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Espaço promove autoconhecimento
Núcleo de Harmonização é destinado para realização de atividades terapêuticas que ajudam a manter o equilíbrio da mente e do corpo

Em Bauru, um espa
ço diferente tem auxiliado 
diversas pessoas que procu
ram mais qualidade de vida.

Trata-se do Núcleo de 
Harmonização Neusa M. S.
Oliboni que oferece aulas, 
cursos e workshops com o 
objetivo de promover a saú
de física, mental e espiritual.

E xercícios de au- 
toconhecim ento , m edi
tação e relaxamento são 
algumas das práticas uti
lizadas nas ativ idades.
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A g r i f a m

é  a t r a ç ã o  p a r a  

f i n a l  d e  j  u l h o

N este  ano , L en 
çóis Paulista mais uma 
vez vai sediar a Agrifam.

Em sua 12* edição, o 
evento será realizado entre 
os dias 31 de julho e 2 de 
agosto, no Recinto de Expo- 

;Ões José Oliveira Prado. 
t,sta é a quarta edição da 
feira realizada no município.

O evento foi confir
mado para a cidade durante 
encontro entre o presidente 
da Fetaesp, Braz Albertini, 
a prefeita Bel Lorenzetti 
e a tesoureira da institui
ção Sônia Maria Sampaio.
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Copa Lençóis de
Futebol Amador 
agita a cidade
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L e n ç ó i s  p e r d e  

personalidade 
do esporte

F a le c e u  o n te m , 
26, o ex-atleta e técnico 
Juracy Cassita. O apo
sentado com pletaria 76 
anos no dia 18 de abril.

Ele que já  concedeu 
uma entrevista exclusiva ao 
jornal Notícias de Lençóis 
vai deixar saudade no cora
ção de amigos e familiares.

Como atleta, Cassi
ta foi um dos personagens 
que contribuiu para a gran
deza do esporte lençoense.

Cassita perpetua seu 
nome na galeria de grandes 
personalidades da cidade.
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O café já  se to r
nou um produto in d is
p en sáv e l na m esa da 
m aioria dos brasileiros.

E para grande parte 
dos lençoenses que parti
cipam da tradicional feira 
agropecuária da cidade, 
tom ar um cafezinho no 
espaço do Café Tesou
ro se tornou essencial.

O em presário  res
ponsável pela marca. Cel
so M arques G uim arães, 
que participa do evento há 
mais de 37 anos, contou o 
segredo de tanto sucesso.

Celso deu continui
dade ao empreendimento 
familiar que já  firmou sua 
marca em toda a região.
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Artigo
Taitta Ribeiro

Arquitetura eficiente
Atualmente, os edi

fícios sâo os principais res
ponsáveis peios impactos 
causados à natureza, pois 
consomem mais da meta
de de toda a energia usada 
nos países desenvolvidos e, 
produzem também, mais da 
metade de todos os gases 
que vem modificando o cli
ma do planeta.

Com isso, muito tem 
se falado sobre sustentabi- 
lidade e uso consciente de 
recursos naturais e a elabo
ração de projetos arquitetô
nicos sustentáveis.

Um bom projeto ar
quitetônico sustentável 
oferece garantias do ponto 
de vista ambiental, social, 
cultural e econômico, trans^ 
formando-o assim, em uma 
enorme vantagem para seus 
consumidores.

Do ponto de vista  
ambiental, social e cultural, 
logo de imediato as pessoas 
pensam nos materiais am
bientalmente corretos (com 
certificação ou reaproveita- 
dos, por exemplo).

Mas esse item é ape
nas um entre uma série de 
fatores que precisam ser 
levados em consideração.

É preciso estabelecer 
0 planejamento sustentável 
desde o projeto até a cons
trução, com o aproveita
mento dos recursos naturais 
presentes na região, eficiên
cia de energia e economia 
de água, visando sempre o 
bem estar dos usuários.

Isso faz com que o ar
quiteto elabore novas for

mas criativas para a solução 
dos mesmos.

Já do ponto de vista 
econômico, quando as me
didas sustentáveis forem  
adotadas desde a concepção 
do projeto até o estudo cor
reto de todo o "ciclo de vida" 
da obra, haverá uma maior 
economia na utilização de 
materiais tanto no canteiro 
de obras quanto no seu uso 
na própria construção.

No entanto, o custo 
benefício acaba tornando-se 
interessante em curto prazo.

Com isso, os im ó
veis sustentáveis tendem  
a agregar maiores valores 
para venda e revenda no 
mercado imobiliário, além 
das economias já previstas

durante sua utilização em 
água e energia elétrica, po
dendo chegar até 30%, por 
exemplo.

O caminho paraasus- 
tentabilidade, portanto, não 
é único e não possui regras 
e, com o avanço de novas 
técnicas, cada vez mais se 
aprimora esse tipo de cons
trução.

De acordo com o de
sejo do proprietário e co
nhecimento do profissional 
pode-se chegar a soluções 
inovadoras e que, ao mes
mo tempo, respeitem nosso 
meio ambiente tão degra
dado nos últimos tempos, 
gerando uma melhor qua
lidade de vida a todas as 
pessoas e ao planeta.

Tallta é arquiteta e urbanista da Prefeitura de Bauru e 
arquiteta proprietária do Fractal Studio Arquitetura

Colunista da Semana
Petrobras

Weillngton Martins é professor
de Fllosofii

Acrise da Petrobras éo  as
sunto do momento. Ela é a maior 
empresa estatal brasileira, ou seja, 
um ponto estratégico fundamental 
para o desenvolvimento do país.

A Petrobras tem sofrido 
muito com a corrupção das últi
mas décadas. E, atualmente, as 
investigações têm revelado o des
vio de bilhões de reais da nossa 
estatal, além de mostrar muitos 
dos bandidos do ^colarinho bran
co'" envolvidos no esquema.

As denúncias falam  de 
políticos do PP, do PT, do PMDB, 
mas também do PSDB; falam de 
grandes empresários envolvidos 
no esquem a; e, enfim , falam  
de técnicos e funcionários de 
carreira da Petrobras, que aju
daram a possibilitar os desvios 
de dinheiro público.

Ora, diante de tudo isso, 
nós, cidadãos, que lutamos para 
viver dentro da honestidade, de
vemos, sim, ter nojo de toda essa 
roubalheira.

Mas ígualmente nós deve
mos ter nojo de qualquer discurso 
enviesado e falacioso que queira 
colocar a culpa em apenas um ou 
outro lado quando, na verdade, 
o esquema para roubar a Petro
bras vem de décadas atrás e en
volve diversos partidos políticos, 
também grandes Investidores e, 
ainda, funcionários de carreira.

Se nós, cidadãos que que
remos ser honestos, tentarmos 
acusar apenas um lado pelos 
roubos da Petrobras, nós tam
bém estaremos sendo Injustos, 
pois estaremos exercendo uma 
desonestidade intelectual digna 
de homens medíocres.

Está errado os petistas 
só falarem  dos corruptos que 
eram técnicos de carreira da 
Petrobras e "esquecerem " as 
denúncias contra políticos do 
seu próprio partido.

Está errado os tucanos 
só falarem dos corruptos do PT 
e fingirem que não sabem que 
também há denúncias contra 
peessedebistas nesse escândalo.

Está errado os liberais e 
capitalistas, por causa de sua ide
ologia, fecharem os olhos para 
os grandes empresários e suas 
empresas que participaram atlva- 
mente da corrupção contra uma 
estatal do nosso país.

O Brasil não pode mais 
tolerar tanta corrupção. É hora 
de uma limpeza geral: nas em
presas, nos partidos, no funcio
nalismo público.

E, sim, é hora também de 
uma limpeza no próprio povo. O 
povo deve lutar para manter uma 
postura de honestidade.

Honestidade também nos 
discursos, pois ladrão é ladrão, 
quer use camisas vermelhas da 
esquerda ou boné do PSDB. Quer 
use aquela roupinha social de fun

cionários púbiicos ou terno e gra
vata típicos dos grandes donos de 
empresa. Ladrão é ladrão!

