O ra ç ã o  Física pela Univer- 
S&de de Marilia (Uniraar), 
conta como surgiu a prática 
deste exercício que vem ga
nhando cada vez mais adeptos.

O TRX foi desen
volvido por Randy Hetrick 
e seus c o m p a n h e i r o s  
da marinha americana.

Nas missões que rea
lizavam pelo mundo, eles não

tinliam onde treinar para man
ter a forma física do corpo.

Através do impro
viso utilizando algims me
tros de cinto de paraquedas, 
os integrantes da marinha 
conseguiram criar diver
sos exercícios que tinham 
como objetivo m elhorar 
0 condicionamento físico 
e a capacidade muscular.

No Brasil, o TRX foi 
apresentado por Mario Yama- 
saki no fínal de 2010, e logo 
após iniciaram-se os cursos da 
modalidade esportiva no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

Janaina conta que 
conheceu o TRX em Portu
gal no ano de 2009 e quando 
voltou para o Brasil apresen
tou 0 material para o pro
prietário de uma academia 
de Bauru. “Resolvi apostar 
na modalidade e fiz um cur

so 110 Rio de Janeiro para 
iniciar as aulas na cidade” .

Há mais de dois anos 
envolvida com a prática do 
TRX, a professora explica 
os principais benefícios do 
programa oferecido nas au
las. “O objetivo é fortalecer 
o core (musculatura mais 
profunda do abdômen), pois 
para melhor postura durante 
a execução dos movimentos o 
abdômen é acionado o tempo 
todo, fortalecendo também 
toda a musculatura paraverte- 
bral (musculatura que envolve 
a coluna). Com um único ma
terial conseguimos trabalhar o 
corpo inteiro”, afirma Grossi.

Os exercícios rea
lizados no TRX são ex
celentes para o condicio
namento físico, tonifica- 
ção e definição muscular.

Estes  exerc íc ios  
trabalham  todos os gru
pos musculares do corpo 
como costas, peito, om
bro, abdômen, bíceps, trí- 
ceps, glúteos, entre outros.

Janaina ainda res
salta que qualquer pessoa 
pode praticar a modalidade. 
“Por utilizar o peso corpo
ral não há limite de idade. 
Tenho alunos de 11 anos 
e uma senhora de 75 anos 
que utilizam o TRX como 
parte de seu treinamento"

Até mesmo proble
mas como dor nas costas 
e nos joelhos podem ser 
amenizados devido ao for
talecimento muscular pro
porcionado pelo exercício.

“Procurem um pro
fissional para instruir qual o 
exercício adequado para o seu 
objetivo e não deixe de expe
rimentar. Pra quem não gosta 
de musculação está aí uma boa 
opção”, finaliza a professora.

JORI começa na semana que vem
Eldcr Ibanhcz

Representantes de 
municípios das regiões admi
nistrativas de Bauru, São Car
los, Araraquara, Jaboíicabai 
e Taquaritinga e integrantes 
dos Comitês Organizadores 
definiram nesta semana os 
últimos detalhes para a reali
zação da 18" edição dos Jogos 
Regionais do Idoso (JORI).

Lençóis Paulista sedia 
pela segunda vez o evento, 
entre os dias 19 e 23 de março.

A cer imônia  de 
a b e r t u r a  es t á  p r e v i s 
ta para o dia 20 de mar
ço, no Ginásio do CSEC.

Escolas da Rede Mu
nicipal e Estadual serão prepa
radas para receber os atletas, 
dirigentes e pessoal de apoio.

O voleibol adaptado

lençoense é um dos desta
ques dos jogos. A equipe é 
a atual campeã dos Jogos 
Abertos do Idoso (JAI) na 
categoria A, competição 
que reúne os municípios 
classificados nos Jogos Re
gionais do Idoso (JORI) 
disputados em 13 regiões de 
lodo 0 Estado de São Paulo. 
Abaixo seguem as moda
lidades e locais de disputa:

Prova de coreo}*rafia durante os Jogos Regionais do Idoso de 2012

Modalidades Local da disputa
! Natação e xadrez Centro de Esp. José C. de Oliveira (Adefilp)
Domino, buraco e sede dos comitês j APAE .

■ Malha i Cancha de Malha da Vila São João
Tênis de campo ! Clube Esportivo Marimbondo (CEM)

' Voleibol Gin. Tonicão e Toniquinho (Núcleo Luiz Zillo)
Atletismo i Pista de Atletismo Juraci Cassita1
Damas ! Rotary Clube
Tênis de mesa Colégio São José
IVuco Gin. de Esportes Maria Angelina Boso (Cecap)
Dança de salão , Ubirama Tênis Clube (UTC)
Cerimônia de abertura, coreografia, Ginásio do CSEC
bocha e encerramento dos jogos 1

Fernando e Sorocaba prometem fazer um grande show em Lençóis Paulista
Com fas espalhados pelo Brasil inteiro, a dupla sertaneja conta sua trajetória de sucesso para o Notícias de Lençóis

No terceiro dia da 
Facilpa 2014, o show será 
conduzido pela dupla serta
neja Fernando e Sorocaba.

