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Facilpa 2014: Este ano o evento promete ser um
espetáculo à parte com shows e exposições de alto nível
O coordenador da Feira A gropecuária C om ercial e Industrial de Lençóis Paulista, José O liveira Prado, revela curiosidades sobre a festa

Considerada umas 
das maiores feiras agrope
cuárias do interior paulis
ta, a Facilpa vem se des
tacando por toda a região.

Exposições de ani
mais, rodeios, shows e muita 
diversão são as principais 
atrações da tradicional fes
ta realizada no Recinto de 
Exposições “José Oliveira 
Prado” em Lençóis Paulista.

Id ea lizad o  pelo 
ex-prefeito Rubens Pie- 
iraróia no ano de 1977, a 
feira ganhou força e hoje 
é re fe rên c ia  nacional.
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Sobe nota Selo
Verde A zu l de

Lençóis
, A população len- 

oense com em orou na
f

última semana o aumen
to da nota no Ranking 
Ambiental Paulista 2013.

No ano passado, a ci
dade ficou classificada na 18® 
colocação com uma nota 88.

Porém, após revisão 
de alguns critérios, a pon
tuação foi alterada para 93 
e agora o município está 
entre os dez do Estado de 
São Paulo com as melho
res práticas ambientais.
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E ntrt os artistas mais esperados estão o cantor sertanejo Luan Santana e Cláudia Leitte, sucesso do pntfframa The Voke

Bel assume Reivindicações podem ser feitas na subprefeitura de Alfredo Guedes
com prom isso

com vigilantes
A prefeita Bel, em 

reunião com os vigilantes 
patrimoniais de Lençóis e 
com o vereador Jonas, se 
comprometeu em atender o 
pedido da categoria para pa
gamento de periculosidade.

Apesar de a con
cretização do compromis
so depender de recursos 
disponíveis da Adminis
tração Pública, Jonas está 
bastante confiante na ma
terialização da promessa.

O encontro com a 
prefeita foi um avanço na 
luta para garantir este impor
tante benefício aos vigilan
tes em um futuro próximo.
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o  combate à
dengue continua

Na semana passa- 
I  da, o Notícias de Lençóis 
I  foi procurado por morado

res do distrito de Alfredo 
Guedes que re iv ind ica
ram diversas m elhorias 
para a comunidade local.

Em nota, a P re
feitura juntam ente com 
a base da Polícia Militar 
localizada no distrito, se 
manifestou e evidenciou 
as medidas que estão sen
do tomadas para atender as 
necessidades da população.

Os moradores con
tam com um serviço de se
gurança pública aos mol
des de uma modalidade 
de policiamento japonês.
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Definido a final
da Copa Cidade

Pág. 04
População conta com uma subprefeitura localizada na parte baixa do distrito de Alfredo Guedes

do Livro
Pág. 05
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Divulgado os preços da Facilpa 2014 CONFIRA
t

Dia Show Inteira Meia-entrada
02/5 Milionário & José Rico e Lucas Ferreira R$ 30,00 R$ 15,00
03/5 Fernando & Sorocaba R$ 30,00 RS 15,00
08/5 Jads & Jadson R$ 30,00 RS 15,00
09/5 Luan Santana RS 30,00 RS 15,00
10/05 Claudia Leitte RS 36,00 RS 18,00

•Pacote promocioiiul cora os 5 (cinco) shows pagos RS 140,00 (preço médio de R$ 28,00 por dia)

Hoje
máxima 31^
mínima 21^ *4*

Sol com muitas nuoens 
dumnte o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

A Associação Ru
ral de Lençóis Paulista, 
em reunião no dia 17 de 
fevereiro, estabeleceu 
os preços dos ingres
sos para a Facilpa 2014.

Foram  fa to res 
determinantes no valor 
do ingresso: o cachê e 
o custo de produção de 
cada artista contratado.

Inicialmente se
rão colocados à venda, a 
partir de março, 10.000 
ingressos eletrônicos, 
sendo 6.000 ingressos 
inteiros e 4.000 de meia- 
-entrada de acordo com 
a Nova Lei dos Estudan
tes (Lei n° 12.933, de 
26 dezembro de 2013).

Nào haverá au

mento de preços até a 
data prpgramada de cada 
show, mas as vendas po
derão ser interrompidas, 
a qualquer momento, 
assim que for atingida 
a capacidade máxima 
do recinto estipulada 
pelo corpo de bombei
ros. Os demais espetá
culos serão gratuitos.

Bruna Viola traz ao público o
melhor da música caipira Pág 05
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Larissa de Souza i  escritora 
e blogueira.

As coisas simples da 
alegria de viver

Há a l^n s dias atrás 
fiquei pensanao em todas as 
coisas simples que fazem 
nossa vida feliz, e percebí 
que existem muitas delas.

Coisas simples e 
pequenas, mas importan
tes. Algumas desconside- 
ráveis aos olhos de alguns.

Existem alguns mal 
humorados que cruzam as 
esquinas da vida na pressa. 
Pessoas que nem sequer sabem 
0 valor de um bom sorriso.

Acabei pensando 
em tudo que consigo fazer 
em um dia só. Ficava re
clamando da quantidade de 
horas do dia, que elas de
moravam muito para passar.

Hoje eu quero que 
elas demorem mesmo, e 
muito ainda. Por mim po
dería acrescentar mais um 
pouco de horas ai nestes 
dias, pois eu quero é viver.

Quero coisas simples, 
sorrisos e alegria. Quero ̂ ro - 
veitar cada segundo e fazer 
alguém sorrir no pôr do sol. Se 
essa pessoa estiver no meu co
ração, meu dia será completo.

Quero horas de vida 
bem vivida. Penso tanto 
nisto que estava esquecen
do de colocar em prática.

Muitas vezes é as
sim, esquecemos do núcleo 
da situação e nos preocu
pamos com todo o resto.

Quero horas dc uma 
vida muito bem vivida. Que
ro ouvir uma música quan
do sentir vontade e abraçar 
quem eu amo quando quiser.

Quero sorrir das razÔcs 
por estar aqui, passando por 
tudo isso. E de coisas simples 
que fazem toda diferença, nos
sa vida acaba se completando.

Alguns gostam de 
estar entre farailia, outros 
de estar entre amigos. Al
guns acreditam em Deus, 
outros estão em dúvida.

Alguns adquirem o ver
bo amar, outros nem param para 
pensar nisso. Alguns gostam de 
suco doce, outros amargos.

Alguns querem di
nheiro, outros só querem 
um emprego. Alguns vivem 
em paz, outros cm guerra.

Uns preferem dançar 
na chuva e outros não arriscam 
se molhar. Uns preferem olhar 
as estrelas, outros para a tela 
do computador vazia, e outros 
ainda, para dentro de si mesmo.

Alguns gostam de 
ouvir música alta, ate mes
mo quando dirigem. Alguns 
não gostam de músicas.

A sensação de água 
nos pés, a sensação de ven
to no cabelo. As mãos sua
das. as mãos vazias. Ligar e 
desligar. Acender e apagar.

Uns e outros, cada 
um da sua maneira, do seu 
jeito, do seu modo. Uns can
tam, outros dançam, e outros, 
gostam de tocar entre amigos.

Uns riem, outros cho
ram. Uns matam a saudade, 
outros a saudade quem os mata.

Uns gostam do chei
ro do bolo saindo do for
no. outros de um simples 
caté preto e sem açúcar.

No fim, todos querem 
paz. Todos querem amor, todos 
querem amar. Todos querem fe- 
mília e amigos. Todos querem 
sorrisos e pequenos momentos. 
E nada disso importa, o impor
tante mesmo são as coisas que 
nos fazem felizes. Quais são 
as coisas que te fazem feliz?

blogescritOTadegaveta(â'hotmail.com 
blogescrítoradegaveta blogspot.com.br

Em ano de Copa do Mundo e eleições, o Senado vai trabalhar apenas cinco semanas entre os meses de 

junho e outubro, salário fica igual.

No mês de maio, a 
tradicional feira agropecu
ária de Lençóis Paulista vai 
movimentar a região com 
shows e exposições incríveis.

Apesar de todo o 
glamour em tomo das apre
sentações artísticas da festa, 
a feira possui uma essência 
que José Oliveira Prado, 
atual coordenador da Facil- 
pa, faz questão de conservar.

Ele juntamente com 
a diretoria, se preocupa 
muito com o fato de que a 
iniciativa é um evento agro
pecuário, não um festival de 
música ou festào de rodeio.

Não deve ser nada 
fácil organizar e viabilizar 
um empreendimento como 
este, porém os envolvidos

sempre trabalham com mui
to carinho e dedicação para 
manter a qualidade dos ser
viços que são oferecidos.

Prado revela que 
durante 15 anos como pre
sidente da Facilpa, criou 
um amor m uito grande 
pelo trabalho que realiza 
e este ano pretende pro
porcionar aos lençoenses 
momentos inesquecíveis.

