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Brasil será a sede da 
realmente preparados?

Comunidâdc internacional cria grande expectativa no Mundial que será realizado no país e Governo garante que campeonato será o melhor de todos.

Este 
Copa9

ano em que 
mas estamos

Em 2014, a Copa do 
Mundo irá m ovim entar o 
país com torcedores vindos 
dos quatro cantos do mundo.

Apesar de não ser a 
primeira vez que o Brasil 
recebe este tipo de cam 
peonato, a expectativa é 
g rande, p rin c ip a lm en te  
porque tudo precisa estar 
pronto até o dia da abertura.

Os mais otim istas 
garan tem  que as obras 
serão conclu ídas dentro  
do prazo estim ado, mas 
a p re o c u p a ç ã o  e x is te .
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Contratação de 
professores da 
rede pública

A Comissão Muni
cipal de Serviço Civil de 
Lençóis comunica a con
tra tação  de p ro fessores 
efetivos e temporários na 
rede Municipal de Ensino.

Todos os candida
to' p rovados em concurso 
put^iico deverão compare
cer à Diretoria de Educa
ção para a Sessão Pública 
de A tribuição de Aulas.

Na oportunidade será 
verificado o cumprimento 
dos requisitos de habilita
ção ao cargo pretendido.
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G a lin h a  
P i n t a d í n h a  
anima garotada

Para os fas da Ga
linha Pintadinha, um dos 
personagens mais queridos 
' Brasil, o Bauru Shopping 

-parou neste més uma sur
presa mais do que especial.

Na programação de 
férias do estabelecimento, 
diversas atividades alegram 
a criançada como o cine- 
minha. bichionário, bingo, 
oficina de arte e criação e a 
casa da Galinha Pintadínha.

t

E a prim eira vez 
que a atração estará em 
Bauru em grande tem po
rada, garan tin d o  m uita 
d iversão  e aprendizado.
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Quais são 
os benefícios da 

água no verão
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Sole aumento de nuvens 
demanhô. Rancadasde 
chuva à tarde e à noite.
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Foto de apresentação da taça do Mundial de Futebol 2014 no Estádio hfúrio Filho '^Maracanã'* ao lado da bola oficial '^Urazuca
• r  4*

Inauguração da Biblioteca está prevista para 1® semestre
s A obra da Biblio-
I teca M unicipal “Orígenes 

Lessa” ainda continua em 
andamento para finalização 
de alguns itens como tér
mino da instalação de equi
pamentos para serviços de 
atendimento e pintura geral.

S eg u n d o  a P re 
fe itu ra . a in au g u ração  
está p rev ista  para oco r
re r nas co m em o raçõ es  
do an iv ersá rio  da c id a 
de no més de abril maio.

E n q u a n to  is s o  
a p o p u la ç ã o  le n ç o e n - 
se aguarda ansiosam en
te pelo novo prédio que 
trará mais com odidade e 
acessibilidade aos usuários.
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Copa de futsal 
abre calendário

Biblioteca Municipal **()rígenes Lessa** estava prof^ramada para ser entregue em abril do ano passado
esportivo
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PROCURA-SE CAO DESAPARECmO CONFIRA

Me chamo Alvin e es
tou à procura da minha 
família, se você me ver 
por aí, entre em contato 

com urgência!

Sem raça definida, com as 
costas na cor marrom, patas 
e peito na cor branca. Usan
do coleira verde da foto.

D esasp a receu  na Rua 
M anoel B an d e ira  em 
Lençóis Paulista/SP, na 
véspera do Natal (24/12).

A família toda está muito 
triste com o desapareci
mento dele e pede ajuda!

C ontato
R en a ta -{14)99690-9571

Caio Morellí c considerado um dos 
grandes nomes do humor na região
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3/afcoj Aparecido de Toledo é 
advogado, empresário e teólogo

ALÍVIO QUE VEM 
DE CIMA

É no mínimo estra
nho o que pede Tiago em sua 

, carta; “Meus irmãos, sintam- 
-se felizes quando passarem 
por todo tipo de aflições” 
(Tiago 1:2).

A quem não sabe, 
Tiago havia sido um cético. 

. Até o sepultamento de JE- 
. SUS ele não acreditava no 
, nascimento virginal e nem 

na divindade do Senhor.
^; Somente depois da

ressurreição de JESUS é que 
ele chegou a fazer a mesma 
profissão de fé de Tomé e 
chamou o mestre de: “Meu 
Senhor e meu Deus” (João 
20:28).

Os conselhos de 
Tiago são muito práticos, 
lógicos, fáceis de entender e 
difíceis de praticar. Ele não 

■i usa de artifícios, não rodeia, 
>:não escreve difícil e nem se 

omite.
De qualquer forma, 

-y estamos diante de um absur- 
' do, pois, como posso ser feliz 

em momentos de angústia? 
Normalmente as pessoas 
neste momento perdem o

norte e se desesperam, ficam 
muito longe da felicidade.

Este trânsito curto 
ou longo pelo sofrimento é 
uma prova ou um teste a que 
Deus submete cada pessoa. 
Alguns chegam a dizer que 
0 conjunto de lutas e afíições 
é um “presente especial”.

A alegria e a felici
dade não são sensações fá
ceis e nem frequentes. Na 
maior parte das vezes elas 
dependem de circunstâncias 
e esperam a dor passar para 
depois aparecerem.

No entanto, Tiago 
fala de uma felicidade di
ferente, que acontece inde
pendente das circunstâncias 
contrárias. Por que devo ser 
feliz em meio às circunstân
cias contrárias?