Fernando Zorza- 
nello Bonifácio, 29, nasceu 
em Ji-Paraná (RO) e atual
mente mora em São Paulo.

Já Fernando Fakri 
de Assis, 32, nasceu em São 
Paulo e ficou nacionalmente 
conhecido como Sorocaba.

A dupla se formou 
após serem apresentados 
por um amigo era comum 
na cidade de Londrina.

Osmúsicosievelamque 
artistas como Giitàozinho e Xo- 
roró e Garüi Brooks são graixles 
inspirações para 0 seu trabalho.

Mas apesar das refe
rências musicais (sertaneja e 
countiy), eles explicam que

são ecléticos e ouvem um pou-1 
co de tudo em busca de mais c 
qualidade em suas músicas. |

Sorocaba toca vio
lão, gaita e é compositor. Fer
nando é um excelente multi- 
instrumentista e produtor.

Talentosos, os can
tores já  lançaram grandes 
singles, entre eles, “Bala de 
Prata”, “Paga Pau” e “Madri”.

“Eu comecei a compor 
muito cedo, desde os 13 anos 
de idade. Escrevo canções pen
sando apenas no tema e depois 
vejo que essas músicas podem 
combinar mais com outros ar
tistas. O Luan Santana já gravou 
algumas músicas minhas, a du
pla Thaeme e Thiago e Lucas 
Lucco”, confessa Sorocaba.

Fernando e Soroca
ba consideram a femilia uma 
peça fundamental na constni- 
cão de uma carreira de sucesso. A dupla conta com um show interativo e inovador

Mesmo com muitas 
viagens por todo o país, eles 
sempre conseguem um tempi- 
nho para estar entre os familiares.

A dupla também 
considera a fama como uma 
consequência de muito tra
balho e dedicação. “Não tem 
sensação mais gostosa do que 
ver 0 público cantando junto 
nossas músicas, é uma eneigia 
incrivel. Sentimos esse reco
nhecimento através do carinho 
que recebemos dos nossos fas. 
E muito gratifícante ver um 
sorriso ou receber um abraço 
carinhoso”, expressa Sorocaba.

Este ano a dupla viaja 
com 0 novo tour “Sinta Essa 
Experiência” que traz muitas 
novidades nas apresentações.

No show, uma mLstura 
de boa música, ilusionismo, inte
ratividade e teaiologia garantem 
0 melhor para o público. “Outra

novidade que o público pode 
conferir de perto, é uma Ixilha 
que nos possibilita interagir fora 
do palco”, acrescenta Sorocaba.

A última música de 
trabalho dos meninos cha
ma-se “Gaveta” e foi com
posta por Sorocaba em par
ceria com Bruno Caliman.

Para conferir melhor o 
trabalho de Fernando e Soroca
ba, acesse o site oficial (www. 
femandoesorocaba.com.br) ou 
acompanhe a dupla nas redes 
sociais. “Nós rodamos o país 
inteiro fezeixio shows, e posso 
dizer que nossos fas de Lençóis 
Paulistas são muito especiais. 
Já estivemos na cidade e re
gião maisde uma veze sempre 
fomos muito bem recebidos. 
Estamos ansiosos e temos cer
teza de que será uma grande 
festa. Esperamos todos os nos
sos fas lá”, finaliza a dupla.

TsuNANY: Este é o nome do espetáculo que garante diversão e risadas do início ao fim
Nany People, uma das atrizes mais carismáticas do país, se apresenta pela primeira vez em Lençóis Paulista
Eldcr Ibanhez

C o n h e c i d a  no s  
quatros cantos do Brasil, a 
atriz e humorista Nany Pe
ople, nascida em Machado 
(MG), conta para o N otí
cias de Lençóis um pouco 
de sua trajetória de sucesso.

Ela exp l i ca  que 
seu nome artístico foi ins
pirado na modelo, atriz e 
apresentadora Nani Ve- 
nâncio, e que o termo “pe
ople” foi acrescido devido 
ao fato de que sempre foi 
popular entre as pessoas.

Trabalhando para 
levar alegria ao povo bra
sileiro, Nany conquistou 
0 coração do público com 
muita humildade e simpatia.

Dona de um talen
to nato, ela acredita que 
seu destino já estava tra
çado enauanto ainda era

criança.  “Desde os qua
tros anos de idade quis 
cantar na televisão. Can
tei numa quermesse e não 
parei mais”, revela Nany.

Outra característica 
pessoal que a atriz faz ques
tão de ressaltar é seu bom hu
mor, qualidade que a tomou 
um exemplo a ser seguido.

Comprometida com 
o que faz, no decorrer de sua 
carreira conseguiu se desta
car em diversas áreas e hoje 
já  sonha em alcançar mais 
um objetivo. “Meu maior so
nho e projeto de vida atual
mente é fazer um programa 
de televisão com meu DNA, 
e que passe informação e 
bom humor”, afirma Nany.

O stand up

O s t a n d  u p 
T s u N A N Y ” s u r c i uii

£
ft%
i
:S

em 2003 no Fes t iva l  
de T eatro  de Curi t iba.