O povo deve aprender a 
condenar a corrupção onde quer 
que ela ocorra, pois isso é hones
tidade intelectual.

Não devemos, pois, mais 
tolerar a corrupção - seja ela 
na casa do vizinho ou na nossa 
própria casa.

Mas há atgo muito impor
tante para aprendermos com esse 
grande escândalo de corrupção 
nacional: precisamos aprender 
que a corrupção é um problema 
humano, pois existem bandidos 
até dentro das igrejas, universida
des, grandes empresas, partidos 
políticos, corporações policiais 
e, inclusive, precisam os ter a 
maturidade para entender que, 
sim, existem bandidos dentro do 
nosso próprio círculo de amizade 
e, por vezes, até dentro de nossas 
próprias famílias.

Enfim, se vamos condenar 
algum corrupto, então a regra 
deve valer para todos: conde
nemos abertamente todos os 
corruptos, quer sejam grandes 
ou pequenos.

Esses ladrões atrasam, e 
multo, 0 desenvoMmento do nos
so país. E puni-los adequadamen
te é o caminho necessário para 
que a próxima geração brasileira 
seja uma geração moralmente 
mais limpa e, por consequência, 
economicamente mais próspera.
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Michd Râmtlho

Editorial
Na correría do dia a 

dia, você já  parou para pen
sar se tem feito algo por você 
mesmo?

Muitas pessoas são 
acostumadas a deixar tudo 
de lado para se dedicarem 
exclusivamente aos filhos 
ou ao trabalho.

E é justamente assim 
que começa o desencadea- 
mento de um processo lento 
e perigoso.

A falta de dedica
ção em relação ao próprio 
eu pode resultar em sérios 
problemas psíquicos e levar 
a um estágio de depressão 
profunda.

Pensando neste fetor 
agravante, o Noticias de

Lençóis buscou conhecer o 
trabalho realizado pelo Nú
cleo de Harmonização Neusa 
M. S. Oliboni localizado na 
cidade de Bauru.

No local são m i
nistradas aulas, cursos e 
workshops com o objetivo 
de promover a saúde física, 
menta] e espiritual dos par
ticipantes.

Falamos ainda sobre 
o trabalho realizado pelo 
empresário Celso Marques 
Guimarães.

Ele é responsável por 
um espaço bastante famoso 
na tradicional feira agrope
cuária de Lençóis Paulista: 
o Café Tesouro.

Celso contou como o

empreendimento ultrapas
sou gerações e, também, nos 
revelou o segredo de tanto 
sucesso.

Confira nesta edição: 
Lençóis será novamente sede 
da Agrifam; Inscrições para 
o auxílio-transporte termi
nam hoje; Calendário de Fó
rum de Combate ao Use 
Drogas é definido; Moire 
75 anos o ex-atleta Ju: 
Cassita; Conselho Muni 
de l\irismo de Agudos re. 
za primeira reunião do d a r .  
Dudinha e a Galinha Pi 
dinha apresenta sua ter eira 
temporada em Bauru; Jopa 
Lençóis de Futebol A lador 
movimenta a cidade e muito 
mais. Boa leitura!

Brasil em FOCO Fonte: Aeência Brasil

Sabesp estuda aumento de tarifa para manter equilíbrio financeiro

O presidente da Compa
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp), Jerson Kelman, 
admitiu nesta semana que 
a empresa estuda aumen
tar a tarifa de água. “Nós 
estamos vendendo muito

menos água do que a popu
lação gostaria de consumir. 
Não há a matéria-prima. Se 
fosse mantida essa situa
ção dificultaria a situação 
da Sabesp de fazer obras 
emergenciais para enfren
tar o período seco que

vai de abril até outubro’*. 
Kelman prestou esclareci
mentos na comissão parla
mentar de inquérito (CPI) 
da Câmara Municipal dc 
São Paulo que investiga 
os problemas de abasteci
mento na capital paulista.

Renan Calheiros quer acelerar apreciação de reforma pofitíca no Senado

Os líderes dos partidos no 
Senado têm até hoje, 27, 
para apresentar a lista de 
projetos referentes à re
forma política que querem 
colocar na pauta de vota
ções do plenário. Segun

do o presidente da Casa, 
Renan Calheiros (PMDB- 
-AL), alguns pontos serão 
apresentados im ediata
mente para votação. Um 
deles é o que prevê a de- 
sincompatibilização dos

cargos do Executivo para 
candidatos à reeleição e o 
fim do voto proporcional 
para vereadores e depu
tados federais e estadu
ais em cidades com mais 
de 200 mil habitantes.

Trinidad

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, chegou nes
ta semana a um acordo com 
Trinidad e Tobago para trocar 
petróleo e asfelto por produ

tos de primeira necessidade, 
papel higiênico e gasolina. 
O acordo foi feito durante 
visita de 24 horas do chefe de 
Estado venezuelano a Trini

dad e Tobago, que, segundo 
a primeira ministra do país, 
Kamla Persad Bissessar, per
mitiu aprofundar “o forte laço 
de amizade e cooperação”.

STJ proíbe matrícula de crianças menores de 6 anos no ensino funda-

Crianças menores de 6 
anos de idade não p)oderão 
mais ser matriculadas no 
ensino fundamental, con
forme decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

A Corte modificou acórdão 
do Tribunal Regional Fe
derai da 5* Região (TTRP-5) 
que permitia que crianças 
que completassem 6 anos 
após 31 de março fossem

matriculadas no ensino 
fundamental em Pernam
buco, desde que tivessem 
a capacidade intelectual 
comprovada por meio de 
avaliação psicopedagógica.

Aumento de homicídios e rebeliões agrava crise de segurança pública

Acrise na segurança pública 
do Brasil foi agravada em 
2014 com o aumento do nú
mero de homicídios no país, 
alta letalidade nas operações 
policiais, uso excessivo de 
força para reprimir protes

tos, rebeliões com mortes 
violentas em presídios su
perlotados e casos de tortura. 
As informações são parte 
do capítulo brasileiro do 
Relatório 2014/15 - O Es
tado dos Direitos Humanos

no Mundo, que foi lançado 
mundialmente anteontem, 
25, pela Anistia Internacio
nal. Devido às diferen^ de 
fuso horário, o relatório foi 
liberado na noite da últirna 
terça-feira, 24, para o Brasil.
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C ID A D ES
Iniciativa proporciona saúde física 
e espiritual através de workshops

5 mental

Núcleo de Harmonização Neusa M. S. Oliboni oferece alternativas 
para quem busca mais qualidade de vida e paz interior

Elder Ibanhez

Em Bauru, um espaço 
diferenciado tem realizado 
um trabalho bastante signifi
cativo com pessoas que bus
cam mais qualidade de vida.

Trata-se do Núcleo de

Harmonização Neusa M. S. 
Oliboni que oferece aulas, 
cursos e workshops como 
Yoga, Tai-Chi-Chuan, Shiat- 
su. Constelações Sistêmicas 
Integrativas, palestras e vi
vências.

A psicóloga e in
tegrante do núcleo, Eide

Tierno Ramos, explica o 
principal objetivo do espaço. 
“Buscamos o desenvoÍ\ i- 
mento do ser promovendo 
a saúde física, mental e es
piritual. Entre os benefícios 
que podem ser alcançados 
com as aulas e cursos es
tão o autoconhecimento, a 
percepção de si e do outro, 
sensibilização e reflexão das 
realidades conscientes e in
conscientes, diminuição do 
estresse e ansiedade, além 
de uma melhor qualidade 
de vida”.

Idealizado pela tera
peuta holística Neusa M.S. 
Olibini, o local foi inaugu
rado em 1999 e, atualmente, 
é administrado por Wilian 
W. Gagliardi, terapeuta ho- 
lístico e mestre em Tai-Chi- 
Chuan, Reiki e Shiatsu.

Para Eide, a globaliza
ção é um fator agravante que 
dificulta o equilíbrio da men
te e do corpo. “Diante das 
grandes mudanças e do rá
pido acesso às informações, 
existe uma certa dificuldade 
das pessoas dedicarem tem
po para cuidar de si e de seu 
equilíbrio corporal, mental 
e espiritual”, diz.