O que o apostolo 
pede é algo contrário à ló
gica por causa daquilo que a 
provação produz. Entretanto, 
quem continua lendo a sua 
carta acaba entendendo a sua 
linha de raciocínio: “Quando 
sua fé vence as provações, 
ela produz perseverança

O cristão se alegra 
porquê: “Aprovação abala o 
entusiasmo infantil, român
tico e descompromissado 
e aumenta o volume da fé, 
da paciência, da constância 
e da perseverança.

As fibras das con
vicções e da fé ficam mais 
rígidas e o crente se prepara 
melhor para a batalha emo
cional seguinte. Outro bene
fício da â iç ã o  é que ela nos 
coloca de joelhos dobrados.

Devemos entender 
que, absolutamente nada so
brevêm por acaso. (Juando 
isso acontecer é por meio da 
oração que deve suplicar o 
alívio que vem de cima.

Editorial
Carnaval, eleições e 

Copa do Mundo. Este ano 
promete ser inesquecível 
para os brasileiros de todas 
as regiões do país.

Na p rim eira  ed i
ção de 2014 do Notícias 
de Lençóis, fizem os um 
balanço de como estão os 
preparativos para o Mun
dial da FIFA que será rea
lizado no Brasil.

Ao todos serão 12 
cidades-sede que receberão 
atletas do mundo inteiro e 
terão que demonstrar bas
tante receptividade, com 
muito amor e dedicação.

Cada cidade-sede 
tem a responsabilidade de 
entregar aeroportos, hotéis, 
vias de acesso, entre outras 
obras de infraestrutura para 
receber o evento.

Porém , a grande 
preocupação que deixa a 
nação inquieta é se tudo 
está dentro do prazo esti
pulado. Será que os está
dios estarão prontos para 
a tender este  g rand ioso  
campeonato?

Precisamos ser oti
mistas, já  que passar ver
gonha diante dos olhares 
do m undo não está nos

nossos planos, queremos 
muita alegria e torcer pela 
conquista do hexa.

Nesta edição tam 
bém buscam os respostas 
junto à Prefeitura referente 
a obra da Biblioteca Mimi- 
cipal Municipal “Orígenes 
Lessa” que ainda continua 
em reforma.

O prazo para inau
guração da Biblioteca será 
nas comemorações do ani
versário da cidade no mês 
de abril/maio, e até lá esta
remos acompanhando este 
im portaste investim ento 
pata a cidade.

Confira ainda: Es
pecialista afirma que beber 
água é essencial para man
ter a saúde do organismo 
neste verão; Caio Morelli 
é o grande nome do humor 
que está conqui atando coda 
a região: lutadt lençnen- 
se “Sakuraba" i- ' - f  i -- 
de garra e dete- 
Galinha P in tad ii; . 
ção nas férias ci ■ 
Shopping; Cop - , Jc 
do Livro inicia c. ^̂ ,-1 lo 
esportivo do Mui- jípio e 
muito mais.

Boa leitura!
t

Economia na mesma 
e boas novidades na

V política

Arnaldo Jardim é Deputado 
Federal do PPS/SP

A questão central da 
vida política brasileira neste ano 
é a da sucessão presidencial, 
acompanhada das eleições para 
governadores, senadores e depu
tados federais. Além disso, em 
2014, 0 Brasil acolhe a Copa 
do Mundo de Futebol e todo 
evento deste porte tem tudo a 
ver com política, phncipalmente 
porque os enormes gastos com 
a construção de estádios sun
tuosos foram motivo de fortes 
protestos populares durante a 
Copa das Confederações.

Não podemos excluir 
a possibilidade da volta às ruas

: dos cidadãos em novos protestos 
por causa do descontentamento 
com a qualidade dos serviços 
públicos e da desconfiança com 
0 mundo político.

No dia 18 dc dczem- 
bro 2013, ao fazer um balanço 

; das atividades do Congresso 
: Nacional deste ano que pas-
: sou, 0 próprio líder do governo

:hi> na Câmara. Arlindo Chinaglia 
^  (PT-SP), disse que cm sua opi

nião, deputados e senadores 
responderam às reivindicações 
dos manifestantes que foram às 
ruas, em junho. Disse que não 
estava avaliando como ruim o 
trabalho da Câmara, mas insu
ficiente diante da pressão a que

P]está submetido o Parlamento e 
0 mundo político.

As eleições vão co

mandar a política econômica 
do governo e o movimento dc 
um ajuste que permitiria ao Bra
sil voltar a crescer de forma 
sustentável. Esta será a tarefa 
do próximo presidente da Re
pública. Só governos em início 
de mandato têm condições po
líticas de apertar os parafusos 
da economia com firmeza.

A situação é ainda mais 
preocupante porque cm tem
pos de eleições a política fiscal 
tende a ser expansionista. Uma 
complicação adicional será a 
mudança da política monetária 
norte-americana.

Desde que se começou 
a falar no assunto o Brasil pas
sou a ser considerado, junto dc 
nações como Indonésia, índia. 
Turquia e África do Sul, como 
uma das economias mais afe
tadas pelo reposicionamento 
global do dólar.

APesquisa dc Inovação 
Tecnológica que cobre o perí
odo de 2009 a 2011, divulgada 
recentemente pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostrou que o número 
de indústrias brasileiras que in
vestiram em inovação caht para 
35,6% do universo pesquisado, 
em comparação com 38.1% na 
pesquisa anterior, que cobre o 
período de 2006 a 2008.

O investimento cm 
inovação diminuiu com a crise 
internacional e maior aversão 
ao risco dos empresários. Sem 
mais investimentos na econo
mia, a inovação não resultará 
cm maior produtividade.