Nany participou do 
festival como mestre de 
cerimônias por dez anos, e 
depois decidiu apresentar 
seu primeiro solo. “Mon
tei o "Então.. Deu no que 
Deu" e depois de três anos, 
Fábio Porchat me suge
riu o nome TsuNANY na 
Virada Cultural Carioca.

O show garante  
uma auto-reflexão onde 
segundo Nany “as pesso
as se identificam, se criti
cam e não se crucificam, 
ou se ja , se d i ve r t em” .

Para ela, todos os 
hábitos modernos são li
teralmente analisados até 
as últimas consequências.

Mesmo em cartaz 
todas as quintas-feiras no 
Teatro Gazeta em São Pau
lo. Nanv viaía bastante oela

Brasil e também apresenta 
outro solo intitulado “Meni
nas Crescidas Não Choram”.

Este ano p re ten 
de retornar ao Japão com 
um de seus espetáculos, 
e em agosto tem previsão 
para lançar dois livros.

A atriz finaliza fa
lando um pouco sobre a 
primeira edição da Semana 
da Diversidade de Lençóis 
Paulista e deixa seu recado: 
“Acredito que uma semana 
comemorativa que agregue 
cultura, informação e cida
dania é um ganho pra todos. 
Qualquer caminho só se tor
na viável, possível e plau
sível quando a informação 
vem aliada a muito trabalho 
e força de vontade. Sou do 
interior e sai para o mundo 
aos 20 anos. Com fé e muito 
trabalho fui sobrevivendo às 
in tem néries e às nessoas”
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RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

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

tv/sala de estar/sala 
de jantar/cozinha/ 
banheiro social/la- 
vanderia/edícula com 
churrasq./Banheiro/ 
despensa^aragem 2 
carros-R$-400.000,00 
-Toledo Imóveis - (14) 
3263-0187.

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 
Tet : 98213-2447

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

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

Uma área de terras- 
-com 15.960.00M2- 
-en tre  os b a ir 
ros jd .Santana e 
residencial açal-R$- 
-1.500.000,00-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/canit-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

Jardim village - casa 
com 3 dorm.Sendo 1 
suíte c/banheira de h'i- 
dromass^em/sala de

Jardim itamarati - so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sata 2 
ambientes/sala de 
jantar/sala de tv/ 
escrltório/lavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditii

í

%
^ CuiltiTd ^

N?

14. 3263 1676 
14.9134-7329

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

mafcos.vendittièyahoo.com br

Salete Cortez
Psicóloga Clín ica

Pòv-graduação pela FMUSP cm Sexualidade Humana e especialização
em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

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

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

0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS

Açoucueiro 
Afiador de corrente 
^udante de confeiteiro 
Confeiteiro
Ajudante de eletricista de autos 
(apenas curso qualiftcaçao na 
área)
Ajudante de estruturas 
rtretálicas e tubulação (vaga 
temporária)
Ajudante de nrotorista 
Apanhador de laranja 
Apontador de produção 
Armador de ferragens e 
concreto
Arquiteto(a) de edíficaç 
(graduação em arquitec

oes
ura

completo ou cursando, deve ter 
portrólio com os projetos) 
Atendente de balcão (cortar 
frios)
Auxiliar adm ini^ ativo/ estágio 
Auxiliar de controle de qualida
de (graduação em zootecnia ou 
veterinária completo)
Auxiliar de cozinha (2 vagas) 
Caldeireiro - vaga temporária 
C^ldeireiro - vaga temporána 
Carpinteiro 
Carpinteiro (S vagas)
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro
ConfeiteiroCa) (deve ter curso de 
qualificação na área)
Consultor de sistemas de 
informação (graduação admi
nistração. engenharia, ciência da 
computação, 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 
CÀjídadof de idoso 
Doméstica /  faxineira (cozi
nheira)
Eletricista - (vaga temporária) 
Encanador industnal 
Encanador industnal - (vaga 
temporária)
Engenheiro civil
Fiscal de loja (experiência como 
porteiro, vigia ou vigilante) 
Frentista
Funileiro de autos 
Garçom (2 vagas - disponibilida
de de horárioJ 
Gerente comercial 
Gerente de loja
Gerente de supermercado dia % 
Impressof grànco 
InsVrumentista (vaga tempo
rária)
Linha de produção (frigorifico - 
nr^sculino)
Lubrificador de rr^ u inas 
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e moppJ 
Mecânico de maquinas flo ^ ta is 
Mecânico montador (vaga 
temporária)
Monitora de creche /  estágio 
Motoboy
Motorisfacarreteiro (cnhe) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista de Ônibus (curso

