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Em Borebí, inclusão social de crianças e adolescentes é
9 9um dos principais objetivos do Projeto “Espaço Amigo

Contando com apoio da Prefeitura Municipal, o Setor de Assistência Social da cidade trabalha no fortalecimento de vínculos sociais e familiares

Os laços a fe t i
vos de respeito e amizade 
são essenciais para a for
mação de bons cidadãos.

O Projeto Espaço 
Amigo oferece para crianças 
e adolescentes uma opor
tunidade de fortalecerem 
seus vínculos e participa
rem de diversas atividades.

Para o acolhimento 
destas crianças, o progra
ma conta com profissionais 
altamente qualificados que 
desenvolvem metodologias 
e práticas pedagógicas ava
liadas constantemente pela 
equipe técnica do projeto.
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Carnaval 2014 
promete agitar 

a cidade
Para os foliões que 

gostam de aproveitar o car
naval, a Diretoria de Cul
tura de Lençóis preparou 
I a programação especial.

Muita música e in
teração é o que os lenço- 
enses podem esperar dos 
eventos que irão ocor
rer durante o feriadão.

Serão quatro dias 
de festa. O Projeto Criança 
Feliz vai realizar diversas 
atividades e brincadeiras.
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Lwart anuncia Alfredo Guedes é representado por moradores que fazem reivindicações
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Crianças do projeto estão aprendendo neste ano as técnicas do yoga com auías ministradas £CÍo professor ^ farcos^Venditri

balanço 
de repasses

O Gtí^ o Lwart anun- 
ciou 0 balanço dos investi- 
; ntos realizados na forma 
üc repasses via projetos de 
incentivos fiscais, projetos 
próprios e iniciativas que 
colaboram para a inser
ção social na comunidade.

Foram  d e s t in a 
dos a p ro x im a d a m e n 
te R$ 1 milhão em be
nefíc io  da população.

Além de projetos 
próprios da empresa, a ver
ba também beneficiou ações 
culturais, esportivas e sociais 
coordenadas por institui
ções públicas ou filantró
picas da região de Lençóis.
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Os sintom as da 
depressão
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Ruas de paraielepipidos em Alfredo Guedes sofrem estragos com as enxurradas que ocorrem no local

Circuito de Comédia "Riso com Farofa"

1^ '| O Notícias de Len-
^  çóis foi procurado por mora- 

I dores do distrito de Alfredo 
l" Guedes que, dentre diversos 

assuntos, apontaram a falta 
de horários do transporte 
público para a população.

Em dias de pagamen
to, o transporte para os apo
sentados e pensionistas sai 
do distrito às 7h30 e só retor
na às 12h30, causando bas
tante cansaço e desconforto.

Outro ponto crítico 
enfrentado pelos morado
res do local são os estragos 
causados pela chuva na parte 
baixa de Alfredo Guedes, 
que precisa de mais atenção 
da Administração Pública.
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Copa Cidade do 
Livro avança 

mais uma etapa
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CO N FIRA

Os atores Fláxdo Costa^ Dihh Lopes, Caio Morelli, Atila Shinhe, Marcos Cirilo

Sol e aumento de nuvens 
de manhô. Rançadas de 
chuva à tarde e  à noite.

No último sábado, 
15, aconteceu a primei
ra apresentação deste 
ano do stand-up come- 
dy Riso com Farofa.

Mais de 100 pes
soas lotaram o auditório 
da Casa da Cultura de 
Lençóis Paulista para 
prestigiar o evento que 
contou com a participa
ção especial dos humo
ristas Dihh Lopes (TV

t

Record), A tila Shinhe 
(Programa Tudo E Pos
sível) e Flávio Costa.

Caio Morelli foi 
quem fez a abertura do 
show com muita anima
ção e bom humor. Em se
guida, seu parceiro Mar- 
cus Cirillo tirou várias 
gargalhadas da platéia.

O ev en to  que 
já  ganhou o Prêmio de 
Empreendedorismo em

2012, tem apoio da Di
retoria da Cultura e sem
pre é bastante elogiado.

O N o tíc ias  de 
Lençóis levou o ganha
dor da prom oção que 
sorteou dois convites 
para a apresen tação . 
Domingos João Simâo, 
para ass is tir o show. 
“Foi bom demais e es
pero que tenham outras 
vezes”, afirma Simào.

3
s

Abertura da FadJ^a 2014 será 
com a dupla André e Matheus
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FuMa Negri Goulart iforma
da em Educação Física pela 
FJB (Faculdades Integradas 
de Bauru) e está terminando 
sua especialização em Dança 
e Consciência Corporal pela 
Universidade Estddo de Sà 
em São Paulo.

Sou bailarina
Existe idade para 

ser um bailarino(a)? Essa é 
a pergunta que mais ouço e 
também a que mais me dá or
gulho de responder. Nào. não 
existe idade para se aventurar 
em qualquer tipo de dança.

Ŝ er baüarino(a) é 
muito mais do que abrir uma 
belo "grande cart" (abertu
ra de pernas), fazer pirue
tas perfeitas ou ser magro.

Dançar é desfrutar sen- 
% diversas. E poder se per-
ccDcr itravés dos movimentos.

A dança é uma ferra
menta nmito intensa e preciosa, 
capaz de fazer um indivíduo 
se descobrir através da per
cepção de aspectos motores, 
sociais, cognitivos e afetivos.

Por isso eu como pro
fessora e bailarina, digo que 
não existe idade para experi
mentar a sensação de soltar o 
corpo, girar mesmo que fora o 
eixo, rolar no chão, fezer movi
mentos em diferentes planos e, 
quando olhar no espelno, se or- 
^Ihar, se sentir bem. Esses são 
apenas alguns dos benefícios.

As aulas são estrutu
radas com 0 rigor e técnica 
do ballet e dos movimentos 
precisos do jazz, mas o rit

mo individual é respeitado, 
já que 0 foco é a melhora da 
autoestima e qualidade de vida.

A predisposição em 
aprender e tão grande que 
tento animar esses momentos 
da melhor maneira possível.

Pmparo aulas temáticas, 
aulas diferenciadas de expres
são corporal, e no final tudo vira 
uma brincadeira gostosa com 
direito a muitas gargalhadas.

E tem dado tão cer
to, pois as coreografias pre
paradas foram levadas para 
competições de dança em 
vários lugares, e melhor, 
com cxcerentcs resultados.

As pessoas atual
mente trabalham tanto e as 
loucuras do dia-a-dia levam 
as mesmas a procurar uma 
melhor qualidade de vida.

A aula de dança 
tem a função de fazer um 
indivíduo esquecer dos pro
blemas do trabalho, do dia 
difícil c focar no 5,6,7 8... 
da sequência coreográfica.

Quando isso acon
tece, su^em expressões in
críveis. Fico emocionada de 
verdade ao ver meus alunos 
conseguindo superar suas li
mitações e fazer movimentos 
que jamais eles imaginariam 
que um dia poderiam fazer.

Hoje posso dizer 
que tenho orgulho de ter 
homens c mulheres de dife
rentes idades, que buscam 
em minhas aulas momentos 
de descontração e prazer.

São pessoas comuns 
que se dedicam em seus ofí
cios durante o dia, mas a noite 
chegam com um gostoso sor
riso no rosto esperando minha 
aula, e claro, eu os espero 
para passar tudo o que sei e 
aprender.com cada um deles.

E uma troca muito 
significativa. Sem contar as 
gargalhadas, as brincadeiras 
e, principalmente, o vínculo 
que acontece naturalmente.

Para você que sempre 
teve vontade de entrar em uma 
aula de ballet, jazz, dança do 
ventre, dança de salão, mas 
nunca teve coragem eu digo* 
Permita-se, vai valer a pena!

Editorial
Um projeto mais 

do que especial foi o tema 
principal do Notícias de 
Lençóis desta sem ana.

O "Espaço Ami- 
uma iniciativa que 

aos poucos está transfor
mando a cidade de Borebi.

Crianças e adoles
centes que antes nào tinham 
oportunidade de comer um 
lanche no M cD onaid’s, 
por exem plo, hoje par
ticipam de diversas a ti
vidades recreativas pro
porcionadas pelo projeto.

A assistente social. 
Aparecida de Cássia Bar
bosa de Moraes, concedeu 
uma entrevista ao jornal 
e explicou como funciona 
0 programa no município

Ela contou que o 
maior objetivo do proje
to é fortalecer os víncu
los de amizade e respeito 
entre os alunos, além de 
estreitar os laços fam i
liares fe s ta s  crianças.

E basicamente um 
serviço de convivência onde 
alunos de 6 a 12 anos parti
cipam de atividades como 
música, dança, teatro, yoga, 
artes, informática, educa
ção física, entre outros.

Ver crianças prati
cando o yoga e ensaiando 
para uma apresentação es- 
pecialmenie preparada para 
os pais é sem dúvida um 
trabalho digno de holofotes.

O futuro da nação 
está na educação que o

governo oferece aos bra
sileiros, por isso projetos 
como este são de grande 
valor para a sociedade.

Atualmente são 120 
crianças atendidas pelo Es
paço Amigo e como a pro
cura é grande, a equipe téc
nica já  pensa em ampliar o 
atendimento para beneficiar 
mais meninos e meninas.

Também nesta edi
ção ouvimos as reivindica
ções de alguns moradores do 
distrito de Alfredo Guedes.

Eles alegam  que 
existem  alguns p rob le
mas que p rec isam  de 
m ais a ten ção  da A d 
m in is tra ç ã o  P ú b lic a .

Transporte, medidas 
para prevenção de alaga

mentos e mais funcionários 
trabalhando na Saúde são 
algumas das reclamações 
dos moradores do distrito.

Agora cabe às au
toridades averiguar a si
tuação do local e tomar 
as providências de acordo 
com a necessidade do ci
dadãos de Alfredo Guedes.

Veja ainda; Lwart 
anuncia balanço r 
vestimentos em b-. 
da população; Dep; 
precisa ser tratada 
panhada por um mé. v 
pecialista; Izabel Zn. 
está a frente da Ginu,»tiwa 
Rítmica em Lençóis; André 
e Matheus abrem o cora
ção e contam sua história 
e muito mais. Boa leitura!

O cacheado

Gisele Aparecida Pereira da 
Silva é escritora e blogueira.

A garotada da rua 
inteira se escondia quando 
a terrível carrocinha dobra
va a esquina, de modo im
ponente, com o "CACHE
ADO” na sua condução.