Embora tenha nas 
mãos a poderosa máquina do 
governo, há uma percepção de 
que, reeleita, a presidente Dil-

ma Rousseif não vai mudar de 
estilo, mas reforçar sua forma 
e conteúdo; intenxncionista, 
centralizadora c sempre disposta 
a contrariar normas e padrões 
para experimentar fórmulas que 
nem sempre dão certo.

Mas se nào podemos 
almejar maiores sucessos na 
economia devemos saudar boas 
novidades na política. Dc um 
lado, pelo impacto ainda não 
totalmente analisado que o 
movimento das ruas provocou. 
Depois, pela primeira vez desde 
que o Partido dos Trabalhadores 
(PT) chegou à Presidência, exis
te uma real possibilidade dc se 
formar uma frente dc oposições 
capaz dc mobilizar as diversas 
insatisfações contra o governo 
e organizá-las à volta do obje
tivo de encerrar o ciclo político 
aberto cm 2002. E, na alter
nância democrática do Poder, 
experimentar um modo novo 
de narrar à história brasileira, 
com todos os brasileiros.

Esta será uma boa hora 
para que os candidatos levem 
aos palanques os seus proje
tos para o País. Que ajustes 
propõem na economia? Como 
conciliar desenvolvimento c 
conservação? Em que bloco 
econômico internacional deve
mos nos fixar? Como redefinir 
a Federação c como ir além de 
políticas sociais assistencialis- 
tas? Como fazer a "revolução da 
educação” e assim por diante?

Uma oportunidade para 
incrementar a democracia elei
toral com conteúdo para remo- 
bilizar o País, para construir 
consenso c um Projeto Nacio
nal, em diretriz para o nosso 
Pais. nossa Nação!

diz
O percentual de famílias 
inad im plen tes, ou seja, 
com dívidas e contas em 
atraso , ficou em 20,8%  
em dezem bro de 2013. 
Segundo dados da P es

qu isa  N acional de E n
d iv idam ento  e Inad im 
plência  do C onsum idor 
(Peic), divulgada ontem 
pela C onfederação  N a
cional do C om ércio  de

Bens, Serviços e Turi*^- 
mo (CNC), o resuUauLi 
m elhor do que o rb ser^^  > 
vado em novem bro de 
2013 (21,2% ) ede .icm - 
bro  de 2012 (2 1 ,7 % ).

Petrobras coloca no mercado gasolina menos poluente
queim a de com bustível baixo teor de enxofre.O m eio  a m b ie n te  r e 

ceb e , d esd e  I® de j a 
n e i r o ,  m e n o s  g a s e s  
p o luen tes  o riu n d o s da

fóssil. A Petrobras in i
c io u  0 ano d is p o n ib i
lizan d o  g a so lin a  com

atendendo  à ex igência  
da A g ê n c ia  N ac io n a l 
do P e tró le o  (A N P ).

Ministérios discutem ampliação da Internet em escolas e hospitais universítáríos

O governo estuda formas 
de impulsionar a inclusão 
digital nas escolas e centros 
de pesquisa e de garantir

Internet de alta performance 
nos hospitais universitários. 
Os ministros da Educação, 
Aloizio Mercadante, e das

Comunicações, Paulo Ber
nardo, reuniram-se nesta se
mana e devem ter as metas 
definidas até o fim do més.

Maconha poderá ser usada para fins medicinais em Nova York
O governador do estado dc 
Nova York, nos Estados 
Unidos, Andrew Cuomo, 
vai autorizar o uso de ma
conha para fins medicinais.

De acordo com comunica
do publicado nesta semana 
e com 0 discurso proferido 
pelo político no lançamen
to de sua agenda para 2014,

Cuomo informou que será 
lançado no âmbito do Esta
do um programa de pesqui
sa de viabilidade do uso da 
erva para fins medicinais.
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Em ano eleitoral e de Copa temas polêmicos não devem avançar no Congresso
•r
r
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Com carnaval em março, 
Copa do Mundo no Brasil 
e eleições, 2014 não deve 
ser um ano de votações 
de temas muito polêm i
cos no Congresso. Apesar 
do ceticism o de m uitos 
parlam entares, o p resi
dente da Câmara, H enri

que Alves (PM DB-RN), 
disse que entre as p rio 
ridades para a retomada 
dos trabalhos em feve
reiro está a votação da 
reform a política também 
defendida pelo colega do 
Senado, Renan Calheiros 
(PM DB-AL). O senador

alagoano defende a pro
posta dajpresidenta Dilma 
Roussefr de realizarare-
forma com base em uma 
consulta popular, já  que, 
segundo ele, está claro 
que 0 Poder Legislativo 
nào é capaz de avançar 
sozinho nesta questão.

í : A.. .  tf.
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Copa 2014:0  Brasil está pronto para começar o ano com o pé direito?
Os olhos do mundo estarão voltados para o nosso país neste ano e a grande questão é se realmente estamos preparados para o evento

Simulação da abertura do Mundial de 2014 no futuro estádio do Corinthians

ElderIbanhez

Em 2014, um dos 
eventos mais importantes 
do mundo acontecerá no 
Brasil; a Copa do Mundo de 
Futebol da FIFA. Pessoas 
de todos os lugares do mun
do lotarão os estádios nas 
cidades-sede que vão re

ceber milhares de torcedo
res fanáticos pelo esporte.

Não é a prim eira 
vez que o Brasil recebe 
um campeonato deste nível. 
Em 1950 a Copa do Mundo 
marcou história no país e 
ficou gravada na memória 
de uma geração inteira.