Os artis tas con
tratados para as apresen
tações da feira são resul
tado de uma pesqu isa  
m inuciosa do m ercado 
fonográfico, onde aqueles 
que estão em destaque na 
mídia recebem prioridade.

O Show  de C láu
dia Leitte, sem dúvida, é

• .

0 mais aguardado, e a es
colha da Rainha da Facil
pa movimentará a cidade.

Também ocorrerá 
uma etapa completa do Top 
Team Cup, um dos maio
res campeonatos de rodeios 
do país. O portunidade 
única de ver os melhores 
peões do Brasil de perto.

Ainda nesta ed i
ção buscam os entender 
como é realizado o traba
lho da Prefeitura no dis
trito de Alfredo Guedes.

Em resposta às rei
vindicações dos moradores 
do distrito, a base da Polícia 
Militar de Alfredo Guedes 
e a Administração Públi
ca de Lençóis explicaram 
como funcionam os servi

ços oferecidos à população.
Uma maneira trans

parente de diálogo que o 
Notícias de Lençóis disponi
biliza por trabalhar a serviço 
da população lençoense.

Veja também: Pre
feita se reúne com os vi
gilantes da cidade, N ou  
Selo Verde Azul aumeiílP 
e cidade fica entre as dez 
com as melhores práticas 
ambientais; Final da Copa 
Cidade do Livro é defini
da; Combate à dengue em 
Lençóis é um dever de 
todos os cidadãos; Bruna 
Viola encanta o público ao 
som da música raiz; Pas
seio ciclístico é opção para 
os amantes da natureza e 
muito mais. Boa leitura!
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Agora

Gustavo Onório éparamédico 
e estudante de direito.

Sei que sou jovem 
ainda, não tenho muita ex
periência com a vida e tal
vez não seja a pessoa mais 
indicada para escrever isso.

Há alguns anos na 
área da saúde pude ob
servar inúmeras pessoas 
doentes, outras nascen
do e m uitas m orrendo.

Com muitas dessas
pessoas que tive contato 
por um longo período, con
versava sobre vários as
suntos, não só relacionado 
sobre seu estado clínico.

M u i ta s  v e z e s  
conversávam os sobre a 
vida, sua h is tó ria , por 
tudo que tinha vivido.

Ah! E quantos des
ses pacientes ficavam horas 
e horas contando seus fatos, 
suas histórias, suas aven
turas e também seus enos.

E é e x a ta m e n 
te so b re  esse  ú ltim o  
item  que eu quero re 
fle tir com vocês hoje.

Muitos pacientes/ 
clientes, já  no seu leito de 
morte relatavam o que ti

nham feito de errado em sua 
vida, pois queriam poder 
voltar por um pequeno ins
tante e fazer do jeito certo.

Cuidado para você 
não gastar a sua vida do 
jeito errado. Cuidado para 
você não desperdiçar esse 
momento do jeito errado, 
porque Deus hoje te faz ler 
isso aqui pra te mostrar o 
que está havendo de errado.

V ocê que  e s tá  
lendo agora eu te p er
gunto , onde você está 
gastando sua herança?

Você aqui neste  
momento não está lendo 
por acaso, quem sabe Deus 
tenha lhe trazido aqui nes
se instante para que você 
pudesse pensar nisso. Onde 
é que você está gastando 
sua vida? Como é que você 
está gastando sua vida?.

A infelicidade meus 
amigos, eu volto a dizer, 
assim como disse nas m i
nhas outras reflexões: “Ela 
nasce no momento em que 
nós descobrimos que vi
vemos do je ito  errado*'.

Imagina você che
gar lá nos 40, 50, 60, 70 
anos (tenho várias amigas 
com essa idade que po
deríam dar testemunhos)

e olhar para trás e des
cobrir que você gastou a 
sua vida do jeito errado.

9
E por isso  que 

hoje a parábola do Filho 
Pródigo é para todos nós, 
para que a gente tenha a 
possibilidade de retomar 
aquilo que Deus deixou em 
nós e que nada pode ser 
maior que isso, o dom de 
ser feliz, a possibilidade de 
se realizar como pessoa.

De am ar e se r 
amado, ser fiel, escolher 
a m elhor parte da vida. 
Ao invés de escolher o 
ódio , esco lher o amor. 
Ao invés de escolher o 
rancor, escolha o perdão.

Não desperdice os 
seus dias com aquilo que 
não vale a pena. Ao invés 
de trair, que seja fiel. Ao 
invés de ser egoísta, que 
seja so lidário . Escolha 
a m elhor parte da vida!

Ainda volto a d i
zer: “Somos todos iguais 
neste momento, todos nós 
temos fragilidades, todos 
nós temos pecados, mas 
Deus nos ama da mesma 
forma e nos oferece sempre 
a possibilidade de um novo 
tempo, de um novo começo 
que pode ser AGORA” .
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Prefeitura recomenda uso de transporte público no carnaval do Rio
A prefeitura do Rio de Ja
neiro recomenda que as 
pessoas usem o transpor
te coletivo durante o car- 
vanal para irem ao centro

da cidade, pois, a partir de 
hoje (28), está programa
da a interdições de ruas e 
avenidas para os desfiles 
das escolas de samba na

Marquês de Sapucaí. A 
região central já esta com 
vias interditadas em fun
ção das obras de revitali
zação da zona portuária.

Proposta prevê estágio obrigatório para alunos de medicina no SUS
Os estudantes de medici
na terão de fazer estágio 
obrigatório no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
O estágio será na aten
ção básica, em urgência e 
emergência, e correspon

derá a pelo menos 30% 
da carga horária prevista 
para o internato da gra
duação. Além disso, os 
alunos passarão a cada 
dois anos por avaliação 
ob rig a tó ria  e c lassifi-

catória para programas 
de residência  médica. 
Essas são algumas das 
m udanças curriculares 
apresentadas nesta sema
na pelo Conselho Nacio
nal de Educação (CNE).

STF retoma debate sobre formação de quadrilha no mensalão
O S uprem o  T rib u n a l 
F ed era l (S T F ) co m e
çou a sessão  que vai 
d efin ir se oito conde
nados na A ção Penal 
4 7 0 , 0 p ro c e s s o  do 
m ensalão , p ra tica ram

0 c rim e de fo rm ação  
de quadrilha. A sessão 
foi retom ada com voto 
do m in istro  Teori Za- 
vasck i, que será d ec i
sivo. Ele não in teg ra 
va a C o rte  em 2012 ,

quando as penas foram 
definidas. A sessão que 
foi realizada no dia 26 
de fevereiro  terminou 
com  a vo tação  em 4 
vo tos a 1 pela absol
vição para esse delito.

V.

Papa Francisco pede diálogo entre oposição e governo da Venezuela

O papa F rancisco  fez 
nesta semana na Praça 
São Pedro, no Vaticano, 
cham ado aos políticos 
e ao povo venezuelanos

para que predomine “o 
erdào recíproco e o diá- 
ogo sincero”, na solução 

dos conflitos causadores 
dos protestos das ú lti

mas duas semanas, que 
até agora provocaram 
a morte de pelo menos 
14 pessoas e deixaram 
m ais de 140 feridos.

Alguns serviços disponibilizados pela Diretoria de Saúde sofrerão 
teração por causa do feriaoo de Carnaval. Não haverá expediente nas unida
des de saúde e Centra! de Regulação nos dias 3 e 4 de março. O atendi
mento será restabelecido na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia.

Quem tem consultas ou procedimentos marcados entre o dia 1 ® e 6 de março deve 
fazer o agendamento até hoje, 28 de fevereiro. O atendimento é das 7h às 1 Oh. A Cenm 
de Agendamentos fica na Rua José Paulino da Silva, n® 147, ao lado do almoxarifado.
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Facilpa: Você conhece a históría de uma das maiores feiras da região?
Em entrevista exclusiva, José Oliveira Prado conta sua trajetória ao longo dos anos no evento mais tradicional da cidade

: Eldcr fbanhc?
I
4

A Feira Agropecu
ária Comercial e Industrial 

; de Lençóis Paulista (Facilpa)
atualmente é umas das maio- 

; res feiras do interior paulista.
; Com 37 anos de existência, 
o evento vem projetando 
seu sucesso nacionalmente.

José Oliveira Prado, 
atual coordenador geral da 
Facilpa, iniciou seu traba
lho na feira no começo da 
década de 80 e permaneceu 
por 15 anos como presidente.

Após deixar a pre
sidência, seus planos de 
parar nào foram concreti
zados e ele continuou atu
ando como coordenador.

Prado conta que nas
ceu em Macatuba e mudou-se 
para Lençóis com aproxima
damente seis anos de idade.

Morou também por 20 
anos na capital onde foi dire
tor de banco e Procurador do 
Banco Central da República.