Ela acrescenta ainda 
que problemas como a de
pressão muitas vezes preci
sam ser enírentados com o

aaxílio de um especialista. 
“Nem sempre conseguimos 
vencer as dificuldades sozi- 
nhos. E necessário a humil
dade e coragem para buscar 
ajuda profissional”.

Buscar o
autoconhecimento

Eide Tierno Ramos 
aponta o fato de que o auto
conhecimento é extremamen
te importante. “Para se co
nhecer de verdade é preciso 
dedicar tempo a si mesmo. A 
rotina ou a falta de qualidade 
de vida não oferece possibili
dades das pessoas se olharem 
e se perceberem, deixando-as 
alienadas do seu próprio seri'.

Segundo a psicóloga, 
deixar de lado sonhos e an
seios pessoais pela falta de 
tempo ou dedicação excessi
va ao trabalho é algo muito 
prejudicial. “A frustração 
de não alcançar seus sonhos 
e anseios pessoais podem 
causar ansiedade, depressão, 
pânico, estresse, dificuldade 
de comunicação social, me
dos, etc”, explica.

Exercícios de auto
conhecimento, percepção, 
sensibilização, empatia, ha
bilidades sociais, meditação, 
reflexão e relaxamento, são 
algumas das práticas que au
xiliam o desenvolvimento 
das potencialidades huma
nas, e os quais a psicóloga

utiliza nos workshops.
“Todos nós podemos 

ser espontâneos e livres para 
criar e agir de acçrdo com 
nossa essência. E preciso 
coragem, amor e dedicação 
para realizar sonhos e viver 
uma nova forma de vida 
com felicidade e paz inte
rior e, para isso, é necessário 
o cuidado em relação a si 
mesmo”, conclui Eide.

Eide Ramos utiliza 
nos workshops técnicas de 
psicodrama, psicodança, psi- 
comúsica, dança-circular, 
arteterapia e meditação.

O Núcleo de Harmoni
zação fica localizado na Rua 
José Abraços Santinho, 8-29, 
Jardim Marambá, Bauru.

Agudos realiza reunião para melhorias no turismo local
Da redação

No inicio desta se
mana, os membros do 
Comtur (Conselho Munici
pal de Turismo) de Agudos, 
se encontraram na reunião 
bimestral do conselho.

A primeira reunião 
j  ano, contou com a pre

sença de diversos cidadãos 
de vários setores da socie
dade, sendo eles: Ensino 
Superior, Ensino Básico, 
Imprensa, Esportes, Lazer 
e Turismo, Agencia de Via
gens, Administração e Fi
nanças, Câmara Municipal, 
Secretaria de Obras, Turis
mo de Aventura, Atrativos 
Turísticos, Meio Ambiente, 
Meios de Alimentação e 
Hospedagem, Segurança, 
Acira e Artesãos.

Em pauta estavam su
gestões e idéias elaboradas 
pelos membros do conselho, 
para fortalecer os atrativos 
turísticos do município.

Maria Teresa Crema 
Remoli foi quem presidiu a 
reunião. O vereador Eliseu 
Tenório Cavalcante também 
esteve presente represen
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Termina hoje inscrições para o 
auxílio-transporte

Membros do Conselho apontaram idéias para 
melhorar os atrativos turísticos da cidade

tando a Câmara Municipal.
Os temas discutiram 

formas de ampliar a orga
nização, divulgação e pro
dução de eventos, além de 
idéias para fomentar o turis
mo pedagógico, ecológico e 
de aventura.

De acordo com Maria 
Teresa, a reunião une os se
tores para levar até o poder 
público várias solicitações. 
“Esta reunião foi importan

te porque deu um retomo 
para todos os segmentos, 
dos membros do Comtur, 
de suas aspirações e seus 
desejos registrados há alguns 
meses através de um questio
nário com pontos positivos, 
oportunidades, pontos nega
tivos e ameaças em cada seg
mento. Em cima dos pontos 
negativos, nós da diretoria 
nos reunimos duas vezes em 
janeiro, lemos os relatórios.

fizemos uma análise, sinte
tizamos as propostas e, em 
cima disso, vamos encami
nhar os ofícios ao prefeito, 
à vigilância sanitária e es
colas para que então sejam 
resolvidos”.

O grupo se reunirá no
vamente em abril, em data 
que será previamente marca
da pelo conselho, porém as 
aç^s  do Turismo continuam 
acontecendo no município.

Qb 6. ■ ■

Da redação

As inscrições para o 
auxílio-transporte terminam 
hoje, 27 de fevereiro. Estu
dantes que cursam faculdade 
em Lençóis Paulista, fora 
da cidade, bem como aque
les que já estão formados e 
que cursam outra faculda
de, e ainda aqueles cursando 
pós-graduação e doutorado 
podem ter direito ao bene
fício que é oferecido pela 
Diretoria de Assistência e 
Promoção Social (DAPS).

Este ano é necessário 
preencher um cadastro on
line que está disponível no 
site da Prefeitura.

Em seguida o estudan
te deve imprimir o cadastro 
preenchido, anexar os docu
mentos necessários e fazer 
a entrega na DAPS - entra
da pela Rua 7 de Setembro 
(portão de entrada ao lado da 
Casa da Cultura) - Centro.

A Diretora de Assis
tência e Promoção Social, 
Elisabeth Athanásio, ressal
ta que “o estudante somente 
estará inscrito no processo 
de concessão do auxílio-

'ü'w . .M âiudwtu
transporte no exercício dé
2015, após cumprir as duas 
etapas (inscrição no site e 
entrega dos documentos), 
devendo receber um com
provante da inscrição no 
ato da entrega dos docu
mentos”. Até a manhã da 
última terça-feira, 24 de 
fevereiro, o sistema con
tabilizava 1039 inscritos.

Nota Fiscal

Como forma de prote
ger os estudantes lençoenses 
que terão direito ao benefí
cio e são transportados dia- 
riamenfe, será necessária a 
apresentação de nota fiscal - 
emitida em nome do aluno - 
para que o ressarcimento 
seja realizado pela Diretoria.

“Esta é uma forma 
que encontramos de garan
tir aos alunos que utilizam 
o transporte que estas em
presas estão devidamente 
registradas, regularizadas 
e aptas para oferecer um 
serviço de qualidade e com 
segurança”, enfatiza a di
retora. Sem a nota fiscal, 
não será possível fazer o 
ressarcimento ao estudante.

VT'

.  *

• f- *

'.V L i  »  w  '*% é.

. A %
■

» .

I  •

PaJace Hotel
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Café da manhã com pleto 
Estacionainento coberto
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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 imperdíveis. Saint 
James Palace Hotel, viva essa experiência!

www.sjpalacehotel.com
Com fácil acesso ao pólo industrial c rodovias. Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frigobar e Ar-coiidicionado

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

http://www.sjpalacehotel.com
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f I  CID AD ES
Empresário mantém tradição 
com cafezinho há 37 anos
Todos os anos, na tradicional feira agropecuária de Lençóis Paulista, o empresário 
Celso Guimarães está à frente do espaço destinado ao Café Tesouro

Elder Ibanhez

Para a maioria dos len- 
çoenses que participam da 
tradicional festa da cidade, 
a Facilpa (Feira Agropecu
ária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista, tomar 
um cafezinho no espaço do 
Café Tesouro se tomou in
dispensável.

O em presário res
ponsável pela marca, Celso 
Marques Guimarães, conta 
que participa do evento há 
mais de 37 anos. “Viramos 
ponto de referência na Fa
cilpa. Até foi proposto que 
mudássemos de lugar du
rante a realização da festa, 
mas isso não ocorreu, pois 
todos já conhecem o local 
que oferece a degustação de 
café”.

No início, a distribui
ção dos famosos cafezinhos 
era feita em um balcão de 
madeira forrado com plás
tico, xícaras de porcelana 
e um grande coador para 
garantir a quantidade ne
cessária.

Com o tempo tudo se

modernizou e, atualmente, 
o espaço do Café Tesouro 
se tomou parte do evento. 
“Buscam os aprim orar a 
qualidade do produto, em 
um ambiente bem montado, 
totalmente higiênico e com a 
utilização de copos descar
táveis”, afirma Guimarães.