transporte coletivo de passa- 
eiros)
otorísta entregador 

Motorista entregador (material 
para construção)
Motorista entregador de gás 
(cnhA/C)
Operador de caixa (supermer
cado)
Operador de caixa (bar/lancho- 
nete)
Operador de caixa farmácia) 
Operador de caixa (loja cama 
mesa e banho)
Operador de colhedor florestal 
(harvester /  forwarder) 
Operador de grua 
Operador de telenrarketing 
(venda de cursos, vaga femi
nina)
Padeiro
Padáro(a)
Pedreiro (4 vagas)
Personal treanning/ professor 
de educação física 
^ntor de autos 
^izzaíolo
^orteiro (2 vagas)
Vofessor de inglês (vivência e 
luència na área)
Programador desenvolvedor 
de javâ
Promotor de vendas (sem 
expenéncía)
Psicologia /  estágio 
Recepcionista de notei 
Recuperador de crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 
Repositor de mercadorias - 
exclusiva para portador de ne
cessidades especiais (necessário 
apresentar laudo médico) 
Serralheiro /  pintor 
Serviços gerais (temporário) 
Soldadorlvaga temporária) 
Soldador tíg e er (vaga tempo
rária)
Soldador tig m ige elétrica (vaga 
temporária}
Técnico de enfermagem 
Técnico de estradas itécnico em 
edificações, civil ou florestal) 
Técnico de manutenção junior 
Técnico eletrônico (técnico 
/  tecnólogo em elétrica ou 
eletrônica)
Técnico em segurança no traba
lho (2 vagas)
Tratorista Mrícola (2 vagas - 
minimo cnnc)
Vendas externas Csupenor 
completo)
Vendedor (agropecuária) 
Vendedor (equipamento de 
tnformábca)
Vendedor e entregador 
Vendedor executivo de serviços 
Vendedor exteimo (publicidade 
e proDaganda)

endedor externo autonomo 
(empresa gráfica)
Vendedoria) (eietroeletrónicos) 
Vendedorfa) ívelcubs) 
Vendedorü) ramo imobiliário 
Vwidedora (loja materiais para 
constnjção)
Vendedora (artigos de cama 
mesa e banho)
Vigia florestalvigi
Vistcriador veicular

Vqçqs yálidas d t  acprdo com o prozo dtt4fmif>ado p t lo  êm prtgodor 
jm ente no do PAT. Lá-a.» cunipd«r^ poiténdo:

C9f, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 
(paia quem pwíi4f> Inlormaçôei: (14) 326Í-2300 Ramal J ou nr, paT

l loaqujm Ctab/reS. 11 Centro

lazer com pisdna/ga- 
ragem 3 carros.-R$- 
-550,000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187

Jardim  itam arati; 
casa com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte c/clo
set e banh.Hidrom./ 
Sala de estar/sala 
de jantar/sala de tv/ 
lavabo/banhelro/co- 
zlnha ptanejada/des- 
pensa^avanderia/ga- 
ragem 2 carros/- R$ 
500.000,00 • Toledo 
imoveis-3263-0187. 
Centro; excelente 
ponto com ercial: 
sobrado  com 3 
dorm.Sendo 1 su- 
íte/02 salas/copa/ 
c o z / d e s p e n s a /  
edícula c/churras- 
queira/garagem-R$- 
-500.000,00-Toledo 
imóveis-3263-0187.

Centro: 1 A.Casa: 03 
dorm./Sala ampla/2 
banheiros/lavan- 
deria/ 2a. Casa; 02 
dorm/sala/cozinha/ 
banheiro/lavandería/ 
Casa: salão c/chur- 
rasqueira/banheiro 
e cozinha-todas edi-

ficados no mesmo 
lote de terreno- 
-R$-700,000,00 
Toledo imóveis 
-3263-0187.

Jardim  itam arati: 
sobrado c/03 dorm. 
Sendo Isuíte/sala de 
estar/sala de tv/sala 
dejantar/escritório/ 
cozínha/lavabo/2 
banheíros/área de 
lazer com piscina/ 
garagem 2 carros- 
-R$-650.000,00 
Toledo Imóveis 
3263-0187.

Jardim itamarati: so
brado com 03 dorm. 
Sendo 1 suíte/varan- 
da/mezaninoÃala de 
estar oom lareíra/sala 
de jantar/banheiro/ 
cozinha/lavanderia/ 
garagem coberta 2 
carros/com frente 
para a lagoa- R$- 
400.000,00 Toledo 
imóveis- 3263-0187.

Praia grande Alugo 
apartamento no 
"boqueirão" à 50 
metros da praia. 
Fone: 14 3264 4345 
/3263 1961

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

V ectra  GL 1998 
a z u l , c o m p l e t o  
R$ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ,  
130.000km, pneus 
novos Ac, aq,dh, ved, 
vet, ted, tet, rodas 
liga. Motor 2.0-Gas, 
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 Palio ano 
2006 modelo 2007, 
completo, flex, cor 
prata, 4 portas. Tra
tar: (14) 99800-9507

Bíz, cor prata, ano 
2007, R$ 3.000,00 
Tel; 14 99876-4869 
Litlan

CONTRATA-SE
DEPTO. COM ERCIAL

com experiência comprovada 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 O liveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

Vende-se paraty 
ano 94, cor bordô, 
1 .8 , Álcool orig i
nal, com direção, 
t rava ,  a la rm e  e 
rodas or ig ina i s .  
Impecável I Tratar: 
(14) 99797-4840 
Fernando.