Apesar dos cargos 
que assumiu em São Pau
lo, ele revela que sua maior 
paixão sempre foi a criação 
de cavalos da raça man- 
galarga. oportunidade que 
só encontrou no interior.

O projeto para rea
lização de uma feira agro-

fKuána na região - apenas 
ara ser uma exposição de 

gado leiteiro - foi idealiza
do pelo então prefeito da 
época Rubens Pielraróia no 
ano de 1977 em parceria 
com a cidade de Agudos.

Anos depois, com 
o governo de Ezio Pacco- 
la, a Prefeitura cedeu es
paço para a construção 
do Recinto de Exposições 
“ José Oliveira Prado” . 

Aos poucos, 0 recinto

1
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O coordenador José Prado é exemplo de alegria e muito profissionalismo Facilpa 2014 promete um espetáculo á parte

que virou palco para a Fa
cilpa, ganhou uma estrutura 
capaz de atender diversos 
segmentos comerciais da 
região e, consequentemen
te, oferecer ao público uma 
oportunidade de presen
ciar um evento de ponta.

O coordenador lem
bra que a essência da feira 
que antigamente era voltada 
apenas para a pecuária acabou 
se perdendo devido ao plantio 
de cana que aumentou consi
deravelmente no município.

Já em 1998, a Facilpa 
se profissionalizou com o sur
gimento da Associação Rural 
de Lençóis Paulista, uma enti
dade criada pelo próprio coor
denador José Oliveira Prado.

“Nas reuniões da 
diretoria, buscamos sempre 
manter o princípio da feira 
que é ser um evento agrope
cuário, não um festival ou

festào de rodeio. Temos que 
oferecer um conjunto de bens 
e produtos que somados aten
dem a comunidade em geral, 
em todos os segmentos e para 
todas as idades”, diz Prado.

Este ano, além das 
atrações artísticas com shows 
de alta tecnologia, o evento 
vai sediar uma etapa com
pleta do Top Team Cup, um 
dos maiores campeonatos 
de rodeios do país. Também 
ocorrerá o concurso para es
colha da Rainha da Facilpa.

Através do apoio da 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista, alguns shows serão 
gratuitos, como por exem
plo, 0 do cantor Daniel.

Exposições de cava
los da raça mangalarga, ovi
nos, cães e pôneis também 
atraíram crianças e adultos.

Vale lembrar que a 
Associação Rural de Len

çóis Paulista não tem fins 
lucrativos e financia 80% 
dos gastos com a feira, 
ficando por conta da Prefeitura 
Municipal os 20% restantes.

A segurança será 
feita por policiais da própria 
cidade e também de Bauru, 
além de aproximadamente 
100 seguranças contratados 
através de empresa espe
cializada. “Há muitos anos 
nào temos problemas com 
brigas, isso transforma a fes
ta em um evento familiar e 
esta é uma preocupação da 
diretoria”, informa Prado.

“Envolvido a bastan
te tempo com o evento, sou 
suspeito para falar, porque 
carrego uma sensação de 
amor por tudo isso. Neste 
ano acredito que a feira vai 
se superar e vamos ter um 
grande espetáculo, ou seja, 
será imperdível” . finaliza.

O evento este ano irá sediar o Top Team Cup

Nota "Selo Verde A zu l” aumenta
dos critérios apresentados 
e três deles foram acei
tos com pontuação para 
os quesitos: Programa de 
Proteção e Recuperação de 
Nascentes, Identificação de 
Mananciais e Ações 2013 - 
Recuperação de Nascentes.

Com a nova nota 
de pontuação aceita nestes 
critérios. Lençóis Paulista 
subiu de 88 para 93 e, des
ta forma, o município está 
classificado entre os dez do 
Estado de São Paulo com as 
melhores práticas ambientais.

“O ranking oficial 
foi divulgado recentemen
te pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, e com a 
nova nota Lençóis Paulista 
aparece na oitava coloca
ção, o que apenas confirma 
o bom trabalho da equipe 
de servidores, diretores e da 
Prefeita Bel na questão am
biental”, destacou Martins.

Lençóis Paulista obte
ve um excelente resultado no 
Ranking Ambiental Paulista 
2013. figurando na 18* coloca
ção. entre os 580 municípios 
paulistas, com uma nota 88.

Na divulgação do 
ranking, em dezembro do ano 
passado, os 67 municípios 
que atingiram nota superior 
a 80 receberam o selo Mu
nicípio Verde Azul e, pela 
primeira vez. Lençóis Pau
lista ganhou esta distinção.

O Diretor de Agri
cultura e Meio Ambiente, 
Benedito Luiz Martins, ob- 

. servou que, em alguns cri
térios, Lençóis Paulista não 
obteve pontuação, sendo 
que foram entregues as in- 
fomiaçôes pedidas pela Se
cretaria do Meio Ambiente.

Diante deste fato, o 
diretor pediu uma revisão

Prefeita realiza reunião com vigilantes da cidade

c

Detalhe do troféu do Prêmio **Municipio Verde AzuP*

Jonas da Solidariedade e os vigilantes em reunião com a prefeita Izabel Campanari Lorenzctti

sa a luta que travou para 
garantir este direito aos 
funcionários que exercem 
a função no m unicípio.

“O plenário aprovou 
o requerimento 27/2013, de 
22 de fevereiro de 2013, o 
qual solicitava da Prefei
tura o pagamento da peri- 
culosidade aos vigilantes, 
conform e a lei federal 
12.740, de 8 de dezembro 
de 2012, onde, exatamente, 
versa sobre o direito destes 
trabalhadores”, diz Jonas.

Ainda de acordo com 
o vereador - que é servi
dor público municipal e 
presidente da Associação 
dos Servidores Municipais 
- a reunião com a prefeita 
marcou mais um passo na 
conquista deste importan
te benefício aos vigilantes 
em um futuro próximo.
“Como servidor, repre
sentante de uma entidade 
associativa dos servidores 
e, também, vereador, fico 
muito feliz em ter tomado 
partido neste processo de 
luta e conquista”, finaliza.

Na semana passa
da, a prefeita Izabel Cam
panari Lorenzetti se reuniu 
com os vigilantes patri
moniais da cidade e com 
o vereador Jonadabe José 
de Sousa, o Jonas da So
lidariedade, assumindo o 
compromisso referente ao 
pagamento de periculosi- 
dade para a categoria, inde
pendente do regime jurídico 
(estatutário ou celetista).

A co n cre tização  
do compromisso depende
rá de recursos disponíveis 
da Administração Pública.

Jonas está bastante 
confiante na materializa
ção da promessa feita pela 
prefeita. “O montante que 
ficar até a efetivação do 
início do pagamento terá 
negociação para o rece
bimento do valor retroa
tivo”, ressalta o vereador.

Contando com o 
apoio dos vigilantes e da 
própria Câmara Municipal, 
Jonas considerou vitorio-
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CIDADES4
Ó rgãos públicos em A lfred o G uedes trabalham  continuam ente
P refeitu ra  M u n icip a l se m an ifesta  após re iv in d ica çõ es  fe ita s por m oradores do local

/Jl

Base (Ia Policia M iStar gararUe segurança em Arredo Guedes

Da redacào

A lguns m orado
res do distrito de Alfredo 
Guedes foram ouvidos pelo 
Noticias de Lençóis na se
mana passada e fizeram 
diversas reivindicações.

Em nota, a Prefei
tura de Lençóis Paulista 
informou que a coleta de 
lixo no distrito é feita de se
gunda, quarta e sexta-feira 
garantindo o atendimen
to para toda a população.

Para evitar que o lixo 
seja espalhado por animais 
domésticos é necessário que

todos os cidadãos respeitem os 
dias e horários determinados 
para descarte dos resíduos.

Já em relação aos 
problemas de inffaestnitura, 
a Administração Pública tem 
feito obras no local como a 
constmção de uma rede de ̂ -  
lerias pluviais que vai auxiliar 
na edificação de 33 casas e de 
uma praça para a comunidade.

Diversas melhorias 
estão sendo realizadas no dis
trito como a reforma da Emei 
“Philomena Briquesio Boso” 
e da creche “Izabel Zillo”.

No caso do transporte 
de pacientes do distrito para

procedimentos nos centros 
J  municipais (RAIS Mulher, 
I  Ambulatório de Especiali- 
I  dades. Hospital Dia) e no 
i Hospital Nossa Senhora 
I  da Piedade, o veículo faz 
f  diversas viagens ao dia.
1 A esc^a é feita pela 
% enfermeira do ESF de Alfre-
2 do Guedes, da maneira que 
“ for mais conveniente para o

paciente. O retomo da cidade 
para o distrito é feito quando 
todos os pacientes concluírem 
os exames ou procedimentos.

No dia em que há 
maior demanda, consequen
temente, o tempo de espe
ra tende a ser maior. Vale 
ressaltar que um paciente 
que saiu de manhã para um 
procedimento, por exem
plo, estará de volta ao dis
trito no horário de almoço.

