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Brasil e Angola: Uma parceria que proporciona
oportunidades únicas na vida de jovens estudantes
Lençóis Paulista atualmente é a segunda casa de vários angolanos que vieram para o país com o objetivo de estudar e obter conhecimento

O Brasil tem sido 
muito procurado por es
trangeiros pelas oportuni
dades de estudo e emprego.

Em Lençóis, an
golanos buscam se apri
morar cada vez mais nos 
estudos para conquista
rem uma boa colocação 
no mercado de trabalho.

A troca de experi
ência e o convívio entre 
as duas etnias são essen
ciais para a construção 
de uma relação saudável.
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P rojeto  
F o r m a ç ã o  d e  

L íderes
O P ro je to  F o r

mação de Líderes 2014 
abriu nesta  sem ana as 
inscrições para os jovens 
in teressados em desen
volver perfil de liderança.

A iniciativa do Gru
po Lwart atua através de 

vidades dinâmicas e troca 
de experiências que trans
formam idéias em ações.

Os se lec ionados 
nas entrevistas são convi
dados a participar de uma 
reunião para conhecer o 
cronograma das aulas e o 
funcionamento do projeto.
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C onvên io  é 
assinado para  

repasse de 
verbas
A prefeita Bel Lo-

fenzetti assinou um con- «
in io  no m ês passado 

que irá beneficiar diver
sas en tidades assisten- 
ciais de Lençóis Paulista.

O en co n tro  que 
contou com a presença do 
Diretor de Finanças, Júlio 
Gonçalves e equipe de ser
vidores do setor de convê
nios, definiu o repasse de 
recursos para o ano de 2014.

Averba irá viabilizar 
o trabalho desenvolvido pe
las entidades e seus projetos 
que potencializam a ação 
sociaJ em prol da população.
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Cuidados com a 
pele neste verão
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Domingos João Simâo estende com muito orgulho uma faixa da Angola para firmar a parceria com os brasileiros

Obra na Creche Odette está parada e aguarda nova licitação
I

Creche **()dette Moreira Cruz Pietraroia^* continua com as obras paralizadas após rescisão de contrato

C assita: u m  exem p lo  d e  d ed icação  ao  esp orte

As obras de am 
pliação na Creche “Odet
te M oreira Cruz Pietra- 
ro ia” que deveriam  ter 
sido concluídas no mês 
passado, foram suspen
sas e aguardam a abertu
ra de uma nova licitação.

A e m p re sa  que 
estava responsável pelo 
serviço não cumpriu com 
as ex igências e prazos 
estipulados no contrato.

Segundo o enge
nheiro  da D iretoria  de 
Educação, houve a rescisão 
contratual com a empre
sa e o término das obras 
foi adiado para setembro.
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Nova fase da 
Copa Cidade do

Livro
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CONFIRA

Juracy Cassita conquistou seu espaço no esporte com muito trabalho

O atleta Juracy 
C assita , nascido  em 
Duartina, após 50 anos 
morando em Lençóis 
Paulista recebeu o títu
lo de cidadão lençoense 
e atualmente representa 
a cidade nos Jogos Re
gionais do Idoso (JORl).

Perto de completar 
75 anos de idade, o espor
tista corre, anda de bicicle
ta, ajuda os treinos realiza
dos no campo de atletismo 
do município e não tem 
vontade de parar tão cedo.

Além de suas bri
lhantes atuações, Cassita

também já treinou o ex-ve- 
locista e medalhista olím
pico Claudinei Quirino.

Certam ente um 
exemplo de amor e de
dicação pelo esporte que 
há anos mantém este 
ícone do esporte a ti
vo e realizado. Pág. 05

M u seu  eg íp cio  con ta  com  
um  espetáculo de som  e luz
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Marcos Aparecido de Toledo 
é advogado, empresário e

teólogo.
£  eles serão uma só 

carne...

DEUS, como sem
pre, foi sábio nos momen
tos de sua criação. Ao 
criar o casam ento entre 
homem e m ulher, e s ta 
beleceu algumas normas 
a serem seguidas, tudo 
para o bem da instituição.

Lá em Gênesis, isto 
é, no princípio de tudo, 
ao estabelecer o primeiro 
núcleo familiar disse; “dei
xará seu pai e sua mãe”, “e 
se unirá à sua mulher”, “e 
eles serão uma só carne” .

Atentamos na or
dem designada pelo cria
dor, quando as pessoas se 
casam devem deixar seus 
pais como forma de ex
clusividade de um para 
com 0 outro. Ao unir à 
sua mulher, como forma 
de fidelidade e com pro
m isso entre am bos. E, 
finalmente; “e eles serão 
uma só carne”, cujo sig
nificado é a intimidade do 
casal, inclusive a sexual.

A consumação fí
sica do casal é o ponto

i  t  \  . . 4

culm inante da relação .
Para refletir o bri

lho da imagem da glória 
de Deus é preciso que o 
casal tenha momentos de 
intimidade sexual, e que 
essa intimidade venha a fa
zer parte da vida conjugal.

É claro que o ca
sal deve descartar toda 
e q u a lq u e r a b e rra ç ã o  
sexual, pois, o alvo de 
Satanás é d esfig u rar a 
glória de Deus no casal.

Tem m uita gente 
equivocada com a parte se
xual no casamento, uns com 
aberrações, outros pregan
do que relação sexual fora 
da procriaçào é pecado, 
e outros, ainda, sentem- 
-se de consciência pesada 
após manterem a relação.

No entanto, é bom 
saber que Deus não é ne
nhum velho mal humora
do, ao contrário, ao criar 
0 sexo, p re tendeu  que 
houvesse uma explosão 
de alegria ao se tornarem 
“ um fisicam en te  (um a 
só carne)”, expressando 
a intimidade de todos os 
outros níveis de seu ser.

Esse momento faz 
transparecer altamente a 
imagem de Deus no casal 
- dois seres diferentes, uni
dos pelo pacto, juntam-se 
com compromisso, integri
dade, santidade e harmonia 
em seu relacionam ento.

Assim , sexo deve 
ser bom, foi criado por 
Deus, mas, qualquer outro 
plano é uma aberração da 
imagem DIVINA no ca
sal. E, portanto, precisa ser 
veementemente recusado 
pelo casal, sob a pena de 
colocar a união em sério 
risco de desmoronamento.

f c -  • .  ^

o  (50Vei?N0 £5TÁ CBQTO D£ INV65TIP NOSSO DINH61PO 
COMO NUNCA ANT6S NA HISTÓPIA DESTE PAÍS EM TANTA 
COISAS AO MESMO TEMPO.^
UMA HOPA, ELES SEM QUEPEP VÀO INVESTIP NO QUE 
PEALMENTE PPECISA.'

Editorial
Uma relação entre 

duas nações deve seguir 
princípios importantes como 
o respeito e a solidariedade.

Nesta sem ana, o 
Notícias de Lençóis bus
cou entender melhor como 
estrangeiros são recebidos 
no Brasil, mais especifica
mente em Lençóis Paulista, 
e entrevistou um jovem uni
versitário da Angola que está 
há mais de um ano na cidade.

D om ingos João  
Simão contou um pouco 
da sua rotina como estu
dante e explicou os desa
fios que enfrenta longe 
do seu país de origem.

Ele também abriu 
seu coração e lembrou dos 
sonhos que tinha na iníancia.

Patente: saiba 
proteger a 
sua criação
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Bruno Caetano é diretor 
superintendente do SebraeSP

Em uma série de 
TV dos anos 80, o p ro 
tag o n is ta  - um  agen te  
secreto  - d iante de uma 
situação de perigo, saca
va um canivete do bolso 
e com mais alguns ob je
tos de que dispunha na 
hora criava  ou tro  com 
que resolvia o caso.

Na vida real n in
guém sai por aí juntando 
papel de bala, haste de 
óculos e goma de mascar 
e inven ta  um a m áq u i
na de solda, evitando o 
vazam ento de m aterial 
tóxico como no seriado. 
M as sem pre há p esso 
as inspiradas que criam  
produtos úteis e inova
dores.

Porém , como ga
ran tir os d ireitos sobre 
a criação, ou seja, como 
patenteá-la?

Para en ten d e r o 
que é paten te  vam os à 
d e fin ição  do In s titu to  
N ac io n a l da P ro p r ie 
dade Industrial (IN PI): 

Patente é um títu lo  de

propriedade tem porária  
sobre um a invenção ou 
m odelo de utilidade, ou
torgado pelo Estado aos 
inventores ou autores ou 
outras pessoas físicas ou 
ju ríd ic a s  d e ten to ras de 
direitos sobre a criação” .

Em  o u tr a s  p a 
lav ras, é a g a ran tia  da 
proteção de um invento. 
Vale por 20 anos para 
a lgo  in é d ito  e p o r 15 
anos no caso  de a p e r
feiçoam ento de produto  
já  ex is ten te , o ch am a
do m odelo de u tilidade. 
Mas só o que for passível 
de industrialização pode 
ser patenteado.

P ara  e x e m p lif i
car, vam os p en sa r que 
a can e ta  e s fe ro g rá fic a  
acabou de ser inventada. 
Ela poderia ser pa ten te
ada. Suponham os que, 
tem pos depois, alguém  
faça um modelo que vem 
com luz, perm itindo es
crever no escuro. E pos
sível paten tear tam bém , 
pois trata-se  do m odelo 
de u tilidade.

P a ra  p a te n te a r ,  
é p rec iso  p esq u isa r no 
INPI se há produto igual 
já  re g is tra d o  (o s ite  é 
w w w .inpi.gov.br).

Não ex istindo , é 
n ecessá rio  faze r o d e 
pósito de patente, isto é, 
o pedido no INPI acom 

panhado da descrição do 
invento.