Mini mototrackbikes 
nos modelos crossou 
motogp é na Pagan- 
motos fone 3264 
4345/99712 1515

Biz 125 flex 2014/blz 
100 - 2014 /fan 125 
2014 / fan 150 flex 
2014 / titan ISO ex 
flex 2014/iead 110 
- 2014/cb300r 2014

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locaçao

Canstruçaa
isamíxtrading(^yahoo.com.br

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), GiseleToledo, concedeu uma entrevista 
exclusiva para o Notícias de Lençóis

Notícias: É obrigatório a abertura de conta corrente 
junto ao banco financiador do imóvel?
Gisele: Sim. Existe a necessidade de obter conta cor
rente na instituição financeira.

Notícias: Após a compra de um imóvel na planta, para 
quitar o valor total na entrega das chaves, é possível 
utilizar o FGTS mesmo tendo outro imóvel?
Gisele: Não. Somente aqueles financiados pelo Sistema 
Financeira de Habitação (SFH), dentro de um limite de 
valor redefinido periodicamente.

Notícias: É permitido utilizar o FGTS para adquirir um 
imóvel em outra cidade, como por exemplo, na praia? 
Gisele: Não. Para utilizaro FGTS deve-se comprovar que 
reside ou trabalha na cidade onde pretende adquirir o 
imóvel, e não possuir outro imóvel na mesma cidade.

Notícias: O que é Contrato de Compromisso de Com
pra e Venda?
Gisele: É o contrato pelo qual o proprietário de um 
imóvel promete vendê-lo ao comprador mediante o 
pagamento de um preço. O contrato não é definitivo, 
pois, após a quitação, depende de escritura pública e 
registro para transferir a propriedade.

Notícias: Pode ser feita uma venda de imóvel por 
procuração?
Gisele: Sim. Desde que seja procuração pública.

/xre 300-2014/bros 
150 flex 2014-Pagan 
motos fone: 3264 
4345 / 99712 1515

cinza - álcool ori
ginal - 4 marchas 
- fone: (14) 9871- 
0721/9677-6859

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

Classíc Life 2007 
flex preto trava - fs 
veicutos - fone (14) 
3264-3033

Capacete EBF ou Ü- 
bertv aberto ou fe
chado $ 60,00 só na 
Pagan Motos fone: 
32644345

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

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

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

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

Classic life 2007 flex 
preto direção/tra- 
va/alarme/rodas-fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Celta 2p 2004 g prata 
ar/trava/aiarme • fs 
veiculos • fone (14) 
3264-3033

Vendo 01 bicicleta 
Calol 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
vos - dir. Hídraulica - 
documento ok - fone 
(13) 9726-7094

M o n t a n a  eco-  
fle x  2010 p reta , 
trava, vidros, direção 
eletrica 63 mil km 
R$ 24.200 Tratar 
9916-4350 
Voyage ano 83 - cor

Omega gls 1999 g 
prata comp. FS Vei
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 veiculos - fone 
(14) 3264-3033

Courier 1.3 1998 
G prata básico - FS 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

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

VENDA DE LIVRO

AOS OLHOS DO M UNDO
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

Moto 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 - 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

Saveiro d 1.8 
1995 A branca trava/ 
a l a r m e v e i c u lo s *  
fone (14) 3264-3033

Saveiro cl 1.6 Mi 
2000/ G branca di- 
reção/vidro/trava - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

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

Gol 1.0 4P 2000 g 
dourado díreção/ví- 
dro/trava - fs veiculos 
-fone (14) 3264-3033

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

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

Golf sportline 2.0 
2011 Flex preto com
pleto - fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

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

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

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

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

Fíorino 1.3 Fire 2012 
flex branca único 
dono • fs veiculos 
• fone (14) 3264- 
3033

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

Uno mille way 2008 
b ranco  entr .  R$ 
3 .000,00 48X r$
499.00-  fsveiculos- 
fone (14) 3264-3033 
Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$ 
6.500,00 ♦ 48X r$
630.00-  fsveiculos - 
fone (14) 3264-3033

Xsarapícasso g ix l.6  
2010 Preta entrada 
■f 48x r$ 620,00 - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

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

Kombi 98 branca 
entr. R$ 5.000,00 + 
24X r$ 500,00 - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033 
Uno mille way 2008 
branco entr .  R$ 
3.000,00 + 48X r$
499.00-  fsveiculos- 
fone (14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$ 
6.500,00 + 48X r$
630.00-  fsveiculos- 
fone (14) 3264-3033

Xsarapícasso g lx l.6  
2010 Preta entr. R$ 
8.000,00  ̂ 48X r$ 
839,00-fsveiculos • 
fone (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Trooper 
2010 prata entr. R$ 
7.000,00 ♦ 48X r$ 
815,00-fsveiculos- 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada -»■ 48x r$ 
649,00 • fs veiculos 
-fone (14) 3264-3033

Ecosport xlt 2.0 2009 
Prata entrada 48x 
r$ 660,00 - fs veículos 
-fone (14) 3264-3033