A gora é a vez da

nova geração presenciar 
este grande momento para 
os brasileiros. Mas a pre
ocupação que está deixan
do a nação inquieta é se 
a estrutura para receber o 
evento vai atender todas 
as necessidades exigidas.

No com eço, logo 
quando foi anunciado que o

Brasil seria a sede da Copa 
do Mundo em 2014 e das 
próximas Olimpíadas, em 
2016, muitos se encheram 
de otim ism o na esperan
ça que os problem as do 
Brasil seriam resolvidos.

Porém, de um tem
po para cá, uma onda de 
críticas colocam  em dú
vida a capacidade do país 
em cumprir com os prazos 
estipulados para térm ino 
das obras nos estádios e 
na organização do evento.

Aeroportos, hotéis, 
vias de acesso, entre outras 
obras que precisam ser en
tregues até a Copa, depen
dem de muito trabalho e 
dedicação, mas os proble
mas surgem quando os pra
zos começam a se esgotar. 
Através da criação da Se- 
copa (Secretaria Extraor
dinária da Copa), todas as 
cidades-sede se prepara
ram de maneira minucio
sa para acolher o público 
em geral e cum prir com 
as ex igências da FIFA.

A Secopa tem como 
objetivo principal coorde

nar, acom panhar e fisca
lizar as ações e projetos 
do Governo dos Estados 
que irão receber os j o 
gos do Mundial em 2014.

A ssuntos com o a 
área de mobilidade urba
na, infraestrutura, turismo 
e h o te la ria , construção  
de estádios e centros de 
treinam entos, segurança 
pública e outros relacio
nados, são funções que 
a Secopa deve articu lar 
an tes, durante e depois 
da programação da Copa.

E necessário bus-
.

car resu ltados positivos 
e benéficos para a socie
dade e para o desenvolvi
mento econômico, social 
e cu ltu ra l dos E stados.

E stim u lar a rea 
l iz a ç ã o  de p a le s t r a s ,  
workshops, treinam entos 
de vo lun tários que irão 
apoiar o evento, dentre ou
tras ações para promover 
e divulgar as cidades-sede 
como destinos turísticos 
e de negócios, são tarefas 
que a Secopa também é res
ponsável em desenvolver.

Apesar de a teoria 
ser muito bem definida, a 
prática não está conforme 
o previsto. O Presidente 
da FIFA, Joseph Blatter, 
em en trev ista  ao jornal 
suíço 24 Heures. expres
sou sua insatisfação pelo 
atraso das obras da Copa 
que será realizada no Bra
sil. "E o país mais atrasado 
desde que estou na FIFA, 
e ainda é o único que teve 
tanto tempo - sete anos - 
para se preparar", afirma.

O M in istério  do 
Esporte rebate a declara
ção de Blatter garantindo 
que o Brasil trabalha na 
p reparação  do M undial 
desde que foi escolhido 
para sediar o torneio em 
2007, e que a alta procu
ra por ingressos para as
sistir aos jogos da Copa 
demonstra a confiança da 
comunidade internacional.

Só nos resta saber 
se vamos conseguir real
mente festejar, pois uma 
coisa é certa, não queremos 
e não podemos passar ver
gonha diante do mundo.

; I
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Fonte Mmistérto do Esporte/Ultimo documento o fic ia l- S e ti3 * E como estão as obras dos nossos estádios?
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' Belo Horizonte;

Estádio Magalhães Pinto
Mineirão
Responsável Obra;

 ̂Governo Estadual
. Estágio Atual;

Concluído 
Investimento; 
R$ 695 milhões

Brasília:
Estádio Nacional de 
Brasília
Responsável Obra: 
Governo D istrital 
Estágio Atual; 
Concluído 
investimento: 
R$1.403,3 milhões

Cuiabá:
Arena M ultiuso Pantanal 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual:
Em Obras 
Realizado: 87,32% 
Investimento:
R$ 570,1 milhões

Curitiba;
Complexo Esportivo 
Curitiba
Responsável Obra:
Clube Atlético Paranaense 
Estágio Atual:
Em Obras 
Realizado; 82,7% 
Investimento;
R$ 326,7 milhões

Fortaleza:
Estádio Governador Pláci
do Castelo (Castelão) 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual;
Concluído
Investimento:
R$ 518,6 milhões

Manaus;
Arena da Amazônia 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual:
Em Obras 
Realizado: 88.50% 
Investimento:
R$ 669,5 milhões

Natal:
Arena das Dunas 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual;
Em (5bras 
Realizado: 90,75% 
Investimento;
R$ 400 milhões

Porto Alegre:
Estádio Beira-Rio 
Responsável Obra:
Sport Club Internacional 
Estágio Atual:
Em Obras 
Realizado: 87,5% 
Investimento:
R$ 330 milhões

Recife:
Arena Pernambuco 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual: 
Concluído 
Investimento:
R$ 532,6 milhões

Rio de Janeiro: 
Estádio Mário Filho 
(M aracanã) 
Responsável O bra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual: 
Concluído 
Investimento:
RS 1.050 milhões

Salvador:
Estádio Fonte Nova 
Responsável Obra: 
Governo Estadual 
Estágio Atual: 
Concluído 
Investimento:
RS 689,4 milhões

São Paulo;
Estádio do Corinthians 
Responsável O bra: 
Sport Club Corinthians 
Estágio Atual:
Em Obras 
Realizado' 93,48% 
Investimento:
RS 820 milhões

•Informações mais atualizadas eslSo disponíveis no site do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo da FIFA 2014

Contratação de professores será na próxima semana
Da redação

As contratações de 
professores efetivos e tem
porários, além das atribuições 
de aulas na rede Municipal de 
Ensino de Lençóis Paulista 
ocorrerão respectivamente 
nos dias 14 e 15 de janeiro.