A p e tição  segue 
trâm ites  in te rn o s até a 
conclusão do processo , 
que é pago e só vale para 
o Brasil.

H á um a p l a t a 
form a online no site  do 
INPI, o e-Paten tes, para 
facilitar o procedimento.

A patente perm ite 
ganhos de três form as; 
1) ter exclusividade para 
produzir e com ercializar 
a invenção ; 2) receber 
peta cessão da patente; 
3) receber royalties pelo 
licenciam ento do produ
to.

Você terá de fis
ca lizar se há cópias no 
m ercado e tom ar as m e
d id as  le g a is  c a b ív e is , 
pois o INPI apenas faz 
a certificação .

Se você criou algo 
e acha que há com o lu
crar com isso, pense bem 
se não é o caso de paten
tear.
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quando pensava em ser joga
dor de futebol profissional.

O angolano chegou 
a jogar no time Progresso 
Associação do Sambizanga e 
tem profunda admiração pelo 
craque Rpnaldinho Gaúcho.

É difícil de acredi
tar que mesmo com tantas 
diferenças culturais, mui
tas coisas são semelhan
tes entre os dois países.

O simpático e ale
gre universitário demonstrou 
um enorme desejo de falar 
mais sobre a cultura da An
gola e no futuro, se houver 
oportunidades, pensa em dar 
palestras para diminuir as 
barreiras e os pré-conceitos 
que existem entre as nações.

Também nesta edição

acompanhamos o andamento 
das obras na Creche “Odet- 
te Moreira Cruz Pietraroia" 
que foi paralisada devido aos 
contratempos ocorridos du
rante a prestação de serviço.

Em nota recebemos 
a informação de que a em
presa responsável pela cons
trução não cumpriu com as 
exigências licitadas no con
trato e por isso foi multada 
e houve rescisão contratual.

Infelizmente agora 
teremos que esperar uma 
nova licitação ser aberta para 
que a obra na creche possa 
retomar suas atividades e 
atender diversas famílias do 
Cecap, proporcionando mais 
conforto e funcionalidade.

O Noticias de Len

çóis vai continuar obser
vando as obras da cidade 
e trazendo informações 
relevantes para a popu
lação ficar por dentro do 
que está acontecendo.

Emais; Projeto For
mação de Líderes 2014 abre 
inscrições para jovens que 
buscam desenvolvimento 
na área de liderança; B: '.- 
ru Shopping traz e- ." 'm- 
çào “O Mundo Egi!'cio‘ 
que desvenda mistéru-. 
antigo Egito, Cassil;) n í» í^  
sua história de succ ío -o 
atletismo; Dermatolov i-̂ ia 
lençoense alerta sonre 
cuidados com a peie ncstt 
verão; Copa Cidade do Livro 
av ança para a segunda fase 
e muito mais. Boa leitura!

Lll»

Cidade paulista já enfrenta sistema de rodízio no abastecimento
A falta de chuvas e o in
tenso calor nos primeiros 
dois meses do ano têm 
deixado cada vez mais 
crítica a situação dos re
servatórios de água em

São Paulo. O município de 
Valinhos, a 87 quilômetros 
(km) da capital paulista, já 
enfrenta as consequências 
da estiagem. No início 
desta semana, o Departa-

r __

mento de Aguas e Esgotos 
de Valinhos (Daev) preci^ 
sou suspender o aba-icci 
mento em 13 bairro ̂  do 
município para levai água 
a outras dez localidades.

Novo ministro da educação fala em expansão do ProUni e do Fies

Em sua posse, nesta sema
na, como novo ministro 
da Educação, José Henri
que Paim, exaltou as po
líticas desenvolvidas pela 
pasta nos últimos anos e

disse que irá expandir o 
Programa Universidade 
Para Todos (ProUni) e o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). “Vamos 
continuar a expansão do

Prouni e do Fies, que são 
patrimônios dos estudan
tes brasileiros e que serão 
preservados a partir da 
força regulatória do Mi
nistério da Educação”.

Clima quente aquece o comérdo

O comércio varejista que
brou neste ano a rotina de 
atrair mais clientes apenas 
nos segmentos com tradi
ção de queima de estoques 
graças ao empurrãozinho

dado por um fenômeno da 
natureza. O calor exces
sivo e o tempo seco aju
daram a expandir o mo
vimento de consumidores 
com aumento na média

de 1,7% sobre dezembro 
último e de 5,9% na com
paração com janeiro de 
2013, segundo o Indica
dor Serasa Experian de 
Atividade do (Tomércio.

Manifestantes protestam contra legislação homofóbica da Rússia

Um pequeno grupo de ma
nifestantes protestou nesta 
semana na Avenida Pau
lista contra leis da Rússia

consideradas homofóbi- 
cas. No ano passado, o pais 
aprovou uma legislação 
que proíbe a divulgação

de informações sobre ho
mossexualidade para me
nores de idade. Por isso, 
ativistas em todo o mundo.

%

A coordenação do Lar Nossa Senhora dos Deamparados con
vida atodos para participarem de mais uma edição do Show de Prêmios 
quejoárealizado no dia 14 de fevereiro às 20h coo Lençóis Paulista

As adesões continuam sendo vendidas pelos voluntários na 
portaria do Lar dos Velhinhos, e no dia poderão ser compradas na 
entrada do Lions Clube de Lençóis, local onde acontecerá o evento. 
M aria Angela Trecenli Capoani, voluntária na casa, lem
bra que toda a verba será destinada em prol do .Asi
lo que atende 89 idosos de Lençóis Paulista e icviâo

http://www.inpi.gov.br
mailto:direg-sp@inpi.gov.br
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Estudante encontra em Lençóis uma oportunidade de estudar e realizar sonhos
O jovem angolano Domingos João Simão chegou ao Brasil com a meta de se formar na área de Sistemas de Informação

EldcrIbanhcz

O Brasil desperta em 
jovens de diversos lugares 
do mundo bastante curiosi
dade. Com as possibilidades 
de emprego e estudo, muitos 
estrangeiros procuram o país 
em busca de capacitação 
profissional e conhecimento.

De acordo com o 
Ministério das Relações 
Exteriores, os angolanos 
são um dos povos que li
deram a lista dos que 
mais procuram as cidades 
brasileiras para estudar.

L ençó is P a u lis 
ta atualm ente é o local 
de m oradia para cinco 
estu d an tes  ango lanos. 
A cidade sempre recebeu 
estudantes da Angola que 
sonham com uma carrei
ra de sucesso no futuro.

Na Angola, repre
sentantes de instituições de 
ensino brasileiras oferecem 
vagas para os angolanos es
tudarem no Brasil após se
rem aprovados no vestibular.

Muitos angolanos se 
candidatam as vagas ofere
cidas, prestam vestibular e 
quando são aprovados via
jam até o Brasil para estudar.

D om ingos João  
Simão é natural de Soyo, 
interior da Angola, e desde 
julho de 2012 está no Brasil.

Ele conta que foi cria- 
na capital Luanda e sem- 

f>re teve o sonho de ser joga
dor profissional de futebol.

Quando mais jo 
vem, chegou a treinar com 
o time angolano Progresso 
Associação do Sambizan- 
ga, mas com o passar dos 
anos percebeu que teria 
que se dedicar aos estudos.

Sua maior inspiração 
no futebol é o holandês Ar- 
jen Robben que representa o 
Bayem de Munique. Apesar 
da admiração internacional.

3
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Com uma simpatia contagiante e muita vontade de viver, o angoiano é  um exemplo de dedicação e alegria

ele também faz questão de 
usar como exemplo um 
grande atleta brasileiro. 
"Respeito muito o Ronaldi- 
nho Gaúcho porque ele é um 
jogador completo pela velo
cidade, dribles, força e fina
lização'’, acrescenta Simão.

Apenas como lazer, o 
angolano ao chegar no Brasil 
treinou futebol em Lençóis 
com o professor Cláudio 
Abade, e sempre que pode 
busca praticar o esporte.

Estudando todos os 
dias de segunda a sexta-feira 
no período noturno, Do
mingos passou a se dedicar 
integralmente aos estudos.

Ele conta com bas
tante apoio da família e 
revela que seus irmãos já 
sentem vontade de um dia 
seguirem o mesmo caminho.

A troca de experiên

cia com uma nova cultura e a 
oportunidade de qualificação 
profissional foram os pontos 
essenciais para que o estu
dante tomasse a decisão de 
conhecer um país diferente.

No início ele pen
sava em fazer o curso de 
Redes de Computadores, 
porém como a turma não 
conseguiu ser formada, ele 
começou a cursar Sistemas 
de Informação, pois desde 
criança se interessava por 
tudo 0 que era relaciona
do à área de computação.

O curso tem duração 
de quatros anos e o jovem 
angolano ainda não tem 
certeza se pretende fazer 
uma especialização após 
terminar a faculdade. “Se 
aparecerem oportunidades 
no Brasil, não descarto a 
possibilidade de ficar por

aqui, mas ainda tenho mais 
três anos para pensar”, diz.

Em re la ç ã o  ao 
acolhimento que teve dos 
brasileiros e dos próprios 
angolanos que já moravam 
na cidade, Domingos não 
tem o que reclamar. “Esta 
transição entre os países foi 
tranquilo, é só saber dividir 
as coisas, hora de estudar, 
hora de se divertir. Gosto 
de fazer amizades e tenho 
uma ótim a relação com 
os brasileiros”, ressalta.

Algo que o estudante 
considera muito importan
te é o aperfeiçoamento. Ele 
fez diversos cursos ofere
cidos pelo SENAI E PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) como opera
dor de microcomputador, 
excel avançado, informá
tica básica, entre outros.