Monza  gl 95 - 
r$3.000,00 Oe en
trada *  48 parcelas

fixas de R$360,00 
com tranferencla 
grátis - 3264-1613/ 
7834-9576

Bandeirante cab. Du
pla - 1990-d iese l- 
azul-(14)32643033

P a l io  ex 98 - 
r$3.000,00 De en
trada 48 parcelas 
fixas de r$367,50 
com tranferencla 
grátis - 3264-1613/ 
7834-9576

Vectra gls 94 - 
r$3.000,00 De en
trada + 48 parcelas 
fixas de r$360,00 
c om tranferencla 
grátis • 3264-1613/ 
7834-9576

Hb201.6 2013 3264- 
3644/9610-5960  
Shop cars veiculos

Honda bizelOO 2002 
- r $ l .200,00 De en
trada 36 parcelas 
fixas de r$122,00 
com tranferencla 
grátis • 3264-1613/ 
7834-9576

S-10 2.5 Cab. Dupla-  
1999 -  diesel -  azul 
-(14)32643033

Crf 230 2012 g ver
melha Im il km/ 
único dono

Ford ka 2004 - 
r$3.500,00 De en
trada -f 48 parcelas 
fixas de r$420,00 
com tran fe rc   ̂
grátis - 3264-lc jS / 
7834-9576

S-10 colina prata 
2008 flex completa 
3264-3644/9610- 
5960 shop cars veí
culos

Ecosport xlt freestyle 
2009 preta compie- 
ta 3264-3644/9610- 
5960 shop cars veí
culos

E s c o r t  gl 95 - 
r$3.000,00 Oe en
trada *  48 parcelas 
fixas de r$294,00 
com tranferencla 
grátis - 3264-16LV 
7834-9576

C rv2 .0U au t .4 X 2-  
completo • 2011 -ga
solina-branco-(14) 
32643033

Escort 11.8 9 3 - G a 
solina - vermelho - 
(14)32643033

CbeOOfhornet 2010 
g prata

Mini mototrackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan 
motos fone 3264 
4345

Biz 125 flex 2013/biz 
100 - 2013 /fan 125 
2013 / fan 150 flex 
2013 / titan ISO ex 
flex 2013 / Iead 110 
- 2013/cb300r 2013 
/xre 300-2013/bros 
ISO flex 2013 - pagan 
motos fone; 3264 
4345

Compro/troco por 
moto okm, moto 
honda semí nova. 
Pagan motos fone 
3264 4345

Financiamento de 
moto honda okm 
com entrada com a 
menor parcela do 
mercado. "Grátis 
02 capacetes" pagan 
motos fone; 3264 
4345

SERVIÇOS

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 / Risiey Renan 
99966-3409

http://www.saletecortez.com.br
mailto:wel-sonzuntini@ig.com
mailto:wel-sonzuntini@ig.com
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br


ENTRETENIMENTO

itríí An^alina Jeiie/ subm eteu
ume mestestemie dusle prevantivã pare eliminar q rlscp

eâneer de mama, vpKará
If

epereda entrevista a revista
Intertainment Weekly'', a eempanhaira de 4rad Pitt, de I I  anes

eepliaeu tem "outra elrurgia para fater"
/

Vou preeurar cenealhds mm todas assas passeas marevithê  
gem euam astou çenvarsande para gertfinuar gem a prd îma

atopa I rmeu 
mSa a atris: morraram vitimas da gânear 

Unha uma alta prohabilidada da dasanvelvara doança  ̂tonto nes
gaias cerne no útero, oor pessuir e gana "dafaítuese" BRCAlr 
Dasto forma, ala dacíaiu rahrar as mamas para evitar e parlget 
fia ainda dava oparar o útare, onda tom carca da 10% da chancas

da centrairadeança.

i mii K<h I i ijM> S;i 11(01 o, ** UM)** In ln  ;i i hillii (< i i;i
(Io lim <li; s< iii.iii.i no Ui ;isil

Cem estrela nesse fim de semana, p filme "100' A 
Ascensle de Império" liderou as bilheterias dos cinemas 
brasileiros. Q longa conseguiu arrecadar de sexta (7) t  
domingo (9) mais de K| II  milhões, deixando "Roboeop" 
em segunde lupr • eom renda de pouco mais de R| 3 
milhões, As infermafões s9e da Rentrak.

ié nos fUA, 0 lenp cem e ater Rodrigo Santoro 
arrecadou Uf $ 4i milhões no mesmo período, segundo 
proJeçSo de site espeelaliiade em cinema "The Wrap",

t l .

líii K\ M;n liii ;.'i ;i\ t in* Kio ‘ li|»‘ !»;•' ■» ^
t Rieky Martin foi clicado nesta terça-feira (U) 

durante fllmaiens no Miranto Lablen, na »na sul do 
Rio de Janeiro. O eantor, que está no Pefs para gravar 
uma cançfo para a Copa do Mundo, foi atencioso com 
ffs que 0  abordaram para tirar fotos.