Segundo a Comissão 
Municipal de Serviço Civil de 
Lençóis, em virtude da previ
são de vagas em caráter efeti
vo para os cargos de profes
sores de Educação Infantil I 
(5 vagas). Infantil II (4 vagas) 
e Ensino Fundamental I (4 
vagas), a atribuição de aulas 
ocorrerá no dia 14 de janeiro.

Os candidatos apro
vados nos cargos citados 
devem comparecer à Dire
toria de Educação, que fica 
na Rua Sete de Setembro, 
711, de acordo com o edital 
03/2012 para a Sessão Pú
blica de Atribuição de Aulas.

A C om issão  e s 
clarece que a convoca
ção ocorre em um número 
maior de vagas previstas, 
uma vez que podem ocor
rer ausências e desistências. 
Na oportunidade será verifica
do o cumprimento dos requi
sitos de habilitação ao cargo

pretendido e será declarado 
inabilitado o candidato (a) que 
não comprovar a habilitação.

Os profissionais con
vocados que não comparece
rem e eventualmente forem 
chamados para as vagas em 
caráter efetivo, serão elimi
nados da lista de classifica
ção para contratação efetiva.

Já no dia 15 de janei
ro, devido à necessidade de 
contratação de professores 
em caráter temporário para o 
ano letivo de 2014, ocorrerá 
a convocação dos candida
tos aprovados em concurso 
público, de acordo com o 
edital 03/12, processo sele
tivo 5/12 e processo seletivo 
8/12, para a Sessão Pública 
de Atribuição de Classes/ 
Aulas para a contratação 
temporária A atribuição tam
bém se dará na Diretoria de 
Educação em três horários. 
As atribuições de classes/au- 
las, para o decorrer do ano 
letivo de 2014, ocorrerão 
na Diretoria Municipal de 
Educação todas as segundas 
e quartas-feiras a partir das 
17h30 em Sessão Pública. 
Nesta oportunidade será ofe
recido somente o saldo de 
classes/aulas eventualmente

As a trib u içõ es  de aulas 
p a r a  p ro fe s s o re s  e fe 
tivos se rá  no d ia  14/01

•8 h 3 0  -  P ro fe s so r  de 
Educação Infantil I -  5 
Vagas -  Convocados; da 
4^ à 20“ C lassificação ;

•9h -  P rofessor E duca
ção In fan til 1 1 - 4  va
gas -  C onvocados: da 
9“ à 15 C lass if icação ;

•9h30  -  P ro fesso r E n
sino Fundam ental I -  4 
vagas -  C onvocados da
9“ à 30“ C lassificação .

As a tr ib u iç õ e s  de c las
s e s / a u l a s  p a r a  p r o 
f e s s o r e s  t e m p o r á r i o s  
s e r á  n o  d i a  15 /01

• 8 h 3 0  -  23 c l a s s e s  
-  P r o f e s s o r e s  de E n 
s i n o  F u n d a m e n t a l  1;

• 1 0 h 3 0  -  16 c l a s 
ses  -  P r o f e s s o r e s  de 
E d u c a ç ã o  In fan t i l  II;

•14h -  Professores de Ensi
no Fundamental 11 (Portu
guês, História, Matemática, 
Ciências, Inglês e Artes).

Galinha Pintadinha no Bauru Shopping

Espaço central do Bauru Shopping vai trazer inúmeras atividades recreativas

Da redação

A Galinha Pintadi
nha, personagem que virou 
fenômeno de popularidade 
entre as crianças, é o tema 
da atração infantil das fé
rias no Bauru Shopping.

Na programação, ci- 
neminha, bichionário, bingo, 
oficina de arte e criação e 
a casa da galinha pintadi
nha vão atrair os pequenos 
a partir do dia 6 de janeiro.

Para os pais que 
possuem filhos pequenos 
é uma ótima opção, já  que 
a diversão é garantida.

Segundo o gerente 
geral do empreendimento, 
Ivan Mouta, a Galinha Pin

tadinha estará em Bauru pela 
primeira vez em grande tem
porada e com muitas atrações 
gratuitas nas férias do Bauru 
Shopping para que as crianças 
possam se divertir bastante.

Os fas da Galinha 
Pintadinha poderão assistir 
os desenhos do personagem 
no cineminha e, como cos
tumam fazer, cantar junto 
as músicas de letras simples 
e melodias contagiantes.

O bichionário é um 
joguinho em que as crianças 
precisam acertar o persona
gem escondido atrás da letra 
com o nome. O monitor vira 
a letra e pergunta qual é o 
personagem a que se refere.

O biimo da ealinha

pintadinha estimula o racio
cínio lógico e a concentração.

Na oficina de arte e 
criação, as crianças ganham 
imagens da tunna para colorir.

E vai ser difícil resis
tir à casa da Galinha Pintadi- 
nlia, que poderá ser explorada 
à vontade. O acesso é feito 
por meio de uma rampa de es
calada e a saída é ainda mais 
divertida: um escorregador.