Sobre os outros temas 
que foram pauta de reivindi
cações dos moradores, qual
quer problema relacionado 
à infraestrutura, transporte 
público (horários), saúde 
ou infortúnios pode ser fei
ta na sede da subprefeitura 
que está aberta ao público.

Base M ilitar de Alfredo 
Guedes: Um exemplo nos 

moldes japoneses

A base de Alfredo 
Guedes foi implantada no dia 
28 abril de 2006. Antes da im
plantação, a comunidade não 
tinha policiamento adequado, 
o índice de criminalidade era 
alto e a segurança pública 
completamente defasada.

No Japão, uma mo
dalidade de policiamento 
chamado “Chuzaisho”, onde 
0 policial militar mora e traba
lha em uma base comunitária 
instalada nos bairros rurais, 
foi o modelo adotado e tra
zido ao Estado de São Paulo.

Ficando à disposição 
da comunidade 24 horas, o po
licial trabalha em horários in
tercalados e realiza roíKlas pela 
área urbana e rural para garan
tir a segurança dos cidadãos.

Com este trabalho, os 
índices criminais em Alfredo 
Guedes vieram a zero. Mais 
informações sobre as ativi
dades realizadas pela Policia 
Militar no distrito pelo tele
fone da base (14) 326^3458.

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

A Prefeitura toma público que o edital da licitação n® 
033/2014, que tem por objeto a contratação de empre
sa especializada para execução das obras de reforma 
e ampliação do prédio da creche Odette Moreira 
Cruz Pietraróia, foi retificado. O edital encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br

Para aquisição de um veículo zero quilômetro, tipo 
Sedan para o Corpo de Bombeiros de Lençóis Pau
lista, com capacidade de 5 (cinco) passageiros, na 
cor vermelha, entre outras especificações constantes 
no edital, foi aberto licitação com sessão de pregão 
marcada para às 14h do dia 7 de março de 2014.

Foi acordado no E. Plenário do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo a decisão pela procedência parcial 
da representação contra o edital do pregão presencial 
n° 144/2013, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para realização dos serviços de limpeza.

Distrito de Alfredo Guedes ganhará Museu Histórico asseio e conservação de duas creches munic ipais.

Da redação

Uma reunião na Di
retoria de Cultura, ocorrida 
no início deste mês, definiu 
os detalhes para a criação 
de um espaço cultural para 
a preservação histórica do 
distrito de Alfredo Guedes.

O Diretor de Cultu
ra, Nilceu Bernardo, junta
mente com representantes da 
Diretoria de Educação e da 
Associação dos Servidores 
Públicos Municipais (ASP)

definiram os próximos pas
sos para que um mini-mu- 
seu se tome uma realidade.

F ico u  a c e r ta d o  
que um local no Recanto 
do Café abrigará o acer
vo, por conta de uma par
ceria firmada com a ASP.

Para tanto, Bernar
do convida os moradores de 
Alfredo Guedes e de Len
çóis Paulista que possuam 
materiais antigos, a ajuda
rem a contar a história do 
distrito por meio de doações.

“Os interessados po
derão doar mobiliários, utensí
lios domésticos, ferramentas, 
documentos e fotos que farão 
parte da exposição permanen
te para que os moradores do 
distrito, os lençoenses e toda 
a região possam conhecer um 
pouco mais de sua história”, 
destacou o Diretor de Cultura.

Referente às fotos, 
caso não seja feita a doação, 
os organizadores do museu se 
encarregarão de frzer a cópia 
dos originais que serão de

volvidos aos proprietários.
A relação de pa

trimônio do material doa
do fará parte do acervo do 
Museu “Alexandre Chitto”, 
que possui uma documen
tação específica para esta 
guarda e sua conservação.

As doações podem 
ser feitas na Emeif “Philome
na Briquesi Boso”, no Re
canto do Café, na Biblioteca 
Ramal, em Alfredo Guedes, e 
em Lençóis Paulista, na Casa 
da Cultura e na sede da ASP.

A licitação, que tem por objeto a aquisição de di
versos tipos de materiais elétricos, de acordo com a 
necessidade da Prefeitura, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e quantidades es
timadas constantes no edital, foi aberta e o pregão 
será realizado às lOh do dia 13 de março de 2014.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.
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SAUDE

O combate ao mosquito da dengue é um dever de todos os cidadão^
Apesar de ser um assunto constante e bastante discutido na m ídia, ainda existem  m uitas pessoas desinformadas

A dengue pode ser evitada c(fm a eliminação de criadouros do mosquito

C u r s o  m o tiv a c ío n a l é re a liz a d o  e n tre  A C S s
ção da equipe de saúde com 

^ as pessoas do bairro ao redor 
I da Unidade Básica de Saúde. 
E A relação deles com
^ a população é essencial para 

que atividades de preven
ção de doenças possam 
surtir efeitos satisfatórios.

E com este objetivo 
que as equipes de agentes co
munitários do Caju I e Caju 
II participaram neste mês 
do curso “Motivação, Estra
tégias, Ações Educativas e 
Prevenção da Doença Cárie”.

O treinamento durou 
quatro horas e foi ministra
do pelo cirurgião dentista 
Emerson André Carrit Co- 
neglian. Os participantes 
receberam certificados e 
bastante instrução em re
lação ao tema abordado.

ACSs ao lado do cirurgião dentista Émerson

Todos sabem que os 
Agentes Comunitários de 
Saúde possuem um traba

lho extremamente impor
tante junto à população.

Eles desenvolvem, 
entre diversas atividades, 
ações que buscam a integra-

ElderIbanhcz

Todos já ouviram fa
lar da dengue e das campa
nhas para combater os focos 
de proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti em residên
cias e terrenos das cidades.

A dengue é uma 
doença infecciosa causada 
por um vírus e que atra
vés da picada da fêmea do 
mosquito infectado acomete 
um indivíduo com sintomas 
de febre e dores no corpo.

O m osquito  não 
infectado não transm ite 
a doença, e uma pessoa 
doente também não trans
m ite para outra pessoa

De acordo com o 
supervisor de saúde Ro
berto Aparecido Godoy, 
que é encarregado da saú
de com unitária em Len
çóis Paulista, o combate 
à dengue no município é 
contínuo e ininterrupto.

Os Agentes Comu
nitários de Saúde (ACSs), 
através de visitas dom i
ciliares, realizam visitas

para conscientizar, orien
tar, e auxiliar na elim i
nação de criadouros do 
transm issor da doença.

“Isso é imprescindí
vel para o controle da do
ença, já que visitamos pelo 
menos uma vez por mês 
as famílias, enquanto em 
outros municípios as visitas 
são realizadas até semes
tralmente”, afirma Godoy.

Mesmo com toda 
a inform ação repassada 
pelos ACSs, muitas pes
soas ainda não entendem 
a gravidade da doença e 
esquecera de eliminar ou 
proteger qualquer tipo de 
recipiente ou local que pos
sa acumular água dentro 
e fora de seu domicílio.

Para Godoy, o traba
lho realizado pelos ACSs e 
o bom relacionamento com 
outras Diretorias da Ad
ministração Pública como 
Meio Ambiente, Engenha
ria, Educação, Trânsito, 
entre outros, tem feito a 
diferença em Lençóis, já 
que número de positivida-

de da doença em rela(,ão à 
municípios circunvizinhos 
nos últimos anos é baixo

Caso os lençoenses 
presenciem terrenos bal
dios ou construções aban
donadas pelos proprietários 
responsáveis, denúncias 
podem ser feitas pelo tele
fone da Diretoria de Saúde 
(14)3263-0036, ramal 21.

Os proprietários 
serão notificados e, con
sequentem ente, no pra
zo de dez dias, terão que 
regularizar a situação do 
imóvel capinando, reco
lhendo entulhos, limpan
do o terreno e eliminando 
os criadouros/recipientes.

Godoy finaliza dei
xando uma mensagem im
portante para as famílias; 
“Conversem com seus fi
lhos sobre a destinação cor
reta do lixo, dos supérfluos, 
e dos objetos que podem se 
transformar em criadouros 
do mosquito da dengue, 
pois são eles a solução dos 
problemas futuros. Eu faço 
a minha parte e você?”.

Médica alerta população sobre os cuidados durante o carnaval

Vai viajar ou apro
veitar as opções culturais da 
cidade durante o carnaval? 
Quem tem filhos pequenos 
deve seguir algumas regras 
quanto ao vestuário, alimen
tação, hidratação e cuidados 
pessoais com as crianças 
para que a comemoração 
ocorra de forma tranquila.

Quem dá algumas 
dicas é a pediatra Cristina 
Consolmagno Baptistella, 
que atende na rede públi
ca de Lençóis Paulista.

Segundo a médica,

por ser um feriado prolon
gado, é comum ocorrerem 
mudanças na rotina e isso 
pode afetar as crianças.