Intituiada Vide, a cançlo de Riekv foi vencedora 
do concurso Supersong, que envolveu 1,6 mil músicas 
de todos os continentes e que foi patrocinado pela 
Sony, em parceria com a Fito.

v . u t o i l u  S C lIU U U t

St hojt vocA nlo for mtlhor do qut onttm, tntlo
para qua voei pracfia da amanhi"
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l.C iU firta slo , farlr, (5)
4. Otfpartar. (7)
I .  riear lioltdo (ft minino, plural). (7) 
f , Talvtx, quam laba. |9)
10.0  oposto da "fim". (S)
I I .  Excluir, tirar. (8) 
lt .A o v a ln a fo l_^ « )
14. Jocada da ataqua ao ral no jogo da xadrat
(pluralTlí)

It.OritodaaionIa
17. Qua oftanta luxo (plural). (•)

I. {$)
21. Maieota do Flamango. (8)
22. Município do Rio do Janaíro. (7)
24. Qut grava, oprima (ftmininoj. (7)
25. Corrtto, pradio (famlnlno). (5)

viimcAfi
1. Matemático qua participou do daianvolvl- 
manto do cálculo modtrno. (8)
2. Efcola, am Ingllf (plural). (7)
S. Varmalho,am Ingili. (S)
4, Afllçlo, anfúitla. (8)
8. Tipo da planta/flor (plural). (8)
8. Turma do -dliio. (8)
7. Cavalo da paio branco a pardo. (4)
11. Extravapnta, txcAntrIco. ( f )
12. F r f i i lo _ .( 8 )
18. Paiioa qua um alguma eoiM (famlnlno). (7) 
18. Hábito antifo a tradicional. (8)
I I .  Prática condanada pala Igraja na Idada 
Mádia. (8J
20. Pulmio, tm Ingléi. (4)
28. Otdo do pé, am Ingièi. (I)

ue OviatafM TIRINHA DA SEMANA
y o e im m

poufieof
MA# MMCA m  â mtM OUÊ t
PMA M  W PAM WOMtl
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Aries
de lÍ/0$a 20/04
Nesta momanto am

que 6 seu planeta regente está 
ratrógrade a @ gpi, 4 um perlo* 
dP 9$ ranaxeas, espacíalmanta 
s9bra IS amesigs a ralialeni- 
mantes, enda na a datiflo da 
libprar, da suparar dasavanças. 
i uma fasa a m qua parçaoa
0 rasultida da qua ampraandau 
desda sau ultima anlvarsárla 4 
deva cantar cpm 9 apaía da fa 
e d l espintuaíldida, iríanei

^  ^ T ouro
W^ú$n/04a20/Q%

Esta á uma fasa qua an-. 
fitiM quam sao $aus amigas, a s ! 
lessais com quam pada contar 

tamaám, um momanta am 
qua veail parcaba com quam 
há umi sfntanii amat:lanil a 
aspirjtuil Impartanta- P da* 
senvolvlmantú da cirralra astá 
astimulada. mas, para qua Issa 
leontaga, é prasisa antrir am 
icorde a astibalaear bans ra- 
lacionamantas, taurina.

06meos
V f t  dp 2Í/0B a 20/0(
'  *   ̂ Q memante itu il as= 
tímula a dasanvofvimanto d i 
carraira, multo mais na saniida 
da vQcaçla, da raaÜMr um cha
mado Intarnp do qua praprii* 
manta is  quastáas Ugadis le  
suMSse 8 ao status. c uma fasa 
importinta para voeé fatar as 
coisas com mais sansibllldada, 
crlitivldida a pilxio, gaminiano.

Leio
[de 22/07 0 22/Ot

A pisMgam dp gel,
raganta laenine, paio ui ‘
. „ . . jdíace avldaneli
memante da tirmines, da fina

itime
signo de xedíace avldancia um

llxaglas, am qua veaâ dava astar 
çonsalanta da suas ameçlas a
das sltuaslas qua anveivam inti-

lididaan 
D Importa
8$ ernogi

axiasse da IdaiiluçOai, laenine.

ag|

rieioa, sexuilldida a nagácies. 
um memante ímpertinta pan

dis ameglas a de

rff 14/04 f  «/04

lê tẐ
dP 22/119 21/12

C iS i, vidi prividi a 
ameçgas sie  tamis multe im̂  
pprtentas nasta memante, a um 
pariqde qua tvidancii 1 par- 
cepsio d l naMSSldada da sir 

slve §em es mambres 
Ia a saprotagar da anan 

glis qua parsaof qua lha sajam 
oasigridávals, I  um memante 
para astar arf genaxie cem a 
f í, ferpa qua lha guiam Intarler̂  
manta nassa rato da dasihes,

Vlrgom
\dP 22/09 a 22/09
peisclonamantotonti- 

nua sando 0 tema mais Impor
tante do memante, pois 0 Sol 
asti to movimantande no signo 
oposto ao sau, caractarltande 
uma fito am qua voe* partooo 

am slo as passoas com quam 
uma sintonia dlraranclada. 

Mas é, também, 0 momante da 
constatar onda há um axeasso 
de expectativas a lluslai, o qua 
dificulta os ralacionamantes.