Serviço

G a l i n h a  P i n t a d i n h a  
no B a u r u  S h o p p i n g  
Q u a n d o :  de 6 a 30 
de  j a n e i r o  de  2013  
H orário; das 12h às 20h45 
E n t r a d a  s r a t u í t a



6 CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALÜGA

Casa monte azul 2 
Dormitório, sala. co
zinha, bw social, área 
de serviço, Garagem 
p/ 2 carros, casa toda 
em lajee piso frio, R$ 
190.000.00 - Aceita 
-se financiamento 
Tel.; 98213-2447

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

Grájau casa em con- 
truçao na iage mura
da .com 2dor sal coz 
wc 76MÍI mais 105 
parcelas do terreno, 
aceito terreno no ne
gocio f: 997975221

Praia grande, alugo 
apartamento no "bo
queirão" 50 metros 
da praia. Fone: 14 
3264 4345 /  3263 
1961

Uma área de terras- 
-com 15.960.00M2- 
-e n tre  o s b a ir 
ros jd .S a n ta n a  e 
residencial açai-R$- 
-1.900.000,00-Toledo 
imóveis- 14 3263- 
0187.

Jardim village - casa 
com 3 dorm.Sendo 1 
suíte c/banheira de hi- 
dromassagem/sala de 
tv/saia de estar/sala 
de jantar/cozinha/ 
banheiro social/la- 
vandería/edícula com 
churrasq./Banheiro/ 
despensa^aragem 2 
caiTos-R$-400.000,00 
-Toledo lmóveis-(14) 
3263-0187.

Jardim village: sobra
do c/3 dorm.Sendo 1 
suíte c/closet e banh. 
Hidrom./Sala de es- 
tar/iavabo/sala de 
Jantar/cozinha/des- 
pensa/lavandería/ 
garagem 3 carros 
coberta/can il-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.
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Jardim itamarati - so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte/sala 2 
am bientes/sala de 
jan ta r/sa la  de tv/ 
escritó rio /lavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de 
lazer com piscina/ga- 
ragem 3 carros.-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

Jard im  itam ara ti; 
casa com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte c/clo
set e banh.HIdrom./ 
Sala de estar/sala 
de jantar/sala de tv/ 
iavabo/banheiro/co- 
zinha planejada/des- 
pensa/lavanderia/ga- 
ragem 2 carros/- R$ 
500.000,00 - Toledo 
Imoveis-3263-0187.

1 .8 , Á lcoo l o rig i
na l, com d ireção , 
t ra v a , a la rm e  e 
ro d as o r ig in a is . 
Im pecávell Tratar: 
(14) 99797-4840 com 
fernando.
MIni mototrackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan- 
motos fone 3264 
4345

Biz 125 flex 2014/biz 
100 - 2014 /fan 125 
2014 /  fan 150 flex 
2014 /  titan 150 ex 
flex 2014 /  iead 110 
-2014/cb300r 2014 
/xre 300-2014/bros 
150 flex 2014-pagan 
motos fone; 3264 
4345

Centro ; excelente 
ponto comercial: so
brado com 3 dorm. 
Sendo 1 su íte/02 
salas/copa/cozinha/ 
banheiro/despensa/ 
edícula c/churras- 
queira/garagem-RS- 
-500.000,00-Toledo 
imóveis-3263-0187.

Compro moto honda 
usada "sem i nova" 
ou troco por moto 
honda okm, pagan 
motos fone 3264 
4345

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

Centro: 1 A.Casa: 03 
dorm./Sala ampia/2 
b an h e iro s/ ia van - 
deria/ 2a. Casa; 02 
dorm/sala/cozinha/ 
banheiro/lavandería/ 
Casa; salão c/chur- 
rasqueira/banheiro 
e cozinha-todas edi- 
ficados no mesmo 
lo te  de te rren o - 
-R$-700.000,00

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

V end e-se  p a ra ty  
ano 94, cor bordô,

Financiam ento de 
moto honda okm 
com entrada com a 
menor parcela do 
mercado. "Grátis 
02 capacetes" pa
gan motos fone: 3264 
4345

Capacete ebf ou ti- 
berty aberto ou fe
chado $ 60,00 só na 
pagan motos fone: 
3264 4345

VENDE-SE

CASA E PONTO COMERCIAL 
Rua 13 de maio, 1064 - Centro 
Área terreno - 425,29 m*
R$ 360.000,00

CASA MACATUBA
Rua Alfredo Simioni, 1-36

• >•»

Residencial Azevedo 
Área terreno - 246,40 m*
R$ 160.000,00

Tratar com Carol: 
(14) 3263 6214

VENDE-SE

CASA NÚCLEO:
2 quartos • Sala de estar - Cozi
nha - Sala de jantar - Bw social 
-Lavanderia coberta 4- EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW social 
Garagem coberta para 2 carros 
Casa em ótima localização, toda 
em laje e piso frio . 171m* área 
construída. Aceita-se financia
mento. R$ 217.000,00

Tel (14) 99894 6077

• £m 70^3. 604 cmprccndcitofcs tiansforwarpm seu sonln cm 
rcahdado o abnum sua amprosa om Lencois Paulisiai

868 gcatofcs se aperfeiçoaram oíravea do curtos, paleatraa e 
consutionss do PAE/Sabrae o \ogoeio RapIdo:

O Bonço do Povo emprestou mais dc í Milhao dc rvais c 
impu/atonou oc popuenoí nogtKios da cidado.