Alguns diziam que 
ele tinha um pacto com o 
"velho tinhoso” ; outros 
diziam que ele era um po
deroso feiticeiro; alguns 
mais racionais discursavam 
sobre a possibilidade de ele 
ser um andarilho apenas.

Mas a maioria, in- 
contestavelmente, não tinha 
dúvidas ao dizer que ele era 
a pessoa mais atemorizante 
que já haviam conhecido.

Era um negro mui
to forte e de longe to 
dos nós víam os que ele 
nunca parava de sorrir.

Tinha uma cabelei
ra muito grande e cache- 
ada, podendo se ver que 
andava muito no sol em 
razão dos fios de cabelo 
queimados que davam a ele 
um aspecto meio estranho.

E ra m u ito  a lto  
e an d av a  com  roupas 
um  ta n to  d e s e n g o n 
çadas e e s fa rra p a d as .

Em sua carroça , 
inúm eras coisas sa ltita 
vam para lá e para cá, fa
zendo um barulho pecu

liar para cada metro que 
alcançava, sem contar nas 
dezenas de cães que v i
viam ao redor do veículo.

Eu nunca soube 
realmente o que ele fazia 
ou o que tanto conversa
va com as pessoas, pois 
com a simples menção de 
sua chegada, todos nós, 
meus amigos e eu, saía
mos correndo como doidos.

As vezes me escon
dia debaixo da cama ou 
dentro do guarda-roupa, es
pecialmente se eu havia fei
to alguma traquinagem por 
aqueles dias, pois minha 
mãe sempre gritava: "Vou 
mandar o CACHEADO te 
levar com ele na carroça... 
você que não tome jeito  
menina... senão vai ver!” .

Hoje medito sobre 
todas essas pessoas que 
passam por nossa vida e 
de alguma forma dela parti
cipam, nos proporcionando 
medos, tristezas, amizades, 
alegrias, irritações, entre 
outras tantas experiências.

Como pode o CA
CHEADO ter uma partici
pação tão forte em minha 
infância e eu nem saber 
quem ele era de verdade?

Chego à conclusão 
que talvez seja um “algo” 
natural em nossas vidas. 
Uma espécie  de m ági
ca realizada pelo decur
so implacável do tempo.

G randes pessoas 
passaram por minha vida,

a judando-m e de a lg u 
ma forma. Algumas com 
amizade, paixão e amor, 
enquanto outras, raiva, 
medo e traição, indo em
bora do mesmo modo que 
chegaram : suavem ente, 
sem estardalhaços. Sem
pre, porém , deixando- 
-m e um a p ren d iz ad o .

Acho que pesso
as são como livros e o 
mundo uma grande b i
b lio teca  abarro tada  de 
todo 0 tipo de literatura.

Cada pessoa que 
vem ao nosso encontro é 
como um livro novo que 
dedicaremos uma porção 
de nosso tempo para ler 
e aprender, para depois 
devolvê-lo à biblioteca, 
pois nào se pode prendê- 
-lo junto a nós, do mesmo 
modo que não se pode im
pedir a correnteza da vida 
ou a m archa do tempo.

Por isso é bestei
ra tentar mudar alguém, 
pois não se pode mudar 
0 final de um livro, a me
nos que você seja o autor.

Tudo que se pode 
fazer é mudar nossa pró
pria h istória e entender 
essa lim itação dentro de 
nós, é o p rin c íp io  da
quilo  que acred ito  ser 
to le râ n c ia  e re sp e ito .

E-mail:
gpensadora^gm all.com

Blog:
wwwgpensadontbloespoLconi.br
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Educação é o caminho para transformação do país, defende Dilma
Ao participar, no início 
desta sem ana, de ceri
mônia de formatura do 
Program a N acional de 
Acesso ao Ensino Técni
co e Emprego (Pronatec),

em Governador Valadares 
(MG), a presidenta Dil- 
ma Rousseff disse que é 
preciso garantir igualda
de de oportunidades de 
formação aos cidadãos

e destacou a
como o caminho para 
transform ação do pais. 
A cerimônia oficializou 
a capacitação de 1.254 
alunos de baixa renda.

Ancine vai investir RS 400 milhões em produção nacional
A Agência Nacional do 
C inem a (A ncine) vai 
in v e s tir  R$ 400 m i
lhões do Fundo S e to 
rial do A udiovisual na 
am pliação da produção 
do conteúdo nacional.

0 que rep resen ta  p ra 
ticam ente 0 dobro dos 
recursos usados aplica
dos pela instituição no 
ano passado nessa área. 
A inform ação foi dada 
anteontem  pelo p re s i

dente da Ancine, Manoel 
Rangel, na abertura do 
sem inário Políticas de 
(Tele) C om unicações, 
do qual participaram re
presentantes do governo 
e da iniciativa privada.

STF retoma julgamento de novos recursos do processo do mensalào
O Suprem o T ribunal 
Federal (STF) retomou 
ontem o julgamento dos 
novos recursos da Ação 
Penal 470, o processo do 
mensalào. Os ministros 
vão decidir se os conde

nados que tiveram qua
tro votos pela absolvição 
no crim e de form ação 
de quadrilha, durante o 
julgamento principal em 
2012, poderão ter as con
denações revistas. Se as

argumentações dos réus 
forem aceitas, a decisão 
poderá diminuir as penas 
de nove condenados que 
estão presos por crimes 
em que não cabem mais 
recursos, como corrupção.

Ex-diretor de Segurança do Carandiru diz que Rota chegou atirando

A segunda testemunha de 
acusação a ser interrogada 
na tarde da última segim- 
da-feira no julgamento do 
Massacre do Carandiru foi 
Moacir dos Santos, que era 
diretor da Divisão de Segu
rança e Disciplina da Casa

de Detenção do Carandiru e 
substituto imediato do então 
diretor do presídio, José Is
mael Pedrosa. Em seu inter
rogatório, Santos disse que 
0 massacre que ocorreu no 
Pavilhão 9 da extinta Casa 
de Detenção do Carandiru

nào foi provocado por um 
confronto entre policiais e 
detentos, pois os presos nào 
portavam armas de fogo. 
"Nào sei quem atirou, se foi 
a Rota, se foi o Gate. Mas 
quem chegou atirando lá 
embaixo foi a Rota”, disse.

Obama condena >iolência na Venezuela
O presidente norte-ame
ricano B arack Obama 
condenou a violência na 
Venezuela e apelou ao go
verno do pais para que

os manifestantes presos 
sejam libertados. Para 
Obama, a violência na 
Venezuela é "inaceitá
vel” e os Estados Uni

dos, juntaraente com a 
O rganização dos Esta
dos Americanos (OEA), 
pedem que o governo do 
país promova o diálogo.

http://www.noticlasdelencols.com.br


CIDADES

44

3
Espaço Amigo” proporciona inclusão social de crianças e adolescentes em Borebi

I
A Prefeitura Municipal da cidade apoia a iniciativa do setor de assistência social em busca do fortalecimento dos vínculos familiares

as oficinas com o objetivo 
è de realizar no final do ano 
2 um grande festival de dança 

'  I  e teatro, onde toda a comu- 
s nidade poderá participar.

ElderIbanhcz

Crianças felizes e 
satisfeitas com o trabalho 
da equipe do Projeto Espaço 
Amigo. Esta é a realidade al
cançada na cidade de Borebi 
(cerca de 19 quilômetros de 
Lençóis Paulista) através de 
um serviço efetivo e de qua
lidade junto à população.

O p ro je to  re c e 
beu este nome porque 
oferece um espaço para 
crianças e adolescentes 
fortalecerem seus víncu
los de amizade e respeito.

Trata-se de um servi
ço de convivência onde alu
nos de 6 a 12 anos participam 
juntos de diversas atividades.

A iniciativa, mantida 
pela Prefeitura de Borebi 
com recurso estadual e fe
deral, tem como principal 
objetivo a formação integral 
e integrada de meninos e 
meninas por meio do apoio 
escolar, bom desempenho, 
fortalecim ento das rela
ções familiares e sociais e 
o resgate da autoestima.

Atividades lúdicas, 
culturais e esportivas, como 
forma de expressão, intera
ção, aprendizagem, sociabi
lidade e proteção social tam
bém fazem parte do projeto.

A Gestora da Assis
tência Social do Município 
de Borebi e coordenadora 
do projeto, Aparecida de 
■^ssia Barbosa de Mora
es, explicou algumas par
ticularidades do programa.

O acolhim ento e 
a inclusão social destas 
crianças e adolescentes são 
elementos exiremamente 
importantes para o sucesso 
do empreendimento “Bus
camos as trocas culturais 
e de vjvèncias, desenvol
vimento do sentimento de 
pertença e de identidade, 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e o incentivo a 
socialização e a convivên
cia com unitária” , acres
centa a assistente social

Com uma equipe 
gmltidisciplinar e profissio- 

Ts qualificados, as metodo
logias e práticas pedagógicas 
são avaliadas regularmente 
nas Horas de Trabalho Peda
gógico Coletivo (HTPCs) e 
Reuniões de Planejamento.

Pedagogos, profes
sores de música, dança, tea
tro, yoga, artes, informática, 
educação física, entre outros 
profissionais, estabelecem 
uma relação de confiança e 
aprendizado com os alunos.

A equipe técnica é 
formada por; Tatiane Ve- 
náncio (Coordenadora Pe
dagógica); Erica Sardinha 
(Música); André Estrella 
(Dança); Silvana Poloniato 
(Artes); Giovana Biazon (In
formática); Débora Gomes 
(Educação Física); Eiisan- 
gela Pereira, Roseli Caput- 
ti, Liliene Lima e Zucleide 
Romano (Apoio Escolar); 
Willian Severino (PAF -

Apitrecifia de Cássia Barbosa de Moraes ao lado dos alunos do projeto na entrada da Prefeitura de Borebi

Nicolly e Monique na retrcaqão de pintura facial Peqa de teatro infantil realizada na Lancha Acústica

Projeto "Espaço Amigo" a cada mês aborda um tema diferente que envolve questões sõcio-ambientais

Programa SESI-SP Atleta 
do Futuro); Marcos Ven- 
ditti (Yoga); Miriam Alves 
(Teatro-Cia. Mandrágora); 
Monaliza Reis (Inspetora); 
Márcia Venâncio (Servi
ços Gerais); Simone Leão 
(Coordenadora do CRAS - 
Centro de Referência de As
sistência Social); e Juliana 
Souza (Psicóloga do CRAS).