Geralmente, durante 
os dias de festa, são servidos 
de 35 a 44 mil cafezinhos. 
“Quando está fino esse nú
mero aumenta consideravel
mente. Mesmo com a con
corrência da cerveja, o café 
ainda é um produto bastante 
consumido pelas pessoas”, 
garante o empresário.

Morando em Botu- 
catu, Celso faz questão de 
expressar seu apreço pela 
Cidade do Livro. “O lugar 
onde é realizada a tradicional 
feira agropecuária do muni
cípio é belíssimo. Botucatu 
ainda não tem um local igual 
ao encontrado em Lençóis 
Paulista”.

IVadição de pai 
para fiiho

A empresa denomi

nada Café Tesouro iniciou 
suas atividades em 1926. 
Somente em 1946 passou a 
ser gerenciada pelo pai de 
Celso Guimarães.

Anos depois. Celso 
deu continuidade ao empre
endimento que já firmou sua 
marca em toda a região. “Es
pero que minha posteridade 
continue levando adiante o

nome da empresa”.
Para ele, o mercado 

do café mudou bastante e 
muitas empresas não pre
zam mais pela qualidade do 
produto. “Vemos que muitos 
querem volume e concorrer 
no preço, porém, nós bus
camos o mais importante: 
o verdadeiro e bom cafezi
nho”, finaliza.

Lençóis recebe mais uma edição da Agrifam
Da redação

f

No ano passado. Len
çóis Paulista teve a oportu- 
nidade de receber a visita de 
diVâVMaotondadeé poUti^ 
cais durante a realização da 
Feira da Agricultura Fami
liar (Agrifam) que acontece 
anualmente.

Entre as autoridades 
presentes no evento estava 
o atual governador do Es
tado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin.

Neste ano, o municí
pio mais uma vez vai sediar 
a Agrifam. Em sua 12* edi
ção, 0 evento será realizado 
entre os dias 31 de julho e 
2 de agosto, no Recinto de

Coluna da 
Transparência

Também foi aberta licitação que tem por objeto 
o registro de preços para aquisição de insumos 
para controle de diabetes, pelo período de doze 
meses, conforme especificações e quantidades 
estimadas no edital. A sessão de pregão será 
realizada às 14h do dia 10 de março de 2015.

E o SAAE toma pública a licitação que tem por 
objeto a aquisição de tubo PEAD ramal predial 
de água PN 1 MPA PF 80 tipo A na cor azul 
20mm rolo com 100 metros, na quantidade esti
mada de 10.000 metros. O pregão está marcado 
para ocorrer no dia 9 de março de 2015 às 14h,

No caso da licitação que teve por objeto o 
registro de preços para aquisição de diversos 
tipos de ferragens e materiais diversos, pelo 
período de um ano, sa^rou-se campeã a em
presa FERRAGENS SAO CARLOS LTDA, 
que ofertou o valor global de R$ 7.250,00.

Segundo os processos eTC-6193.989.14-2 e eTC- 
6194.989.14-1, cujo assunto trata de editais dos pre
gões 188-189/2014, ficou determinado que a Pretei - 
tura deve elaborar novo instrumento convocatóno 
incorporando as retificações exigidas e providen
ciando a oublicidade com a reabertura dos orazos.

A s in fo rm açõ es acim a foram  o b tid as d o s ato s o ficia is do  
D iário  O ficia l do Estado, Portais Transp arência  da 

Prefeitura. Câm ara. SA A E. iPR EM  e CM FP.
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Acom panhe aqui com o cada um dos órgáos '
públicos gasta  o seu dinheiro.

I
A Prefeitura toma pública a realização da licitação 
para aquisição de 70 mil litros de gasolina comum 
para a frota da Municipalidade, a ser entregue a 
granel e depositado em tanque da Prefeitura, con
forme quantidades estimadas no edital. O pregão 
está marcado para dia 9 de março de 2015 às 14h.
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Exposições José Oliveira 
Prado. Esta é a quarta edi
ção da feira que Lençóis 
sedia.

O evento foi confir
mado para a cidade durante 
encontro entre o presidente 
da Fetaesp, Braz Albertini, 
e a prefeita Bel Lorenzetti.

A tesoureira da insti
tuição, Sônia Maria Sam
paio tam bém  participou 
da reunião no gabinete da 
prefeita Bel.

Considerada a maior

feira da Agricultura Fami*'»*̂  
liar do Brasil, a Agrifam í 
em sua 12“ edição destaca a ' 
comercialização de maqui- ) 
nários e implementos para . 
produtores rurais.

Organizada pela Fe
taesp (Federação dos Tra
balhadores na A gfícu ltu r^  
do Estado de São Paulo), 9  
Agrifam, disponibiliza para 
o produtor rural os mais mo- ■ 
demos produtos no mercado ' 
e tecnologia de ponta neste 
segmento. i

Fómm de Combate ao Uso de Drogas define calendário de atividades para 2015

Da redação

R epresentantes da 
sociedade civil, escolas, ^  
entidades, vereadores e do |  
Conselho Municipal sobre |  
Drogas, participaram da pri
meira reunião para definir as 
ações e atividades do Fórum 
Permanente de Combate ao 
Uso de Drogas para 2015.

O encontro foi reali
zado no auditório da Esco
la Senai e também contou 
com a presença do gestor do 
Fórum, Marcos Norabele, 
do diretor da Escola Senai, 
Everson de Aro Capobianco 
e dos vereadores André Pac- 
cola Sasso e Emerson André 
Carrit Coneglian.

O Fórum tem por ob
jetivo promover a conscien
tização e engajamento das 
pessoas quanto ao problema 
de drogas.

O foco não é apenas 
falar sobre os malefícios 
que as drogas causam, mas 
mostrar os bons exemplos 
e as iniciativas de sucesso.

Ao longo do ano, uma 
série de atividades que in
cluem apresentações cultu
rais, palestras, prestação de 
serviços serão desenvolvi
das, totalizando oito encon
tros em todas as regiões da 
cidade.

O primeiro encontro 
será realizado no mês de 
março, em local que será 
definido pelos integrantes

Diversos representantes da sociedade 
civil estiveram presentes na reunião

das comissões organizado
ras de cada região.

Confira o calendário 
das atividades e regiões que 
receberão as atividades do 
Fórum.

Região 02: Júlio Ferrari, 
Rondon, Jardim América, 
N úcleo, Nova Lençóis, 
Jardim das Nações, Maria 
Luíza, Jardim Santa Lúcia.

Atividades programadas 
para o mês de março.

Região 01: Centro, Vila Ma
rimbondo, Granville, Ipê, 
Morumbi, Virgílio Capoani, 
Santa Cecília, Vila São Judas 
Tadeu, Vila da Prata, Vila 
Paccola, Vila Antonieta I e 
II. Vila Maestra Amélia, Vila 
Nossa Senhora Aparecida. 
Atividades programadas para

O mês de abril.
Região 03: Jardim Cruzei
ro, Jardim Alvorada, Jardim 
Nelli, Vila São João, Vila 
Contente e Vila Bacili. Ati
vidades programadas para 
o mês de maio.

Região 04: Vila Mamedina, 
Vila Éden, Maria Cristina, 
Vila Repke, Parque Residen
cial São José e Jardim Pri

mavera. Atividades progra
madas para o mês de junho. 
Região 08: Alfredo Gue
des. Atividades programadas 
para o mês agosto.

Região 05: Cecap, Itapuã, 
João Paccola, Príncipe, 
Maria Luíza I e II e Santa 
Terezinha I e II. Atividades 
programadas para o mês de 
setembro.

Região 06: Monte Azul, 
Açaí I e II, Vila Cachoeri-

nha, Jardim Europa, Maria 
Luíza III, Residencial Athe- 
nas, Jardim Grajaú, Cajú I e 
II, Jardim Santana e Ibaté. 
A tividades programadas 
para o mês de outubro.