Especialm ente no 
caso das crianças peque
nas, é importante manter o 
horário das refeições, não 
esquecer da hidratação, do 
protetor solar, e ficar sem
pre de olho para que não 
ocorra nenhum incidente.

Muitas pessoas não 
viajam, mas aproveitam a 
folga etn chácaras ou bar
racas. “E um dia que o ho
rário das refeições muda, o 
almoço sai mais tarde, às

I3h”, explica Baptistella.
“Para a criança, o 

ideal é que a refeição con
tinue sendo ser\'ida na hora 
habitual”, diz. Nestes pas
seios específicos, a médica 
ainda chama a atenção para 
outra ocorrência comum, a 
fitofotomelanose, que são 
manchas na pele causadas 
pela manipulação do limão. 
“Muitas vezes a mãe está 
preparando alguma came ou 
salada com limão e sem fazer 
a higiene correta das mãos 
toca na criança, que fica ex
posta ao sol Isso é muito 
comum”, alerta.

http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
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ESPORTE 5
Passeio ciclístico em Lençóis garante qualidade de vida e muita diversão
Lençoenses, através de um projeto coordenado pelo professor Maurício Diniz, resgatam o prazer de interagir com a natureza

£o

Ciclistas resgatam o prazer de interagir com a natureza

Elder Ibanhez

Há m ais de dez 
anos, os passeios ciclísticos 
em Lençóis Paulista fazem 
parte da vida dos aman
tes do esporte na cidade.

O professor Maurí
cio Diniz juntamente com 
os apaixonados por bicicleta, 
teve a ideia de criar passeios 
que proporcionassem mais 
qualidade de vida e bem 
estar para a comunidade.

O lençoense Fernan
do José Lazari - membro da 
Associação Lençoense de Ci
clo AtMsmo (ALCA) • é um

dos voluntários que participa 
e ajuda na organização do tra
balho realizado por Maurício.

Ele conta que devi
do aos passeios começou 
a praticar esportes e não 
parou mais. “Comecei a 
participar dos passeios há 
cinco anos e o legal é que 
cheguei a perder mais de 
20 quilos”, revela Lazari.

O percurso defini
do pelo grupo é diferente 
a cada passeio, trazendo 
aos praticantes da modali
dade uma oportunidade de 
conhecer novos lugares.

“ D ependendo do

lugar escolhido, o passeio 
pode durar meio período 
ou um dia inteiro. Sempre 
saímos bem cedo para mi
nimizar o impacto do sol e 
do calor”, explica o ciclista.

Para ele, a interação 
e o fato de sair da zona de 
conforto, descobrir novos 
caminhos, curtir a natureza, 
fotografar, conhecer novos 
lugares e experimentar no
vos sabores são alguns dos 
benefícios proporcionados 
pelo projeto da Prefeitura.

Além de todos estes 
benefícios, o passeio ciclís
tico pode ser encarado como 
um dever para com o plane
ta, criando a possibilidade 
de novas descobertas e da 
prática da sustentabilidade.

‘Tique atento às datas 
dos passeios. Perder um pas
seio é deixar de lado a oportu
nidade de descobrir luna ver
dadeira viagem, que é andar 
de bicicleta”, finaliza Lazari.

Para quem deseja sa
ber mais sobre o passeio ci
clístico, o endereço eletrônico 
www.cicloculturalp.blogspot. 
cora é 0 blog que contém to
das as informações do pro
jeto e as fotos dos passeios.
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Final da Copa do Livro é definida
Açaí venceu a Pre

feitura de Borebi e mostrou 
que tem garra de sobra.

Já a equipe do De
mocratas novamente go
leou, desta vez o atual cam
peão Porto de Areiópolis.

Açaí 5x4  Borebi
Democratas

6 x 3
Porto de Areiópolis

A equipe de Borebi 
fez um excelente jogo, saindo 
com a vitória após a prorroga
ção, contra a equipe do Açai.

O Democratas ti
rou da final deste ano o 
atual cam peão, ao ga
nhar novamente da equi
pe do Porto de Areiópolis.

Borebi 6 x 3  Açaí
Democratas

3x1
Porto de Areiópolis

Democratas e Pre
feitura de Borebi deci
diram ontem o título da 
Copa Regional de Futsal 
C idade do Livro 2014.

O troféu da com
petição recebeu o cari
nhoso nome do ex a tle 
ta Cláudio Luiz Prâmio.

Na próxim a ed i
ção você confere  uma 
m até ria  e sp e c ia l com 
o vencedo r da grande 
fin a l do cam p eo n ato .

C o rre d o ra  de L en çó is  se destaca n a região

em sua categoria no Circuito 
Cuesta de Corridas de Rua 
de Botucatu em 2012 e 2013.

O total apoio da fíimí- 
lia e da Prefeitura de Lençóis 
tem sido um alicerce para a 
corredora continuar bata
lhando por novas conquistas. 
“Minha família é totaímente 
dedicada a mim e aos meus 
treinos. Meu marido é o princi
pal incentivador e responsável 
pelas despesas com inscrição 
e transporte para as corridas 
dos circuitos. A Prefeitura 
também ajuda com o unifor
me e transporte para as corri
das da região”, afirma Leme.

Ambiciosa, ela de
seja conquistar a melhor 
colocação na categoria à 
qual pertence e defender a 
cidade por todo o Brasil.

Este ano sua meta 
é alcançar altos patamares, 
treinando intensamente para 
continuar buscando novos 
títulos e conseguir patrocí
nio para disputar a Corrida 
Internacional de São Silves
tre, tradicional prova reali
zada nas ruas de São Paulo.

Para Bnma tudo tem 
um inicio e é preciso muita 
força de vontade. “O ser hu
mano é capaz de realizar tudo 
0 que sonhar. Ser o melhor 
no esporte, nos estudos, na 
profissão, etc. Para tanto, tem 
que acreditar e correr atrás. 
Há cinco anos atrás eu era só 
uma menina comum, ainda 
não tinha nem terminado o 
ensino médio. Hoje estou ca
sada, curso Educação Física 
e sou uma das melhores cor- 
redoras da região”, finaliza.

Bruna Rafaela exibe um dos troféus conquistado

Elder íbanhez

Com apenas 22 
anos, a atleta e corredo
ra, Bruna Rafaela Leme, já 
conseguiu uma posição de 
destaque em campeonatos 
muito importantes da região.

Ela nasceu em Botu
catu, mas foi criada em Len
çóis, onde atualmente cursa a 
faculdade de Educação Física.

Em 2009, Bruna ini
ciou sua carreira no atletismo e 
na sua primeira prova em uma 
corrida realizada na cidade de 
Garça, conquistou a primeira 
posição entre diversas corre- 
doras, aumentando ainda mais 
seu gosto pelas corridas de rua.

A corredora também 
ressalta que sempre gostou 
muito de correr. Sua prova 
favorita é a corrida de 10 km.

Além de correr, a 
atleta também está treinando 
salto, outra modalidade den
tro do atletismo. ‘Treino na 
pista de atletismo ao lado do 
‘Tonicão’ e na rua perto da 
Omi Zillo Lorenzetti. Meu 
treinador é o ex-atleta Juracy 
Cassita”, revela a jovem.

Entre as competições 
que ela já participou estão o 
Circuito de Corrida de Rua 
de Botucatu, Circuito de Cor
rida Campeão dos Campeões 
RH Fitness de Pirajui e Cir
cuito Eco Runner de Bauru.

Com muita determi
nação, a esportista conquistou 
0 primeiro lugar na catego
ria geral feminino de 5 km 
do Circuito Energia CPFL 
2012, primeiro lugar na cor
rida de Garça e foi reconhe
cida como a melhor atleta

.Pruna Viola trará o melhor da música caipira para Lençóis
Com apenas  20 anos,  a v io le i ra  natural  de Cuiabá está conqui s tando  o coração dos amantes  da viola

Bruna Viola fazendo solo

No prim eiro  dia 
da Facilpa 2014, após o 
Show da dupla André e 
Matheus, subirá ao palco 
Bruna Viola, uma cuiaba- 
na que quer levar a música 
caipira ao conhecim en
to dos jovens brasileiros.

Na estrada desde os 
11 anos de idade, a violei
ra sempre foi admiradora 
da dupla Tiào Carreiro e 
Pardinho, e aos poucos está 
conquistando o público 
em diversos estados bra
sileiros e até no exterior.

Frequentando a fa
zenda do bisavô materno, 
ela se apaixonou pela viola 
caipira e criou um grande 
amor pelas músicas de raiz.

Bruna revela que 
duplas como Tonico e Ti- 
noco. Pena Branca e Xa-

vantinho, Zico e Zeca, Liu 
e Léo, Goiano e Paranaense, 
Almir Sater, Renato Teixei
ra, Rolando Boldrin, Inezita 
Barroso, entre outros, tam
bém são inspirações para a 
realização do seu trabalho.

