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Teatro amplia visão

traz conhecimento

Jovens e adultos buscam através do teatro viver novas experiências; Atriz lençoense falou sobre carreira e desafios da profissão
Ela já é bastante co
nhecida na cidade por suas
atuações em diversas peças
teatrais e contações de histó
rias e, segundo suas próprias
palavras, “se doa intensa
mente em tudo que faz” .
Nesta semana, em ho
menagem ao mês das mulhe
res, o Notícias de Lençóis
divulga a entrevista exclu
siva realizada com a atriz
lençoense Leda Fernandes.
Leda desde a infância
percebeu que seu destino
era em cima dos palcos e
fez deles sua profissão.
Pág. 03

Proj eto aj uda
pacientes
com câncer
O tratam ento para
pacientes que estão lu 
tando c o n tra o cân c er
já é bastante doloroso.
M as o p ro b le m a
agrava quando, prin-palmente, no caso das
m ulheres, ocorre a per
da to ta l d o s c a b e lo s .
Pensando nisso, um
grupo de cinco alunos da
Escola Técnica Estadual de
Lençóis Paulista (Etec), tem
feito a diferença na cidade
com a doação de cabelos.
Pág. 03

Copa Lençóis
define jogos da
segunda fase
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r:.ntrega da
Dípam vai até
dia 31

em Le n çó is

Opinião
Cidades............................... 3

Classificados....................... 6
Entretenimento
Sociai.................................. 8

Tempo
Hoje
máxima 29^
mínima 20>
Soi com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nubkxh, com
chuva a quatquer hora.
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gonismo e empoderamento
da pessoa idosa - por um
Brasil de todas as idades”.
O encontro tem como
objetivo principal, propi
ciar a reflexão, discussão e
avaliação das ações dirigi
das às pessoas idosas, dos
espaços de participação e
da forma como vem sendo
realizada a gestão da polí
tica de garantia de direitos
da pessoa idosa no muni
cípio de Lençóis Paulista.
Pág. 04

Semana do Teatro recebe
grupos de outras cidades

C O N F IR A

Bauru Shopping
inaugura Vila
das Crianças
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No próximo dia 20
de março, o Conselho Mu
nicipal do Idoso, em par
ceria com a Diretoria de
A ssistência e Prom oção
Social, realiza a 1* Confe
rência Municipal da Pessoa
Idosa de Lençóis Paulista.
O evento está m ar
cado para as 8h, no Cen
tro de C o n v iv ên cia da
Melhor Idade “Deputado
Ricardo Izar", na Cecap.
O tema em discussão
na conferência será: “Prota-

E ve n to b u sca g a ra n tir os

^

s
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Prefeitura intensifi
cou contato com escritórios
de contabilidade e produ
tores rurais para reforçar a
importância da Declaração
para o índice de Partici
pação dos Municípios. O
documento deve ser entre
gue até o dia 31 de março.
Toda pessoa física ins
crita como produtor rural deve
entregar a Dipam-A quando
ocorrer uma venda referente a
sua atividade para outro pro
dutor rural, pessoas físicas no
Estado de São Paulo ou outros
estados e órgãos públicos.

•

V.

O Bauru Shopping
inaugura nesta sexta-feira,
dia 13 de março, a Vila das
Crianças.
A cada RS 10 reais
em compras, gastos em lo
jas do empreendimento, os
clientes lerão direito a um
cupom para uma hora de
ati\ idades.
A Vila das Crianças
está locali/ada no terceiro
piso do Bauiu Shopping, em
fiviitea loja Castor Colchões.
O espaço será com
posto por vários ambientes
como o brinquedào, com
percurso e obstáculos, escorregadore pula-pula.

i
O circuito para carri
nhos motori/ados irá desa
fiar os jo \ ens aventureiros
em um trajeto decorado coni
pi>ço. postinhos. carrinhos de
mão e moinho ccnográfico.
A \'ila das Crianças
inclui ainda a área baby.
com piscina de bolinha para
crianças a partir de 2 anos.
As ati\idades serão
realizadas sempre de sexta

adomingo.das 12hás21h.
Podem p articip ar
crianças com idade entre
2 e 12 anos. acompanhadas
por um responsáxel.
Aos lins de semana a
programação contará ainda
com contação de histórias
em parceria com a Escola
de Idiomas Influx, que en
sinará pala\ ras em inglês
aos pequenos.

Fernando e Sorocaba apresentam
nova turnê aos fãs Pág 04
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OPINIÃO
Micfad Rinulho

Artigo
Laríssa de Souza

Dia da mulher é todo dia!
Dê os parabéns para
Não permita que as escolheu para estar junto
as mulheres guerreiras, as visões alheias lhe digam o pelo resto da vida.
Dia da guerreira que
mulheres fortes, as mulhe quão bonita você é. Não per
res que vão em busca de mita que as edições façam torna qualquer obstáculo
seus sonhos e fazem o im parte das suas melhores fo uma nova oportunidade. Dê
possível para realizá-los.
tografias e dos seus registros os parabéns para estas mu
lheres, que merecem serem
Dê os parabéns para mais importantes.
as mulheres que acordam
Seja você, quem você parabenizadas todos os dias.
Dia da mulher é todo
cedo todos os días para vi quer ser. Seja real. Dia da
ver mais um dia rotineiro, mãe, mãe que sempre está dia, todo dia que ela levanta
mais um dia que será vivido, presente, mãe que faz o bem e olha para o céu, pronta
talvez sem tantos momen para a gente, mãe que não para mais uma história.
Dê os parabéns, mas
tos bons para se lembrar desiste, persiste, faz nosso
também dê amor, carinho,
amanhã.
futuro, nos guia.
Dia da amiga que ouve respeito, companheirismo,
Dê os parabéns para
todas as mulheres que lu e aconselha. Dia da compa fidelidade e tudo que nós,
tam por um mundo melhor, nheira que prepara o jantar mulheres, seres humanos,
todas as mulheres que acre especial para a pessoa que merecemos.
ditam no seu espaço neste
m undo injusto com esta
espécie tão doce e amável.
As mulheres são lin
das por natureza, fortes por
decisão. Mulheres sãojoías
raras, cada uma com seu
modelo perfeito e único.
Joias que não podem
e não devem ser vendidas,
dadas ou até mesmo joga
das fora.
Joias raras, joias úni
cas, joias perfeitas, joias que
devem ser cuidadas até o
resto da vida, se possível
para sempre.
Mulheres são únicas,
são perfeitas, são mulheres.
Cuide delas, ame elas, pro
teja elas, ria com elas, lute
com elas e por elas, inspirese com elas e as inspire.
E para todas as mulhe I.
res deste mundo, valorizemse. Amem-se. Aproveite to
dos os dias, todos os dias a
que uma joia única possui
Laiissa é escritora e blogueira
para brilhar.