Região 07: Jardim Ubira- 
ma, Humaitá, Parque An
tártica, Distrito Industrial 
I, Bela Vista I e II, Village, 
Irerê, Nova Irerê e Jardim 
Itamaraty. Atividades pro
gramadas para o mês de 
novembro.

Sala Móvel do Empreendedor 
atende no Jardim Primavera

Da redação

Até o dia 20 de 
março, a Sala Móvel do 
Em preendedor oferece 
atendim ento no Jardim  
Primavera, A unidade está 
na Avenida Luiz Boso, ao 
lado da escola Ezío Pac
cola.

O objetivo da Sala 
Móvel é desburocratizar e 
facilitar o acesso aos servi
ços que são oferecidos no 
Centro do Empreendedor.

A Unidade Móvel 
conta com toda a estrutura 
necessária para o atendi
mento ao cidadão e leva 
ao Jardim Primavera os 
serviços do Posto Sebrae

de Atendimento ao Empre
endedor, Banco do Povo, 
Negócio Rápido e PAT 
(Posto de Atendimento 
ao Trabalhador).

A in iciativa bus
ca oferecer orientações 
para a abertura e gestão 
de empresas, informações 
referentes a obtenção de 
crédito para investimento 
no negócio, cursos e pa
lestras para capacitação 
empreendedora, consultas 
e encaminhamentos para 
vagas de emprego e cato- 
tro da nota fiscal paulista.

O horário de fun
cionamento é das 8h30 
às l lh 3 0  e das 13h00 
às 16h30, de segunda a 
sexta-feira.

!
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ESP O R TE
Copa Lençóis de Futebol Amador reúne 20 
equipes na disputa pelo título
Primeiros jogos já movimentaram a cidade; Campeonato vai homenagear Armando Orsi, 
sócio-proprietário dos Supermercados Santa Catarina

Elder Ibanhez

Começou no último 
domingo, 22, as disputas da 
10“ edição da Copa Lençóis 
de Futebol Amador.

O campeonato é uma 
organização da Liga Len- 
çoense de Futebol Amador 
(LLFA).

A presidente da LLFA, 
Anaisa Basili Abade, conce
deu uma entrevista exclusi
va ao Notícias de Lençóis e 
falou um pouco sobre seu 
envolvimento com o futebol 
amador da cidade.

Desde a infância, Anai
sa sempre esteve envolvida 
com o futebol. “Meu pai era 
um apaixonado por futebol. 
Ele nos levava todos os finais 
de semana em jogos varzea- 
nos na cidade de São Paulo 
no bairro da Mooca. Adorava 
participar, pois tinha muito 
orgulho de ser filha do ar
tilheiro das competições alí 
realizadas’’, lembra.

E foi com o passar dos 
anos que ela conheceu seu 
atual marido que foi atleta 
profissional na modalidade, 
'jfli Cl áudio Abade parou de

profissionalmente em 
1999 e decidiu se estabele
cer em Lençóis Paulista. Co
meçamos a desenvolver um 
trabalho social de escolinhas 
de futebol no bairro da Prata. 
Nosso trabalho se desenvol
veu e, hoje, contamos com 
quase dois mil atletas cadas
trados (amadores), e cerca de 
900 crianças è adolescentes 
de 5 a 16 anos, com treinos 
diários nos diversos bairros 
e campos da cidade”, explica 
a presidente.

Vila, Atlético Kaju, Duratex, 
Santa Luzia, Sport Lençóis, 
Palestra, Paulistano, XV de 
novembro e P.S. Guedes.

A ideia de promover 
um campeonato de fiitebol 
amador na cidade surgiu no 
início dos anos 90 com o en
tão presidente/fundador da 
LLFA, Cristiano Paccola, que 
uniu os amantes do esporte e 
organizou a Liga.

Anaisa explica que 
atualmente, é o ex-jogador 
Cláudio Abade quem coor
dena toda a parte estrutural 
do campeonato. “O Cláudio 
utiliza de sua experiência e 
idéias para seguir o mesmo 
formato das competições 
organizadas pela CBF. Ele,

com seus conhecimentos, 
deu um ar mais profissional 
aos campeonatos amado
res. Hoje somos referência 
na nossa região no nível de 
organização”, afirma.

Segundo ela, para par
ticipar da Copa Lençóis, os 
atletas precisam fazer parte 
de uma das equipes partici
pantes do campeonato, re
sidir no próprio município, 
ter idade superior a 16 anos 
e gozar de boa saúde.

O time vencedor no 
ano passado foi o Expressi- 
nho Futebol Clube, equipe 
fundadora da LLFA.

E a novidade para este 
campeonato é a participação 
de um atleta angolano.

Domingos Simào jo
gou futebol na Angola e, 
fazendo intercâmbio na ci
dade, decidiu participar das 
disputas na Copa de Futebol 
Amador em Lençóis. “E gra- 
tificante saber que o nosso 
trabalho é bem visto não so
mente pelos nossos, mas tam
bém por pessoas que passam 
por nossa cidade e se sentem 
à vontade para integrar-se ao

esporte”, revela a presidente.
Anaisa Abade termina 

deixando seu recado; “Con
vidamos a todos para que 
venham, participem e pres
tigiem o campeonato, não 
somente a Copa Lençóis, 
que este ano tem o apoio da 
Ácilpa, através do Presidente 
Anderson Prado. Nesta Copa 
faremos uma homenagem ao 
sócio-proprietário dos Su
permercados Santa Catarina 
com 0 Troféu Armando Orsi.

Ressaltamos também que to
dos participem dos eventos 
realizados pela Liga Lenço- 
ense de Futebol Amador que

conta com ̂ i o  da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Pau
lista através da Diretoria de 
Esportes e Recreação”.

Tabela de jo go s da rodada de 01/03/15
A s a  B ra n c a  x  U n id o s  d a  V ila 8h  - V a g u lã o

A tlé tico  K a ju  x  D u rate x 1 0 h -V a g u lã o

P a le stra  x  P a u lis ta n o 8h  -  B re g ã o

S a n ta  L u z ia  x  S p o rt  L e n ç ó is 10h - B re g ã o

X V  de D e ze m b ro  x  P .S . G u e d e s 15h - B re g ã o

Copa Lençóis

^  Este ano, a Copa Len- 
de Futebol Amador terá 

cinco fases e conta com a 
participação de 20 equipes: 
Grêmio Cecap, Grêmio da 
Vila, São José, Alvorada, Ex- 
pressinho, Juventus, Nova 
Lençóis, São Cristovão, Al- 
fi-edo Guedes, Sport Ferra
ri, Asa Branca, Unidos da

Lençóis se despede com carinho do ex-atleta Juracy Cassita
Da redação

Faleceu ontem, 26, 
o ex-atleta e técnico Ju
racy Cassita. O aposen
tado completaria 76 anos 
no dia 18 de abril.

Ele que já concedeu 
uma entrevista exclusiva 
ao jornal Notícias de Len
çóis vai deixar saudade 
no coração de amigos e 
familiares.

São muitos anos de 
atuação no serviço pú
blico municipal. Como 
atleta, Cassita foi um dos 
personagens que contri
buiu para a grandeza do 
esporte lençoense.

H om em  de fa la  
mansa, tímido, mas sem-

€%

pre pronto a ajudar. Passou 
a maior parte de sua vida 
envolvido com o esporte. 
Em Duartina, onde nasceu, 
jogou muito futebol.

Em Lençóis Paulista,-s 
desde 1958, ele disputou |  
competições de atletismo |  
e ciclismo e participou de 
várias edições dos Jogos 
Regionais, Jogos Abertos e 
Troféu Brasil de Atletismo. 
Atuou ainda como monitor 
de atletismo da Diretoria 
de Esportes e Recreação.

Ao ser entrevistado 
em novembro de 2006, para 
o Servidor em Ação (infor
mativo interno da Prefeitu
ra) ele destacou “o prazer 
de treinar Maria Angelina 
Boso, Claudinei Quirino e 
muitos outros atletas” .