O desenvolvimento

de projetos mensais com le
mas variados ajuda os alunos 
a se integrarem em um sis
tema de jornada ampliada, 
que engloba assuntos do co
tidiano que são destaques na 
mídia, datas comemorativas, 
culinária, artesanato, etc.

A coordenadora con
ta ainda que desde 2011 está 
acompanhando as ações do 
projeto, e que o mesmo tem

se fortalecido por conta do 
apoio e confiança do prefeito 
Manoel Frias e da parceria 
com o Setor de Educação. 
“A maioria dos professores 
são contratados pelo Setor 
de Educação através de con
curso público, outros pro
fissionais por contraio tem
porário, através de processo 
licitatório”, revela Cássia.

Atualmente o pro

grama atende 120 crianças 
e devido a crescente pro
cura da população, existe 
uma lista de espera para que 
novos integrantes possam 
participar das atividades.

Em 2014, o projeto 
tem planos para expandir a 
faixa etária das crianças que 
são atendidas e pretende de
senvolver diversas ativida
des mensais, intensificando

Um projeto de todos

O projeto “Espa
ço Amigo” é uma inicia
tiva que tem sido mar
cado por muita união e 
amor na cidade de Borebi.

Presenciar crianças 
praticando yoga para adqui
rirem mais concentração ou 
preparando receitas caseiras 
na companhia de voluntários 
que apoiam este trabalho é 
sem dúvidas um exemplo 
para toda a sociedade.

A participação dos 
pais é essencial no desen
volvimento e acompanha
mento das atividades. “Os 
pais são nossos grandes par
ceiros e incentivadores. Eles 
acompanham e realmente 
participam das atividades, 
tais como as oficinas de 
culinária, horta educativa, 
reuniões, etc”, afirma C ássia.

“O ano passado al
guns pais participaram das 
oficinas de culinária, en
sinando aos membros do 
projeto algumas receitas e 
neste ano darão continui
dade. Tivemos também no 
ano passado um voluntá
rio que ensinou capoeira”, 
ressalta a coordenadora.

O tema do projeto 
neste mês é “Construindo 
Nossa Identidade” , com 
atividades perm anentes 
como artes, educação físi
ca, dança, inglês, informá
tica, apoio escolar, músi
ca, yoga, formação teatral, 
vivência, culinária, jogos, 
leitura, passeio e filme.

Já para próximo, mês 
0 tema abordado será “Agua 
Fonte de Vida” que além das 
atividades permanentes, pro
porcionará mais informação 
e conscientização sobre a im
portância da água para a vida

Todos os cidadãos 
possuem o dever de divul
gar e apoiar um projeto 
como este, já que o futu
ro ceriamente estará nas 
mãos destas crianças que 
hoje são educadas em um 
contexto que envolve ci
dadania e respeito mútuo.

Cássia ainda lembra 
que o trabalho realizado pe
los profissionais que partici
pam do projeto visa o futuro 
das crianças e adolescente no 
município. “As atividades 
realizadas são de caráter pre- 
\'entivo e proativo, de modo a 
garantir aquisições progres
sivas aos seus membros”.

A construção de um 
mundo melhor acontece 
quando pessoas se unem em 
busca de um mesmo pro
pósito. “Vale a pena acre
ditar que é possível viver 
em harmonia num espaço 
onde a amizade, o respei
to e o amor prevalecem”, 
finaliza a coordenadora.

Lwart comunica balanço dos investim entos realizados em benefício da população

Com sólido relacio
namento na comunidade lo
cal, o Grupo Lwart anunciou 
o balanço dos investimentos 
realizados no ano passado na 
forma de repasses via pro
jetos de incentivos fiscais, 
projetos próprios e inicia
tivas que colaboram para a 
inserção social na comuni
dade de Lençóis Paulista.

O lev an tam en to  
mostra que foram destina
dos cerca de R$ I milhão 
que beneficiam  d ire ta 
mente a comunidade onde 
a empresa está presente.

O valor de R$ 241 
mil foi aplicado nas inicia
tivas próprias como o Pro
jeto Formação de Lideres. 
Outros R$ 434 mil foram 
para ações culturais, espor

tivas e sociais coordenadas 
por instituições públicas ou 
filantrópicas da região de 
Lençóis, como a Hora do 
Conto, Escolinha de Bas
quete - ALBA (Associação 
Lençoense de Basquete
bol) e 0 Coral Municipal.

Os cerca de R$ 326 
mil restantes foram repas
sados via projetos de in
centivos fiscais como Lei 
R ouanet. P roac/Pronac 
e Fumcad, como a cons
trução do Teatro Munici
pal de Lençóis Paulista.

“A cultura do Grupo 
é a de cooperar com inicia
tivas sociais e projetos que 
beneficiem a comunidade. 
Poder contribuir para a his
tória da nossa região por 
meio de educação, cultura 
e cidadania é uma forma de 
participar diretamente do

desenvolvimento da nossa 
comunidade”, afirma Car
los Renato Trecenti, pre
sidente do Grupo Lwart.

Projetos Próprios

O Projeto Formação 
de Líderes, criado em 2002, 
já formou mais de 300 jo
vens do ensino médio de 
Lençóis Paulista e região.

O programa de trei
namento busca criar opor
tunidades para que os jo 
vens possam desenvolver 
seu potencial de liderança e 
oferece condições para exer
citá-la de maneira positiva.

A cada ano, adoles
centes de 13 a 16 anos são 
selecionados nas escolas 
particulares e públicas por 
meio de fichas de inscri
ção, dinâmicas em grupo

e entrevistas para partici
parem do programa, que 
tem duração de dez meses.

Durante este perí
odo, os alunos têm encon
tros de duas a três vezes por 
semana com aulas teóricas 
e práticas sobre comunica
ção, política, técnicas de 
negociação, trabalho em 
equipe, planejamento, va
lorização individual e do 
estudo, responsabilidade in
dividual e raciocínio crítico.

A outra iniciativa, o 
“Projeto Escola”, proporcio
na aos jovens do ensino tún- 
damental de escolas públicas 
e particulares de Lençóis, 
oportunidades de visita às 
instalações do Grupo Lwart 
e de reflexão sobre o seu po
tencial com objetivo de in
centivar os estudos e estimu
lar alternativas de formação

profissional, contribuindo 
para a descoberta vocacional 
e 0 entendimento das práti
cas sustentáveis do Grupo.

Projetos na Comunidade 
Teatro Municipal

O Teatro Municipal 
de Lençóis Paulista começou 
a ser construído em setem
bro de 2009. Desde 2010, 
o Grupo Lwart contribui 
com a construção por meio 
de repasses destinados via 
lei de incentivo do gover
no federal (Lei Rouanet).

A lei permite que 
os repasses sejam deduzi
dos no Imposto de Renda. 
Somados os repasses já re
alizados em anos anterio
res, a empresa contribuiu 
com cerca de R$ 502 mil. 
Somente no ano de 2013, o

repasse foi de R$ 207 mil.
O teatro será o cen

tro de um complexo de 
cultura e lazer para a co
munidade em luna área de 
dois mil metros quadrados.

Fundo dos D ireitos da 
Criança e do Adolescente

O Grupo Lwart tam
bém contribui para a for
mação e desenvolvimento 
de jovens com repasses por 
meio do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente na comu
nidade onde está presente.

Em 2013 foram des
tinados R$ 53 mil a pro
jetos sociais e culturais de 
jovens considerados em si
tuação de risco. Os valores 
são deduzidos do Impos
to de Renda da empresa.
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Moradores do distrito de Alfredo Guedes fazem reivindicações
A lg u n s  m o r a d o r o r e s  p r o c u r a r a m  o jo r n a l  p a ra  e x p o r  p r o b le m a s  e n fr e n ta d o s  no lo c a l

esíá cedendo m  local

A lfredo  G uedes 
faz parte da Administra
ção Pública de Lençóis.

Para alguns m o
radores do local, o distrito 
ainda necessita de vários 
investimentos no comércio.

A tualm ente, eles 
acreditam que a escassez de 
horários do transporte público, 
a falta de incentivo aos jovens 
para inserção dos mesmos 
no mercado de trabalho, e a 
carência de profissionais de 
plantão na Saúde aos finais 
de semana, são problemas que 
precisam de mais atenção das 
autoridades responsáveis.

De acordo com os 
moradores, muitos Jovens 
reclamam não conseguir em
prego devido ao fato de que os 
horários do transporte no dis
trito são inconvenientes para 
entrada e saída nas empresas, 
dificultando a contratação.

Eles acrescentam 
que em dia de pagamento 
para pensionistas, o trans
porte oferecido sai do dis
trito às 7h30 e só retoma às 
12h30, gerando cansaço e 
indignação aos aposentados.

Para situações de 
emergência da Saúde, apenas 
uma Kombi da Assistência 
Social atende casos que en
volvem pessoas acamato, ca- 
deirantes ou que sofrem com 
algum problema mais grave.

Em relação à limpe
za da cidade, a maioria das 
pessoas não possuem recla
mações. O único detalhe seria 
o fato de que a Diretoria do 
Meio Ambiente precisaria 
firmar uma parceria com a 
Educação para conscientizar 
as crianças e famílias sobre a 
importância da coleta seleti
va e da proteção ambiental.

Eles fazem questão 
de ressaltar que a manei
ra como é feita a coleta de 
lixo causa diversos trans
tornos para a população.

Os sacos e sacolas 
de lixo, retirados dos lugares 
altos como lixeiras e muros, 
são dispostos no chão para 
facilitar a coleta do cami
nhão que vem de Lençóis.

O problema surge 
quando os resíduos ficam 
vulneráveis aos animais do
mésticos que espalham a 
sujeira pelas ruas do distrito.

Outra situação apon
tada é em relação as chuvas. 
Os estragos na parte baixa 
de Alfredo Guedes são cons
tantes devido as enxurradas 
que descem da parte alta.

M uitas vezes a 
água invade as residên
cias que ficam localizadas 
na rua XV de Novembro.

As ruas 7 de Se
tembro, José Lourenço da 
Silva e São Paulo também 
são constantemente dani
ficadas pelas inundações.

Ées alegam que as ruas 
são de paralelepípedo e que

não existem bueiros suficien
tes para o escoamento da água

Os moradores afir
mam que estão reivindican
do serviços básicos como 
transporte para pessoas 
que queiram investir em 
sua carreira profissional.