Colunista da Semana

Editorial
Além disso, a confe
Cultura e lazer fazem o inicio de sua carreira e as
rte da vida das pessoas des dificuldades que enfientou rência tem como proposta
de 0 começo da humanidade. até conseguir se realizar verificar os serviços que o
município tem disponível
Claro que no tempo profissionalmente.
Uma mulher que já se para a melhor idade.
do “Pâo e Circo'’ a diver
Confira também: Pro
são era um pouco diferente, consagrou parte da cultura
porém tratava-se do entre do município e vem dirigin jeto leva esperança para pa
do projetos importantes com cientes que sofrem com o
tenimento da época.
câncer, 20* Semana do Te
Hoje, ir ao teatro ou jovens e adultos.
Falamos também da atro de Lençóis Paulirui ter
assistir um filme, se bem se
lecionados, podem acarretar 1* Conferência Municipal mina neste domingo; Copa
em informações valiosas e da Pessoa Idosa de Lençóis Cidade do L ívto tera final
entre Borebi e Areicpoua
Paulista.
muita vivência.
O e v e n to é um a Copa Lençóis define jo^: Existem aqueles que
sempre sonharam em viver parceria entre o Conselho da segimda fase; Equi>" in
do teatro e fazer dos palcos M unicipal do Idoso e a fantil de handebol e^^tr- -a
Diretoria de Assistência e com empate; Prazo para
uma profissão.
entrega da Dipam finaliza
No mês das mulheres, Promoção Social.
Uma oportunidade dia 31 de março; Fernando
o Notícias de Lençóis en
trevistou a atriz lençoense para discutir sobre as ações e Sorocaba prometem mega
dirigidas às pessoas idosas na Show em Lençóis e muito
Leda Fernandes.
Ela contou como foi c i d ^ em piol de inelhorias. mais. Boa leitura!

Brasil em FOCO

Fonte: Aeência Brasil

Os perigos da Internet
registro
por algo desejável, fazendo
com que o computador venha
a falhar e perder desempenho.
Ele também pode levar
Segurança cibernética ao roubo de dados, número
tornou-se uma grande preocu de cartões de crédito, se
pação por parte da sociedade nhas, etc.
É por isso é fundamen
de hoje, e é algo que os pais
tal que a criança não baixe
precisam estar atentos.
Isso significa ter certeza qualquer coisa a partir de um
que a criança não esteja divul site que não seja confiável.
Uma forma eficaz de
gando informações pessoais
sobre si mesmo e que não se proteger o computador é atra
comuniquem com estranhos, vés de antivírus atualizado.
Especialmente para os
ou pior ainda, marquem en
jovens, outro perigo em po
contros fora da Internet.
Outro perigo potencial tencial são as salas de batesão os sites de pornografia papo, ou os famosos chats.
Predadores sexuais
que as crianças podem facil
e pedófíios muitas vezes se
mente acessar.
Muitas vezes, os ado escondem nessas salas para
lescentes curiosos procuram encontrar meninos e meninas
pornografia na Internet por inocentes para conversar.
Eles convencem suas
que estão começando a des
vítimas a utilizarem salas pri
cobrir a atração sexual.
Se eles encontrarem vativas, onde existe a propen
vídeos e fizerem download, é são para o envio de imagens
muito provável que acabem impróprias de natureza sexual
infectando o computador com e, por muitas vezes, oportu
algum tipo de vírus ou maiware. nidades para encontros reais.
Os adolescentes mui
O termo “maiware*
abrange todos os tipos de tas vezes enviam uns aos
softwares maliciosos desen outros, imagens que são de
volvidos para prejudicar um natureza sexual.
Eles fazem isso com
computador ou uma rede.
O maiware pode ser Ins seus telefones celulares con
talado em sua máquina sem fiando em uma pessoa.
Futuramente, em um
seu conhecimento, geralmen
te por mek) de links enganosos rompimento ou desentendi
ou downloads que se passam mento, essas imagens podem
Cássio Affonso é
educador e professor de
tecnologia e robótica
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ser divulgadas na internet ou
em outros aplicativos, causan
do grandes transtornos.
Os adolescentes preci
sam entender que enviar esse
tipo de imagem para qualquer
pessoa, por mais confiança
que se tenha, é uma má ideia,
que pode prejudicar sua re
putação entre os amigos e
colegas, gerando desconforto
e exposição.
Muitos pais são de
uma geração onde os com
putadores não faziam parte
da vida diária.
Mesmo não sendo tão
experientes como seus filhos
se tornaram, podem adotar
algumas atitudes para pro
tegê-los.
Uma delas é se fami
liar com a Internet e buscar
informações sobre tudo que
acontece na rede virtual.
Sente ao lado do seu
filho e peça para que ele o
ajude a entender essa tec
nologia.
Estabeleça limites para
o uso do computador e, em
seguida, monitore o uso,
criando juntamente com ele
combinados sobre a melhor
forma de utilizar a Internet.
Lembre-se que a edu
cação e informação é funda
mental quando se trata de
prevenir potenciais perigos
oferecidos pela internet.

A Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária publicou
nesta semana o registro do
medicamento Olysio (si-

II lédio para hepatite C

mepre\'ir sódico), remédio
oral usado no tratamento da
hepatite C. No ano passado,
o Ministério da Saúde pe

diu prioridade para a ava
liação de três medicamen
tos para a doença, este é o
segundo registrado da lista.

PGR anuncia repatriação de RS 139 mi de ex-gerente da Petrobras
A P ro c u ra d o ria -G e ra l
da R e p ú b lic a (P G R )
an u n cio u anteontem a
rep atriação de RS 139
m ilh õ e s p e rte n c e n te s

ao ex-gerente da Petro
bras Pedro B arusco. O
dinheiro estava deposi
tado em contas na Suí
ça e foram transferidos

para uma conta-corrente
da Ju stiç a F ederal em
C u ritib a , re sp o n sá v e l
pelas in v estig açõ es da
O p e ra ç ã o L av a Ja to .

Argentina vai fabricar drones para serem usados na Defesa
A Argentina vai fabricar tem investimento inicial de
drones para colocar a servi USS 238 milhões. O con
ço do Ministério da Defesa. trato para a fabricação de
A informação foi dÍMilgada a\iões não tripulados \'ai ser
no início desta semana no firmado entre o Ministério
Diário Oficial. O programa *da Defesa e a Invap. empre

sa do Estado que desenvol
ve produtos tecnológicos
complexos e que desenvol
veu o primeiro satélite de
comunicações da Argen
tina, lançado em outubro.

grev
Trabalhadores da Com 
panhia de Saneam ento
Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) decidiram
na noite da última terçafeira, 10, que farão greve

a partir do próxim o dia
19 por tempo indetermi
nado devido à demissão
de 400 tra b a lh a d o re s
da empresa de janeiro a
março. Segundo o Sindi

cato dos Trabalhadores
de Agua e Esgoto do Es
tado de SP (Sintraema),
estão agendadas outras
160 h o m o lo g açõ es de
dem issão no sindicato.
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A Rede de Combate ao Câncer de Lençóis Paulista realiza hoje, dia 13 de
março, um show de prêmios para arrecadar fundos para a entidade.
O e ^ ^ to acontece na sede do Lions Club de Lençóis, a partir das 20h. As
carteias p ^ participar do show de prêmios serão vendidas no local e custam RS 10.
Mais informações podem ser obtidas na pràpm Rede do Câncer, pelos telefones
(14) 3263-2399 e 3263-6574.
O Lions fica localizado na A>’enida Padre Sahjstio Rodrigues Machado, 895.
no Jardim Ubirama.
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Teatro traz oportunidades
para jovens e adultos
No mês das mulheres, a atriz Leda Fernandes falou sobre carreira,
projetos e desafios da Cultura para 2015
Elder Ibanhez