Este ano o u n i
versitário pretende se de
dicar no primeiro semes
tre ao pré-projeto que irá 
elaborar, por isso não vai 
fazer nenhum curso extra.

Residindo com mais 
três angolanos em uma re
pública, Domingos se sen
te muito feliz no Brasil e 
agradece aos lençoenses pela 
receptividade. “Para nós 
que viemos de fora é im
portante a socialização com 
os brasileiros, pois nós so
mos os visitantes”, explica.

Duas nações, duas visões, 
um propósito

O Brasil é bastante 
conhecido na Angola pelo fu
tebol e pelas novelas. Algu
mas emissoras de televisão 
transmitem a programação

brasileira em vários países 
estrangeiros, aproximando a 
cultura nacional de pessoas 
nos quatro cantos do mundo.

Muitos paradigmas 
precisam  ser quebrados 
quando se fala da rela
ção entre Brasil e Angola.

Existem  aqueles 
que generalizam uma si
tuação ruim como se fos
se a única realidade en
contrada em certos locais.

Assim como no Bra
sil, a Angola também têm suas 
dificuldades e desafios so
ciais, políticos e financeiros.

Problemas podem 
ser encontrados em to 
dos os lugares e pré-con- 
ceitos só existem quando 
não há conhecimento so
bre o assunto abordado.

O que não se pode 
esquecer é que todos são 
iguais e devem respe i
to uns com os outros.

As diferentes visões 
que brasileiros e angolanos 
possuem entre si são mui
tas vezes barreiras que di
ficultam a troca de experi
ências importantes para o 
desenvolvimento intelectual.

“Já tive vontade de 
fazer palestras para expli
car mais sobre a cultura da 
Angola, usando recursos au
diovisuais e tirando dúvidas, 
porém ainda não tive a opor
tunidade”, revela Domingos.

Para o angolano, 
apenas as pessoas que es
tão abertas e querem co
nhecer uma nova cultura, 
têm a chance de trocar 
vivências significativas.

“Aos angolanos que 
querem vir para o Brasil, 
penso que é preciso estu
dar bastante para passar 
no vestibular e não esque
cer de acertar toda a do
cumentação. Com certeza 
será uma ótima experiên
cia”, finaliza Domingos.

Projeto Form ação de Líderes abre inscrições

Projeto oferece aos jovens uma oportunidade de desenvolverem seus dons

Estão abertas a ins
crições para o Projeto For
mação de Líderes 2014. Os 
alunos interessados devem 
preencher a ficha de inscri
ção disponível na coorde
nação das escolas entre os 
dias 3 e 14 de fevereiro.

São cerca de 30 
vagas para alunos que 
cursam o 8° e o 9° ano do 
ensino fundamental e o 1° 
ano do ensino médio das 
escolas públicas e particu
lares de Lençóis Paulista.

A juventude é um 
momento de descobertas, 
da construção dos sonhos 
de vida, escolhas e este mo
mento deve ser aproveitado.

Desta forma, o Pro
jeto Formação de Líderes 
oferece aos jovens a pos
sibilidade de descobrir e 
desenvolver seu potencial

de liderança, por meio de 
dinâmicas, troca de expe
riências e atividades, para 
que possam ter uma visão 
ampla do mundo e transfor
mar o meio em que vivem.

Para a coordenadora 
de Projetos Sociais do Gru
po Lwart, Danieli Roza, o 
projeto oferece aos jovens 
a oportunidade para o de
senvolvimento de dons e 
habilidades para a lideran
ça positiva e participativa.

“Pouco se trabalha a 
liderança nas escolas e nos 
lares, pois na maioria das 
vezes, não é oferecida aos 
jovens à oportunidade de 
manifestar sua capacidade. 
A sociedade necessita de

t  •

jovens participativos, ci
dadãos ativos e formadores 
de opinião que exercitem 
sua liderança de maneira 
responsável, ap licando 
estas habilidades em suas

escolhas e sendo exem
plo para outros jovens por 
suas realizações positivas, 
para que seus planos para 
o futuro possam se tomar 
reais” , ressalta Danieli.

A primeira fase da 
seleção envolve a avalia
ção das fichas de inscri
ção pela coordenação do 
projeto. Em seguida, os 
selecionados para a se
gunda fase são convoca
dos para dinâmicas de gru
po, realizadas na Sede de 
Projetos do Grupo Lwart.

Após as dinâmicas, 
são realizadas entrevistas 
com os jovens pré-selecio- 
nados e, em seguida, os pais 
ou responsáveis participam 
de uma reunião para co
nhecer o funcionamento do 
projeto e o cronograma das 
aulas. A aula inaugural da 
nova turma está prevista 
para o dia 15 de março.

Sobre o Projeto Formação
de Líderes

O Projeto Formação 
de Líderes é uma iniciativa 
do Grupo Lwart para que os 
jovens possam descobrir e 
desenvolver seu potencial de 
liderança positiva, através de 
dinâmicas, troca de experi
ências e atividades, transfor
mar suas idéias em ações.

Desde2002, o Projeto 
Formação de Líderes oferece 
aos jovens oportunidades de 
autoconhecimento para que 
tracem metas pessoais e feçam 
suas escolhas para o futuro.

Para isso, as ativi
dades de formação envol
vem aulas teórico-práticas 
sobre comunicação, técnicas 
de negociação, administra
ção de tempo, trabalho em 
equipe, planejamento, valo
rização Individual (autoes- 
tima, motivação e lideran
ça), valorização do estudo, 
responsabilidade individual, 
raciocínio crítico, dedicação 
e persistência, desenvolvi
mento socioem ocional.

Acreditar no desen
volvimento sustentável e criar 
oportunidades para jovens 
de Lençóis Paulista, através 
de atividades promovendo 
uma efetiva transformação 
na vida da comunidade em 
que estão inseridos é um dos 
princípios do Grupo Lwart.

Serviço

Mais informações:

Sede de Projetos Sociais do 
Grupo L w art:
Rua Geraldo Pereira de Bar- 
ros, 904, Centro. 
Atendimento: de segunda à 
sexta-feira das 8h30 às 12h 
e das 13h às 17h30 
Telefone: (14) 3264-8888 
www.projetolideres.com.br

C on vên io  assin ad o p ela  P refeita  
beneficia  en tid ad es assistenciais
Da redação

A prefeita Bel Lo- 
renzetti recebeu no mês 
passado representantes das 
entidades assistenciais de 
Lençóis Paulista para a as
sinatura de convênios que 
autorizam o repasse de re
cursos para o ano de 2014.

Foi concedido um 
reajuste de 5% em relação 
a 2013 e o valor total re
passado é de R$ 3.388.200.

O encon tro  foi 
acompanhado pelo Diretor 
de Finanças, Júlio Gonçal
ves e equipe de servido
res do setor de convênios.

A prefeita Bel res
saltou o importante trabalho 
desenvolvido pelas entidades 
e seus projetos que potencia
lizam a ação social em prol 
da população. “Reconheço a 
grandeza do trabalho de cada 
entidade pelas áreas em que

atuam, o voluntariado de cada 
pessoa e a diferença que fa
zem na vida das pessoas, por
que saciam a sede e a fome de 
crescimento e de oportunida
des do seu público atendido”.

O repasse ganhou um 
reforço de caixa no valor de 
R$ 94.532,56, quantia que foi 
devolvida aos cofres públi
cos pela Câmara Municipal.

Os vereadores indi
caram que 0 valor fosse ra
teado para a Apae, Adefilp, 
Ocas, Associação Rural, 
Asilo, Lar da Criança, Hos
pital Nossa Senhora da Pie
dade e CAPE (entidade não 
entrou com documentação 
solicitando a subvenção).

O Diretor de Finan
ças Júlio Gonçalves infor
mou que a primeira parcela do 
repasse já estava disponível 
na conta corrente das insti
tuições. Abaixo os valores 
e as entidades beneficiadas:

Entidade
APAE - Professores
APAE - Transporte
Asilo
Associação Protetora dos Animais
Associação Rural
Afisociação Shorin Ryu
Hospital N. Senhora da Piedade

Lar da Criança
Legião Feminina

, ■ II ■■■— III I  ■ ■■■ ■»■■ <>in

Legião Feminina - Area Azul
Legião Mirim
Leeíão Mirim - Area Azul
Liga Lençoense - Campeonatos 
Liga Lençoense - Escolinha de Futebol
OCAS - Casa Abrigo
Rede de Combate ao Câncer

Total (R$)

Valor (R$)
309.000,00
287.000,00
240.000.00

82.000,00
84.000,00
10.500,00

1.142.000,00
92.400,00
73.500,00
71.400,00
73.500,00
71.400,00
88.200,00
94.500,00

328.000.00
76.000,00

3.388.200,00

http://www.projetolideres.com.br


CIDADES

Obra prevista para terminar em janeiro foi adiada
Im previstos foram motivo para solicitação de rescisão contratual com empresa responsável

As obras na Creche 
Odette serào concluídas após 
a realização de três etapas.

A prim eira etapa 
foi concluída com a refor
ma de três salas que atu
almente já  prestam atendi
mento as famílias do bairro.

Na segunda etapa, 
o intuito é ampliar o prédio 
em toda a sua estrutura para 
atingir a capacidade de aten
dimento para 120 crianças.

Por fim, o acaba
m ento, pintura e refor
ma de mais salas poderão 
oferecer à população mais 
qualidade e funcionalidade.

Vale lembrar que 
todas as creches do muni
cípio são em período in
tegral, com excessão da 
Creche “Maria Inez Cre- 
paldi” localizada no Jar
dim Maria Luíza, que além 
do período diurno atende 
crianças no período noturno.