Sobre a segurança pú
blica do local, eles admitem 
que o serviço é eficaz, porém 
sentem a necessidade de mais 
proteção durante a madruga
da e aos finais de semana.

“Acreditamos que 
nossas necessidades são pautas 
na ata da Câmara Municipal, 
mas as ‘burrocracias’ são tão 
grandes que sempre nos resta 
apenas esperar. O secretário 
de Esporte está mais presente 
entre nós, assim como rarís- 
simas vezes a prefeita Bel e 
sua comissão, já que as visitas 
dela são feitas mais na parte 
baixa de Alfredo Guedes”, 
finalizam os moradorores.

Em nota, a Prefeitu
ra de Lençóis ainda não se 
manifestou sobre as reivin
dicações dos moradores de 
Alfredo Guedes. Continua
remos acompanhando o caso.

Reivindicação de moradores é atendida pela Prefeitura
Da redação

A prefeita Bel Lo- 
renzetti recebeu no início 
deste mês uma informação 
da Secretaria da Habitação 
do Estado de São Paulo so
bre a liberação da primei
ra parcela, no valor de R$ 
126.120,38, para a constru
ção de muros de arrimos no 
bairro Maestro Júlio Fer
rari em Lençóis Paulista.

O pedido foi feito 
pela prefeita Bel, e pelo vice

Marise, em uma audiência 
com 0 governador Geraldo 
Alckmin, em março de 2013.

De lá para cá, foram 
elaborados projetos que irão 
atender a 54 famílias e be
neficiarão 97 residências do 
bairro que há bastante tempo 
necessitava desta melhoria. 
O assunto já era pauta de rei
vindicações dos moradores.

O custo total do 
projeto está orçado em RS 
1.051.003,16, sendo que 
deste valor, a contrapar

tida da Prefeitura é de RS 
210,200,63. O valor da pri
meira parcela representa 
15% do valor total da obra.

Este recurso faz 
parte do Programa Espe
cial de Melhorias (PEM) 
voltado para benfeitorias 
em conjuntos habitacio
nais antigos do Estado.

A lic itação  para 
contratação de empresa es
pecializada para execução 
das obras de construção dos 
muros de arrimo no coniunto

habitacional já foi publica
da no site da Prefeitura e o 
valor máximo estabeleci
do é de RS 1.051.003,16.

Bel com em orou 
esta conquista e informou 
que os moradores recebe
rão um comunicado sobre 
as obras. “Trata-se de uma 
grande vitória individual e 
também coletiva, uma vez 
que esta era uma antiga 
reivindicação dos morado
res do bairro, e que agora 
será atendida”, finalizou.

Coluna da 
T ran sp arê n cia

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

O SAAE de Lençóis abriu licitação que tem por objeto 
a aquisição de válvulas diversas em ferro fundido e 
extremidades, para instalação nas redes das bombas 
de água tratada que ligam a ETA aos reservatórios do 
aimoxarifado e do Jardim Príncipe. A sessão de pregão 
será realizada às 9h30 do dia 27 de fevereiro de 2014.

A Prefeitura toma pública o leilão para venda de veí
culos usados (Caminhão Ford F-750 - preço mínimo 
R$ 13.700,00 / Trator Esteira Catterpillar D-4 - preço 
mínimo R$ 50.700,00) e equipamentos inservíveis 
usados da Municipalidade. A sessão das ofertas e lan
ces será procedida às 1 Oh do dia 6 de março de 2014.

O pregão da licitação que tem por objeto o regis
tro de preços para aquisição de gasolina (80.000 
litros) para a frota da M unicipalidade, a ser en
tregue a granel e depositado em tanque da Pre
feitura, pelo período de 12 (doze) meses, foi rea
lizado às lOh do dia 18 de fevereiro de 2014.

Para aquisição de um caminhão zero quilômetro à 
frota de veículos do SAAE, conforme especifica
ções técnicas contidas no edital foi aberto licitação 
na modalidade pregão presencial. O valor má.\im(^ 
estabelecido para esta licitação é de R$ 239.000.OrT 
e a sessão será às 9h do dia 26 de fevereiro de 2014.

As in fo rm açõ es ac im a fo ram  o b tid as dos atos o fíd a is  do 
D iário  O fic ia l do Estad o , P o rta is  T ran sp arên c ia  da 

P re fe itu ra , C âm ara , SA A E , IP R EM  e CM FP.

SAUDE

A depressão atinge cerca de SVo da população mundial e precisa de tratamento adequado
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão atualmente

ElderIbanhez

A ex-apresentado
ra de TV Hebe Camargo, 
antes de falecer aos 83 
anos, declarou em um de 
seus programas que “vivia 
a vida de maneira muito 
intensa e não tinha tem 
po para ter depressão” .

Na verdade ela não 
acreditava que era possível 
uma pessoa se entregar a 
depressão, já que a vida era 
muito bonita para ser des
perdiçada com “frescura” 
ou falta de vontade de viver.

Tanto paça e la , 
quanto para milhões de 
pessoas neste mundo, a de
pressão muitas vezes não 
recebe a atenção necessá
ria e, consequentemente, 
parece ser uma situação 
que acomete apenas pesso
as fracas e problemáticas.

De acordo com o 
médico psiquiatra, Carlos 
Augusto Ávila Hueb, a 
depressão “é o estado de 
tristeza contínua durante 
longos períodos de tempo”.

Em m u ito s  c a 
sos, não existe nenhum 
fato específico que de
sencadeie a depçessão.

Segundo a OMS ela 
está entre as três doenças 
que mais agravam a quali
dade de vida das pessoas.

O médico Carlos 
Hueb, nasceu em Macatu-

O>

Doutor explica os sintomas que envolvem a depressão

ba e se formou na Univer
sidade de Alfenas (MG).

Com especialização 
em Psiquiatria pela Institui
ção Heidelber de Curitiba 
(PR) - uma das mais con
ceituadas do país na área - 
ele explica que a depressão 
pode ser identificada atra
vés de diversos sintomas.

Tristeza, choro fre
quente, apatia, ansiedade, 
angústia, desespero, grande 
irritação, falta de sentimen
to, tédio, culpa, diminuição 
de desejo sexual, perda ou 
aumento de apetite, fadi-

Caso de dengue é confirmado na cidade

A Diretoria de Saú
de confirmou dois casos de 
dengue neste mês. Trata-se 
de um casal, ambos de 45 
anos, moradores do Ce- 
cap, e que estiveram em 
Boa Esperança do Sul.

Para prevenção de

novos casos, a Vigilância 
Epidem iológica realiza
rá o bloqueio com busca 
ativa nas quadras próxi
mas à residência do casal.

E ste  ano já  fo 
ram  q u a tro  n o t i f i c a 
ções de dengue, sendo 
duas n egativas e duas 
positivas (im portadas).

ga, desânimo, baixa au- 
toestima, incapacidade e 
vergonha, são alguns dos 
principais sintomas que po
dem evidenciar a doença.

Existem  tam bém 
pessoas que podem desen
cadear a doença devido a 
fatores biológicos, genéticos 
e neuroquímicos que pesam 
sobre a pessoa depressiva. 
“Normalmente uma pessoa 
se toma depressiva por per
der algo ou alguém, como 
no caso da morte de um ente 
querido, perda de empre
go, perda do local de mo
radia, perda de status, entre 
outros”, acrescenta Hueb.

Vale ressaltar que a 
“tristeza comum” é passa
geira e deixa de interferir 
na vida de um indivíduo 
assim que seus fatores cau
sadores são solucionados.

Já no caso de um 
paciente com depressão, 
episódios sazonais de tris
teza, aparecem sem qual
quer motivo e deixam a

pessoa completamente de
bilitada emocionalmente.

Pessoas que apresen
tam quadros significativos 
de depressão precisam ser 
acompanhadas por um mé
dico e, em alguns casos, os 
medicamentos devem fazer
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parte do tratamento. “E ne
cessário também ajuda dos 
parentes mais próximos, pois 
ao contrário do que se pensa, 
depressão não é preguiça 
ou falta de força de vonta
de”, saliente o psiquiatra.

A depressão também 
pode atingir crianças peque
nas. Elas aceitam a doença 
como algo próprio do seu 
jeito de ser e, embora este
jam sofrendo, não sabem que 
aqueles sintomas são resulta
do de um problema mais gra
ve e que pode ser aliviado.

Os pais, de modo 
geral, custam a dar conta 
de que os filhos precisam 
de ajuda. A criança tem di
ficuldade para expressar que 
está deprimida, não sabe no
mear as próprias emoções. 
“Atualmente a depressão em 
crianças e adolescentes tem 
alto nível de incidência na 
comunidade escolar. Além 
disso, o famoso bullying 
pode causar anorexia ner
vosa e bulimia”, alerta Hueb.

O tra ta m e n to  é 
essencialm ente m edica
mentoso. São encontrados 
mais de 30 antidepressivos 
disponíveis e, ao contrário 
do que alguns temem, as 
medicações não são como 
drogas que deixam a pessoa 
eufórica e provocam vício.

A terapia é simples 
e, de modo geral, não inca
pacita ou entorpece o pa
ciente. “Alguns pacientes 
precisam de tratamento de 
manutenção ou preventivo 
durante anos ou pela vida 
inteira para evitar o apareci

mento de novos episódios de 
depressão”, revela o médico.

Depressão e o 
comportamento suicida

Inúmeros fatores já 
foram identificados como 
precipitantes dos compor
tamentos suicidas: cons
tituição genética, fatores 
culturais, doenças mentais 
e físicas crônicas, incurá
veis e causadoras de grande 
sofrimento, perdas afetivas 
ou materiais, reais ou sim
bólicas, isolamento social ou 
condições de vida adversas.

De m aneira  g e 
ral, as taxas de suicídio 
dos hom ens são m aio
res que as das mulheres.

Depressão, alcoolis
mo e esquizofrenia são os 
transtornos mentais mais fre
quentemente associados aos 
comportamentos suicidas.

Tomados em con
junto, estes três transtor
nos têm sido observados 
em mais de 80% de to
dos os casos de suicídio.

O suicídio é uma si
tuação de crise na vida que 
é absolutamente evitável. E 
uma eventualidade que ocor
re geralmente na vigência 
de uma doença mental e é 
importante que cada cidadão 
se sinta responsável pelo vi

zinho ou parente que p? 
por um problema destr ní\^

E c o m p io v a d o  
que a m aioria das p.:s 
soas que tentam  o su i
cídio não quer morrer.