Ela já é bastante co
nhecida na cidade por suas
atuações em diversas peças
teatrais e contações de histó
rias e, segundo suas próprias
palavras, “se doa intensa
mente em tudo que faz”.
Nesta semana, em ho
menagem ao mês das mulhe
res, o Notícias de Lençóis
di\ulga a entrevista exclu
siva realizada com a atriz
lençoense Leda Fernandes.
Leda desde a infancia
percebeu que seu destino
era em cima dos palcos. “Eu
sempre gostei de brincar de
faz de conta. Queria ser outra
pessoa e interpretar. Lembro
que o primeiro 1í \ t o que peguei na biblioteca foi o clás
sico Romeu e Julieta. Não
sabia nem ler, mas ficava
imaginando como seria a voz
dos personagens”, revela.
Com o tem po, sua
vontade de seguir uma car
reira profissional no teatro
só aumentou. “Em Lençóis,
há uns 25 anos atrás, não
tinha um grupo de teatro.
Na escola, os professores
me incentivavam e, cons.ntemente, pediam para
que eu pudesse ler poemas
e cantar nas apresentações.

Com apenas 13 anos come
cei a participar de um grupo
de teatro independente da
cidade”, explica a atriz.
O trabalho desenvol
vido pelo grupo independen
te foi um incentivo para que
ela buscasse oportunidades
no futuro. “Quando estava
com 15 anos fui até a Casa
da Cultura e participei de um
teste. No início, apesar de ter
deixado de lado o teatro por
causa de um namoro, logo
voltei. E foi então que tive
o prazer de integrar a Cia
Teatral Atos & Cenas e fazer
parte do elenco de um espe
táculo chamado ‘Dorotéia’.
Ensaiava bastante e parti
cipava de muitas oficinas
para me profissionalizar”,
diz Leda.

Pré-conceitos
O teatro é peça fiindamental na vida da maioria
das pessoas. Seja como op
ção de lazer ou como traba
lho. Filmes, peças teatrais,
séries e novelas movem o
mundo do entretenimento.
Atores e atrizes se
apresentam nas telas e nos
palcos com o intuito de per
sonificar vivências e histó
rias diversas.
Porém, existem mui

tos desafios que precisam ser
superados. Leda Fernandes
acredita que a sociedade ain
da é movida por um pré-conceito. “Quando comecei no
teatro, não tive muito apoio
das pessoas. Meus pais, com
amor e preocupação, tinham
receio de que não fosse uma
profissão onde eu pudesse
ser bem sucedida. Muitos
enxergavam o fato de eu
querer ser atriz como um
hobby. Somente depois de
muitos anos eles passaram
a entender que eu realmente
queria me profissionalizar”,
afirma.
Leda chegou até a se
formar em Letras, atenden
do o conselho de sua mãe,
fato que complementou sua
formação, no entanto, sua
vocação falou mais alto e
ela decidiu estudar em São
Paulo na Escola de Teatro
“Ewerton de Castro”.
De lá para cá, a atriz só
colheu os fhitos de muito tra
balho e dedicação. Formouse em Letras, Pedagogia e
é Pós-Graduada em Meto
dologia de Artes. “O prazer
do estudo, de fazer ao vivo,
do momento no palco abriu
minha visão. Hoje as pessoas
já veem o teatro de manei
ra diferente. E possível sim
ganhar dinheiro, mas antes é

Leda Fernandes construiu sua história
na cidade através do teatro

necessário buscar a satisfação
pessoal”, explica Leda.

Projetos e realizações
O ano de 2014 foi bas
tante agitado para a Direto
ria de Cultura de Lençóis
Paulista.
Leda Fernandes há doze
anos trabalha com o projeto
“A Hora do Conto” e esteve
à frente, no ano passado, de
espetáculos como “Flor de Ma
ravilha”, “Vozes de Nelson”,
“Aquele que diz sim. Aquele
que diz não”, entre outros.

“Com Flor de Mara
vilha, levamos uma oportu
nidade para as pessoas que
nunca haviam assistido a
uma peça de teatro, de pre
senciar as encenações das
atrizes e atores do projeto”,
ressalta Leda.
Neste ano. Leda ga
rante mais novidades. “Va
mos continuar com gran
des espetáculos e preparar
muitas surpresas. O Projeto
Ademar Guerra quer novi
dades também do Grupo Faz
& Conta e é para isso que
vamos trabalhar”.

“Que todos que se
inscreveram para os cursos
da Cultura participem com
empenho. Venham de cora
ção aberto para um mundo
novo. Qualquer curso esco
lhido fomenta o valor artís
tico individual. Seja teatro,
dança ou música, venham
sem nenhum pré-conceito,
desnudo e sem julgamentos.
O teatro, especificamente,
é uma arte maravilhosa de
integração onde um precisa
do outro”, conclui Leda se
referindo aos novos alunos
da Casa da Cultura.

Iniciativa de cinco alunos leva esperança para pacientes com câncer
Elder Ibanhez

O tratamento para pa
cientes que estão lutando
contra o câncer já é bastante
doloroso.
Mas o problem a se
agrava quando, principal
mente, no caso das mulhe
res, ocorre a perda total dos
"■^belos.
Pensando nisso, um
grupo de cinco alunos da
Escola Técnica Estadual de
Lençóis Paulista (Etec), tem
feito a diferença na cidade
com a doação de cabelos.
Eles são estudantes
do curso técnico em Ad-

ministração e, com muito
empenho, decidiram realizar
um trabalho social intitulado
“Doe cabelo, doe alegria”
como parte da disciplina
“Ética e Cidadania”, sob
orientação da professora
Fernanda Raqueli.
O trabalho contou com
a parceria da EFAC (Escola
de Cabelereiros) que ajudou
nos cortes dos cabelos.
No total, o grupo arre
cadou mais de 120 rabos de
cabelos. “As doações supe
raram nossas expectativas.
Tivemos também a ajuda
das meninas da EFAC, onde
foi o local das doações” ,
afirma Marina Martins, uma
das integrantes do grupo.
Marina está no último
semestre do curso de Admi
nistração e contou ao JNL
como surgiu a iniciativa.
“Desenvolvemos o proje
to através de um trabalho
dado em sala de aula. Com
ajuda da nossa orientadora,
buscamos parcerias com os
salões de cabelereiros da
cidade para ajudar quem
realmente necessita”.
Ela ressalta que o pro
jeto se tomou extremamente
gratificante. “Não doamos

o próprio cabelo, mas con 1a
seguimos a colaboração de ü
vários amigos e parentes.
Uma ação muito bonita”,
diz a aluna.

Doe cabelo, doe alegria
Segundo Marina Mar
tins, o cabelo passa a ser
muito importante para os
pacientes que enfrentam o
processo de quimioterapia.
“Cabelo é a beleza da pes
soa. A mãe de uma amiga,
que estava em fase de tra
tamento, precisou raspar o
cabelo e optou por ter uma
peruca de cabelos doados.
Ela ficou muito agradecida e
não se sentiu tão ‘diferente’
durante a quimioterapia”.
A doação de cabelos
pode ser feita por qualquer
pessoa e precisa ter no míni
mo 10 cm de comprimento
para a fabricação das pe
rucas, pois caso ocorra a
diferença de fios, pode ser
consertada sem perder o ta
manho ideal.
Toda a arrecadação é
destinada ao Hospital Amaral
Carvalho de Jaú que direcio
na o material para uma em
presa que fabrica as perucas.