Cassita conquistou o respeito da comunidade 
e iria completar 76 anos no dia 18 de abril

P or sua a tu a ç ã o  
como atleta, m onitor, e

servidor público, C assi
ta foi homenageado com

a denominação da Pista 
de Atletismo ao lado do 
Ginásio de Esportes An
tônio Lorenzetti Filho, o 
Tonicão, e com o título de
^idadãq leiíkçòense outor.T
gado pçlaiQâinara: '

Ehi 2000, foi esco
lhido funcionário do ano 
da Prefeitura em evento 
realizado pelo Rotary Clu
be de Lençóis Paulista.

C a s s ita  tam bém  
conduziu a pira durante 
a cerimônia de abertura 
dos Jogos Regionais do 
Idoso (JORI) em 2014.

Como servidor, atle
ta e treinador Juracy Cas
sita perpetua seu nome na 
galeria das grandes per
sonalidades do esporte 
lençoense.

C U LTU R A

Terceira temporada do musical ^^Dudínha 
a Galinha Pintadínha” agita garotada
Espetáculo infantil conta com a participação em cena de 15 personagens e 
leva 0 público ao delírio com diversas surpresas

Da redação

No dia 15 de março, 
domingo, Bauru recebe a 
terceira temporada do mu
sical infantil “Dudinha e a 
Galinha Pintadinha”.

O espetáculo ocorre 
na Exxe Eventos, que fica 
na Rua Newton Prado, 8-30, 
Jardim Ana Lúcia, a partir 
da 16h.

O musical, que vem 
arrastando multidões desde 
0 ano de 2012, neste ano de 
2015 atinge a marca de 400 
mil espectadores por todo 
0 país.

Com o show intitu
lado “Dudinha e a Galinha 
Pintadinha 3”, ele alcança 
sua terceira temporada de 
sucesso.

A diversão fica por 
conta do menino Dudinha 
e da menina Mariana que 
cantam novas músicas, as

famosas cantigas de roda, e 
dançam em companhia dos 
tradicionais personagens do 
folclore brasileiro como a 
Galinha Pintadinha e o Galo 
Carijó, o Pintinho Amareli
nho, a Galinha Magricela, 
a Dona Baratinha, o Sapo, 
entre outros.

Na nova temporada, 
cheias de novidades, Du
dinha e Mariana recebem a 
visita de novos amiguinhos 
como o Boi da Cara Preta, o 
Cameirinho, a Dona Aranha, 
o Peixinho, o Carangueijo, 
o Pinguim, além de outros 
personagens.

Entre as novidades, 
estão 15 personagens em 
cena, efeitos especiais com 
“luz negra” e lindas coreo
grafias como na música “O 
Cravo e a Rosa” e “Palmi- 
nhas, Palminhas”.

A maioria dos perso
nagens pertence ao folclore 
brasileiro e são conhecidos

:3
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Show traz uma mistura de cantigas de
roda e muitos efeitos especiais

do grande público.
Eles se apresentam e 

cantam os maiores clássicos 
que fizeram a alegria das 
gerações passadas e que es

tão conquistando as crianças 
atualmente.

O foco do espetáculo 
são as músicas e brincadei
ras, que divertem a crian

çada e resgatam a infância 
guardada dentro dos papais 
e mamães.

Os bonecos do es
petáculo chamam bastan
te a atenção e foram todos 
confeccionados pelo artista 
plástico Eberson Taborda da 
TV Globo.

A produção do musi
cal se preocupou em inserir 
no show lições pedagógicas 
e educacionais que também 
falam de sentimentos.

Na apresentação, entre 
uma música e outra, e de ma
neira rápida e contundente, 
as crianças ouvem de Dudi
nha e Mariana lições sobre 
a importância da amizade, 
respeito aos pais e amor à 
família.

Ao final, os persona
gens Dudinha e Mariana 
aproveitam para passar uma 
mensagem da importância 
da participação dos pais 
no crescimento dos filhos.

conservando dentro de si a 
eterna criança, e convidando 
a todos para cantar e dançar.

Serviço

“Dudinha e a Galinha Pinta
dinha 3” - ()uem quer brincar 
de roda?
Quando; 15 de março, do
mingo
Onde: Exxe Eventos, Rua 
Newton Prado, 8-30, Jardim 
Ana Lúcia, Bauru 
Horário: A partir das 16h 
Valores dos ingressos: RS
20.00 (Meia entrada); RS
40.00 (Inteira); RS 50,00 
Área vip (Mezanino com 
sorvete, pipoca e refrigerante 
incluso)
Pontos de vendas; Wizard 
Idiomas (Avenida Nossa 
Senhora de Fátima) e Yupii 
Brinquedos (Avenida Getú- 
lio Vargas)
Realização: Exxe Eventos 
e PR2 Entretenimento



C LA S S IF IC A D O S
O PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE 

EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO (2 Vagas) 
ARQUITETA (feminina c/ 
experiência na área) 
ATENDENTE DE BALCÃO (su
permercado - vaga feminina 
s/ experiência)
ATENDENTE DE PÓS-VENDAS/ 
ASSISTENTE TÉCNICO (SAC) 
(exclusivo para pessoa com 
deficiência)
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (vaga masculina 
c/ experiência)
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(feminina s/ experiência c/ 
Ensino Superior Completo ou 
Cursando)
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
BARMAN/COPEIRA
BORRACHEIRO
CHAPEIRO (em um trailer de
lanches)
CORRETOR DE IMÓVEIS 
COZINHEIRA - 2 VAGAS (Res
taurante)
DESOSSADOR (Disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de São Carlos-SP)
ELETRICISTA (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
ELETRICISTA (em um frigo
rífico)
EMPREGADA DOMÉSTICA 
GARÇOM (disponibilidade de 
horário)
GARÇONETE
INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TV
UNHA DE PRODUÇÃO (Fri
gorífico - Salário R$935,20 + 
benefícios. Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalhar em 
Bauru-SP)
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO (frigorífico c/ disponibili
dade de horário)
MECÂNICO DE MOTOR à 
DIESEL/MOLEJEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS 
OPERADOR DE CAIXA (Res
taurante)
OPERADOR DE CAIXA (cur
sando graduação em admi
nistração, ciências contábeis, 
gestão financeira ou cursos 
relacionados)
OPERADOR DE CALDEIRA (em 
um frigorífico)
PADEIRO
PIZZAiOLO
PERSONALTREANNING 
(formação em Ed. Física com
pleta- $/ experiência) 
RECEPCIONISTA (exclusivo 
para pessoa com deficiência) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
(Maiores de 16 anos - Turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru - SP) 
SERVIÇOS GERAIS (instalação 
de purificadores d'água) 
SERVIÇOS GERAIS (Caseiro 
Homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
VENDEDOR (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
VENDEDOR (loja de infor
mática - vaga masculina, s/ 
experiência)
VENDEDOR (s/ experiência 
livros de saúde, CNH B) 
VENDEDOR (anúncios publici
tários em uma revista local) 
VENDEDOR (toja de material 
de construção)
VENDEDOR EM DOMICILIO 
(s/ experiência - venda de 
Icegurt)
VIGIA FLORESTAL (disponibi
lidade para morar em uma 
fazenda)
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

AIDS
Você sabe o que é janela imunológica?

Janela imunológica é o intervalo de tempo entre 
a infecção pelo vírus da AIDS e a produção de anticorpos 
anti-HIV no sangue.

Esses anticorpos são produzidos pelo sistema de 
defesa do organismo em resposta ao HIV e os exames 
irão detectar a presença dos anticorpos, o que confir
mará a infecção pelo vírus.

O período de identificação do contágio pelo vírus 
depende do tipo de exame (quanto à sensibilidade e 
especificidade) e da reação do organismo do indivíduo.

Na maioria dos casos, a sorologia positiva é 
constatada de 30 a 60 dias após a exposição ao HIV.

Porém, existem casos em que esse tempo é 
maior: o teste realizado 120 dias após a relação de 
risco serve apenas para detectar os casos raros de 
soroconversão - quando há mudança no resultado.

Se um teste de HIV é feito durante o período da 
janela imunológica, há a possibilidade de apresentar 
um falso resultado negativo.

Portanto, é recomendado esperar mais 30 dias 
e fazer o teste novamente.