São pessoas que pre
cisam de ajuda para mudar 
uma situação ou escapar de 
um problema, pois não en
xergam nenhuma solução.

“ Há estudos com 
pessoas que tentaram sui
cídio por um método muito 
letal e que estão próximas 
da morte. Elas são entre
vistadas neste momento e 
a imensa maioria fica de
sesperada quando perce
be que vai morrer e que 
é irreversível” diz Hueb.

A Organização Mun
dial de Saúde estima que até 
2030 a depressão será a do
ença mais comum do mun
do, afetando mais pessoas 
do que qualquer outro pro
blema de saúde, incluindo 
câncer e doenças cardiacas.

O médico psiquia
tra finaliza deixando uma 
mensagem importante para 
aqueles que sofrem com este 
problema: “Fique alento 
aos sintomas, procure um 
médico de sua confiança e 
se dedique ao tratamento. 
Com disciplina e dedicação, 
é possível controlar a doen
ça e ter uma vida normal”.

Agentes comunitários de saúde participam de reunião

Da redação

A reunião do Con
selho Municipal de Saúde, 
que antecede a prestação 
pública de contas, acon
teceu no auditório da Câ
mara de Vereadores neste 
mês, e contou com a pre
sença dos agentes comuni
tários de saúde da cidade.

A in ic ia tiva  faz 
parte da grade do Cur
so de Formação Técnica 
para agentes comunitários.

Além de saber tudo 
sobre a aplicação de recursos 
da Saúde em 2013 e enten
der a atuação do Conselho 
Municipal para a gestão pú
blica, os profissionais tam
bém puderam tirar dúvidas.
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Ginástica Rítmica em Lençóis ganha força com o trabalho de Izabel Zacarias
A modalidade que hoje é praticada por meninas e meninos se destaca pela beleza e sutileza dos movimentos

Equipe adulta de GR que representa Lençóis Paulista

EldcrIbanhcz

Sempre em época 
de Olimpíadas, é comum 
presenciar diversos atletas 
brasileiros se destacando em 
modalidades esportivas que 
não são tão comuns no país.

AGinástica Rítmica 
(GR), apesar de não ser tão 
popular, aos poucos tem con
quistado cada vez mais o seu 
espaço entre meninas e, re- 
centemenle, até meninos, que 
sonliam em seguir uma car
reira de sucesso como atletas.

Em 1962 a Fede
ração Internacional de Gi
nástica (FIG) reconheceu a 
GR como um esporte. Nos 
anos seguintes começaram 
a ‘.cr realizados os primei- 

campeonatos mundiais 
jVromovidos pela FIG.

No Brasil, a modali
dade foi introduzida pela pro
fessora húngara, Ilona Peu- 
ker, que mudou-se para o Rio 
de Janeiro na década de 50 e 
ministrou vários cursos para 
profissionais da educação.

Ela fomiou na época, 
a primeira equipe competi
tiva de GR chamada Grupo 
Unido de Ginastas (GUG) 
e o Brasil participou pela 
primeira vez em um cam
peonato mundial com uma 
ginasta daquele grupo.

Entre os aparelhos 
que são utilizados pelas gi
nastas, estão a corda, arco, 
bola, maças e fila. Estes 
aparelhos possuem medi
das padrões e as regras para 
realização de competições 
estão definidas no Código 
de Pontuação da FIG.

Em Lençóis Paulista, 
Izabel Zacarias é quem está 
à fi^ente do treinamento das 
meninas que praticam GR.

Izabel nasceu em 
Macatuba e é formada em 
Educação Física. Ela conta 
que quando era criança não 
teve a oportunidade de pra
ticar atividades esportivas.

Aos 24 anos co
meçou a fazer parte da 
Banda Marcial Zillo Lo- 
renzetti. Com o passar dos

anos sentiu a necessidade 
de buscar novos desafios e 
ampliar seu conhecimento.

Em 1992, ela ini
ciou sua carreira profis
sional como professora da 
linha de frente da banda.

Foi através do traba
lho com as bandas marciais e 
com as balizas que a professo
ra também se envolveu com a 
GR, já que as duas atividades 
possuem váriassemelhanças.

No ano de 2008, 
Izabel entrou para a área da 
GR. “Decidi trabalhar com 
esta modalidade pelo encan
to, graça, leveza e precisão 
nos movimentosque são re
alizados, pois tudo somou 
muito com o trabalho que 
eu já desenvolvia com o gru
po das balizas na cidade”.

“Busquei conheci
mentos específicos através 
de inúmeros cursos de ini
ciação e em alguns deles 
inclui a participação das 
alunas, pelo fato de a GR 
ser um esporte muito com
plexo”, revela a professora.

Atualmente ela atua 
como funcionária concursada 
da Prefeitura de Lençóis e 
ministra aulas para alunos na 
faixa etária de 6 a 16 anos.

O trabalho ainda é 
recente e tem apenas cin
co anos, porém sua meta 
é alcançar cada vez mais 
conhecimento para um dia 
exercer a função de técnica 
de GR. “Exerço a função de 
professora desde a iniciação 
até as equipes que represen
tam a cidade nos campeo
natos”, explica Zacarias.

“Vejo minha profissão 
como um trabalho de grande 
responsabilidade educacional 
e sócio-cultural, pois trabalho

com crianças, adolescentes 
e jovens que necessitam de 
estímulos constantes, re
gras, disciplinas e aprendi
zagem", afirma a professora.

Ela acrescenta que 
a GR é um esporte onde o 
trabalho em equipe é es
sencial e depende de uma 
relação de confiança entre 
pais, alunos e professores.

As aulas de iniciação 
são realizadas nas Emefs Prof 
“Lina Bosi Canova” e ProP 

Idalina Canova de Barros”. 
Os treinamentos específicos 

para campeonatos ocorrem 
na Idalina”, ressalta Zacarias.

A pesar das d ifi
culdades e do alto custo 
dos materiais e uniformes, 
a GR está ganhando força 
no município e aos poucos 
as ginastas estão obten
do resultados expressivos.

Izabel lembra que 
mesmo com a participação 
de cidades de alto nível nos 
Jogos Regionais, as atletas 
conquistaram uma boa nota. 
“Nem sempre é o local que 
fará uma boa equipe e sim a 
determinação de cada uma”.

Os títulos mais ex
pressivos da professora com 
a GR foram; vice-campeâ nos 
Jogos Regionais 2012 em 
Lins, terceiro lugar no Tor
neio de Massificação 2011 
em Piraju e vice-campeã 
em 2012 no mesmo torneio, 
terceiro lugar na prova indi
vidual de fita nos Jogos Re
gionais 2013 em São Carlos 
e quarto lugar nas provas de 
conjunto com cinco arcos 
da Copa Estadual 2013 tam
bém em Piraju, onde diversas 
equipes de nível bastante ele
vado estavam competindo.

Segundo a profes

sora, para as meninas que 
possuem o desejo de prati
car a GR é necessário “ter 
muita disciplina corporal e 
alimentar, tempo disponível 
para as aulas e treinamen
tos e, acima de tudo, amar 
a modalidade que exige de
mais e é bem complexa”.

O Brasil vem se des
tacando bastante na moda
lidade e está traçando um 
caminho que certamente trará 
bons resultados para o país 
nas próximas Olimpíadas.

Este ano as ginastas 
lençoenses irão se preparar 
para os Jogos Regionais

I
2014, pois 0 nível da prova 
será maior já que o conjunto 
de três bolas e duas fitas au
menta 0 grau de dificuldade.

“Para os que curtem 
a GR, estamos iniciando um 
novo ciclo de traballio para 
este ano e iremos incoqporar a 
Ginástica Estética de Grupo, 
pois é um trabalho magnífi
co que irá somar muito com 
o que já temos de belo. O 
mais importante para quem 
quer trilhar este caminho é 
ser persistente e nunca desis
tir, já que é um esporte que 
exige muita paciência e dedi
cação”, finaliza a professora.

Copa Cidade do Livro define semifinais
do Democratas sobre o Ressa
ca Futsal, Açaí garantiu a clas
sificação em segundo lugar 
do grupo ao ganhar por WO 
da Prefeitura de Macatuba.

A Copa Regional 
Cidade do Livro está cada 
vez mais perto da final.

O Democratas goleou 
o time de Macatuba. Com 
sua segunda derrota, os ma- 
catubenses praticamente se 
despediram da competição.

Quem também segue 
na disputa é o Açaí que garan
tiu novamente um enpate des
ta vez contra o time de Baum.

Democratas 10x2 Macatuba 
Açaí 2x2 Ressaca Futsal

O aguardado jogo 
entre Porto de Areiópo- 
lis e a Prefeitura de Bore- 
bi terminou em empate. Já 
0 Nova Lençóis empatou 
com a equipe do Cruz Azul.

Porto de Areiópolis 2x2 Borebi 
Nova Lençóis 1 x 1 Cruz Azul

Após a vitória do time

Democratas 5x2 Ressaca 
Açaí X Macatuba (WO)

A C opa C id a 
de do Livro tem os se
m ifinalistas definidos:

1 ° do Grupo E 
Prefeitura de Borebi

2° do Grupo E 
Porto de Areiópolis

1° do Grupo F
Democratas

2° do Grupo F 
Açaí

Ontem aconteceu 
o primeiro confi*onto da se
mifinal. A grande final da 
competição acontecerá na 
próxima quinta-feira, 27.

CULTURA

André e Matheus serão os primeiros artistas a pisar no palco da Facilpa 2014
A dupla sertaneja lençoense vai representar a cidade com uma apresentação que promete ser inesquecível

Making-off do clipe da dupla gravado em Rotucatu

ra Cezar, interior de São 
Paulo, e revela que desde 
criança gostava de cantar.

Aos oito anos de ida
de ele cantava na Igreja, e 
acompanhando as grandes 
duplas sertanejas da época 
se apaixonou pela música.

André Gustavo Fre- 
gone é lençoense e tam
bém descobriu seu talento 
musical no coral da Igreja.

No caso de André, 
ele sonhava em ser jogador 
de futebol, mas aos 18 anos 
foi convidado para cantar em 
uma banda chamada “Alta 
Frequência” e não parou mais.