9

Doações beneficiam centenas de pessoas que
passam pelo processo de quimioterapia

M arina acrescenta
que para quem quer ser be
neficiado com as doações,
é necessário realizar um
cadastro no hospital e com
provar que o tratamento está
sendo feito no local.
“Grande parte da po
pulação ainda não sabe que

as doações de cabelo podem
ser feitas, mas existem ci
dades do nosso país que
muitas pessoas doam. Èm
algumas épocas do ano, o
hospital realiza a coleta dos
cabelos para fazer uma quan
tia significativa de perucas
para distribuição. É muito

gratificante olhar e ver que,
mesmo com aquela situação
toda que o paciente enfren
ta devido ao tratamento, é
possível arrancar um sorriso
através de um ato tão nobre
e simples. Temos que nos
lembrar que o cabelo nasce
outra vez”, conclui a aluna.
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amt Jam es

Palacc Hotel

Praticidade, conforto e bem-estar.
O Saint James Palace Hotel
proporciona a você um momento
único e inesquecível. Aqui, nosso hóspede
tem variadas opções de lazer e descanso, além de
um delicioso café da manhã preparado por
profissionais altamente qualificados. Oferecemos
ainda amplo espaço para realização de eventos.
Venha conferir o que há de melhor na rede
hoteleira de Lençóis Paulista e região, e aproveite
nossas promoções e preços imperdiveis. Saint
James Palace Hotel, viva essa experiência!

• N

C afe da manhã completo
Estacionamento coberto

-

/

www.sjpalacehotel.com

C om fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fio de alta velocidade. Telefone, Frigobar e A r-condicionado

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

CIDADES

Evento avalia ações em prol
dos idosos lençoenses
Está marcada para a próxima sexta-feira, a
da Pessoa Idosa de Lençóis Paulista
Da redação

No próximo dia 20 de
março, o Conselho Muni
cipal do Idoso, em parceria
com a Diretoria de Assis
tência e Promoção Social,
realiza a 1* C onferência
Municipal da Pessoa Idosa
de Lençóis Paulista.
O evento está mar
cado para as 8h, no Centro
de Convivência da Melhor
Idade “Deputado Ricardo
Izar”, na Cecap.
O tema em discussão
na conferência será: “Protagonismo e empoderamento
da pessoa idosa - por um
Brasil de todas as idades”.
O encontro tem como
objetivo principal, propiciar a
reflexão, discussão e avaliação
das ações dirigidas às pessoas
idosas, dos espaços de partici
pação e da forma como vem

Conferência Municipal

sendo realizada a gestão da
política de garantia de direitos
da pessoa idosa no município
de Lençóis Paulista.
Haverá palestra com
a assistente social Fabiana
Grava e com a gerontóloga
Nádia Placideli.
“É muito importante
a participação dos idosos”,
afirma a diretora de Assis
tência e Promoção Social,
Beth Athanásio.
A conferência, como
o próprio nom e sugere,
tem com o p ro p o sta v e 
rificar os serviços que o
município tem disponível.
Além disso, oferece a
possibilidade de contribuir
com sugestões para amplia
ção e melhoria destes servi
ços ou inclusão de novos.
As idéias e sugestões
apresentadas e aprovadas
em Lençóis Paulista serão

Da redação

A Prefeitura de Len
çóis Paulista tem intensi
ficado o contato com es
critórios de contabilidade
e produtores rurais para
reforçar a importância da
Declaração para o índice
de Participação dos Municí
pios (Dipam). O documento
deve ser entregue até o dia
31 de março.
Toda pessoa física
inscrita como produtor ru
ral deve entregar a Dipam-A
quando ocorrer uma venda

A com panhe aqui com o ca d a um d o s ó rg ã o s
públicos g a s ta o seu dinheiro.

A Prefeitura torna pública a realização da li
citação que tem por objeto o registro de pre
ços para aquisição de uniform e escolar para
os alunos das escolas de ensino fundam en
«A
tal e en sin o in fa n til. O p reg ão está m ar
•S cado para dia 23 de m arço de 2015 às 14h.

a ,
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Evento será realizado no Centro de
Convivência da Melhor Idade

levadas para a conferência
regional, estadual e nacional.

Serviço
O C entro de C onvi
vência da M elhor Idade

“D eputado Ricardo Izar”
fica localizado na Aveni
da C arlos D rum m ond de
A ndrade, 275, na Cecap.
O evento tem início às 8h
e térm ino p rev isto para
as 14h.

Dipam deverá ser entregue até 31 de março
referente a sua atividade
para outro produtor rural,
pessoas físicas no Estado de
São Paulo ou outros estados
e órgãos públicos.
Quando ocorrer ven
da de um produtor rural
para uma pessoa jurídica,
a empresa deverá informar
esta ação pela GIA (Guia
de Informação e Apuração
do ICMS).
Essas inform ações
não acarretam m aior tri
b u tação ao d ecla ran te ,
mas são importantes para
o município, pois o valor
informado na Dipam-A ou

Coluna da
Transparência

na Dipam-B, é incluído no
valor adicionado, aquele
que o Estado utiliza para
fazer o rateio da receita do
ICMS entre os municípios.
Cada município terá
o seu valor, e quanto maior
esse valor, maior o repasse
que o município recebe do
estado referente ao ICMS.
“Precisamos da colabora
ção de toda a população de
Lençóis Paulista. Quando
não há a informação da Di
pam ao Estado de São Pau
lo, quem perde é o próprio
m unicípio. A declaração
pode ser feita via contador,

escritório de contabilidade.
Sindicato Rural ou até mes
mo por intermédio da pre
feitura”, explica o diretor
de Finanças da Prefeitura,
Júlio Antônio Gonçalves.
Na Prefeitura, os produto
res rurais devem procurar
0 coordenador do setor de
D esenvolvim ento de Ar
recadação e Fiscalização,
José Roberto Fernandes,
para mais informações.
. A ênfase à importân
cia da Dipam já vem sen
do dada pela adm inistra
ção municipal desde 2002.
“Queremos lembrar a cada

Também foi aberta licitação que tem por objeto
o registro de preços para aquisição de cimento
asfáltico de petróleo - CAP-50/70, pelo perí
odo de 12 meses, na quantidade total estim a
da de 200 toneladas. A sessão de pregão está
marcada para dia 17 de março de 2015 às lOh.
A 1 6 r Zona Eleitoral comunica afixação de edital
com relação de inscrições a serem canceladas por
ausência às três últimas eleições. Os eleitores te
rão as respectivas inscrições canceladas caso não
compareçam no prazo de 60 dias, a contar do dia 2
de março de 2015, para regularização da situação.
No caso da licitação para aquisição de desfibrilador
e oxímetro para UPA, sagrou-se campeã a empresa
PHILIPS MEDICAL SYSTMS LTDA, que ofertou
o valor global de R$ 36.000,00 pelos desfibriladores
externos automáticos. A compra dos oxímetros foi
cancelada porque o valor estava acima do estimado.
E a vencedora da licitação para aquisição de conjun
to de sistema de captura digital de imagens radiográficas para Raio-X, foi a OFFICE PLOTTER - IM
PRESSORAS E COPIADORAS PARA GRAN DE(
FORMATOS LTDA, que ofertou o valor de RS
84.752,71, do conjunto de sistema de captura digital.
As informações acima foram obtidas dos atos oficiais do
Diário Oficial do Estado, Portais Transparência da
Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

produtor rural que sua parti
cipação é fundamental para
o sucesso dessa iniciativa. O
principal objetivo da cam

panha é garantir que as in
formações sejam enviadas
corretam ente” , completa
Gonçalves.