O contato com a 
viola proporcionou para 
a a rtis ta  convites para 
rea liza r ap resen taçõ es 
em diversos program as 
reg ionais na telev isão .

Aos poucos ela con
seguiu se profissionalizar e 
fez cursos para melhorar sua 
técnica vocal e teoria musi
cal, criando assim seu jeito 
próprio de tocar. “Minha 
pegada musical é bem ‘pra 
cima’, um estilo de viola 
caipira bem jovem e arroja
do, porque minha intenção 
principal é atingir a juven
tude. Quero fazer com que 
eles ouçam a música caipi

ra, entendam, interpretem e 
sintam cada história, cada 
verso”, afirma a violeira.

Ela acredita que a 
música de raiz é importante 
para a formação cultural e 
comportamenial de crian
ças e jovens, pois contam 
histórias da roça, além 
de falar de amor e relatar 
acontecim entos da vida 
no campo que emocionam 
e influenciam as pessoas.

Bruna ainda não 
compôs nenhuma música, 
apenas criou solos instru
mentais, mas não descarta 
esta possibilidade. “Inspi
ração para compor letra e 
melodia ainda não veio, 
mas quem sabe um dia meu 
coração se apaixone e aí 
sim a inspiração chegará”.

Ela tem gravado até 
o momento dois CDs. O 
primeiro se chama “Res

gatando Raízes”, voltado 
exclusivamente para a mú
sica caipira. No seu segundo 
trabalho, Bruna buscou mú
sicas com uma vertente mais 
universitária, um repertório 
de modinhas românticas.

Em 2009, Brtma Vio
la participou de uma cena da 
Novela Paraíso exibida pela 
Rede Globo de Televisão.

Envolvida constan
temente em festivais de vio
la e rodeios, foi a violeira 
mais votada ftôlo público no 
Festival Nacional de Viola 
“Voa Viola”, para se apre
sentar em um show no Teatro 
Nacional Sala Villa Lobos 
de Brasília no ano de 2010.

Já em 2011 recebeu o 
“Prêmio Rozini Excelência 
da Viola Caipira”, em Belo 
Horizonte/MG. “Para 2014 
devo gravar um DVD, algo 
muito cobrado pelos meus

fãs. Espero fazer um grande 
trabalho porque o meu pú
blico é fiel e merecedor des
te presente”, afirma Bruna.

A cantora finaliza 
falando do seu show na Fa
cilpa 2014: “Acredito que 
a expectativa tanto minha 
quanto do público de Len
çóis Paulista seja a mesma, 
muita ansiedade, pois o meu 
show é esperado há muito 
tempo pelos meus fas de 
toda a região. Prometo que 
vai ser um grande show 
com duas horas de muita 
viola pra cima e totalmen
te dançante. A galera vai 
curtir à beça, tenho certe
za, e que seja o primeiro 
de muitos. Agradeço sem
pre primeiramente a Deus 
e Nossa Senhora Apareci
da, ao Sr. Carlos Duarte 
e a Prefeitura de Lençóis 
pelo enorm e carin h o ” .

M ais de 7 0 %  dos a p o se n ta d o s  do 
INSS re ce b e m  um s a lá r io  m ín im o

P ro je çõ e s fe ita s  pela C o n fe d e 
ração dos A p o sen tad o s m ostram  que. 
até 2G25, nove em cada dez apo sen ta
dos do IN SS estarão ganhando o piso. 
Mais de 21 milhões de aposentados e pensionis
tas do INSS -  de um total de 31,5 milhões - estão 
recebendo atualmente um salário mínimo (R$ 
724]. 0 número equivale a 71.6% dos benefici
ários. Em 2005. essa proporção era de 67,8%. 
com 16.3 milhões de segurados recebendo o piso

nacional. Os dados fazem parte de um levanta
mento da Associação Nacional dos Servidores 
da Previdência e da Seguridade Social, sobre o 
achatamento dos benefícios nos últimos anos.

A redução do poder de compra é de
corrente. principalmente, da política de re
ajuste dos benefícios com valores acima do 
salário mínimo. 0 aumento deste grupo de 
segurados tem sido menor do que o do pró
prio salário mínimo, pelo menos, desde 1998.

Segundo o presidente da Confedera
ção dos Aposentados e Pensionistas do Bra
sil CCobapl Warley Martins, projeções feitas

pela entidade mostram que. até 2025. nove 
em cada dez aposentados do INSS estarão 
ganhando o piso. "Era melhor o desconto da 
previdência Je  todo trabalhador ser referente 
a um salário mínimo, já que. no fim das contas, 
é isso que o governo quer pagar para todos".

Desde 1998. a perda acumulada de quem 
recebe acima do mínimo é de 77,6%, por conta 
dos reajustes inferiores ao do piso. Um apo
sentado de 76 anos que recebia cerca de três 
salários, em 2008. hoje, recebe o equivalente 
a um piso e meio. 0 achatamento o obrigou a 
cortar o plano de saúde e voltar a trabalhar.

Se você ainda não é associa
do, não perca mais tempol
Associe-se já e desfrute de 

vários oenefícios.
Compareça a Sede da Asso
ciação dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de 
Lenráis Paulista e Re»ão na
Rua Ignácio Anselmo. 1167, Vila 
Irerê e receba informações de 
como proceder nesse caso.

Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Lençóis Paulista e Região

TORNE-SE LIV1 ASSOCIADO. NOS UMA VISITA, aapílpr
Associação Filiada a; COBAP (Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas) e FAPESP (Federação dos Aposentados e Pensionista do Estado de São pauto)

http://www.cicloculturalp.blogspot
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CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

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

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

Grajau casa em con- 
truçao na lage mura
da com 2dor sal coz 
wc 76MM mais 105 
parcelas do terreno, 
aceltoterrenono 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 .S a n ta n a  e 
residencial açai-R$- 
-1,500.000,00-Toledo 
imóveis- 14 3263- 
0187.

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

banheiro social/la- 
vandería/edículacom 
churrasq./Banheiro/ 
despensa/garagem 2 
carros-R$^00.000,00 
-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/cozínha/des- 
pensa/lavanderia/ 
garagem 3 carros 
coberta/can il-R$- 
-550.000.00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

Jardim itamarati - so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sala 2 
ambientes/sala de 
jantar/sata de tv/ 
escritó rio/lavabo/ 
cozinha/lavanderla/ 
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 p)anejada/des- 
pensa/lavanderia/ga- 
ragem 2 carros/- R$ 
500.000,00 - Toledo 
imoveis-3263-0187.

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

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

Biz, cor prata, ano 
2007, R$ 3 .000 ,00 
Tel: 14 99876-4869 
Lillan

V end e-se  p a ra ty

ano 94, cor bordô, 
1 .8 , Á lcool o rig i
na i, com d ireção , 
t ra v a , a la rm e  e 
ro d as o r ig in a is . 
Im pecávell Tratar: 
(14)99797-4840 
Fernando.

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

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

Espaço do CORRETOR

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

Notícias: Os bancos financiam imóveis na planta?
Gíseie: Não somente os bancos financiam imóveis na planta como também 
as construtoras, tudo depende de uma boa negociação.

Noticias: Qual a dica para quem quer comprar um imóvel na planta? 
Gisele: Muita gente tem receio de comprar apartamento na planta. O 
nosso conselho para quem pretende adquirir um imóvel na planta é: 
Procure um bom corretor ou uma boa imobiliária que saiba analisar sobre 
a idoneidade da construtora, seu passado, seu histórico positivo, as obras 
por ela construídas, se recomendam ou não, e sem descartar uma detida 
análise no contrato.

Notícias: Quantos edifícios estão em construção hoje em Lençóis? 
Gisele: Atualmente, entre lançamentos e construções existem seis edifí
cios, se bem que os lançamentos Já podem ser considerados edifícios em 
construção pela sua viabilidade.

Noticias: Quais taxas precisam ser pagas quando compramos um apar
tamento?
Gíseie: As taxas a serem pagas num apartamento (água, luz, gás) são as 
mesmas pagas numa casa, com a vantagem de se ratear a despesa das 
áreas comuns, como por exemplo, piscina, jardins, porteiro, segurança, 
entre outros. Nas casas, você paga sozinho, já nos apartamentos você divide 
entre os demais condôminos. Neste caso é bom esclarecer que o chamado 
"pagamento de condômínio" nada mais é que as despesas rateadas entre 
os condôminos, quase sempre as mesmas de uma casa de moradia.

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

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

Financiam ento de 
moto honda Okm 
com entrada com a 
menor parcela do 
m ercado. "G rá 
tis 02 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 $ 60,00 só na 
Pagan Motos fone: 
3264 4345

Courier mod 2001 
- 1.6L protetor de 
casamba, lona 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 
CG titan ksl25cc ano 
2002 bom estado 
2 .500-F 997975221

Monza ano 90 - me
cânica ok-pneus no-

A coleta de lixo mudou!