Matheus confessa 
que suas maiores inspirações 
foram duplas que fizeram 
bastante sucesso nos anos 
90 como Leandro e Leonar
do, João Paulo e Daniel e
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A ndré já  segue 
uma vertente mais pop, 
tendo como ídolos bandas 
como Paralamas do Suces
so, Skank, Jota Quest, Ci
dade Negra e Kid Abelha.

Donos de um talento 
nato, Matheus toca violão e 
atualmente está se especiali
zando em viola. André toca 
percussão e integrou por dez 
anos a Orquestra Municipal 
de Sopros Lençóis Paulista.

A dupla André e Ma
theus por terem influências 
musicais diferentes, acredi
tam que a fusão de estilos 
criou 0 que eles chamam 
de "Balada Romantística".

Por conta deste fato, 
Matheus também começou a 
ouvir outros gêneros musicais.

Há mais de sete anos 
a dulpa vem trilhando um 
caminho promissor e ao todo 
já compuseram mais de 50 
músicas com 12 gravações.

Por enquanto, nenhu
ma composição da dupla foi 
gravada por outros artistas, 
mas este é um sonho que

os meninos aguardam com 
muita ansiedade. “Tenho fé 
que um dia alguém grave 
uma canção nossa e se tome 
sucesso”, afirma Matheus.

Este ano os músicos 
irão abrir a Facilpa 2014.

O convite realizado 
pelo coordenador do evento 
José Oliveira Prado deixou 
a dupla muito contente e 
criou uma grande expectati
va. “Lençóis é nossa cidade 
e é natural que a gente queira 
fazer o melhor show de nos
sas vidas aqui”, diz Matheus.

André aproveita para 
salientar a importância de 
um evento como a Facilpa. 
“Acredito que a nossa re
gião vem crescendo no ce
nário musical e isso é muito 
bom. A Facilpa é uma das 
maiores festas do Estado 
de São Paulo e eu me lem
bro do Grupo Sereno, Luiz 
Guilhenne e Daniel, artistas 
que estavam em um gran
de momento na região e 
ganharam espaço na grade 
da festa”, acrescenta André.

“Vale lembrar que 
José Oliveira Prado sempre 
deu oportunidade para artis
tas da cidade. Minha primeira 
banda sempre teve espaço 
na festa e começamos no 
palco ao lado do Banespi- 
nha até chegarmos ao palco 
principal, isso me motivou 
muito”, agradece André.

Assim como muitas 
duplas sertanejas, eles pos
suem o sonho de dividir o pal
co com Zezé Di Camargo e 
Luciano, que hoje são ícones 
do gênero era todo o Brasil.

Apesar de ainda não 
se considerarem ura suces
so nacional, os cantores 
acreditam que com bastante 
trabalho irão alcançar um 
bom reconhecimento. “O 
sucesso é você estar feliz 
em qualquer que seja o seu 
trabalho. Se você estiver 
feliz fazendo o que gosta 
pode se dizer que você é um 
sucesso”, garante André.

Contando com bas
tante apoio da família, André 
e Matheus continuam traba

lhando com muito empenho e 
pretendem lançar em 2014 um 
novo disco intitulado “Amor 
de Corpo e Alma”, produ
zido por Ricardo Feghali 
(Roupa Nova), que segundo 
eles é um grande professor.

Para os admiradores 
que quiserem acompanhar 
a carreira da dupla André e 
Matheus, a página do Fa- 
cebook (www.facebook. 
com/duplaandreematheus) 
sempre informa novidades e 
curiosidades sobre os artistas.

“Lutem sempre, nun
ca desistam dos seus sonhos. 
Como dizia o grande poeta 
Renato Russo: o sol nasce 
pra todos só não sabe quem 
não quer”, finaliza Matheus.

André também temii- 
na deixando sua mensagem 
para aqueles que querem se
guir a carreira musical. “O 
negócio é muito sério e você 
tem que estar preparado tanto 
pro sim quanto para o não. 
Músico, cantor e compositor 
é uma profissão que vem ga
nhando respeito a cada dia”.

Eldcr Ibanhcz

Com diversos álbuns 
gravados e vídeos no You- 
Tube, a dupla André (33) e 
Matheus (37) está ganlian- 
do cada vez mais reconhe
cimento dos fas e admira
dores da música sertaneja.

Bastante conhecidos 
na região, os meninos conse
guiram aos poucos conquistar 
um espaço importante no mer
cado fonográfico regional.

A carreira dos mú
sicos foi marcada por par
cerias com diversos artis
tas como César Menotti e 
Fabiano, Daniel, Fernando 
e Sorocaba. João Bosco e 
Vmicius, Juliano Cesar, Te- 
odoro e Sampaio, Zé Henri
que e Gabriel, entre outros.

Matheus da Sil-

Programação de carnaval agita a cidade
Da redação

A Diretoria de Cul
tura de Lençóis Paulista já 
definiu a programação para 
a edição 2014 do Carnaval.

Os bailes e matinês 
serão realizados em locais 
diferentes, buscando a parti
cipação da comunidade nas 
atividades e projetos culturais.

Os locais que irão 
receber os bailes foram de
finidos em virtude da fa
cilidade de acesso da co
m unidade aos espaços.

A Banda Fina Estam
pa abre a programação no dia 
28 de fevereiro, a partir das

18h, na quadra de esportes 
do Jardim Nova Lençóis.

O projeto Criança 
Feliz também marca presen
ça no evento. O Carnaval em 
Família na Cidade do Livro 
segue até o dia 4 de mar
ço. Confira a programação:

01/03 (Sábado)

9h - Apresentação do Bloco 
pela Contra Mão, com saída ao 
lado da Praça dos Constitucio- 
nalistas, no início da rua XV 
de Novembro. A iniciativa é da 
AMALP (Associação de Mú
sica e Artes de Lençóis Paulis
ta) e vai reunir músicos e ins

trumentistas em homenagem 
ao carnaval. O bloco é fonnado 
pelos músicos da Big Band 
AMALP e foliões lençoenses.

18h às 21h-Matinê-naquato 
da Escola Ézio Paccola (Jardim 
Primavera). Show com a Ban
da Fina Estampa e brincadeiras 
com o Projeto Criança Feliz.

02/03 (Domingo)

20h30 - Centro da Cidade 
(Concha Acústica). Show 
com a Bateria da GRES 
Águia de Ouro de Bauru, Ban
da Fina Estampa e interação 
com o Projeto Criança Feliz.

03/03 (Segunda-feira)

18h às 21h - M atinê - 
Bairro dos Escritores (Ce- 
cap), no Centro de Con
vivência da Melhor Idade 
Deputado Ricardo Izar. 
Show com a Banda Fina 
Estampa e interação com 
0 Projeto Criança Feliz.

04/03 (Terça-feira)

18h às 21h - Matinê Jardim 
Caju, na quadra da EMEF 
Guiomar Fortunata Borcat. 
Show com a Banda Fina 
Estampa e interação com 
0 Projeto Criança Feliz.

http://www.facebook
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RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

Edícula. 1 Quarto Co
zinha, bw social, ga
ragem coberta para 2 
carros, casa em ótima 
localização, toda em 
lajee piso frio. 171M* 
área construída. Acei
ta se financiamento. 
R$ 217.000,00 
Tel (14) 99894 6077

queirâo 50 metros 
da praia. Fone: 14 
32b4 4345 / 3263 
1961

Uma área de terras- 
-com 15.960.00M2- 
-e n tre  os b a ir 
ros ]d .San tan a  e 
residencial açaí-R$- 
-1.500.000.00-Toledo 
ímovels- 14 3263- 
0187.

Grajau casa em con- 
truçaona lage mura
da com 2dor sal coz 
wc 76Mil mais 105 
parcelas do terreno, 
aceito terreno no ne
gocio f. 997975221

Praia grande, alugo 
apartamento no "bo-

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

iardim 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/can ll-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

Jardim ítamaratí - so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sata 2 
am bientes/sala de 
Jantar/sa la  de tv/ 
escritó rio/lavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de 
lazer com piscina/ga- 
ragem 3 carros.-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187

Jard im  itam ara ti: 
casa com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte c/clo
set e banh.Hidrom./ 
Sala de estar/sala 
de jantar/sala de tv/ 
lavabo/banheiro/co- 
zinha ptanejada/des- 
pensa/Iavanderia/ga- 
ragem 2 carros/- R$ 
500.000,00 - Toledo 
imoveis-3263-0187.

Centro ; excelente 
ponto comercial: so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 su íte/02

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

locação

Construção
i s a m ix t r a d in g @ y a h o o .c o m .b r

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditti

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

Cultui ^

R Ce) Joaquim Gabfiel tf 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.vendiKi®yahoo.com.br

Saiete Cortez
Psicóloga Clínica

s  ♦

Pós graduaçáo pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização
em Pânicu e Depressão

www.salete“:ortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

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

Rua Cel. Joaquim Anselm o M artins, 1039 - Centro
Lençóis Paulista (14) 3263-6214

salas/copa/cozinha/ 
banheiro/despensa/ 
edícula c/churras- 
queira/garagem-R$- 
-500.000,00-Toledo 
imóveis-3263-0187.

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

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

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

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

V ende-se  p ara ty  
ano 94, cor bordo, 
1 .8 , Á lcool o rig i
nal, com direção, 
t ra v a , a la rm e  e 
ro d as  o r ig in a is , 
tmpecávell Tratar: 
(14) 99797-4840 
Fernando.

Biz 125 flex 2014/biz 
100 - 2014 /fan 125 
2014 / fan 150 flex 
2014 / titan 150 ex 
flex 2014 / lead 110 
-2014/cb300r2014 
/  xre 300 - 2014/ bros 
150 flex 2014-Pagan 
motos fone: 3264 
4345 /  99712 1515

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

Financiam ento de 
moto honda Okm com 
entrada com a menor 
parcela do mercado. 
"Gratis02 capacetes" 
P a g a n  m o t o s  
Fone : 3264 4345 
/ 9 9 7 1 2  1 5 1 5

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

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

C lass ic  L ife  2007 
flex preto trava - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

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

VENDE-SE

CASA E PONTO COMERCIAL
Rua 13 de maio, 1064 - Centro 
Área terreno - 425,29 m*
RS 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

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

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

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

Vendo 01 bicicleta 
Caloi usada, amarela 
aro 14. Fones: 3264 
4345 /3263 1961 
CGtitan ksl25ccano 
2002 bom estado 
2 .5 0 0 -F 997975221

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

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

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

M o n t a n a  e c o -  
f le x  2010  p re ta , 
trava,vidros, direção 
eletrica 63 mil km 
R$ 24 .200  T ra ta r 
9916-4350

Celta 2p 2004 g prata 
ar/trava/alarme - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033 
Omega gls 1999 g 
prata comp. FS Veí
culos (14) 3264-3033

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

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

VENDE-SE

M oto  S u zu k i Yes 1 2 5 , 2 0 0 8 , 
9 .0 0 0 km , re v isa d a , IPVA 2014 
pago, documentação em ordem . 
Excelente estado de conservação. 
Único dono. - R$ 3.500,00.