CULTURA

F ernando Sorocaba:
boa música e diversão
Faltando pouco tempo para a realização do show da dupla na cidade,
eles prometem momentos inesquecíveis aos lençoenses
confere atrações especiais
ao longo da apresentação”,
Eider Ibanhez
adianta a dupla.
Em 2014, Fernando e
No ano passado, a
dupla Fernando e Sorocaba Sorocaba lançaram mundial
levou os fãs ao delírio com mente o EP intitulado “Sem
um Show repleto de efeitos Reação” pelo iTunes. “O EP
especiais em Lençóis. O é composto por seis músicas
espetáculo foi recorde de inéditas. Estamos trabalhan
público na tradicional festa do em um novo projeto nesse
da cidade.
primeiro semestre de 2015,
A famosa “bolha”, os mas como os nossos fãs esta
papéis picados, lasers, entre vam pedindo canções novas,
outros efeitos visuais im- resolvemos fazer esse EP de
pactantes, deixaram todos inéditas e, atualmente, esta
de boca aberta.
mos trabalhando o hit “Bo
Ao som do melhor do beia Pra Ver”, composição
sertanejo, o público pode con inspirada em histórias que
ferir tamtóm um teletranspor- ouvimos de amigos e com a
te do cantor Sorocaba até o parceria de Caco Nogueira”.
meio da arena, um momento
Os meninos garantem
que certamente ficou gravado que o ritmo sertanejo está
na memória de todos.
ganhando cada vez mais
E neste ano eles prome espaço no mercado fonotem vir com tudo. “Buscamos gráfico. “Essa nova geração
trazer inovações tecnológicas da música sertaneja se apro
para o nosso show. Hoje a ximou das baladas nas gran
‘Tour 2015’está cheia de no des cidades, caindo no gosto
vidades. Para quem ainda não dos jovens que vivem em
viu o show novo, podemos áreas urbanas. O Brasil tem
adiantar que estamos mais essa raiz sertaneja e sempre
perto do público. O cenário abriu espaços para novos
está mais moderno, com lea- talentos. Hoje o sertanejo
ds em movimento e elemen está conquistando cada vez
tos em 4D. Os nossos músi mais público e, assim, tem
cos também ficam mais perto mais espaço para os artistas
dos fãs, como por exemplo, a que estão chegando”.
bateria e a sanfona que estão
“A música é a nossa
fora do palco, ação inusitada vida e não tem emoção maior
em shows brasileiros. Além do que subir no palco e ver o
das novidades, o público público cantando junto com

você. Os nossos fãs têm uma
energia incrível, é muito
emocionante”, acrescenta
Fernando.
Com a nova tumê, a
dupla pretende reencontrar
os fãs de todo o país e apre
sentar as novas músicas.
Para ficar por dentro
de todas as novidades e da
agenda completa de shows,
basta acessar o site oficial
(www.fernandoesorocaba.
com.br) ou a fan page nas re
des sociais (www.facebook.
com/fernandoesorocaba).

Dupla lançou recentemente a canção **Bobeia Pra
Ver ”, sucesso em todas as rádios do país

Semana do Teatro tem atrações até domingo
Da redação

Começou no início
desta semana, a 20* Sema
na do Teatro de Lençóis
Paulista.
A iniciativa, marcada
por apresentações teatrais
com grupos de diversas ci
dades do Estado de São Pau
lo, mostrou ao público uma
variedade de peças e estilos.
Nesta edição, o Pro
jeto “Ademar Guerra” da
Secretaria de Estado da
Cultura participa nova
m ente, trazendo quatro

espetáculos da região.
â
Lençóis Paulista foi 3u
representada por três espe
1
táculos com temáticas bem
diferentes.
Hoje, 13, a Cia Sete
Chaves de Tatuí apresen
Hoje
é
dia
de
Exceção
e
a
Regra
”
ta a peça “A Exceção e a
Regra” em duas sessões, às
15h e 20h, na Casa da Cul
tura Professora Maria Bove fechar a semana com chave na Casa da Cultura.
Reservas podem ser
Coneglian.
de ouro, também em duas
Já amanhã, 14, é a vez sessões, a Cia de Teatro de feitas antecipadamente na
do espetáculo “Romeu e Ju- Coroas de Valparaíso ence Casa da Cultura pelo te
lieta” do Grupo Anônimos na a peça “Balas e Bombas lefone (14) 3263-6525 ou
da Arte de Botucatu, a partir de Chocolate”, às 15h, na pela fan page da Diretoria
das 20h.
Escola Ézio Paccola (Jar de Cultura no Facebook.
No domingo, 15, para dim Primavera), e às 20h, Os lugares são limitados.
\

ESPORTE

Equipes continuam na disputa pela Copa
Lençóis de Futebol Amador

Campeonato Regional de Futebol Infantil

No último domingo, terminou a primeira fase do campeonato com quatros jogos decisivos;
três foram decididos nos pênaltis
Da redação

A 10“ edição da Copa
Lençóis de Futebol Amador Troféu Armando Orsi játem
a definição dos classificados
para a segunda fase do cam
peonato.
\

•«
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Os jogos realizados no
último domingo, 8, foram
todos decididos em cobran
ças de pênaltis, com exceção
da partida entre Asa Branca
e Unidos da Vila, que teve
o placar final de 5 a 1 para
o Asa.
As d isp u tas entre

Paulistano e Palestra (1x1),
Nova Lençóis e São Cristó
vão (3x3) e Duratex e Atlé
tico Kaju (0x0) terminaram
empatadas e, na decisão por
pênaltis. Palestra venceu por
5 a 4, e Duratex e Nova Len
çóis por 5 a 3.
Agora, na segunda

fase, o Palestra joga com o
Expressinho e a Duratex enfi^enta o time do Santa Luzia.
Já na terceira fase, o
Asa Branca joga com o Grê
mio Cecap. O Nova Lençóis,
que ficou no “chapéu”, en
frenta 0 vencedor do jogo
entre Expressinho e Palestra.