. 7 243 Lcrcocnscs. sc abriram o novas opominidadcs c
buscaram um run;o quallfieacbo at/avós da nossas partcrias c 
Bscoia dc Negocios;
1." 12 uabaihadoros irvaram aua canora pioUtsionaí asonada 
atraves do PAT. garantindo dignidade c segurança pota sua 
famiha

Voiofat pana dosio sucesso! MuHo obrigado peta sua pareona, 
apoio c incentivo Desejamos um FELfZ NATAL e um 2014 repteto 
dedosojo de croscimontp. com mu/ra vonrado de se aperfefioar.
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CONTRATA-SE
DEPTO. COMERCIAL

com experiência comprovada na área

OFERECEMOS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.

mandar currículos para
jo rnal(i)noticíasdelenco ís.com .br

ou entregar na 
Rua Raul Gonçalves de O liveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

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

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

Vendo 02 bicicletas 
calo i usada. Uma 
preta aro 20 a ou
tra amarela aro 14. 
Fones: 3254 4345 
/3263 1961.

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

C ourie r 1.3 1998 
G prata básico - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

CG titan ksl25cc ano 
2002 bom estado 
2.500
F 997975221

Courier 1.4 1998 6 
prata direção/vidro/ 
trava - fs veículos - 
fone (14) 3264-3033

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

M o n ta n a  e c o -  
f íe x  2010  p re ta , 
trava,vidros, direção 
eletríca 63 mil km 
R$ 2 4 .2 0 0  T ra ta r 
9916-4350

Voyage ano 83 - cor 
cinza - álcool o ri
ginal - 4 m archas 
- fone: (14) 9871- 
0721/9677-6859

Saveiro cl 1.8 
1995 A branca trava/ 
alarm e-fsveiculos • 
fone (14) 3264-3033 
Saveiro ci 1 .6 Mi 
2000 g branca 
direçâo/vidro/trava 
- fs veículos - fone 
(14) 3264-3033

Gol 1.0 16V 1998 g 
branco básico - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033 
Gol 1 .0 4P 2000 g 
dourado dlreção/vi- 
dro/trava - fs veículos 
-fone (14) 3264-3033

Classic life 2007 flex 
preto trava • fs veícu
los - fone (14) 3264- 
3033

Fox 1.0 4P 2005 
fle x  preto v id ro / 
trava /a larm e - fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

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

Fo x l.6 4 P p lu s  2005 
flex prata completo - 
fo veículos - fone (14) 
3264-3033

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

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

Vectra e líte  2010 
flex prata com
pleto - fs veículos - 
fone (14) 3264-3033

KombI 1600 1998 g 
branca -fsveiculos 
•fone (14) 3264-3033

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

Saveiro 1 .6 Ce g6 
2014 Okm branca 
completa - fs veículos 
-fone (14) 3264-3033

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

Palio week. 1.51998 
G verde completo-fs 
veículos - fone (14) 
3264-3033

SERVIÇOS

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

SImone: Manicure e Pe- 
dtcure(14) 99731-8265 
(Faço Unha Artística)

ISA M IX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locação
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0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS

padaria) 
clube) 
sofvetería) 
loja de

Acompanhante de idoso 
Advogado(a)
Ajudante de confeiteiro / confei
teiro
Ajudante de eletricista de autos 
(apenas curso qualificaçAo na 
área)
Ajudante de estruturas metálicas 
Almoxarífe
Analista / auxiliar contábil 
Analista /  consultor de tecnologia 
da informação 
Analista de exportação 
Analista de produção 
Apanhador de laranja (5 vagas) 
Armador de ferragens e concreto 
Arquiteto(a) de edifícaçóes (gra- 
duaçlo em arquitetura completo 
ou cursando, deve ter portfólio 
com os projetos)
Assistente de vendas 
Assistente social (graduação na 
área completa)
Atendente de batcAo 
Atendente de baic&o 
Atendente de balcão 
Atendente de balcão 
assistência técnica]
Atendente de balcão / entregador 
Auxiliar de comércio /  vendas 
Auxiliar de compras 
Auxiliar de cozmha (4 vagas) 
Auxiliar de linha de produção 
(reciclagem - feminina sem expe
riência)
Auxiliar de manutenção elétrica 
(técnico em elétrica/eletrônica) 
Vendedor(a) (material de cons
trução)
Vendedor(a) ramo imobiliáno 
Vendedora de boutíque 
Vendedora de confecção 
Vendedor de serviços externos 
(vidraçaria)
Vendedor externo (serviços de 
locação de impressoras)
Vendedor externo autonomo 
(empresa gráfica)
Vendedor externo e de serviços 
(relacionados á manutenção 
mecânica)
Vigta florestal (cnh a/c)
Vigia florestal (disponibilidade 
para morar na fazenda /  cnh a/c) 
Auxiliar de mecânico de máquinas 
agrkola
Auxiliar / técnico mecânico (técni
co ou tecnólogo em mecânica) 
Barman 
Borracheiro
Caldeireiro de manutenção 
Caldeireiro montador 
Carpinteiro 
Carpinteiro (S vagas)
Caseiro (serviço para o casal) 
Caseiro (casal ou homem apo
sentado)
Churrasqueiro
Confejteiro(a) (deve ter curso de