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

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

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

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

A Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, solicita a 
colaboração dos moradores, no sentido de depositar o lixo 
defronte aos imóveis momentos antes do início dos horários 
informados nos panfletos.

LENÇÓIS PAUUSTA
W ER BEM. CRESCER E SER FEUZ
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vos - dir. HIdraullca - 
documento ok - fone 
(13)9726-7094

M o n t a n a  e c o -  
f l ex  2010 p re ta , 
trava,vidros, direção 
eletrica 63 mil km 
R$ 24 .200  T ratar 
9916-4350 
Voyage ano 83 - cor 
cinza - álcool o ri
ginal - 4 marchas 
- fone; (14) 9871- 
0721/9677-6859

C ourie r 1 .3 1998 
G prata básico - FS 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

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

Saveiro cl 1.8 
1995 A branca trava/ 
alarm e-fs veiculos- 
fone (14) 3264-3033

C lassic Life 2007 
flex preto trava - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Saveiro cl 1 .6 Mi 
2000/ G branca di- 
reção/vidroArava - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

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

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

Vectra elite 2010f)ex 
prata completo - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

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

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

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

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

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

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

Golf sportiine 2 .0 
2011 Flex preto com
pleto - fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

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

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

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

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:
WillIanCarios 99722- 
5221 /  Risley Renan 
99966-3409

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 
R$ 160.000,00

Tratar com Carol: 
(14) 3263 6214

VENDE-SE

CASA NÚCLEO:
2 quartos - Sala de estar - Cozi
nha - Sala de jantar - Bw social 
-Lavanderia coberta *  EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW social 
Garagem coberta para 2 carros 
Casa em ótima localização, toda 
em laje e piso frio. 171m* área 
construída. Acelta-se financia
mento. R$ 217.0(X),00

Tel (14) 99894 6077

VENDE-SE

M oto  Su zu k i Yes 125 . 2 0 08 . 
9 .00 0km . 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) 99134-7329

CONTRATA-SE
DEPTO. COMERCIAL

com experiência comprovada na área

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

mandar currículos para
jornal@ notíciasdelencois.com .br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista
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0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADESDE 

EMPREGOS d is p o n ív e is

Açougueiro 
Ariador de corrente 
^udante de confeiteiro 
Confeiteiro
Ajudante de eletricista de autos 
(apenas curso qualíftcação na 
areai
Ajudante de estruturas 
metálicas e tubulação (vaga 
temporária]
Ajudante de motorista 
Apanhador de laranja_ 
Apontador de produção 
Armador de ferragens e 
concreto

curso 
e passa

oes
ura

Arquiteto(a) de edificao 
(graduação em arquitet 
completo ou cursando, deve ter 
portrólio com os projetos] 
Àtendente de balcão (cortar
frios)
Auxi
Auxi

iar administrativo /  esté^io 
lar de controle de qualida

de (graduação em zootecnia ou 
veterinária completo)
Auxiliar de cozinha (2 vagas) 
Caldeíreiro - vaga temporária 
Caldeireiro - vaga temporária 
Carpinteiro 
Carpinteiro (5 vagas)
(ihapeiro (lanchonete) 
Churrasqueiro
Confeiteiro(a) (deve ter curso de

gualificação na área) 
onsultor de sistemas de 
informação (graduação admi

nistração. engenharia, ciência da 
computoi^o. contábil ou áreas

Consultor de vendas (assinatu
ras de tvs)
Costureira em geral 
Cozinheira
Cozinheiro(a) (2 vagas masculi
na e feminina)
Cuidador de idosa 
Cuidador de idoso 
Doméstica /  faxineira (cozi
nheira)
E etridsta - (vaga temporária) 
Encanador industrial 
Encanador industrial - (vaga 
temporária)
Engenheiro civii
Fiscal de loja (experiência como
porteiro, vigia ou vigilante)
frentista
Funileiro de autos 
Garçom (2 vagas - disponibilida
de ae horárioj 
Gerente comercial 
Gerente de loja
Gerente de supermercado dia % 
Impressor orãrico 
ínscrumenusta (vaga tempo
rária)
Linha de produção (frigorífico - 
masculino)
Lubrificador de máquinas 
Mecânico de caminhão (diesel) 
(curso direção defensiva, pri
meiros socorros e moppj

Mecânico de máquinas florestais 
Mecânico montador (vaga 
temporária]
Monitora de creche /  estágio 
Motoboy
Motorista carreteiro (cnhe) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista de ônibus 
transporte coletivo c 
geiros]
Motonsta entregador <
Motorista entr^ador (material 
para construção)
Motorista entregador de gás 
(cnh A/C)
(Dperador de caixa ísupermer-
cado) , « „  L
Operador de caixa (bar/lancho-
nete]
Operador de caixa (farm áaaj 
Operador de caixa ( oja cama 
mesa e banho]
Operador de colhedor florestal 
(harvester /  forwarder] 
Operador de gaia 
Operador de Felemarketing 
(venda de cursos, vaga femi
nina]
Padeiro 
'adeiro(a]
'edreiro (4 vagas) 

Personaltreanning/ prof^sor 
de educação física 
Pintor de autos 
Pizzaiolo
Porteiro (2 vagas)
Vofessor de inglês (vivência e 
luéncia na área)
^rogramador desenvolvedor 

de java
Promotor de vendas (sem 
experiência)
Psicolc^ia/estágio 
Recepcionista de ^ te i 
Recuperador de crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 
Repositor de mercadonas - 
exclusiva para portador de ne
cessidades especiais (necessário 
^ resentar laudo médico) 
Serralheiro /  pintor 
Serviços gerais (temporário) 
Soldador Ivaga temporária) 
Soldador tig e er (vaga tempo
rária)
Soldador tic mig e elétrica (vaga 
temporánaJ
técnico de enfermagem 
Técnico de estradasTtécnico em 
edificações, civil ou Florestal) 
Técnico de manutençãojunior 
Técnico eletrônico (técnico 
/  tecnólogo em elétrica ou 
eletrônica)
Técnico em segurança no traba
lho (2 vagas)
Tratorista agrícola (2 vagas - 
m inim ocnhc)
Vendas externas (superior 
completo)
Vencedor (agropecuária) 
Vendedor (equipamento de

Vagos vãUdas de acordo com o prato determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT. basta comparecer portando: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Informações: (14) 32G3-2300 • Ramal 2 ou no PAT.
Rua Cel. ioaquim Gabriel, 11 • Centro

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venáitti

Ç.

14. 3263-1676 
14.9134-7329

^  Coltirt'  ̂^

R Cel. Joaquim Gabriel 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.venditti@yahoo.com.br

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pòs grjdudçáo pela FMUSP em Sexualidade Humana e especiali/açào
cm Panico e Depressão

www.saletecortez.com.
Psicoterapia Individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Panico / 
Funerária S3o Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com


NOTÍCIAS DE LENÇÓIS AULISTA, SEXTA>FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2014

ENTRETENIMENTO

fonrt; SItt T9m

4 I

£Í: Á

á

£

Gisele Bündchen usou seu Instagram para se de
clarar ao marido, o jogador de futebol americano Tom 
Brady, pelos cinco anos de casado que eles completam 
nesta quarta-feira (26). "Feliz aniversário meu amor. Te 
amol" escreveu a modelo, em português e em inglês, 
ao postar uma foto com o amado.

Tom e Gisele são país de Benjamln, que 
nasceu em 8 de dezembro de 2009, e Vívlan, que 
veio ao mundo em 5 de dezembro de 2012. Antes 
de casar com o jogador, a modelo se relacionou com 

0 ator Leonardo DiCaprio e o surfista Kelly Slater.

C'ol(l|)lay laiiva dipe de novo sin»le,
"MidiiijilU"

A banda britânica Coldplay lançou nesta terça- 
-feira o clipe de "Midnight", single do próximo álbum, 
o sexto da carreira, acompanhado por um atmosférico 
video em preto e branco.

A canção, de tinturas eletrônicas e menos ro
queiro que os anteriores, será um dos cortes do seguinte 
disco do grupo, continuação do trabalho anterior "Mylo 
Xyloto" de 2011, segundo o site da revista "Biliboard".

Russell C row c se m ob íli/a  no Twittcr
para que papa assista "INoc"
O ator ganhador do Oscar Russell Crowe lançou 

uma campanha no Twitter para conseguir que o papa 
Francisco assista ao seu próximo filme, "Noé", uma 
adaptação cinematográfica do relato bibilco do Arca de 
Noé, e acredita que o longa "fascinará" o sumo pontífice.

Nas últimas horas, Crowe enviou quatro mensa
gens para o Twitter do papa @Pontifex com o objetivo 
de mostrar o filme, que estreará dia 28 de março nos 
Estados Unidos e duas semanas depois na Itália.