Com 0 término das 
obras na Creche Odette, a 
parte estrutural irá oferecer 
mais conforto com o piso em 
manta vinílica que é fresco 
no verão e não passa fria
gem no inverno, ilumina
ção natural e ventilação com 
janelas grandes nas salas.

Os banheiros entre 
as salas ficarão mais funcio
nais tanto para as atenden- 
tes quanto para as crianças.

Agora só resta es
perar até setem bro para 
que todo o processo que 
deveria estar finalizado 
comece novamente e tra
ga mais este benefício para 
os moradores do Cecap.

E stam o s a c o m 
panhando o andam ento 
desta obra e o Notícias de

Coluna da 
Transparência

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

A Prefeitura de Lençóis Paulista tem como ob
jeto de licitação o registro de preços para aquisi
ção de medicamentos, pelo período de 12 meses, 
conforme itens, especificações e quantidades es
tim adas constantes no edital. O pregão será re
alizado às 14h no dia 11 de fevereiro de 2014.

A reforma visa ampiiar o prédio e melhorar o atendimento no local

É comum, princi
palmente em famílias onde 
a mãe precisa trabalhar, a 
procura por creches que 
acolham crianças peque
nas em período integral.

O trabalho realiza
do pelos profissionais de 
uma creche é de extrema 
importância para a forma
ção da personalidade da 
criança e no seu desen
volvim ento intelectual.

Justamente este ser
viço de acompanhamento 
educacional qualificado 
ainda não está disponível 
de maneira plena para as 
famílias que moram no Nú
cleo Habitacional João Zillo 
(Cecap) de Lençóis Paulista.

A Creche “Odette 
Moreira Cruz Pietraroia”, 
que está recebendo me
lhorias no prédio para ter 
condições de ampliar seu

atendimento, deveria ter sido 
entregue em janeiro de 2014 
segundo licitação inicial.

Porém, os em pe
cilhos que ocorreram du
rante a execução da obra 
estão causando dor de 
cabeça para a A dm inis
tração Pública da cidade.

Em nota, o engenhei
ro da Diretoria de Educação, 
Fernando Ortega, esclareceu 
os fatos que atrasaram as 
obras na creche e explicou 
quais foram as ações toma
das para resolver o problema.

“De acordo com o 
contrato e cronograma da 
obra, a mesma estava previs
ta para ser entregue no início 
do ano, mas como a empre
sa contratada não cumpriu 
com os prazos estabeleci
dos houve o rompimento 
do contrato”, afirma Ortega.

Ainda segundo o en
genheiro, a empresa contra
tada inicialmente não pos

suía uma equipe preparada 
para a execução da obra 
e, após duas notificações, 
continuou descumprindo 
diversos itens do contrato 
resultando em uma res
cisão contratual e multa.

Fernando acrescen
ta que com a rescisão, uma 
nova licitação será aberta 
para contratação de outra 
empresa que possa termi
nar a ampliação do local. “A 
nova licitação deve ocorrer 
na semana que vem com 
prazo de entrega para se
tembro de 2014”, explica.

O engenheiro garante 
que o atraso nas obras e os 
importunos ocorridos não 
irão prejudicar as famílias 
que necessitam da creche. 
“As crianças estão sendo 
atendidas na Creche ‘Dona 
Neide Madeira Dias’ e na

A vencedora da licitação que tinha como objeto a con
tratação de empresa especializada para execução das 
obras na portaria do novo almoxariíàdo, localizada na 
Rodovia Vicinal José Benedito Dalben (Lep 040) foi 
a empresa J.F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP, que cotou o valor de R$ 112.162,77.

O processo T C -1008/002/08 tem como objeto a pres
tação de contas referente a contratação envolvendo a 
Prefeitura e a OCAS para administrar e fornecer pro
fissionais de saúde para o atendimento aos pacientes do 
Pronto Socorro e Hospital N. S. Piedade. O prazo de 
30 dias para apresentar as justificativas termina hoje.

A licitação que tem  por objeto a aquisição de 
77 estantes de aço para a B iblioteca Municipal 
“O rígenes Lessa” , conform e quantidades e es
pecificações descritas no edital. A sessão de pre
gão será realizada na Sala de Reuniões da Pre-' 
feitura às 14h do dia 11 de fevereiro de 2014

própria Creche Odette, pois a. Lençóis ficará atento para 
reforma visa ampliar o aten- que todos estejam cientes 
dimento", ressalta Ortega. do que está acontecendo.

SAUDE

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.
-

No verão, proteger a pele é essencial para evitar problemas como o câncer
A dermatologista Marisa Moretto explica quais são os cuidados que devemos ter com a pele quando tomamos sol
ElderIbanhez

Com as altas tem- |  
peraturas e um clima con- f  
vídativo, muitas pessoas 
no verão passam horas na 
piscina ou praia com o ob- 
etivo de refrescar e con

seguir uma “corzinha” .
O problema é quando 

a exposição ao sol e aos raios 
ultravioletas toma-se abusi
va e inadequada, acarretando 
inúmeros prejuízos à pele.

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, 
todos os anos milhares de 
brasileiros desenvolvem 
algum tipo de câncer de 
pele devido a exposição 
excessiva aos raios solares.

A derm ato log is
ta lençoense formada pela 
Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto (USP) e 
especialista em Dermato
logia pela Sociedade Bra
sileira de Dermatologia e 
Associação Médica Brasi
leira (AMB), Marisa Mo
retto, alerta para os riscos 
que a radiação pode causar 
na vida de um indivíduo.

O sol é uma fonte 
de vitamina extremamente 
importante para o desen
volvimento do ser humano, 
porém é necessário tomar 
muito cuidado com os ho
rários e com 0 tempo de 
exposição aos raios UV.
• A incidência da 
radiação UVB - principal 
responsável pelas alterações 
celulares que predispõem 
ao câncer da pele - é maior 
entre as lOh e 16h, por isso 
escolher horários alternati
vos antes das lOh e depois 
das 16h para aproveitar o 
sol é importante para man
ter a saúde da pele e evitar 
0 envelhecimento precoce.

Apesar da reccçmen- 
dação dos melhores hc

Dermatologista orienta para o uso do filtro solar

para tomar sol, todo tipo de 
proteção é essencial. “Você 
só estará protegido se usar o 
filtro solar, mesmo nos horá
rios mais fracos o sol conti
nua agindo”, afirma Moretto.

Existe 0 mito de que 
pessoas de pele escura correm 
menos riscos comparadas 
aos indivíduos de pele clara.

Na verdade, mesmo 
com uma maior concentra
ção de melanina na pele, 
elas também precisam se 
preocupar, principalmente 
com relação as áreas de me- 

proteção como a planta 
dc t pés e palmas das mãos.

Geralmente a nele do

rosto é mais sensível e com 
tendência a acne. Neste caso 
já existem cosméticos espe
cíficos que devem ser utiliza
dos apenas na região da face.

No restante do cor
po 0 ideal é usar um prote
tor solar de FPS (Fator de 
Proteção Solar) superior 
a 30, não esquecendo de 
reaplicar a cada duas ho
ras quando entrar na água.

Em ambientes fe
chados o recomendado é 
reaplicar o protetor a cada 
quatro horas, tudo depen
dendo do tipo de pele, expo
sição solar e FPS escolhido.

Outro perigo é o uso

do bronzeador, afinal, na cul
tura moderna, pele bronzeada 
é sinônimo de beleza e saúde. 
“Recomendamos a exposi
ção solar apenas com filtro” 
aconselha a dermatologista.

Aos motoristas que 
viajam durante horas nas 
estradas, o protetor solar 
tem um papel fundamental.

U sar FPS alto  e 
roupas que cubram  os 
braços é a sugestão pro
posta pela médica. “Hoje 
já  existem roupas feitas 
com tecidos que tem pro
teção FPS 50”, acrescenta.

Abusei do sol, e agora?

Após a exposição 
excessiva aos raios UV, o 
mais importante é hidratar a 
pele com cremes ou através 
da ingestão de bastante água.

Descascar não traz 
danos à pele, mas é um indi
cio de que pode ter ocorrido 
uma danificação na estrutura 
do DNA celular, levando ao 
aparecimento de doenças.

A longo prazo qual
quer exagero em relação 
ao sol tem grandes chances 
de resultar em um possível 
câncer de pele no futuro.

Ao notar qualquer 
anormalidade na pele, deve- 
-se imediatamente procurar 
um médico dermatologista.

No site da Socie
dade Brasileira de Derma
tologia (www.sbd.org.br) 
diversas indicações de mé
dicos especializados em 
pele podem ser encontradas.

De acordo com o Ins
tituto Nacional do Câncer 
(INCA), 0 câncer de pele é 
uma das doenças que tem 
maior incidência no Brasil 
e grande parte das vezes 
está diretamente relacio
nado à exposição ao sol.

O câncer de pele

se caracteriza pelo cresci
mento anormal e descon
trolado das células da pele 
e pode ser diagnostico em 
diferentes tipos. “Os tipos 
frequentes são o carcinoma 
basocelular, mais comum, 
o carcinoma espinocelular 
e 0 mais grave é o mela- 
noma”, explica Moretto.

Em um país de gran
des belezas naturais como 
o Brasil, é praticam ente 
impossível deixar de ir à

praia, tomar sol e aprovei
tar o verão, mas para uidoA 
necessário usar o bom sens* 
“Atualmente os danos cau
sados pela radiação solar já 
são bastante conhecidos e o 
conceito de que pele super 
bronzeada é sinônimo de 
saúde e beleza está ultra
passado. O que deve preva
lecer é a sensatez, evitando 
exageros para garantir uma 
pele saudável no futuro”, 
finaliza a dermatologista.