Tratar com Marcos: 
<14)

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), Giseie Toledo, concedeu uma entrevista exclusiva 
para o Notícias de Lençóis.

Notícias: Comprar um imóvel na planta sai mais barato?
Giseie: Sim, pois o valor do apartamento em construção é sempre menor do 
que se ele já estivesse pronto, Ex; Na planta você compra um apartamento 
que vale R$ 200 mil por R$ 170 mil.

Noticias: (Quais as vantagens em comprar um imóvel na planta?
Giseie: Em minha opinião, a maior vantagem de se comprar um aparta
mento na planta é o parcelamento, que tem reajustes que normalmente
ficam abaixo da inflação.

Notícias: E quais as desvantagens em comprar um imóvel na planta? 
Giseie: São os riscos de uma construção futura. É por isso que meu conselho 
será de sempre procurar uma boa imobiliária, um bom corretor e uma boa 
construtora com histórico favorável.

Notícias: Quais são as garantias ao comprar um imóvel na planta?
Giseie: As garantias deverão existir em contrato. Um bom contrato munido 
de todos os direitos legais é que irá garantir a conclusão do empreendimento, 
devendo sempre ser analisado por especialistas no assunto (advogados, 
corretores competentes ou imobiliárias que tenham um experiente de
partamento jurídico).

C ourier 1 .3  1998 
G prata básico - FS 
veículos - fone (14) 
3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direção/vídro/ 
trava - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

dro/trava - h  veiculos 
-fone (14) 3264-3033

SERVIÇOS

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

Excursão ; Term as 
Laranjais dia 23/03 
Estudante; R$ 100,00 
Inteira; R$ 130,00 

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

Saveiro cl 1.8 
1995 A branca trava/ 
alarm e-fs veículos- 
fone (14) 3264-3033 
Saveiro  cl 1 .6 Mi 
2000/ G branca di- 
reçJo/vidro/trava - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

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

Gol 1.0 4P 2000 g 
dourado direção/vi-

CONTRATA-SE
DEPTO. COM ERCIAL

com experiência comprovada na área

O FER EC EM O S
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

mandar currículos para
jornal@>noticíasdelencoís.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS

Açougueiro 
Ariador de corrente 

,LxJante de confeiteiro 
bnfeiteiro

Ajudante de eletricista de autos 
(apenas curso qualificação na 
areai
Ajudante de estruturas 
metálicas e tubulação (vaga 
temporána)
Ãjuaante de motorista 
Apanhador de laranja 
Apontador de produção 
Armador de ferragens e 
concreto
Arquitetoía] de edihcações 
(graduação em arquitetura 
completo ou cursando, deve ter 
portrólio com os projetos) 
Atendente de baícao (cortar 
frios)
Auxiliar administrativo /  estágio 
Auxiliar de controle de qualida
de (graduação em zootecnia ou 
veterinária completo)
Aux liar de cozinha (2 vagas) 
(2aldeireiro - vaga temporária 
Caldeireiro - vaga temporária 
Carpinteiro 
Carpinteiro (S vagas)
Chapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro
Confeiteiro(a) (deve ter curso de 
qualificação na área)
Consultor de sistemas de 
informação (graduação admi
nistração, engenharia, ciência da 
co m p u ta^ , contábil ou áreas 
relacionadas)
Consultor de vendas (assinatu
ras de tvs)
Costureira em geral 
Cozinheira
Cozinheiro(a) (2 vagas masculi
na efem inir^)
Cutdador de idosa 
(iuidador de idoso 
Domestica /  faxineira (cozi
nheira)
El^ricista - (vaga temporária) 
Encanador industrial 
Encanador industrial - (vaga 
emporária)
Ingenheirocivil
'iscai de loja (experiência como 

porteiro, vi^a ou vigilante) 
Frentista
Funileiro de autos 
Garçom (2 vacas - disponibilida
de oe horáríoj 
Gerente comercial 
Gerente de loja
Gerente de supermercado dia %  
Impressorgránco 
Inarum entista (vaga tempo
rária)
Ünha de produção (frigorifico - 
masculino)
Lubrificador de núqutnas 
Mecânico de caminhão (díesei) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e mopp) 
Mecânico de máquinas florestais 
Mecânico montador (vaga 
temporária)
Monitora de creche /  estágio 
Motoboy
Motonsía carreteiro (cnhe) 
Motonsta de caminhão (cnh d) 
Motonsta de ônibus (curso

transporte coletivo de passa
geiros)
Motorista entregador 
Motorista entregador (material 
para construção)
Motorista entregador de gás 
(cnh A/C)
Operador de caixa (supermer
cado)
Operador de caixa (bar/lancho- 
nete)
Operador de caixa farrr^cia) 
Operador de caixa (loja cama 
mesa e banho)
Operador de coihedor florestal 
(han/ester /  forwarder)
Operador de grua 
Operador de telemarketing 
(venda de cursos, vaga femi
nina)
Padeiro
Padeiro(a)
Pedreiro Í4 vagas)
Persona) treanning /  professor
de educação fisica
Pintor de autos
Pízzaioio
Porteiro (2 vagas)
Professor de inglês (vivência e 
fluência na área)
Programador desenvolvedor 
de java
Promotor de vendas (sem 
experiência)
Psicologia /  estágio 
Recepcionista de rKitet 
Recuperador de crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 
R ^ s ito f  de mercadiJftas - 
exclusiva para portador de r>e- 
cessidades especiais (necessário 
apresentar laudo médico) 
Serralheiro/pintor 
Serviços gerais (temporário) 
Soldador Ivaga temporária) 
Soldador tig e er (vaga tempo
rária)
Soldador tig mig e elétrica (vaga 
temporáriaj
Técnico de enfermagem 
Técnico de estradas Itècnico em 
edificações, civil ou florestal) 
Técnico de manutenção jur«or 
Técnico eletrônico (tecmco 
/  tecnólogo em elétrica ou 
eletrómca)
Técnico em segurança no traba
lho (2 vagas)
Tratorista a^icoia (2 vagas - 
m inimocnh d  
Vendas externas (superior 
completo)
Vencedor (agropecuária) 
Vendedor (equipamento de 
informática)
Vendedor e entregador 
Vendedor executivo de serviços 
VerxJedor externo (publicidade 
e propaganda)
Vendedor externo autonomo 
(empresa gráfica)
Vendedorte) (eletroeletrõnicos) 
Vendedorfa) (veículos) 
Vendedor(a) ramo imobiliáno 
Vendedora (loja nrateriais para 
construção)
Ver>dedord (artigos de cama 
mesa e banho)
Vigia florestal 
Vistoriador veicular

Vogas válidas de acordo com o p ra io  determ inado pelo  em pregador 
Pàra cjciâstrdfnento no do PAT b^sU comparecer portdndo.
RG« CPf,  Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(par) quem pocsuu). Infofmaçdes: (14) )?63*2:^00 * Ramal 2 ou no PAT
RuaCet loaquim Gabriel, 11 • Centro

"Eu Leio o Notícias de Lençóis"

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

Á

(14) 3263-1062

www.noticiasdelencois.com.br

mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
http://www.noticiasdelencois.com.br
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\|)ós acMisação, Stlidauv lirilo di/, que
avó ahandonou sua mãe

Sthefany Brito usou as redes sociais para esclarecer 
uma reportagem do programa Balanço Gerai que foi ao ar na 
manhã desta quarta-feira (19); em que sua avó de sangue 

afirmou que foi abandonada pela família da atriz e que 
estaria passando dificuldades financeiras. Ao postar uma 

foto em seu Instagram nesta tarde, a atriz contou que 
Dona Rosa foi quem, na realidade, deixou sua mãe, 

Sandra Regina, e sua tia, quando elas ainda eram 
bem pequenas.

'"Uma pessoa que abandona sua mãe e sua tia 
com meses de idade, você chama de VÓ? Porque 

VÓ, assim como mãe e pai, não é quem te coloca no
mundo, mas quem te cria, te dá amor...", continuou a atriz.

Kc\ isla dc moda ele^e Kaiy Pcn y como
Mulher do Aiio de 2014

A cantora Katy Perryfoi coroada a Mulher do Ano 
de 2014, pelo Elle Style Awards, da revista Elte, realizado 
na noite de terça-feira (18). O hit Dark Horse foi avaliado 
com mérito, em reconhecimento do enaltedmento às 
mulheres feito pela famosa, por Kylie Minogue na ceri
mônia. As informações são do site Female First.

Kcvin ( oslncr volta ao topo dc Mollynood

j- ' , *. >
f

I .  '

- ii

Após um caminho de vários anos pelo deserto 
da irrelevância, Kevin Costner está outra vez no topo de 
Hollywood, como demonstra sua trajetória nos últimos 
meses e confirma o diretor de seu último filme, McG, "3 
Days to KilI" (ainda sem título em português), que prevê 
que 2014 será "o ano" do ator.

O princípio dessa ressurreição artística começou 
com a minissérie para televisão "Hatfields & McCoys" 
(2012), um enorme sucesso de audiência nos Estados 
Unidos que garantiu a Costner um Globo de Ouro e um 
Emmy de melhor ator.

J t e f í e ú c ã a  d a  S e m a n a

"Não é o maior que supera o menor, mas sim o mais ágil
é que supera o mais lento"

7
^io*LÓbc.opo d a  § e m a n a

Áries 
de 21/03 a 20/04
Há neste momento, 

uma grande inquietude, que 
deriva do desejo de mudanças, 
mas que pode, também, ser ca
racterizado por uma tendência 
a exageros, é preciso que você 
escute a sua voz Interior e se 
alinhe com o que a vida está 
pedindo de você. M editaçlo, 
oraçSo, arte e espiritualidade 
s8o fatores que o auxiliam neste 
momento.