No infantil, a rodada marcada para amanhã. 14. vai agitar
0 Bregào a partir das 8h. Confira a tabela:
LO C A L

SUB 12
GRUPO A

B A R R A BONITA X PARDINHO

í

»

GRUPO B

PEDERNEIRAS X JOVENS TALENTOS

B R EG Ã O 9H20

IGARAÇU DO TIETE X LENÇÓIS PTA B

B R EG Ã O 8H

SUB 14

LO C A L

GRUPO D

PED ERN EIRA S X SAO MANUEL

B R EG Ã O 10H

IGARAÇU DO TIETE X BO REBI

B R EG Ã O 8H40

B A R R A BONITA X PARDINHO

B R EG Ã O 16H

GRUPO F

B R EG Ã O 10H40

SÃO MANUEL X JO VEN S TALENTOS

Confira os jogo s da segunda fase da Copa Len çóis
m arcados para este domingo, dia 15 de março, no
estádio Archangelo Brega, o Bregão:
P A LE S T R A X E X P R E SSIN H O

B R E G Ã O -1 0 H

D U RATEX X SAN TA LU ZIA

B R E G Ã O -8 H 1 0

Copa Cidade do Livro termina hoje com partida no Tonicão
Da redação

A m igos do F utsal
.(Borebi) e Porto de Areiópolis, decidem hoje, 13, o
título da 15“ edição da Copa
Regional Cidade do Livro
de Futsal.
Nas semifinais, dis
putadas na noite da última
terça-feira, 10, a equipe de
Borebi venceu a Prefeitura
de Lençóis por I a 0.
^
No confronto entre
üem ocratas de Lençóis e
Porto, a equipe de Areiópolis conquistou a vaga para a
final ao vencer os lençoenses
por 2 a 0.

N esta sexta-feira, a
rodada tem início com a
disputa do terceiro lugar da
Copa, entre Democratas e
Prefeitura de Lençóis, a par
tir das 20h 15, no Ginásio de
Esportes Antônio Lorenzetti
Filho, o Tonicão.
A Diretoria de Espor
tes e Recreação, organizado
ra da Copa, vai premiar com
troféus as quatro melhores
equipes da Copa.
A equipe mais discipli
nada entre os quatro semifi
nalistas, 0 melhor goleiro e
o melhor jogador da Copa,
também recebem troféus. A
equipe campeã, vice e terceira
colocada receberão medalhas.

l^nmin

Final será disputada entre Amigos do
Futsal de Borebi e Porto de Areiópolis
V»;
* r
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Handebol infantil estreia com empate Encontro planeja Jogos do SESI e JOCI
6

t

apresentação, pois demo
técnico Luciano Liz.
Da redação
No inicio do segundo ramos muito para acertar a
tempo, São Manuel manti defesa, o que não permitiu
Em jogo válido pela nha uma vantagem de 4 gois que conseguíssemos uma
Liga Regional de Handebol, sobre os lençoenses. Com as diferença considerável no
a equipe infantil, conquis mudanças promovidas pelo placar”, avaliou o técnico.
Aequipe lençoense jo
tou um empate jogando em técnico Luciano Liz, o time
Botucatu, contra a represen melhorou a defesa e o ataque gou com os seguintes atletas:
tação de São Manuel, no úl foi mais eficiente, levando os Emanuel, Rene, Rodolfo,
lençoenses a equilibrar o jogo David, Leonardo, Jackson,
timo sábado, 7.
Gabriel W ilson, Gabriel,
“A ansiedade da es e passar à frente do placar.
Faltando dez segundos Matheus, Guilherme, Gui
treia fez a equipe lençoense cometer muitos erros no para o final do jogo, a equipe lherme Dominguete e Ga
posicionamento defensivo, de Lençóis vencia pelo placar briel Souza.
O próxim o jogo da
não conseguindo bloquear os de 19 a 18, mas em um mo
ataques da equipe adversá mento de distração da defesa, equipe infantil está progra
ria. Não nos encontrávamos São Manuel assinalou mais mado para o dia 21 de mar
defensivamente. Fazíamos um gol, dando números finais ço, no Ginásio de Esportes
“Antônio Lorenzetti Filho”,
gois no ataque, mas tomáva- (19 a 19) ao confronto.
“Foi um bom resul o Tonicão, contra a represen
mos goIs que normalmente
não levaríam os”, disse o tado. Não fizemos uma boa tação de Bauru.

Equipe enfrenta a representação
de Bauru no dia 21 de março
t ^ a o L 'm s K n n ^ r ^

Da redação

A Diretoria de Espor
tes e Recreação promove
hoje, 13, a primeira reu
nião para o planejamento
e organização dos Jogos do
SESI e Jogos do Comércio
e Indústria (JOCI).
O encontro será reali

í.
9

%

B A R R A BONITA X PARDINHO

g

í

».

GRUPOC

I
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zado no Ginásio de Esportes
“Antônio Lorenzetti Filho”,
o Tonicão, às 18h30.
Em 2014, os Jogos do
SESI e JOCI contabilizaram
cerca de 2,5 mil participa
ções, 23 empresas da indús
tria e comércio inscritas em
35 modalidades no masculino
e feminino.
Maior competição es

portiva da América Latina,
os Jogos do SESI e JOCI
promovem, incentivam e
aumentam as opções de en
tretenimento esportivo aos
colaboradores das empresas
nos segmentos da indústria
e comércio. A competição
é organizada pela Diretoria
de Esportes e Recreação em
parceria com o SESI.

No ano passado^ jogos contaram com a participação
de 23 empresas da indústria e comércio

J

CLASSIFICADOS
/

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Açougueiro
Advogado externo
Assessor comercial
(possuir experiência na
área de vendas e CNH
A/B)
Atendente de locação
(imobiliária), vaga
feminina c/ experiência
comercial
Atendente de pós-vendas/assistente técnico
(sac) (exclusivo para
pessoa com deficiên
cia)
Auxiliar de churrasqueiro (vaga masculi
na, c/ experiência em
cozinha)
Auxiliar de dentista
(vaga feminina, c/ ex
periência na área)
Auxiliar de departa
mento de pessoal (c/
experiência na área e
cursando ensino supe
rior)
Auxiliar de PCP (plane
jamento de controle e
produção)
Auxiliar técnico de
refrigeração
Borracheiro (vaga mas
culina, s/ experiência)
Chapeiro (em um trailer de lanches)
Empregada doméstica
Encarregado de frios
(vaga masculina, c/
experiência na área)
Engenheiro mecâni
co (s/ experiência, c/
CREA, vaga masculina e
feminina)
Faxineira (vaga exclu
siva para pessoa com
deficiência física, s/
experiência)
Jardineiro
Laminador em fibra de
vidro

Mecânico de máquinas
agrícolas
Padeiro
Personal Treanning
(formação em ed.
Física completa - s/
experiência)
Projetista/vendedor
de móveis (vendas e
projetos de móveis
planejados)
Recuperador de crédito
(maiores de 16 anos turno da tarde, dispo
nibilidade para traba
lhar em Bauru - SP)
Recepcinonista (vaga
feminina, c/ experiên
cia, CNH A/B)
Recepcionista (folguista, vaga masculina)
Serviços gerais (produ
ção de massa asfáltica)
Serviços gerais/cabanheiro
Tapeceiro
Técnico de refrigeração
Técnico em enferma
gem do trabalho (c/
coren ativo, s/ experi
ência)
Trabalhador rural vaga exclusiva para
portadores de deficiên
cia física (c/ experiên
cia em serviços braçais)
Vendedor (de materiais
de construção, c/ expe
riência)
Vendedor (de tintas
imobiliárias - vaga mas
culina c/ experiência)
Vendedor (anúncios
publicitários em uma
revista local)
Vendedor em domicilio
(s/ experiência - venda
de icegurt)
Vigia (disponibilidade
de residir na fazenda
da empresa)