Proteção Solar
A exposição excessiva ao sol contribuí para:
• Desenvolvimento do câncer de pele;
• Envelhecimento precoce.

Para prevenção destes efeitos, é importante:
• Um protetor solar com Fator de Proteção (FPS) de 

no mínino 15, diariamente;
• Evitar expor-se ao sol no período entre 10 e I6h;
• Usar chapéu com abas, óculos escuros e roupas 

apropriadas.

A proteção contra os efeitos danosos do sol é 
importante durante todo o ano, e não somente no verão 
ou na praia.

Os cuidados com a proteção solar devem ser 
tomados desde a infância.

O protetor solar é um dos itens a ser observado 
na prevenção dos males causados pela radiação solar. A 
sua simples utilização não garante a total prevenção, e 
nem significa que podemos nos expor por mais tempo 
ao sol, além disto, o produto só será eficaz se utilizado 
corretamente.

Recomendações Im portantes:

• Escolha o produto com Fator de Proteção Solar 
(FPS) adequado ao fototipo de pele;

• Siga as recomendações expressas na embalagem, 
como modo de uso e necessidade de reaplicaçào;

• Verifique se consta na embalagem do produto o n® 
do registro no Ministério da Saúde.

O Sol faz bem à saúde, aproveite-o de forma correta! 

Fonte: www.anvisa.gov.br

http://www.sbd.org.br
http://www.anvisa.gov.br


ESPORTE 5
Após vencer obstáculos, Cassita se consagra um atleta importante para a cidade
Apesar de não ter nascido em Lençóis, o atleta conquistou o título de cidadão lençoense e a admirtação de todos

IUJ LENÇÓIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO

"JÜRACY CASSITA"
ESPORTES:

0 CORPO
A m ente!

i m-ncoB '̂

Campo de atletismo de Lençóis leva o nome do atleta Juracy Cassita

Elder Ibanhez

“Gostar do esporte 
e treinar muito”. É este o 
segredo que o atleta de 74 
anos Juracy Cassita reve
la ser essencial para seguir 
uma carreira no esporte.

O atletismo é um es
porte difícil que exige muita 
dedicação e força de vontade.

Cassita, como gos
ta de ser chamado, con
seguiu durante toda a sua 
vida se dedicar aos trei
namentos intensos para 

um grande corredor. 
Com 18 anos mudou 

dt sua cidade natal (Duarti- 
na) e começou a treinar nas 
ruas de Lençóis. “Naquele 
tempo a gente treinava na rua 
13, que era de terra. A c idade 
não tinha quase nada do que 
tem hoje”, revela Cassita.

O

Treinando na com
panhia dos amigos, ele con
ta que nunca conseguiu se 
formar em uma faculdade, 
mas gostaria de ser um pro
fessor de educação física.

Aos 20 anos começou 
a competir e com os treina
mentos do professor Joaquim 
se aperfeiçoou até atingir um 
bom nível na modalidade.

Apesar de não ter 
o curso superior, o atleta 
se considera um professor 
e preparador físico, pois 
ajuda no treinamento de 
muitos jovens que querem 
participar de competições.

O ex-velocista e me
dalhista olímpico Claudineí 
Quirino é um dos grandes 
nomes que foram acompa
nhados por Cassita. “Sempre 
enxerguei que o Claudinei 
tinha talento e poderia ser

um grande atleta nacional, 
por isso eu o treinava. Como 
a equipe de Lençóis estava 
fraca na época, conversei 
com um professor de Ara- 
çatuba e por fim ele parou 
em Prudente onde começou 
a fazer sucesso”, explica.

Atualmente Cassita é 
zelador da pista de atletismo 
de Lençóis Paulista e ajuda 
no treinamento de jovens que 
procuram praticar o esporte.

Ele lembra também 
que foi ciclista, prepara
dor físico e ajudou atletas 
de outras modalidades em 
campeonatos e treinos, como 
por exemplo, as equipes de 
basquete e futsal da cidade. 
“Eu sempre gostei de aju
dar 0 esporte em geral, mas 
eu gostava mesmo era do 
atletismo”, confessa Cassita.

Correndo por Len

çóis, 0 atleta participou de 
competições importantes 
como Troféu Brasil, Cam
peonato Brasileiro, Jogos 
Abertos e Regionais. “Além 
de coirer e chegar junto com 
^andes nomes do atletismo, 
já  ganhei medalhas no ci
clismo e natação”, ressalta.

Sua especialidade 
sempre foi a prova de longa 
distância do atletismo (5.000 
metros e de 10.000 metros), 
porém competia no salto 
em distância e salto triplo. 
“Competi em várias moda
lidades, só que meu vício era 
correr e sempre que eu podia 
participava”, afirma Cassita.

Hoje, para quem 
pensa que ele parou, o 
atleta continua competin
do, agora nos Jogos Re
gionais do Idoso (JORI).

Seu maior desejo é 
que o atletismo no município 
possa ganhar força e incenti
vo da Prefeitura. “Se as em
presas ajudarem com patrocí
nio podemos descobrir novos 
atletas para representar a ci
dade”, projeta o esportista.

Para aqueles que 
admiram a carreira cons
truída por Juracy Cassita 
e possuem o desejo de al
cançar o sucesso no atle
tismo, os treinamentos são 
realizados sob coordena
ção do professor Raphael 
Blanco todas as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
16h às 18h na Pista de Atle
tismo ao lado do Tonicão.

“O atletismo é um es
porte difícil, mas para quem 
gosta de treinar e participar 
de competições, traz saú
de e muita satisfação. Hoje 
posso dizer que me consi
dero um campeão”, finaliza.

Copa Cidade do Livro fica acirrada
Da redação

Quem assistiu aos 
jogos da primeira fase da 
Copa Regional de Futsal 
Cidade do Livro no Giná
sio de Esportes do Tonicão 
com certeza presenciou par
tidas emocionantes.

A Prefeitura de Borebi 
ganhou do Açaí após mais 
uma goleada. O time lençoen
se até reagiu, mas perdeu inú
meras chances de finalização 
e foi derrotado pelo Borebi.

Já o atual campeão 
municipal Cruz Azul aper
tou 0 forte time do Ressaca 
Futsal de Bauru, porém não 
conseguiu segurar a equipe 
bauruense que garantiu o 
primeiro lugar do grupo D.

Prefeitura de Borebi 
3x1  
Açaí

Ressaca Futsal 
6 x 2

Cruz Azul

No jogo entre a Pre
feitura de Macatuba e Amigos 
Futsal, muita raça e determi
nação trouxeram a vitória 
para os macatubenses que 
ao final venceram no sorteio.

O time do Democra
tas levou a melhor na parti
da contra a equipe do Nova 
Lençóis e se classificou em 
primeiro lugar do grupo B.

Prefeitura de Macatuba
2x2

Amigos Futsal
Democratas

3x1
Nova Lençóis

O Cruz Azul do
minou a disputa contra o 
time de Agudos e goleou 
com tranquilidade o adver
sário, mostrando o motivo 
do goleiro Robinho ter sido 
escolhido como o melhor 
de Lençóis Paulista segun
do votação do Campeonato 
Municipd. Além de Robinho, 
outro destaque foi o artilheiro 
Maillon Rocha, que assinalou 
4 dos 5 gols de sua equipe.

Cruz Azul 
5x0

Sukatão

Para a próxima fase, as equi
pes classificadas foram di
vididas em 2 grupos, sendo 
compostas por 4 equipes cada;

Grupo E:

- Porto de Areiópolis
- Prefeitura de Borebi
- Nova Lençóis
- Cruz Azul - Lençóis Pau
lista

Grupo F:

- Democratas - Lençóis Pta
- Ressaca Futsal - Bauru
- Prefeitura de Macatuba
- Açaí - Lençóis Paulista

Ontem a competição contou 
com grandes jogos entre:

Porto Areiópol is x Cruz Azul 
Borebi x Nova Lençóis

Na próxim a edição do 
Notícias de Lençóis mais 
resu ltad o s e in fo rm a
ções sobre o capipeonatói

CULTURA

E xposição ”0  M undo E gíp cio” desvenda os m istérios do antigo Egito
Pauru S h o p p i n g  traz  museu i t i n e r a n t e  com r é p l i c a s  p e r f e i t a s  de deuses  e g í p c i o s  da é poca  f a r a ô n i c a
I !f ibanhez

Sem pre que o u 
vimos fa la r do E g ito , 
um m istério ronda nos
sos pensam entos como 
se este  a ssu n to  fo sse  
desconhecido  ou m u i
to d ifíc il de en tender.

Na v e rd ad e , d i
versos m istérios que fa
zem parte da civilização 
que habitou este local já  
foram revelados, como 
por exemplo, o alfabeto 
hieroglífico que era es
crito de cima para baixo 
e que foi decifrado pelo 
linguista francês Jean- 
-François Cham poilion.

Imaginem que na
quela época o ferro não era 
utilizado nas construções 
e os guindastes que carre
gavam imensos blocos de 
concretos com cordas para 
a construção das pirâmides 
eram feitos de madeira.

A curiosidade em 
entender o modo de vida do 
antigo Egito e a inteligên
cia dos faraós torna o tema 
ainda mais interessante.

O artista plástico, 
Essam Ezzat Gouda Bat- 
tal, através de um trabalho 
minuncioso e bastante fiel, 
produziu réplicas perfeitas 
das peças m ais famosas 
da história egípcia com 
a exposição denom ina
da “O Mundo E gípcio”.

Com o objetivo de 
divulgar a arte e cultura 
que envolvem a história do 
Egito, Essam começou a 
organizar exposições, ini
cialmente em seu país e 
posteriormente no exterior,

O museu que está 
em exposição no Bauru 
Shopping até o dia 15 de 
março, apresenta mais de 
150 estátuas que trazem

sig n ificad o s  p rec io so s  ^ 
para aqueles que buscam |  
mais conhecimento sobre  ̂
as questões que envolvem ^ 
o mundo egípcio de 1400 
a.C. e suas curiosidades.