É importante que, no período de janela imu- 
nológica, a pessoa sempre faça sexo com camisinha e 
não compartilhe seringas, pois, se estiver realmente 
infectada, já poderá transmitir o HIV para outras pessoas.

Faça o teste I

Os testes para diagnóstico da infecção por HIV são 
produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério 
da Saúde, e realizados gratuitamente nos Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) e em outras unida
des das redes pública de saúde, incluindo um grande 
número de maternidades. Ligue para o Disque Saúde 
(136) e veja o melhor local para fazer o teste.

Ministério 
da Saúde

Meditação

/ /

L la n  Gong

14 3263.1676
‘ 134.7329

 ̂  ̂f 1 j 1: •

Professor
M arcos V en d ittl

marcos.venditti@yahoo.com,br
Rl Le i ■ oaciLiim Gabriel n° 643 Centro Lençóis Paulisto''^

"Não seí...Se a vida é 

curta ou longa demais 
pra nós, mas sei que 
nada do que vivemos 

tem sentido, se não 
tocarmos o coração 
das pessoas".

. M . t

a m u r a d a
r.f

MontanaecoflexZOIOcor Courio' mod 2001 - \£L Cairo Ford a 2004 Vendo 02 bicicletas

aM rAlS Ot TOOOl 
G O V E R N O  F E D E R A L

Vagas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Pora cadastramento no sistema através do PAT. bast.i lom patccer puitando' 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovame de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir) Informações: ( 14) 326)  2300 Ranvil ? r.ii nu PAT
Hud Col. Juaquiin Oabricl. l i  Centro

T

VENDE-SE
C A R R O S/ M O T O S

Courierl.3 1998Gpra- 
ta básico - FS vtíctilos

Terreno no Jardim  Grajaú, 

250 m etros 

quadrados, plaino, 

quitado R$ 78 m ll

fone (14) 3264-3033

CG titan ks 125cc ano

Vendo 01 bicicleta Ca- 
lol usada, amarela aro 
14 fone (14) 3264-4345 
ou(14)|263-1961

Vectragb94-RS3.000.00 
De entrada * 48 parce
las fixas de RS 360.00 
com tranlbrtnda grátb 
(14) 3264-1613

(joll.016V1998gbran- 
CO básico • FS veículos

VENDE-SE
r
í

Escort H o b b y l.O rg a so lin a , 

ano 1995, bom  estado de 

conservação, R$ 6 .990,00  

(N egociável)

Tel: (14) 99774-5355

2002 bom estado 2.500 fone (14) 3264-3033 
Fone: (14) 99797-5221 ________________

preta, tras‘a elétrica, vidros 

détricos. direção. 63 mil 
km lodaiios R$ 24200 
Fone(14)991M350

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

Vectra gls 2.0 1994 G 
azul completo FS veí
culos - (14)3264-3033

Golf sportiine 2.0 2011 
Flex preto completo 
FS veículos - Telefone: 

(14) 3264-3033

Classic Life 2007 flex 
prelo trava • FS veícu
los - tratar pelo telefo
ne (14) 3264-3033

pnáekT de casambo. som 
nçx3 - venk) ou troco por 
mok) Honda Fones (14) 
3264-045/(14)99791-3285

Courier mod 2001 
1.6L protetor de ca- 

samba. lona maritima, 
som mp3 - vendo ou 
troco por moto Honda 
Fones: (14) 3264 4345
o« (14)9979-13285

'
Courier 1.4 1998 G cor 
prata com direçáo/vi- 
dro/trava - FS veículos 
fune (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
ükm branca completa 
FS veículos - fone (14) 
3264-3033

R$330a00 De entrada 
+■ 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com tranferen- 
dagrátb-(14) 3264-1613

Facilidade de financia
mento de moto Honda 
okm com entrada com 
a menor parcela do 
mercado. "Grátis 02 
capacetes** pagan m o
tos f:( 14) 3264-4345

Ecosport xJt freestyle 
2009 preta completa 
(14) 3264-3644 sHop 
cars veículos

Crv 2.0 Lx aut, 4X2 
completo - 2011 - ga
solina - branco - (14) 
3264-3033

caloi usada. Uma preta 

aro 20 a outra amare-_ 
la aro 14 Fones: ( f  
3264-4345

Honda hii clOO 2002 
R$1.200,00 De entrada 
•f 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran- 
ferencia grátis - (14) 
3264-1613

Palio firc 1007 flc 
preto completo - FS 
veículos ■ fone (14) 
3254-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
F.liana Atende á domi
cilio Contato pelo tele 
fone. (14) 99887-727'

Tel: (14) 982274510

4A
Cdta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/aUimc • FS vdeu- 
los-fone(14) 3264-3033

Mlni moto trackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan mo
tos fone; (14) 3264-4345

IMÓVEIS À VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lençóis Pauftsta, oom 12,65 metn» de frente, 
área de terreno oom 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mH

Rua Guaradaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençób Paulsta, com 13Ã15 metros 
de frente, área de terreno oom 40134 m2 e área loerMáada pera construção de

659,71 m2 • R$ 185 rrdl

Rua AHfedo Slmlorrl, 01-36, ResidefxJal Azevedo em Macatube, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246/U) m2 c  área em oonstruclo de 9236 m2 

\blor no estado de R$ 195 mH e N^kir com obra acabada de R$ 245 m l

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

Xsara picasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8.000,00 -(■ 48X R$ 
839,(M) - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Saveiro cl 1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 
FS veículos - Telefone: 

(14) 3264-3033

Capacete ebf ou Uberty 
aberto ou fechado R$ 
60 só na Pagan motos 
fone; (14) 3264-4345

G d  1.0 4P 2000 g dou
rado direção/vidro/trava 
completo e Fox I.O 4P 
2005 flex preto vidro/ 
trava/alarme FS vdculos 
fone (14) 3264-3033

Uno vlvace 4p 2011 
vermelho entr. R$
6.500.00 -h 48X R$
630.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada + 48z R$
590.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. Du
pla - 1990 - diesel azul 
(14) 3264-3033

Uno miile way 2008 
branco entr. R$ 
3.000,00 + 48X R$ 
499,(K) - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

P sico te ra p ia  in d iv id u a l T e ra p ia  d e  c a sa l O r ie n ta ç ã o  d e  P a is

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

(14) 3263-6214
www.saletecortez.com.br

Rua C e l. Jo a q u im  A n se lm o  M a rtin s, 1 0 3 9  - C e n tro  - Le n çó is  P au lista

»
»
\
»
»
I

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

Confira o novo site reformulado do Partido NOVO (novo.org.br)
Entre as novidades, estào dois campos muito importantes que permitirão ao NOVO obter recursos 
para as atividades rotineiras, viabilizando o nosso funcionamento e crescimento:

- Loja do NOVO - onde você pode adquirir diversos produtos, como camisetas, adesivos e bonés;
- Doação de recursos - o processo é feito totalmente online e não há valor mínimo. Em breve, 
estará disponível a prestação de contas dos recursos recebidos.

locaçao
Na visão do NOVO, os partidos devem ser financiados por seus apoiadores e filiados. Esta é a me
lhor forma de termos os interesses do partido c dos cidadãos alinhados. Somos, assim, a favor da 
extinção do fundo partidário e do horário eleitoral gratuito. Defenderemos sempre o indivíduo e
a diminuição dos gastos desnecessários do Estado.

PAPt Dj « < V* .‘.M.l I A [ I A MNU LUJA á

Participe
o  Qraal predas do NGNO. 
O NChO cnciaB d» vooè.

C ilQ V M  AOU»f A l i A  V A i U

Procura-se  casa para alugar, 

particu lar, no M onte A zul, 

2 ou 3 cô m o do s  

Falar com  D aiane

Tel: (14) 99759-8094  
99714-1122

CONTRATA-SE

Prof (a) de Educação Ffsíca para 
aulas de Natação e Pilates 

Interessados entrar em contato na 
Adefílp c/ José Carlos

Rua Pernam buco, 333 
Jd Cruzeiro

isam ixtrading@yahoo.com .br

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fecha
do apenas K$ 60,00 só 
na Pagan Motos Con
tato através do telefo
ne: (14) 3264-4345

Serviço de limpeza 
para escritório ou lo
cais comerciais. Te
lefone para contato. 
(14) 3264-1869 ou (14) 
99677-6859

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br


EN T R ET EN IM EN T O
O lha isso!