Ubn
de 22/09 a 22/10

Capricórnio
de 22/110 20/01

Percabaoquasapassa 
nas antralinhas a sa há uma cen- 
gruáncla antro aquilo qua é dito 
e 0 qua á falto, lipriáormano, 
Esta á uma fasa qua analteio 
intarassos montais, estudes, 
conhoilmantos, contates In̂

tvflo,
I

uma vardadaira comunlcaçle,

terpassoais, Mas, am
p̂ ortjí̂ ncia dl omoHO 0 daalm 

sans iadi, qua uraltirlíim

Pedlqua-se a tar uma
dá<

16 quastãi 
estio enfatltodas. E uma samana

vida mais saudával. Nasta rno- 
manto, as suastãas da sadda

dallMda a qua vo< 
itençlo am seus hábitos 0 pa 
drgfs t  procurar atiminir aquilo 
qua parcaba qua astejl lha fi- 
xendo mal- í  um momantotom'

exprossar 
0 tribiTho com mais críaovldado 
e sanslbhlldada, libriane.

capricorniane,

Aquário
de 21/010 22/02

Ista é a hora do do> 
sanvelvir seus talantes com 
Insplraçle. Imaglniçio 0 cria- 
ttvidida. A fasa atual onfitisa 
os saus toiontos, petonclals • 
• garaçie 0 idm lnístrifle do 
recursos, bom como a porcop* 
çlo do qua tom valor sagrado 
para vocá, iquarlano.

CInctr
dP 21/09 9 21/07

A samana Inicia com 
demandas domésticas. E impor
tante qua os cancartanos tenham 
asses assuntos sob uma nova 
porsptetiva. ampliando seus 
horitontas, t uma fase, tam
bém. importante para 0 desen- 
velvimo nto da asplrltu^alldada, 
a cenatoo cem e sagrado a os 
astudos a conhaclmantes qua 
auxlllargo nassa aNpansie de 
herliontos, cancariano.

fpMti *aeí//a#mMeeev/rtMaf. w/.íam.ar/

C .iÇ ci P a l a v r a s

fK  ^Bieorplõo 
4 ^ 0 0  22/10 0  22/22

Ista á um memante 
qua anfatlia a vida amorosa, a 
exprasslo dos lantimantos a a 
criança Intorlor dos ascerpianos. 
I  uma fasa da muitos dasaPos, 
onda vocé parcaba • nacassh 
dada da allminar valhas pautas 
da cemportimanto amoclonal 
qua nio contribuam mais a sua 
avoluçáo t, também, astarelanta 
das ilusoas a de axeasse da Ida* 
alluçbas, ascorpiano.

1 ^ 9 9  20/02 9 20/09
Os pisclanos astie , 

agora, dasanvolvtnde um nove 
ciclo, am qua devam astar mais 
conscientes da nus sanhmon* 
tos a naMssIdados omeclenils, 
stm, no antinto, Jglrom come 
mártir ou vítima, fuma faso im̂  
portanto para dar Início a novos 
ebjatives a prejttos. mas tias 
davam sar guiados paio eoriçio, 
pisclano.
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MÚSICA
CUPIM
ALCATRA
CHOPP
oosmA
éOUA
ARROZ
8ACALHAU
CZRVEIA
RACA

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fono: (14) 3269-1062 | omall: JornaKVnoticlaidilincoli.eom.br 

Horário d t Funclonimonto: do Stgundi è Soxti-ftlra dáa 09h ài lih

Cadê os ímãs da geladeira?

Que ímã que nadai Ligue ou acesse

0800
Ligue de celular SSII-OOOO 
www.8olutudo.oom.tir ' )»ara tudo

http://www.8olutudo.oom.tir


Momento» de elegria e multa felicidade ao lado 
de aml|0 8  e familiares que sempre faiem auestUo de 
parabenliar aqueles que estão aniversarlando*

I assim que s8o comemorados os anos de vida 
dos nossos queridos leitores que recebem este espaço 
tão especial.

Nesta semanai oi homenageados sãoí Lucas que 
comemorou seus 9 anos de idade e Uvia que completou 
U , ambos no dia 06.03.

lambãm dvemos o aniversário da Valéria no Uons 
Clube de Lençéls Paulista dia 06.03. Parabéns a todosl

Os outros rostinhos bonitos ficaram por conta da 
Cinda Fotografias que sempre nos surpreende com fotos 
multo bem produitdas. - 1 J

Valéria çomcmorou seu aniversário no dia 0M.03

Augusto 1 meses Manuela 11 meses Pedro 5 meses

Lueai comemorou 9 anos no dia Qé.03 Livia comemorou 11 anos no dia 06.03 Heloá 2 meses

Miguel 1 mês Miguel 3 meses Rafácla 1 mês

Aniversariantes Da Semana

Ana Paula Blonco 15.03 Mara Matias 16,03 Rafael Pires de Camargo 19,03 Taiza Axcvcdo 19,03 Márcia Romilda Eusebio 20.03

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE

(14) 8268-1002

www.notlclasdelencol8.com.br

"'Eu Leio 0 Notícias de Lençóis"

http://www.notlclasdelencol8.com.br