Um dos responsá
veis pelo museu itinerante, 
Mohamed Hamde Ali, es
clareceu algumas dúvidas 
sobre a exposição e expli
cou como foram criadas 
as peças que chamam a 
atenção de crianças e adul
tos que visitam  o local.

M ohamed nasceu 
no Egito e está no Brasil há 
mais de um ano. “O Brasil 
é um país muito alegre e 
grande, a maioria das pes
soas gostam de assuntos 
relacionados ao Egito e 
por isso 0 museu já  visitou 
muitas cidades aqui” , diz.

Apesar de achar o 
português m uito difícil, 
ele conta que gosta de 
aprender o idioma e en
sinar as pessoas sobre os 
mistérios do antigo Egito.

T o d a s  as p e 
ças da ex p o sição  são 
f a b r ic a d a s  no E g ito  
com 0 uso de m ateriais 
como a resina e a fibra.

M oham ed e x p li
ca que as peças originais 
são na maioria das vezes 
muito grandes e só podem 
ser expostas no m useu 
do Cairo, dentro do Egi
to. “Neste museu oficial 
encontram-se os tesouros 
do faraó Tutankhamon e 
seus sarcófagos cobertos 
de ouro, múmias como a 
do faraó Ramsés II, uma 
enorme coleção de papiros 
e muitas estátuas de deuses 
antropom órficos”, conta.

Mesmo sendo ré
plicas, as peças da mostra 
no Brasil são muito rea
listas e a múmia conse-

Mohamed convida público para ver a exposição

gue nos trazer uma sen
sação de volta ao passado.

Muitas escolas vi
sitam o museu para aplicar 
os ensinamentos recebidos 
em sala de aula na prática, 
realizando pesquisas e vi- 
venciando de perto a histó
ria de um dos povos mais 
antigos da hum anidade.

A exposição tam 
bém conta com um espe
táculo de som e luzes de 
15 m inutos onde toda a 
história do Egito é expli
cada de forma simples e 
dinâmica, facilitando ain
da mais o entendim ento 
sobre os aspectos históri
cos, artísticos, religiosos 
econôm icos, políticos e 
culturais desta civilização.

Para o gerente ge
ral do em preendim ento, 
Ivan Mouta, a mostra é de 
grande valor para o públi
co. “É muito importante 
para o Bauru Shopping 
poder trazer pela primeira 
vez um projeto que conta

com tanta riqueza sobre 
esta antiga e m isteriosa 
civilização, contribuindo 
para o aprendizado e en
tretenimento de crianças, 
jovens e adultos”, afirma.

A exposição itine
rante do artista egípcio Es
sam Battal já  foi vista por 
mais de um milhão de pes
soas na América do Sul.

No Brasil conta com 
três museus e já passou por 
Santa Catarina. Minas Ge
rais, Paraná e São Paulo.

“Convido todas as 
pessoas para conhecer o 
museu. Temos um bazar 
egípcio, múmias, sarcófa
gos, estátuas, e quem quiser 
pode tirar fotos”, finaliza.

Serviço

Exposição "O Mundo Egíp
cio" no Bauru Shopping 
Q u a n d o ;  a t é  o d i a  
15 de m arço  de 2014 
H orário : das lOh às 21h 
I n g r e s s o s ;  R$ 10,00

Lar Nossa Senhora dos Desamparados 
apresenta balanço patrimonial de 2013

A t i v o 1.156.731,33

Circulante 190.672,24

Disponibilidades 190.672,24

Caixa 30.353,09

Bancos - contas correntes 12.846,45

Aplicações de liquidez imediata 147,472,70

Ativo perm anente 966.059,09

Imobilizado 966.059,09

Bens e direitos em uso 1.039.899,77

(-) Depreciações acumulada 73.840,68

P a s s i v o 1.156.731,33

Circulante 32.932,42

Obrigações trabalhistas 32.932,42

Folha de pagamentos de empregados 26.067,14

Encargos sociais a recolher 6.808,92

Obrigações tributárias 56,36

Patrimônio líquido 1.123.798,91

Patrimônio social 1 .074.663,21

Patrimônio social 1.074.663,21

Resultado líquido do exercício , 49.135,70

Resultado líquido do exercício / 49.135,70

/
Achamos exato em seus títu los e documentos con
tabilizados, o presente balanço patrim onial encerra
do em 31 de dezembro de 2013, compreendendo o 
período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro 
de 2013, somando tanto o ativo quanto o passivo R$ 
1.156.731,33 (hum milhão, cento ecinquentae seis mil 
e setecentos etrin ta  e um reais e trinta e trescentavos).

Lençóis Paulista/SP, 31 de dezembro de 2013

Lar Nossa Senhora dos Desamparados 
Madre Superiora

Técnico Contábil
Euler Penteado Bastos - CR'* 5



CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

Casa monte azul 2 
dormitório, sala, co
zinha, bw sodal, área 
de serviço, Garagem 
p/2 carros, casa toda 
em lajee piso frio, R$ 
190.000,00 • Aceita 
•se fínandamento 
Tel.: 98213-2447

Edícuta. 1 Quarto Co
zinha, bw social, ga
ragem coberta para 2 
carros, casa em ótima 
localização, toda em 
iajeepisofrio. 171M  ̂
área construída. Acei
ta se financiamento. 
RS 217.000,00 
Tel (14) 99894 6077

da com 2dor sal coz 
wc 76Mit 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 15.960.00M2- 
-e n tre  os b a ir 
ros jd .San tana e 
residencial açai-R$- 
-1.500.000,00-Toledo 
imóveis- 14 3263- 
0187.

Grajau casa em con- 
truçaona lage mura-

Jardim village - casa 
com 3 dorm.Sendo 1 
suíte c/banheira de hi-

« 
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é
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VENDE-SE

CASA NÚCLEO;
2 quartos - Sala de estar - Cozi
nha - Sala de jantar - Bw social 
-Lavanderia coberta + EDÍCULA: 
1 Ciuarto - 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

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 m̂
R$ 160.000,00

Tratar com Carol: 
(14) 3263 6214

dromassagem/sala de 
tv/sala de estar/sala 
de jantar/cozinha/ 
banheiro social/la- 
vanderia/edícuia 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 itamara ti-so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sala 2 
ambientes/sala de 
jantar/sala de tv/ 
escritório/iavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de 
lazer com piscína/ga- 
ragem 3 carros.-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveís-3263-0187.

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Vende-se paraty  
ano 94, cor bordô, 
1 .8 , Álcool origi
nai, com direção, 
tra va , a la rm e  e 
rodas o r ig in a is . 
Impecávell Tratar: 
(14)99797-4040 com 
fernando.

Minimototrackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan- 
motos fone 3264 
4345/99712 1515

Bizl25fle)(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

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

Yoga
Meditação 
Lian Gong
/Vvff:MarcosVenditti
14. 3263-1676 
14.9134-7329

Culturí» ^

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

marcos vendittièyahoo.com.br

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pr»* gniiii.H, pcl.i fMUSP em Sexualidade Human.i e ecpeciali7.içào
em Pânico e Depressão

w w w .sa le teco rtez .com .b r
Pskoterapla individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios; Grupo LWART / Funerária Panico /
Funerária S ío  Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

honda okm, pagan 
motos fone 3264 
4345

CG titan ksl25cc ano 
2002 bom estado 
2.500
F 997975221

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

Monza ano 90 - me
cânica ok ' pneus no
vos - dir. Hidráulica - 
documento ok-fone 
(13)9726-7094

Financiamento de 
moto honda okm 
com entrada com a 
menor parcela do 
mercado. "Grátis 
02 capacetes" pagan 
motos fone: 3264 
4345 / 99712 1515

M o n ta n a  eco - 
flex  2010 p reta , 
trava,vidros, direção 
eietrica 63 mil km 
R$ 24.200 Tratar 
9916-4350

CONTRATA-SE
DEPTO. COMERCIAL

com experiência comprovada na área

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

m andar currículos para

jornal@noticiasdelencois.coni.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

Capacete ebf ou 
berty aberto ou fe
chado S 60,00 só na 
Pagan Motos fone; 
3264 4345

Courier mod 2001 
• 1.6L protetor de 
casamba, iona marí
tima, som mp3 - ven
do ou troco por moto 
honda. Fones: 3264 
4345/97913285 
Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones; 3264 
4345/3263 1961

Voyage ano 83 • cor 
cinza - álcool ori
ginal - 4 marchas 
- fone; (14) 9871- 
0721/9677-6859

Ctassíc lífe 2007 flex 
preto trava - fs veícu
los - fone (14) 3264- 
3033
Astra sedan 1.8 2003 
G azul completo fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

veículos • fone (14) 
3264-3033

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

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

Classic life 2007 flex 
preto direçâo/trava/ 
alarm e/rodas - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direção/vidro/ 
trava - fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

Corsa hatch 2p 
1997 g branco vi- 
dro/trava/alarme fs

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

Saveiro cl 1.8 
1995 A branca trava/ 
alarme-fs veiculos- 
fone (14) 3264-3033 
Saveiro cl 1.6 Mi 
2000 g branca 
direçâo/vidro/trava 
- fs veiculos - fone 
(14) 3264-3033

VENDE-SE

M oto Suzuki Yes 125, 2008, 
9.000km , revisada, IPVA 2014 
pago, documentação em ordem. 
Excelente estado de conservação. 
Único dono. - R$ 3.500,00.