Fonte: Uol

Exterminador do Futuro: Gênesis - 
Schwarzenegger voltará para as sequências

Em entrevista ao The Arnold Fans, Arnold Schwarzenegger 
I revelou que estará de volta para as duas sequências de O 

Exterminador do Futuro: Gênesis (Terminator: Genisys), 
i  marcadas para 19 de maio de 2017 e 29 de junho

de 2018. "Sim, claro, ano que vem", disso o ator, 
falando sobre o início das gravações. Alan Taylor 

(Game of Thrones, Thor - O Mundo Sombrio) dirige 
o filme. Laeta Kaiogridis (Ilha do Medo, Alexandre) 

e Patrick Lussier (Drácula 2000, Fúria Sobre Rodas) 
escreveram o roteiro do longa.

Os caça-fantasmas: reniake será inspirado 
eni the Walking Dead, diz Paul Feig
Diretor revelou que quer usar elementos de medo da série 
no longa. Paul Feig, diretor do remake de Os Caça-Fantas- 
mas, revelou em entrevista ao The Talking Dead que seu 
filme será influenciado pela série The Walking Dead. "Eu 
fui muito inspirado por essa série. O que eu amo é como 
eles lidam com o perigo, como eles brincam com o medo, 
mas também tem a ideia de que há sempre um desafio. E 
é um elemento que eu quero trazer para o reboot de Os 
Caça-Fantasmas. Ter esses vários obstáculos sobrenaturais 
para atravessar. Eu realmente me alimento de The Walking 
Dead", disse Feig.

H ô ro sco p o  da Sem an a
de 27/02 a 06/03

Áries
de 21/03 a 20/04

Os arianos percebem que um novo 
ciclo emocional e de ações e moti
vações está ocorrendo. M as ainda 
há pendências emocionais e espi
rituais que precisam ser resolvidas.

^ ^ - T o u r o
21/04 a 20/05

Hora de fazer um balanço a res
peito de como você tem agido 
emocionalmente e quais sáo as 
suas reais motivações e dese
jos. importância das amizades 
e do envolvimento em questões 
maiores do que apenas os pró
prios interesses.

^ L e io
22/07 a 22/08

Hora de observar os aspec
tos inconscientes que regem  
as suas atitudes emocionais. 
Autoconhecim ento e auxilio 
terapêutico se revelam Impor
tantes.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Virgem
de 23/08 a 22/09

Uma fase muito importante 
para evoluir nos relacionamen
tos, aprender com as pessoas 
e compartilhar mais com elas, 
virgíniano.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Questões familiares, domésticas 
e emocionais estão em pauta e 
nelas você deve agir com sensi
bilidade e carinho, mas sem se 
desgastar energética e psicolo
gicamente. Não diga sim a tudo.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Momento importante para se 
expressar com mais sensibili
dade, estando atento a fatores 
subjetivos, emocionais e espi
rituais, capricorniano.

Libra
ê 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

Los Hermanos anuncia turnê cm oito 
capitais; venda no Rio começa quinta

Três anos depois da última turnê comemorativa, o Los 
Hermanos voltará à estrada em 2015 com shows em 
oito capitais. A nova turnê da banda passará por Belém 
(PA) em 02/10, Recife (PE) em 03/10, Fortaleza (CE) em 
09/10, Brasília em 10/10, Curitiba (PR) em 16/10, Porto 
Alegre (RS) em 17/10 e Belo Horizonte (MG) em 23/10. As 
apresentações se encerram em São Paulo, no dia 24. Em 
pausa indeterminada desde 2007, a banda tem se reuni
do eventualmente para apresentações. A último reunião 
aconteceu em 2012, em uma grande turnê pelo país para 
comemorar os 15 anos de carreira.

Reflèxão da Semana
"Meu maior poder como administrador é ser ignorante

e fazer algumas perguntas"

o

MIchel Ramalho TIRINHA DA SEMANA

CS
o

€

o
o

estra nha n oite. btofs po t. CD m

MANO, SCMPR6 (JUC TÕ S6M 6RANA 
M6 PÁ VONTAPE PC COMCR 

CHURROS/ TÔ COM LOMRRI6A.'

CWURROS PAOÍUCLÊ (SUCNTINHO 
COM TANTO CWOCOLATÊ 6 
POCE PE LEITE QUE PICA 
ESCORRBNPO PELA M ÍO ?

r
COM AÇÚCAR REPINAPO E CANELA 

POR OMA, TÍO CROCANTE (SUE 
(SUANPO VO (í mORPE PAZ 

A(SUa£ BARULINMO...

Momento importante na car
reira e também nas questões 
emocionais e espirituais. Acon
tecimentos significativos envol
vendo conhecimentos, viagens, 
amizades e carreira.

Fase positiva para desenvolver 
habilidades criativas, sensíveis, 
utilizando com maestria a ins
piração. Nova etapa nos rela
cionamentos librianos.

Fase importantíssima aos aqua- 
rianos, com ênfase no desenvol
vimento de talentos criativos, 
sensíveis. Aja com responsabi
lidade em relação às finanças e 
recursos pessoais.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Momento de m udanças aos 
cancerianos, sobretudo em 
questões emocionais, financei
ras e profissionais. A intuição e 
a espiritualidade ajudam nas 
decisões.

^  Escorpião 
& ^ d e  23/10 a 21/11

Semana im portante ao seu 
desenvolvim ento emocional 
e criativo. Importância de se 
expressar com sensibilidade 
e em sintonia com aspirações 
elevadas.

jf4f^  Peixes
20/02 a 20/03

Uma fase importante para você 
perceber o que precisa ser fina
lizado e resolvido, ao mesmo 
tempo em que se abrem novas 
perspectivas.

>
*
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fonte. hrtp://horosa)pot/f ol.com.br/

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras

.A/

c P I O S Q B Â R B A R O S Q DIREITO

s O w A I G O L O T I M M O G ESCRAVOS

0 Â E E W R O C X L E H S E T
PLEBEUS
RÔMULO

L E s S A G É Q V P O A I N R m e d iY e r r A n e o

U T E C V Y R P L E u L N Â 1
REPÚBUCA
FÓRUM

M N R R L u u E M G K A A R U REMO

Ô A O A W Y B H U I C M I R N
ROMA

•

R P D V c E M S V I D I T E V
TRIUNVIRATO
AUGUSTO

B R A O u L T U L I B T S T 1 CRISTIANISMO

U O I s K O I B R L Q A I I R
PANTEÃO
GLADIADORES

M K D B I D
•
u E R Ó S L R D A MITOLOGIA

K K A Q V P I G N O F O C E T COLISEU

D S L P E T I F J T M N F M O
IMPÉRIO
LATIM

F O G R O H w C D E E A G D J CLIENTES

P u E S I L 0 C R G W S O T K
BÁRBAROS

A

Ele só queria
encontrar uma
informação...

uma

arjora ficou facil. basta ligar ou acessar:

0800
Ligue de celular 3811-4000 www.solutudo.com.b

solutudo

http://www.mixcloud.com/ericoagnello
http://www.solutudo.com.b
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Terminamos o mês de fevereiro pres
tando uma singela homenagem a todos 
os sorveteíros ambulantes que amenizam 
o calor da população com seus deliciosos 
produtos.

Nanci de Sousa trabalha em Bauru e 
ficou muito feliz ao saber que seria home
nageada no Estilo Lençóis. Parabéns pela 
dedicação e amor à profissão!

Quem merece destaque também é a 
mamãe Marta e sua filhinha Nicolly. Ambas 
fazem aniversário no dia 4 de março. Imagine 
a felicidade!

E a Cíntia Fotografias fez os cliques 
mais bonitos do momento e deixou diversos 
familiares de boca aberta.

Dá para acreditar na cor dos olhos do 
pequeno José Paulo de apenas 10 meses?

_  4 •  ,

I

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Luis Otavio 
i i  10 meses