Vogas váfídas de acordo com o prazo determmado pelo empregador
cjdtsiram ento no vistema através do PAT, basta comparecer portando.
RG, CPF, Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço e Número do PIS
(para quem possuir) Informações: (14) 3263-2300 Ramal 2 ou no PAT
Rua Cel Joaquim Gabriel. 11 - Centro

Meditação
Lian Gong

D egu e: vo cê está alerta?
Viajantes
A dengue é uma doença cujo período de maior trans
missão coincide com o verão.
Isto devido aos fatores climáticos favoráveis a proli
feração de seu vetor, Aedes Aegypti.
Para quem viaja e deixa a casa fechada, é necessário
se atentar para não deixar nenhuma oportunidade para o
vetor se proliferar, como por exemplo, substituir a água dos
pratos dos vasos de planta por areia, deixar a caixa d água
tampada, cobrir os grandes reservatórios de água, como as
piscinas, e remover do ambiente todo material que possa
acumular água (garrafas pet, latas, pneus).
Em caso de viagens para áreas de risco de dengue,
0 ideal é hospedar-se em locais que disponham de telas de
proteção nas portas e janelas.
Utilizar roupas que minimizem a exposição da pele
durante o dia quando os mosquitos são mais ativos propor
cionam alguma proteção às picadas dos vetores da dengue.
Repelentes compostos por DEET, 1R3535 ou Icaridin
podem ser aplicados na pele exposta ou nas roupas e seu
uso deve estar em estrita conformidade com as instruções
do rótulo.
A utilização de mosquiteiro proporciona boa pro
teção pra aqueles que dormem durante o dia, como por
exemplo: bebês.
Para redução das picadas por mosquitos em ambientes
fechados, recomenda-se o uso de inseticidas domésticos em
aerossol, espiral ou vaporizador.
É preciso estar atento ao surgimento dos sintomas
da doença. Caso ocorra, deve-se procurar imediatamente
orientação médica e evitar automedicação.
O doente com dengue pode apresentar sintomas como
a febre alta (39^ a 40’C) de início abrupto que geraimente
dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores
no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos
olhos, erupção e prurido cutâneo.
Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. O
aparecimento sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal
intensa e contínua, vômitos persistentes, letargia, sonolência
ou irritabilidade, hipotensão e tontura podem indicar um
sinal de alarme e/ou de agravamento.
Os casos graves necessitam de especial atenção médi
ca, pois podem ser fatais. É importante procurar orientação
médica ao surgirem os primeiros sintomas.

14 3263.1676
14 99134.7329

Professor

M arcos V e n d itti

marcos.venditti(3>yahoo.com.br
Rua Cel. Joaquim Gabriel n° 643 - Centro
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GOVERNO FEDERAL

CARROS/MOTOS

Capacete EBF ou Li

Ccha 2p 2004 g prata ar/

do apenas R$ 60,00 só

trava/alarmc - FS vdcu-

na Pagan Motos C on

los-fòne(14) 3264-3033

tato através do telefo

Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade
Humana e especialização em Pânico e Depressão
Psicoterapia individual

Terapia de casal

Orientação de Pais

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

(14) 3263-6214
w w w .sa ie te co rte z.co m .b r
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista
Compro ou troco por

Got 1.0 4P 2000 g dou

moto Okm. moto Hon

rado direção/vidro/trava

da semi nova. Pagan

comjdeto e Fox 1.0 4P

motos (14)3264-4345

2005 flex preto vidro/
trava /alarme FS veiculos

Xsara picasse gU 1.6

fone (14) 3264-3033

VENDE-SE
Escort Hobby 1.0, gasolina,
ano 1995, bom estado de

8.000,00 + 48X R$

S-10 2.5 Cab. Dupla

conservação, R$ 6.990,00

839,00 - FS veiculos

1999 - diesel • azul

(Negociável)

fone (14) 3264-3033

Fone: (14) 32643033

Tel: (14) 99774-5355

IS A M IX

berty aberto ou fecha

CONTRATA-SE

“Trabalhe com quem faz história.”

ne: (14) 3264-4345

Ele só queria
encontrar uma
informação...

Lençóis Paulistas - SP

Psicóloga Clínica

2010 Preta entr. R$

Ministério
dd Sdúdo

---------

o

Locação

Vendo 01 bicicleta Caloi usada, amarela aro
14 fone (14) 3264-4345
ou (14) 3263-1961

Prof (a) de Educação Física para
aulas de Natação e Pílates
Interessados entrar em contato na
Adefílp c/ José Caiios

VectragU94-RS3.000.00
De entrada

48 parce

*

Rua Pernambuco, 333
Jd Cruzeiro

las fixas de R$ 360,00
com tranferénda grátis
(14) 3264-1613

agora ficou fácil, basta ligar ou acessar;

0800 202 2222

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

VENDE-SE

Goll.016V1998gbranco básico • FS vdculos
fone (14) 3264-3033

Terreno no Jardim Grajaú,
Mini moto trackbikes

250 metros

nos modelos cross ou

solutudo

'4

motogp é na pagan m o

quadrados, plaino,

tos fone: (14) 3264-4345

quitado R$ 78 mil

Couricr 1.3 1998 G pra ta básico • FS veioUos
fone (14) 3264-3033

IMÓVEIS À VENDA
Rua 13 de mak), 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12,65 metros de frente,
área de terreno com 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mil
Rua Guaradaba, 536, Jardim ítamaraty em Lençóis PauRsta, com 13,05 nretros
de frente, área de terrerK) com 401,94 m2 e área licendada para construção de
659.71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo Simk>ni, 01-36, Residendal Azevedo em Macatuba, com 10 nretros
de frente, área de terreno com 246,40 m2 e área em construção de 92,56 m2
valor no estado de R$ 195 mil e Valor com obra acabada de R$ 245 mR

Falar com Edson - Fone (14) 99649-4889 (vivo)

isam ixtrading@ yahoo.com .br

Tel: (14) 982274510

Crv 2.0 Lx aut. 4X2

Saveiro cl 1.8 1995 A

Fox 1.6 4P plus 2005

S-10 colina prata 2008

Saveiro 1.6 Ce g6 2014

Gol 1.0 G5 2013 pra

completo - 2011 • ga

branca - trava/alarme

flex

flex completa

(14)

Okm branca completa

ta entrada + 48x R$'

solina - branco • (14)

FS veiculos - Telefone:

FS veiculos • Telefone:

3264-3644 shop cars

FS veiculos • fone (14)

590,00 • FS veiculos

3264-3033

(14)3264-3033

(14) 3264-3033

veiculos

3264-3033

fone (14) 3264-3033

prata

completo

VENDE-SE
Titulo do
Clube Marimbondo
por R$ 1.200,00
Tratar com Edson

Tel: (14) 99649-4889
"N ão sei...Se a vida é
curta ou longa demais
pra nós, mas sei que
nada do que vivemos

Procura-se emprego
Sou formado em Administração

tem sentido, se não

de Empresas e procuro

tocarm os o coração

emprego como administrador,

das pessoas".

auxiliar de administração,
auxiliar de produção,
atendente, etc.
Tratar com Marcelo