Omega gls 1999 g 
prata completo - fs 
veiculos • fone (14) 
3264-3033

Vectra gis 2.0 
1994 6  azul completo 
-fsveículos-fone(14) 
3264-3033

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

SERVIÇOS

Tratar com M arcos: 
(14) 99134-7329

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

Simone. Manicure e 
Pedlcure(14) 99731- 
8265 (Faço Unha Ar
tística)

Espaço do CORRETOR ‘i

Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão sobre o mercado imobiliário da 
nossa região, a delegada do' Conselho Regiffhâl'de COTfÉtOTs de ffVióVêlTd? 
Lençóis Paulista (CRECI), Gisele Toledo, concedeu uma entrevista exclusiva 
para o Notícias de Lençóis.

Noticias: Cíuaís são os cuidados que devem ser tomados na compra do 
primeiro imóvel?
Gisele: Deve-se procurar um corretor ou imobiliária idônea, extrair todas 
as certidões em nome do(s) vendedore(s), municipal, estadual e federal, 
matrícula atualizada do imóvel, bem como as buscas em cartórios, Serasa, 
SPC, enfim, tomar todas as cautelas possíveis.

Notfdas: Como usar o FGTS para a compra de um imóvel?
Gisele: No financiamento, o FGTS entra como parte do pagamento e é 
abatido do valor financiado, cujos procedimentos o próprio órgão finan
ciador poderá orientar.

Notícias; Além das prestações fixas, existem outros valores intermediários 
que precisam ser pagos durante o financiamento?
Gisele: Quando se consuma um financiamento e, consequentemente, 
gera uma prestação, tudo já está embutido na prestação.

.

Notídas: Para evitar dificuldades financeiras no pagamento das prestações, 
qual o percentual ideal de comprometimento da renda?
Gisele: O valor da prestação, para financiamento imobiliário, não poderá 
extrapolar 30% da renda do comprador.

%

Notídas: Qual a idade máxima para fazer um financiamento?
Gisele: A idade máxima para se obter um financiamento de imóvel é de 80 
anos, é claro que nesse caso o prazo finanoado será bem menor em relação 
a uma pessoa que tem 25 anos de idade, em razão da expectativa de vida.

Notícias: Quais garantias ou seguros são contratados no momento da 
aquisição do imóvel?
Gisele: Além das garantias pessoais, existe um seguro que será embutido 
junto ao financiamento.

r e

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locação

intia
f o t o g r a f i a s

Construção
isam ixtrad in g @ yaho o .co m .b r

0 PAT IN FO R M A  
O P O R T U N ID A D E S  D E  

E M P R EG O S  d i s p o n í v e i s

Açougueiro 
Anador de corrente 
Ajudante de confeiteiro 
Confeiteiro
Ajudante de eletriosta de autos 
(apenas curso qualificdção na área) 
Ajudante de estruturas metálicas e 
tubulação (vaga temporária) 
Ajudante de motorista 
Apanhador de laranja 
Apontador de produção 
Armador de ferragens e concreto 
Arquiteto(a) de eoificaçòes (gradu
ação em arquitetura completo ou 
cursando, deve ter portfôlio com os 
projetos)
Atendente de balcão (cortar fnos) 
Auxiliar administrativo /  estágio 
Auxiliar de controle de qualidade 
(graduação em zootecnia ou veten- 
naria completo)
Auwtiar de cozinha (2 vagas) 
Caldeireiro - vaga temporária 
Caldeveiro - vaga temporária 
Carpinteiro 
Carpinteiro (S vagas)
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro
Confeiteiroía) (deve ter curso de

orte coletivo de passageiros) 
otonsta entregador 

Motorista entregador (material para 
construção)
Motorista er^tregador de gás (cnh 
A/C)
Operador de caixa (supermercado) 
Operador de caixa (bar/lanchonete) 
Operador de caixa (farmácia) 
Operador de caixa (loja cama mesa 
e banho)
Operador de colhedor florestal 
(harvester /  forwarder)
Operador de grua
Operador de telemarketir^ (venda
de cursos, vaga feminina)
Padeiro
Padeiro(a)
Pedreiro (4 vagas]
Personal treannmg /  professor de 
educação física 
Pintor de autos 
Pizzâiolo
Porteiro (2 vagas]
Professor de ingiès (vivência e 
fluência na área)
Programador desenvolvedor de java 
Promotor de vendas (sem experi
ência)

íonsultor de sistemas de infor
mação (graduação administração, 
engenharia, oência da comí 
contábil ou are as reiacionaaas) 
Consultor de vendas (assinaturas 
de tvs)
Costureira em geral 
Cozinheira
Cozjnheiro(a] (2 vagas masculina e 
feminina)
Cuidador de idosa
Cuidador de idoso
Oomésbea /  faxineira (cozinhetra)
Eletricista - (vaga temporária)
Encanador industnal
Encanador industrial -  (vaga
temperaria]
Engenheiro civii 
risca) de loja (experiência como

forteiro. vigia ou vigilante) 
rentista

Funileiro de autos
Garçom (2 vagas - disponibilidade
de horário)
Gerente comercial 
Gerente de lo>a
Gerente de suMrmercado dia % 
Impressor gráfico 
Instrumentista (vaga temporária) 
Linha de produçaolfrigoriflco - 
masculino)
LubríFicador de máquinas 
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, primeiros 
socorros e mopp]
Mecânico de maquinas florestais 
Mecânico montador(vaga tempo- 
rana)
Monitora de creche / estagio 
Motoboy
Motorista carreteiro (cnh e) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motonsta de ônibus (curso trans-

Recepaonista de notei '
Recuperador de aèdito (sem expe- 
nência - turno da tarde)
Repositor de mercadorias - exclu
siva para portador de necessidades 
especiais (necessário apresentar 
laudo médico)
Serralheiro /  pintor 
Serviços cerais (temporário) 
Soldador ivaga temporana)
Soldador tíg e er (vaga temporána) 
Soldador tig mig e eíetnca ivaga 
temporana)
Técnico de enfermagem 
Técnico de estradas Itécnico em 
edificações, civil ou florestal)
Técnico de manutenção junior 
Técnico eletrônico (técnico /  tecne 
logo em elétrica ou eletrônica) 
Técnico em segurança no trabalho 
(2 vagas)
Tratonsta agricola (2 vagas - minimo 
enhe)
Vendas externas (superior com
pleto)
VerxJedor (agropecuana)
VeryJedor (equipamento de infor
mática)
Vendedor e entregador 
Vendedor executivo de serviços 
Vendedor externo (publicidade e 
propaganda)
vendedor externo autonomo (em
presa grafica)
Vendedor(a) (eletroeletrônicos) 
VendedoKa) (veiculos)
VendedorCa) ramo imobiliário 
Vendedora (loja materiais para 
construção)
Vendedora (artigos de cama mesa 
e banho)
Vigia florestal 
Vi^onador veicular

Vagas válidas de acordo com o praio determinado pelo empregador 
i’.<cadasti imenlo no jKtema atiavés do PAT, comparecer portando 
R(», CPF. Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço e Número do PIS 

(par..- •| '̂eln possinr) Informações: (14) 3263-2300 Ramal 2 ou no PAT:
Rua Cel. Joaquim Gabnei, 11 - Cemro

ENSAIO FOTOGRÁFICO NEW BORN

n •
r n u s ia a l

Venda dé“lnstrumentos Musicais!
Aulas de violão I Guitarra I Baixo

Viola I C a v a c o

R. Anita G^nibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
jistock.musical@hotmail.com

Newborn é o ato cuidadoso de fotografar 
bebês recém-nascidos, entre 3 e 10 dias de vida.

O corpo do bebê ainda está flexível, 
facilitando colocá-lo em posições estratégicas

para serem fotografados.

Rua Anita Caríbadi, 1083
Centro - Lençóis Paulista 

WWW. cintiafotografias. corr
(14) 3263 5184

facebook. com/cintíafotografiaslp

http://www.saletecortez.com.br
mailto:jornal@noticiasdelencois.coni.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
mailto:jistock.musical@hotmail.com


ENTRETENIMENTO 7
fo n f : 5Ht Tirro

DVD ao vivo de Anitta terá referêneias
a Tini Burton e Cirqiie du Soleil
O DVD que será gravado no próximo dia 15 no HSBC 

Arena do Rio de Janeiro, será uma viagem do "inferno ao céu". A 
cantora adiantou, em entrevista na manhã desta quarta-feira (5), 
que o trabalho terá referências que vão dos cineastas Tim Burton 
 ̂e George Méitès aos espetáculos do CIrque du Soleil.

"Os fãs terão a sensação de ter visto o melhor show da 
vida deles. E ela vai fazer o melhor show da vida dela. Tudo foi 
feito para ela brilhar", afirmou o diretor do espetáculo, Raoní 
Carneiro. O DVD está em produção há seis meses e deve ser 
lançado no segundo semestre deste ano. A expectativa é de 
que 10.000 pessoas assistam à gravação de "Fantástico Mundo 
de Anitta" com cenários e coreografia teatrais.

^om óòcopo da ^ e m a n a

\ J

A próxima edição do Oscar vai homenagear o clás
sico filme "O Mágico de Oz", de 1939. O longa foi indicado a 
melhor filme na edição de 1939 do prêmio.

"Estamos muito felizes em comemorar o aniversário 
de um dos filmes mais amados de todos os tempos no Oscar 
deste ano", afirmaram em nota à imprensa os produtores do 
evento Craig Zadan e Neíl Meron.