^ ^ ^ T o u ro
21/04 a 20/05

A partir desta semana, 
com Ingresso do Sol no signo 
de Peixes, ficam enfatizados y  
seus projetos envolvendo ami
gos e grupos e as esperanças e 
objetivos que tem em relaçSo 
ao futuro. Mas deve agir com 
multa sensibilidade, seguindo 
sua Intuição. É um momento de 
olhar para trás, de corrigir anti
gos erros e, também, de se abrir 
a novas possibilidades, taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
0  Sol Ingressa o ponto 

mais alto da mandala astroló
gica geminlana, ressaltando a 
carreira e o desenvolvimento 
profissional. Mas é, também, 
um momento importante para 
você perceber que a sua maior 
realização está ligada à evolução 
emocional e espiritual. Por Isso, 
procure desenvolver mais a sua 
sintonia com o sagrado e ouça 
mais 0 seu coração, geminiano.

\ í o a í 7 ^
de 21/06 a 21/07

o momento atual é 
muito Interessante, pois pos
sibilita o crescimento na vida 
pessoal, para isso, é preciso 
sair de caminhos conhecidos e 
convencionais, experimentando 
coisas novas. No entanto, Isso 
deve ser feito sem ansiedade e 
é importante você contar com a 
sua Intuição e o apoio de amigos 
e pessoas que acreditam no seu 
potencial, canceriano.

fonte: http://horoseopovirtuoLucl.eom.br/

^ leão 
^^niKde 22/07 a 22/08

0  Sol, regente leonino, 
passa a atuar no signo de Peixes, 
evidenciando questões emocio
nais, espirituais, mas também a 
consciência a respeito dos recur
sos materiais que são comparti
lhados com outras pessoas. É um 
momento que voce tende a ficar 
mais interessado nos mistérios 
da vida, nas questões espirituais, 
mas deve também ter multo cui
dado com as Ilusões, leonino.

v!/ Virgem 
de 23/08 a 22/09
0  Sol passa a atuar no 

signo de energia oposta e com
plementar á sua, evidenciando 
os relacionamentos, as associa
ções e parcerias e as energias 
emocionais que regem essas 
relações, é importante que te
nha consciência das verdadeiras 
motivações que existem nesses 
relacionamentos e que esteja 
atento á tendência a confusões 
e idealizações excessivas.

Libra
•de 23/09 a 22/10

Neste momento, os re
lacionamentos e a vida profissio
nal pedem outra atitude, mais 
Inovadora, mas sem excessos que 
lhe seriam prejudiciais. Temos, 
também, o Ingresso do Sol no 
signo de Peixes, que evidencia a 
perspectiva de uma nova etapa 
no plano profissional, mas, para 
Isso, você deve usar a Imaginação 
e dar ao seu cotidiano uma ener
gia mais inspiradora, libriano.

^  Escorpião 
^ ií^ d e  23/10 a 21/11

Nesta semana, temos 
um posicionamento astrológico 
favorável aos escorplanos, que é 
0 Ingresso do Sol no signo de ele
mento água, como seu, Peixes. 
Isso indica ênfase na espirituali
dade, na conexão com o divino, 
em leituras que têm o caráter de 
autoconheclmento e em viagens 
que promovam a expansão de 
horizontes mentais, culturais e 
emocionais, escorpiano.

d t 21/02 a 28/02

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

0  Sol passa a atuar, 
enaltecendo as questões fami
liares e a busca de um lugar que 
reflita suas verdadeiras necessi
dades evolutivas, é Importante 
que, para que encontre esse 
lugar, você se sintonize com a 
Intuição, que siga sua sensi
bilidade e que perceba a Im
portância da energia espiritual 
que envolve os ambientes e as 
relações que você desenvolve.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A comunicação, ouso 
da Inteligência e da capacida
de de expressão são aspectos 
enaltecidos, mas é Importan
te quer voce entenda que não 
basta seguir apenas uma lógica 
racional, pois o que está em 
evidência neste momento é 
uma percep^o mais elevada, 
que lhe ajude a compreender 
0 que está verdadeiramente 
acontecendo, capricorniano.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Este é um momento 
interessante para você desen
volver seus talentos com mais 
sensibilidade e criatividade, isso 
está expresso, astrologlcamen- 
te, pelo Ingresso do Soino signo 
de Peixes, é  um momento que 
também ressalta sua capacidade 
de gerar recursos a partir do uso 
mais Imaginativo e mais Inspi
rador de suas potencialidades 
pessoais e prorissionals.

Peixes
4̂ d e  20/02 a 20/03

Nesta semana, tere
mos 0 ingresso do Sol, fazendo 
com que a energia, caracterizada 
pela sensibilidade, pela intuição 
e pela percepção espiritual da 
vida fique estimulada. É um mo
mento em que você sente mais a 
necessidade de expressar mais a 
sua verdadeira natureza e, para 
isso, deve buscar uma conexão 
maior com o seu Interior e, tam
bém, com a fé, pisciano.
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fonte: http://rachacuca.com.br

HORIZONTAIS

I .  Freiras, em inglês (4)
4. Sem Importância (plural). (8)
8. Colocar dentro de uma jaula. (8)
9. Tipo de planta. (4)
10 . _do ofício. (5)
I I .  Descuidados, negligentes. (7)
13. Escapar de, evitar. (6)
15. Embriagados. (6)
18. Pessoa que só se preocupa com sl mesma. (7) 
20. Fazer eco. (5)
23 . _Celclus, subdivisões da escala Celcius. (4)
24. Que nasceu (feminino, plural). (8)
25. Moldado. (8)
26.365 dias (plural). (4)

17

VERTICAIS

2 . ___Eleitorais. (5)
3. Fruto do mar, em Inglês. (7)
4. Ato de cair, em Inglês. (4)
5. Entrar, surgir com ímpeto. (8)
6. Usados para lubrificar máquinas. (5)
7. Pequena cavidade. (7)
10. Número um, em Inglês. (3)
12. Grã-____, uma das Ilhas Britânicas. (8)
14. Vigarista. (7)
16. Mulher que trabalha na roça. (7)
17. Acontecer, suceder, haver. (3)
19. Isento, livre. (5)
21. Que tem avareza. (5)
22. É, revista de circulação semanal. (4)

luU ChrMtnlnl TIRINHA DA SEMANA
VOtf AMfff UMA A C A O M A  VAt 
m  CUAêAAA BMAMA QUt UtM.

9
uoci VAI NA ACAOOMA? m...aeMANAQuevsMi

4sr /

Caça Palavras
Y P 0 C A T U P 1 R Y L V V U Palavras Para Encontrar:
0 H K U C A T 1 R E U G R A M
T V E G E T A R 1 A N A G S L PORTUGUES4

MUSSAREIA
J O J B R 1 G A D E 1 R 0 K N BAODN

R T S J P 0 R T U G U E S A M AUCHE
B41ANA

0 M T C 0 L V V J U Y Y S D U MARGUERRA

E T V B A U N 0 c A B W A V T VEGETARIANA
BRIGADEIROT U M J M N V w V T T E L K A ATUM

A O Z Q M H A X u O J S A G S SAIAME
CHOCOLATEL c E K A L 1 c H E G G M U z
PEPPERONE

O H F A L E R A s S U M E O p TOSCANA

C Y L P E P P E R 0 N E H K J UDMBO
CATUPIRY

O C N N N F Y H Y G 1 K 0 W T
H A N A 1 A B S J Y P G A Y 0
C L C F T X A J A R A E X M Y

fonte: http://rachacuca.com.br

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emall:]orna!(a)noticiasdelencois.com.br 

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

Cadê os ímãs da geladeira?

Que ímã que nada! Ligue ou acesse
m  ................ ' . Ml

• ún*

UguB de celular 3811-4000
www.solutudo.com.br

I  •

>  I

Wil*

http://horoseopovirtuoLucl.eom.br/
http://rachacuca.com.br
http://rachacuca.com.br
http://www.solutudo.com.br


No Estilo  Len çó is  desta  sem an a  os h u m o 
r is ta s  do C ircu ito  de C o m éd ia  "R iso  com  F a ro 
fa" se d iv e rt ira m  t ira n d o  fo to s  p ara  o jo rn a l.

O evento que reuniu m ais de 100 pessoas na 
Casa da Cultura de Lençóis Paulista foi um sucesso .

O g a n h a d o r  da p r o m o ç ã o  q u e  s o r 
te o u  d o is  c o n v ite s  p ara  a a p re s e n ta ç ã o , D o 
m in g o s Jo ão  S im ã o , p o so u  p ara  a câ m e ra  e s 
ta m p a n d o  no ro sto  um a a le g r ia  c o n ta g ia n te .

M u ito s co n v id ad o s tam b ém  tira ram  fotos  
com  os a to re s  que se a p re se n ta ra m  na c id a d e .

A lém  dos id e a liz a d o re s  do p ro je to  (C a io  
M o re lli e M arco s C ir illo ), tam b ém  fizeram  parte  
do Show Dihh Lopes, Átila Sh ínhe e F lávio  Costa.

L E N Ç O ^ S E
www.noti^asdcl^^^^k-com.bi
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Equipe Notícias de Lençóis ao lado dos ganhadores da campanha

O angolano Domingos João Simão deu muitas risadas ao lado
dos humoristas do Riso com Farofa

Enzo 1 aninho

fO

00o

Jhulia 2 meses

> I*.>

Julia 9 meses Enzo Francisco nasceu no dia 14.10 
no Hospital Nossa Senhora da Piedade

Rafaela 10 dias
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Lorenzo 9 meses Otávio Augusto Rafael icm 6 meses

* ; I

Jack Tomaz 19.2

-  1  ̂Aniversariantes Da Semana

Igor Piovezana Camargo 21.2 Carolina Prado 21.2 Giovana Adriellc 23.2 Eigla Mendes 26.2

í

oA M U -
Comprando no comércio de Lençóis Paulista 
você concorre a uma viagem com acompanhante 
para Buenos Aires, na Argentina. Atèn disso, 
muitos outros prêmios serào sorteados.

PEÇA O SEU CUPOM na rede de associados!
SAo 600 empresas partkipanies

. ^

Dia da Muther

R u e n o s  A i r c 5 ,
^  M vo u  eL»

i t

ta n g o
RUA XV

UNsm»A da Coten

20 vales-compras de R$ 200,00 
3 jantares com acompar^hante 
3 transformações 
1 mes df persQ^i trainer grãtis 
30 litros de chopeto^a

Apoio:

C*^ vaiM* M  m/uü •  ^le/a V  \ a.
NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

3

3
2<