AMÜRADA

Tel: (14) 99175-4914
98136-7338
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ENTRETENIMENTO
Olha isso! Horoscopo da Semana
fonte: U o l

\A/
1-

de 13/03 a 20/03

Áries

Tim Burton vai dirigir versão
live-action de "Dumbo"

f
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Saiu a notícia de que a Disney faria uma versão de Dumbo
\ com atores. Pois bem, e agora foi revelado que Tim
Burton será o diretor. A informação é do Hollywood
Repórter. O roteiro será de Ehren Kruger e o longa terá
atores reais e personagens em computação gráfica. Só
lembrando, Burton já comandou Alice no País das Maravilhas,
também para a Disney e com atores. Esta nova versão terá,
além da história do elefantínho Jumbo Jr. (apelidado de Dumbo),
destaque para um drama familiar que correrá paralelamente aos
acontecimentos ligados ao bichinho orelhudo.
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Nesta semana teremos a conjunção
entre Marte e Urano em seu signo,
um sinal de inovações, de pioneirismo, de surpresas e mudanças. Mas
também de cuidado para não agir
de forma impulsiva ou precipitada,
correndo riscos desnecessários.

Nesta semana teremos a Lua
minguante em seu signo, sagitariano, o que é um indício da
necessidade de perceber o que
precisa ser findado, eliminado e
aprimorado em sua vida.

Uma semana que pede a reso
lução de questões financeiras
e em ocionais. Cuidado com
ilusões. ímpeto para se desen
volver em novos horizontes.
Surpresas e novidades envol
vendo viagens e estudos.

-i

^■4

Virgem
de 2 3 / 0 8

Você está se deparando com
fatores que estão acima do seu
controle racional e consciente.
O autoconhecimento é funda
mental, para não se envolver
em situações desgastantes e
conflitantes, taurino.

Capricórnio
d e 2 2 /1 1 a 2 0 /0 1

a 2 2 /0 9

Relacionamento tem sido um
dos temas mais im portantes
do atual momento dos virginianos. Hora de refletir sobre como
você tem agido nas relações e
parcerias e se elas estão em
consonância com a sua identi
dade pessoal.

Momento interessante para a
reflexão, a interiorização e o
aprimoramento de suas habili
dades e da capacidade de comu
nicação. Surpresas em família e
relacionadas à casa e a imóveis.

Aquário
d e 2 1 /0 1 a 1 9 /0 2

Los Hermanos fará show em SP em
outubro; ingressos à venda

.V

d e 2 2 /1 1 a 2 1 /1 2

22/0 7 a 22/08

^ ^ d e 2 1 /0 4 a 2 0 /0 5

O ator americano Johnny Depp teve que abandonar a Aus
trália nesta quarta-feira (11) para passar por uma cirurgia
nos Estados Unidos depois de ficar ferido em uma das
mãos durante as filmagens do novo longa-metragem da
franquia "Piratas do Caribe", anunciou a imprensa. Depp,
que interpreta o capitão Jack Sparrow nos filmes produzi
dos pela Disney, ficou ferido no fim de semana, mas não
em um estúdio, segundo o jornal Gold Coast Bulletin. O
ator, que ficará afastado da produção por duas semanas,
deixou a Austrália em um avião particular com destino a
Los Angeles.

Sagitário

^ Leão

^ Touro

Johnny Depp fica ferido durante filmagens
de "Piratas do Caribe"

•f

A banda de índie rock Los Hermanos fará show na capital
paulista, na Arena Anhembi, no dia 24 de outubro, e os
ingressos já estão à venda pelo site Ticket 360. As entradas
custam R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira). Além de estudantes
e idosos, quem doar um quilo de alimento não perecível na
entrada do evento poderá pagar meia-entrada. Os alimentos
arrecadados serão entregues a entidades beneficentes de
São Paulo. O show comandado por Marcelo Camelo (vocais,
guitarra e baixo), Rodrigo Amarante (vocais, guitarra e baixo),
Rodrigo Barba (bateria) e Bruno Medina (teclado) começa
às 23h, mas os portões devem abrir três horas antes.

Uma semana importante para
finalizar assuntos pendentes,
para refletir, se interiorizar e
perceber com o as em oções
estão presentes nas diferentes
situações do cotidiano.

m

O ciclo atual, que iniciou com a
Lua nova em seu signo, chega
agora à fase minguante, aquariano. Momento de reflexões,
de balanço e de assimilação das
intensas experiências recentes.
Muita energia. Surpresas e no
vidades.

Uma semana de surpresas e
novidades nos relacionamentos
e que pede uma nova atitude
aos librianos. Reviravoltas e
surpresas envolvendo pessoas
importantes em sua vida.

Câncer

^

de 21/06 a 21/07

^ ^ d e 2 3 / 1 0 a 2 1 /1 1

4f ^

Excelente fase para inovar e
se reinventar, tanto em rela
ção a questões pessoais, como
profissionais. Novidades que
podem surpreender. Cuidado
com conflitos no ambiente de
trabalho.

O Sol segue se movimentando
em seu signo, num m om en
to em que a sensibilidade, a
emotividade, mas também as
iniciativas pioneiras estão enfa
tizadas. Cuidado com negócios
precipitados e impulsivos.

Excelente sem ana para ino
vações profissionais e para
atitudes mais independentes,
ousadas, originais e inovadoras.
Mas cuidado com o egoísmo e a
impaciência, canceriano.

Escorpião

Peixes
d e 2 0 / 0 2 a 2 0 /0 3

* ^' H 1
fonte:

Se voce gosta de musica eletrônica

1

CONHEÇA ESTE TRABAIHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras
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AQUEUS
PELOPONESO
SÓCRATES
HELENI5MO
EGEU
HOMERO
GRÉCIA
TROIA
MÉDICAS
OLIM PÍADA
ESCRAVOS
ILÍADA
ESPARTA
PLATÃO
PÓLIS
TEATRO
ODISSÉIA
DÓRICOS
PARTENON
ATENAS
MITOLOGIA
iÔNICOS
EÓLIOS
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TIRINHA DA SEM ANA
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estranhanolte.blotspot.com
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99684-8638

Raul Gonçalves de Oliveira, 120, Centro - Lençóis Paulista
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Nesta semana, o Estilo Lençóis faz uma
singela homenagem ao aniversariante e leitor
do JNL, Felipe Fernandes, que completou 19
anos no dia 11 de março. Parabéns!
Quem também merece um parabéns es
pecial é Alessa Gomes Cardoso que fez 5 anos
no dia 10 de março.
E o pequeno Máximo Ibanhez completa
seu primeiro aninho com uma super festa que
será realizada hoje na presença de amigos e
familiares.
A Cíntia Fotografias continua mostrando
seu trabalho através das lindas crianças lençoenses.
A Páscoa está chegando e a criançada já
entrou no clima. Olha que fofura a Nícoly de
apenas 8 meses.
Manuela de 2 meses decidiu tirar uma
sonequinha enquanto era clicada na sessão de
fotos. Uma graça!
m :.
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Felipe
Fernandes

f

Roberta Porcino 10.03

NÓS lemos o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 997S2-S094
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www.noticiasdelencois.com.br
/NLENCOIS
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