♦

Bieber entra para a lista da segurança
interna dos Estados linidos

Justin Bieber deve passar por uma dura rotina toda 
vez que entrar ou sair dos Estados Unidos. De acordo com 
informações do site TMZ, o cantor canadense entrou numa 
lista de observação da segurança interna dos Estados Unidos 
por causa dos dois processos criminais em que está envolvido 
(Ele foi detido em Miami após fazer um racha sob o efeito 
de maconha e antidepressivos. Bieber está também sendo 
acusado de vandalismo por jogar ovos na casa de um vizinho 
em Calabasas, na Califórnia). Ele será detido e questionado 
pela alfândega toda vez que entrar ou sair da América.

Jtefle^jcua da  Sem ana

"Pessoas brilhantes falam de idéias, pessoas medíocres falam 
sobre coisas, e pessoas pequenas falam sobre outras pessoas"

OJ
>Ü5
o.
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14

Jontt: http://rachacuea.coni.br/palavras/palavros-<ruiodos/04/

HORIZONTAIS VERTICAIS

I .  Lugar onde as pessoas cantam músicas. (7)
5. Estrada, caminho, em inglês. (5)
8. Jogo de tabuleiro. (S)
9. Passageiro, fugaz, (fem.) (7|
10. Ouvido, em inglês. (3)
I I .  Galheta do azeite. (9)
12. Medo repentino. (6)
14. Turma, pessoal. (6)
17. Software que reproduz as funções de um de- 
terminado ambiente, a fim de permitir a execução 
de outros softwares sobre ele. (8)
18. Pronome possessivo. (3)
19. Penínsu la____ , constituída por Portugal e
Espanha. (7)
20. Intelecto, pensamento. (5)
21. Paredes laterais de uma casa, situadas na 
divisa do terreno. (5)
22. Usado para criar peixes. (7)

1. Filtram o sangue, em Inglês. (7)
2. Mover remos para que o barco se movi
mente. (5)
3. Saudação, (plural) (3)
4. Preferir, escolher. (6)
5. Tornar a entrar. (8)
6. Vontade de comer. (7)
7. Campo de cereais. (5)
11. Relativo à alopatla. (9)
13. Estudante, em inglês. (7)
15. Ladrilhos usados para revestir paredes. (7)
16. "Esta é uma famosa____de Beethoven." (6)
17. Pais que fica no norte da África. (5)
18. Curar. (5)
20. Antônimo de "bom". (3)

lub Chriftfininl TIRINHA DA SEMANA
6 «MA Ô PAfO... 0 QU€ fn . PAM F1CAHM TÃODmAUm? gnÃo füi voei???

Áries
de 21/03 a 20/04
Nesta sem ana, você 

tende a se sentir inquieto e 
Impaciente e deve ter cuidado 
com atitudes precipitadas e 
impulsivas. As mudanças estão 
^vorecldas, mas você deve ter 
cuidado com tendência a Ideali
zações excessivas e deve ouvir a 
voz interior e estar atento à sua 
sensibi-lidade, ariano.

^T ouro
21/04 a 20/05

Agora que Vênus, não 
está mais em movimento re tro -! 
grado, você sente que as coisas 
fluem com mais naturalidade. 
Entretanto, com o novo movi
mento de Mercúrio, é preciso 
que esteja atento à tendência a 
confusões envolvendo amigos, 
grupos e instituições, t  preciso 
que tenha clareza a respeito de 
projetos e idéias que envolvem 
outras pessoas, taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

O seu planeta regente, 
Mercúrio, iniciará o movimento 
retrógrado, que se estende até 
o final do mês de fevereiro, indi
cando um período em que você 
deve estar atento a confusões 
envolvendo as questões emo
cionais. Podem retornar antigos 
objetivos ligados aotrabalho, 
mas é preciso que esclareça as 
coisas e que se comunique com 
responsabilidade, geminiano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

0  momento favorece 
inovações profissionais. É um 
período de renovação e de liber
tação. É um momento também 
interessante para os seus rela
cionamentos, depois de muitas 
reavaliações. Mas nesta semana, 
com o movimento retrógrado do 
planeta Mercúrio, é Importante 
que reflita e tenha muita calma 
em assuntos que envolvem via
gens e conhecimentos.

Leão
de 22/07 a 22/08

Ao longo do mês de 
fevereiro, os leoninos devem ter 
muito cuidado com negociações, 
principalmente se envolvem re
cursos alheios e compartilhados 
numa parceria ou casamento. 
Isso está assinalado pelo mo
vimento retrógrado do plane
ta Mercúrio, que pede calma, 
cautela e que tudo seja muito 
esclarecido, é Importante que 
você ouça a in tu ito , leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09
0  seu planeta regen

te, Mercúrio, iniciará o trânsito 
retrógrado, onde permanecerá 
durante todo o mês de fevereiro, 
caracterizando um período em 
que muitos assuntos retornarão 
em seus relacionamentos e é pre
ciso se comunicar com clareza.
É importante também repensar \ 
a sua atitude e os conceitos que 
tem sobre relacionamento, vir- 
giniano.

Libra
de 23/09 a 22/10

Este é um momento 
interessante para ter uma nova 
visão em relação ao amor. Os 
assuntos domésticos, que envol
vem Imóveis e família também 
estão com uma energia mais flu
ída. Nas questões profissionais, é 
preciso mais clareza porque po
dem acontecer mal entendidos 
com 0 relacionamento com seus 
colegas. Momento interessante 
para aprimorar conhecimentos.

^  Escorpião 
^ ^ d e  23/10 a 21/11

Esta semana favorece 
inovações em relação à família e 
que respeitem mais a liberdade 
e a singularídade.Entretanto, co
meça um período que se esten
derá durante o mês e que você 
deverá reavaliar as suas idéias, 
em relação ao amor. Muito cui
dado com idealizações e com a 
tendência a bancar o papel de 
mártir ou de vítima nas situações 
afetivas, escorpiano.

de 07/02 a 14/02

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Você se sente mais 
confiante em relação ao uso 
de suas habilidades e de ques
tões que envolvem recursos e 
finanças. No entanto, com o Iní
cio do movimento do planeta 
Mercúrio, que ativará situações 
ligadas à ^mília, é preciso que 
tenha calma com decisões que 
envolvem imóveis. É preciso ser 
flexível e estar atento à intuição, 
sagitarlano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

o  planeta do amor e 
dos relacionamentos, Vênus, já 
está em novo movimento em 
seu signo, você sente que as 

uestões afetivas e a sua atitu- 
le emocional tem uma maior 

naturalidade. É também um mo
mento para se expressar com 
mais inventividade em relação 
aos seus talentos. E o novo mo
vimento de Mercúrio pede que 
esteja mais atento às sutilezas.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Momento em que per
cebe um novo ciclo, com mais 
iniciativa. Nesta semana, com o 
início do movimento do plane
ta Mercúrio, é importante que 
evitem assinatura de contratos. 
É preciso pensar muito antes de 
tomar uma decisão e isso carac
terizará 0 mês de fevereiro. Nas 
negociações, melhor que ouça 
3 sua Intuição e que valorize o 
que realmente é importante.

Peixes 
4f ^ d e  20/02 a 20/03

Mercúrio, símbolo de 
inteligência e mente, passa a 
atuarem seu signo, simbolizan
do um momento em que você 
tende a se sentir confuso e Iludir 
em certas situações. Para que 
isso não aconteça, é preciso que 
esteja atento à sua voz interior e 
que expresse a sua sensibilidade 
de uma maneira criativa. Muito 
cuidado para não se meter em 
confusões, pisciano.

Pofítt: http://hon7tcopovtrtúoiuoLccm.br/

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

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

yn www.noticiasdelencois.com.br j\
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Voce gostaria 
de aorender?

Fale com o 
escritório

1 4 - 3 8 4 1 3 0 9 6
sccrctarío(^cluhcaguanova.com.br

marcaremos datas e 
horários de acordo 

com a maioria inscrita

http://rachacuea.coni.br/palavras/palavros-%3cruiodos/04/
http://hon7tcopovtrt%c3%baoiuoLccm.br/
mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br
http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www.facebook.eom/NLENCOIS


Nesta semana, a 0'ntia Fotografias registrou momentos 
de muita alegria de alguns rostinhos mais do que especiais.

A pequena Laura comemorou ao lado dos 
pais Cilmara e Silvio, e também de amigos e familia
res, seu 2® aninho de vida no dia 01 de fevereiro e mos
trou que sabe posar para as fotos com muito estilo.

Para comemorar seu 3® aniversário no dia 
01 de fevereiro, a graciosa Lorena contou com a pre
sença de seus pais Fernanda e Paulo, além dos ami
gos e familiares que marcaram presença na festa.

Com toda a beleza do mundo, Cecília festejou seu 
1® aniversário dia 02 de fevereiro com um vestido digno 
de princesa. Parabéns para estas lindas aniversariantes!

E para finalizar, Lara é fotografada ao lado 
dos pais no seu batismo realizado no dia 02 de fe
vereiro na Paróquia São José em Lençóis Paulista. Laura comemorou 2 aninhos dia 01.02 junto com seus pais

Cilmara c Silvio

tA
(Cc
õ
e

Lorena comemorou seu 3® aniversário dia 0 1,02 Lorena com seus pais Fernanda e Paulo Laura fez a maior festa junto com amigos c familiares

Lara foi batizada dia 02.02 na Paróquia Sâo José Lara durante o batizado na maior alegria Cecília comemorou seu 1® aniversário dia 02.02

<0cceQOo

c

Cecília comemorando seu 1® aninho Leonardo Giovanetti fará aniversário dia 08.02

Karlla Pagnocclli 07.02 Rafaela Marçal 08.02 Rogério Gomes 09.02 Bruna Ferreira 10.02 Igor Cassiano 10.02

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

"Eu Leio o Notícias de Lençóis"

(14) 3263-10^

www,noticiasdeJencois.com.br
Ferozzy Cohen - Músico