I
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"Nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco"
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HORIZONTAIS

I .  Relitivoa núpcias. (8)
5. Terceira pessoa do indicativo do verbo "achar". (4)
9. Contração da preposição "de" com o advérbio 
"aí". (3)
10. Quem organiza leilões. (9)
I I .  Letreiro comercial que usa "neônlo". (4)
12. Contrabandos. (7)
14. Personagem do Livro dos Números, quarto 
livro da Bíblia. (6)
16. Ilha, em inglês. (6)
19. Vencido, dominado. (7)
21. Capital da Itélla. (4)
24. Ato de extorquir dinheiro de outrem. (9)
25. Bebida alcoólica. (3)
26. Feminino de "seus". (4)
27. Com erro (feminino, plural). (8)

VERTICAIS

1 . ___sincronizado: exercícios coreografados
realizados na piscina. (4)
2. Respira por brãnquías. (5)
3. Sua capital e cidade mais populosa é Du
blin. (7)
4. Língua de uma região. (6)
6. Cidade onde fica a "Universidade de Coim
bra". fundada em 1290. (7)
7. Perseguida. (8)
8 . ___franca: lugar com isenções de impostos
de importações e outros incentivos. (4)
13. Relativo a Península Ibérica (plural). (8) 
15. Ferimento produzido por lança. (7)
17. Doença causada por vírus e altamente 
contagiosa. (7)
18. Descansar. (6)
20. Barco luxoso. (4)
22. Favor, graça, benefício. (5)
23. Possui grandes asas, mas não voa. é con
siderada a maior ave brasileira (plural). (4)

M C M it lv iin l TIRINHA DA SEMANA
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Aries
de 21/03 a 20/04
Essa é uma fase que 

pede Interiorização e contempla
ção. é 0 momento em que você 
está colhendo o que plantou 
desde o seu aniversário do ano 
passado. Deve estar atento a 
Intuição, multas pessoas cha
mam esse período de inferno 
astral, mas é na verdade uma 
etapa de aprimoramento e de 
compreensão da lei de ação e 
reaçao, ariano.

csa ___
^ ^ ^ T o u ro  
fW íd c  21/04 a 20/05

Nesse momento é Im
portante você se conectar com 
pessoas com quem se sente 
espiritualmente sintonizado, t  
uma fase em que os projetos 
sociais e coletivos estão enfati
zados com a consciência do seu 
papel na comunidade humana. 
É uma fase importante para o 
desenvolvimento da Intuição e 
para você estar mais atento aos 
sinais, taurino.

Leão
de 22/07 a 22/08

0  que está enfatizado 
nesse momento é a sua capaci
dade de se conectar com as pes
soas e de perceber os aspectos 
espirituais que regem as suas 
relações. í  também um momen
to Importante para entender os 
valores espirituais e emocionais 
que estão multo além da matéria, 
embora seja necessário agir com 
discernimento com relação ás 
questões financeiras, leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09
A lição do afeto Incondi

cional e da empatia em relação ás 
pessoas é o aspecto estimulado 
nesse momento aos virglnianos. 
é uma fase que evidencia as re-

I
lações e as conexões espiritu
ais que você estabelece com as 
pessoas. Deve ter muito cuidado 
com a tendência as Ilusões e ao 
excesso de idealizações que pre
judique os seus relacionamentos, 
virginlano.

de 28/02 a 07/02

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

No momento a ques
tão mais enfetizada é sua Ilação 
com a família e com seu auto- 
conhecimento. é uma fase que 
prioriza você ouvir a sua voz 
interior, desenvolver a Intuição 
e se conectar com as pessoas 
e ambientes onde se sinta ver- 
dadeiramente acolhido, repre
senta a escolha do local e das 
pessoas oue mais se sintonizam 
com voce, sagitarlano.

X X  Gêmeos 
9 ü Ç  de 21/05 a 20/06

Nesse momento é Im
portante que se conscientize da 
melhor maneira de expressar 
os seus talentos e habilidades 
profissionais, entendendo que 
a realização parte do sentido de 
vocação e não simplesmente do 
desempenhar de certas tarefas. 
É um momento em que tam
bém enfatiza a sua ligação com 
o sagrado e com a dimensão 
espiritual da vida, geminiano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Estudos, viagens, auto- 
conhecimento e fé são aspectos 
estimulados nesse momento aos 
cancerianos. E a fase que você 
deve ampliar os seus horizontes 
de entendimento da vida, bus
cando uma conexão mais pro
funda com sincronicidade e os 
sinais, é o momento de realizar 
os seus sonhos e ideais sendo 
guiado pela intuição, canceriano.

Libra
de 23/09 a 22/10

A fase atual enfatiza a 
necessidade de aprimoramento 
emocional e também desenvolvi
mento de suas habilidades pro
fissionais, é um momento que 
enfatiza também a qualidade 
de vida, a mudança de hábitos 
e a percepção da influência das 
emoções sobre a saúde. É um 
momento Interessante para 
desenvolver talentos sensíveis, 
criativos e artísticos, libriano.

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

A lição do atual mo
mento está ligado ao seu de
senvolvimento afetivo e de uma 
conexão mais profunda com as 
pessoas, escorpiano. É uma fase 
em que irá aprender o significado 
de amar, é também um momento 
lue enaltece a criatividade, o 
Jesenvolvimento da sensibili
dade. mas é importante que não 
faça 0 papel de mártir ou vítima 
emocionalmente, escorpiano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A lógica do atual mo
mento não obedece á razão 
e, por isso é Importante que 
você esteja atento aos sinais 

ue 0 universo apresenta e que 
esenvolva uma comunicação 

que esteja de acordo com seus 
verdadeiros sentimentos, t  uma 
fase que poderá desenvolver 
mais a sua intuição e procurar 
se comunicar de uma forma que 
ressalte o coração.

Aquário
de 21/01 a 19/02

o  momento pede dos 
aquarlanos que desenvolvam os 
seus talentos com sensibilidade, 
utilizem mais a Imaginação, t 
uma fase onde estará mais cons
ciente do que é verdadeiramen
te prioritário em sua vida e que 
não é 0 dinheiro, mas é também 
um momento importante para 
0 desenvolvimento dos seus re
cursos materiais, emocionais e 
espirituais, aquariano..

P e ix e s

4l j^ d e  20/02 a 20/03
Essa é a fase do ano 

mais importante, quando o sol 
se movimenta em seu signo e 
você deve estar mais consciente 
da sua luz interior que se mani
festa através da sensibilidade, e 
da criatividade, mas é um mo
mento em que deve também 
estar atento a tendências de 
ilusões e a idealizar em demasia 
0 que espera das pessoas, o que 
pode levar a confusões, pisciano.

fwitt: http-.//horafCOpevlrUHil.uol.<»m.br/
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Palavras Para Encontrar:

CANELA
AÇÚCAR
BAUNILHA
IDURO
CRAVO
ALECRIM
CAMOMIIA
CHILU
CDUORAU
COENTRO

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 1 emall: jornal@noticiasdelencois.com.br 

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

Ele só queria 
encontrar u m a
informação...

u m a
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Nesta sem ana, a galera do "Toke Novo", 
integrado por músicos lençoenses que sabem to
car de uma maneira diferente o m elhor do sam 
ba e pagode, fez show no dia 23.02 na Chope- 
ria Q uinta Santa C ecília  em Lençó is Pau lista .

O próximo show do grupo na choperia será 
no dia 28.02, sexta-feira, a partir das 21h. Eles apro
veitam  e convidam a todos para assistirem  mais 
uma apresentação que prom ete ser ím perdível.

Um parabéns especial ao casal Amanda e 
Leandro, para as gêmeas Caroline e Stefany que 
esbanjaram  beleza e sim patia na com em oração  
dos seus 15 anos de vida, e também para Gabríeia.

A cada semana o Notícias de Lençóis faz questão 
de exibir a felicidade estampada no rosto de pesso
as que certamente merecem todo o nosso carinho. Show do Toke Novo realizado na Choperia Quinta Santa Cecília

no domingo dia 23.02

a e Leandro casaram no car 
Registro Civil no dia 22.02

Amanda e Leandro felizes pela realização do sonho comemoraram

Caroline e Stefany ao lado de seus familiares Lorena comemorou seu l® ano no dia 22.02 Lorena se divertiu na comemoração do seu aniversário

s

«•cco

Gabricla comemorou seus 15 anos no dia 22.02 Gabríeia ao lado de seus familiares Gabricla comemorou seu 2® aniversário dia 2 1.02

it
?9a<

Evelin Oliveira 28.02 Murilo Souza 01.03 Adriano Marigo 02.03 
Mari Batista 04.03

Jaqueline Biaio 04.03 Tais Ribeiro 06.03

"Eu Leio o Notícias de Lençóis"

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

( 14)  3263-1062

www.noticiasdelencois.com.br
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lojane Borges Leal - Professora e Técnica
de Vôlei

http://www.noticiasdelencois.com.br