qualificação na área)
Consultor de vendas (empresa de 
limpeza em geral)
Cozinheira (2 vagas)
Cozinheíro(a) (2 vagas masculina 
e feminina)
Cuidador de idoso 
Cuídador de idosa 
Ooméshea (2 vagas)
Domestica / babá
Doméstica / faxineira
Doméstica/faxineira (cozinheira)
Doméstica diarista
Eletricista / auxiliar de eletricista
Eletricista de caminhão ou carreta
(deve ter curso na área)
Eletricista de manuten^o geral 
(curso na área e/ou nr 10) 
Encanador Industrial 
Encarr^ado(a) de supermercado 
(2 vagas)
Engenheiro civil 
Estoquista
Garçom (3 vagas - disponibilidade 
de horário]
Gerente de loja
Gerente de loja e supermercado
Impressor gráfico
Linha de produção (frigorífico •
masculino)
Mecânico de manutenção de 
autos
Mecânico de máquinas agrícolas 
(2 vagas)
Mecântco de máquinas florestais 
Motoboy
Motorista earreteiro (cnh e. Dispo
nibilidade para viajar) - 1 0  vagas 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista de caminhão / carretei- 
ro (cnh e)
Motorista entregador (2 vagas) 
Motorista entregador de gás (cnh
«/c)
Office boy
Operador de caixa (3 vagas) 
Operador de caixa / serviços gerais 
Operador de grua 
Operador de mtni retro-escava- 
deira
Operador de telemarketing (venda 
de cursos, vaga feminina) 
Operador de telemarketing 
(experiência como recuperador 
de credito)
Padeiro
Padeiro(a)
Pedreiro (2 vagas)
Pedreiro (S vagas]
Pizzaiolo
Porteiro (3 vagas)
Professor de inglês (letras cur- 
sando/completo e conversação 
avançado)
Promotor de vendas 
Recuperzrdor de crédito (sem 
experiência -  turno da tarde)
Sa ladeira
Serialheiro/ pintor

Vagas ¥álidas de acordo com o prazo determinado pelo empregodor 
Pftra caáésXfèmenio no do PAT, comparveer portando
RG. CPf, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem pouutr) Informações: (14) 2300 * Ramal 2 ou no PAT:
RuaCel Joaquim Gabncl, 11 Centro
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS
LENÇÓIS PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2014

ENTRETENIMENTO 7
i/ft

\

Ivete Sangalo, 41, começou o ano de 2014 faturando alto. Só 
na noite do Révelllon a baiana embolsou cerca de R$ 1,4 milhão. De 

9  acordo com a colunista MÔnica Bergamo, do Jornal "Folha de São 
% Paulo", 3 cantora recebeu o maior cachê entre os artistas que se

apresentaram na virada do ano.
A famosa, que fez show em uma festa privada em Maceió, 
Alagoas, ganhou R$ 600 mil do contratante, fora o valor que 

foi pago por uma empresa fabricante de cerveja que patrocinava 
o evento.

( oni o tim (io I \' \ i i \ a ,  aprcscniadora (lo\c' ir
mcu ar iios Kslados Unidos

Sem garantia de ter um novo programa na TV Globo, 
a apresentadora Xuxa Meneghel deve ir morar nos Estados 
Unidos, de acordo com a coluna 'Na Telinha', do 'UOL'. Seu 
atual programa, o 'TV Xuxa' sairá do ar no final de Janeiro, 
depois da exibição de algumas edições especiais de férias.

A apresentadora deve renovar o seu contrato com 
a emissora, porém não tem um novo programa nos planos. 
Por isso a 'rainha dos baixinhos' deve aproveitar para realizar 
o sonho da filha Sasha de estudar fora do país.

4

Bilheteria Brasil: Animavão "Krozen" da
Disney estreia iia liderança

A animação Frozen - Uma Aventura Congelante 
estreou em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. Entre 
sexta-feira (3) e domingo (5), o longa da Disney foi visto 
por 632 mil pessoas e arrecadou R$ 9 milhões, segundo a 
consultoria Rentrak.

Há duas semanas em cartaz, a comédia nacional 
Até Que a Sorte nos Separe 2 garantiu o segundo lugar do 
pódio. O longa foí visto por 588 mil pessoas e faturou R$ 7,8 
milhões no último. Com Isso, o total já passa dos R$ 19,8 
milhões, com 1,6 milhão de ingressos vendidos.

0  Hobbit; A Desolação De Smaug aparece no terceiro 
lugar, com 155 mil espectadores e R$ 2,4 milhões. No Brasil, 
o total chega a R$ 37,7 milhões.

Ü l^ f ie a c ã a  d a  S e m a i m

"As; dversidades, fazem com que eu seja um derrotado ou 
fazem com que eu seja um vitorioso. Só depende de mim"
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Áries
de 21/03 a 20/04
Nesta semana, teremos 

a lua Crescente em seu signo e 
0 desafio é entre os seus inte
resses pessoais e as demandas 
da carreira, ariano, é Importante 
que aja com maturidade, res
ponsabilidade e evite atitudes 
precipitadas e impulsivas. Não 
se preocupe com o amor neste 
momento, apenas siga o que o 
seu coração mandar e deixe de 
lado suas ansiedades.

^ ^ ^ T o u ro  
f ^ ^ d e  21/04 a 20/05

Vénus. continua em 
movimento retrógrado e há mui
to a ser reavaliado e repensado, 
em termos dos seus ideais, da 
sua filosofia de vida e das ques
tões espirituais. Nesta semana 
de Lua Crescente, é importante 
que aja mais em consonância 
com esses ideais e valores, não 
esquecendo essa reavaliação e 
introspecção que é necessária 
neste momento, taurino.

X X  Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Questões emocionais 

e materiais estão enfatizadas 
nessa semana de Lua Crescente, 
sendo o momento entre a ma
nutenção de velhas situações 
e uma energia de renovação e 
inovação, é  importante que se 
sintonize com aquilo que quer 
realizar no novo ano, sendo tam
bém necessário agir com mais 
Independência e ouvindo mais 
a sua intuição, geminiano.

àe 21/06 a 21/07
Relacionamento é o 

tema do momento aos cance- 
rianos e é Importante que suas 
parcerias de caráter pessoal e 
profissional sejam encaradas 
com maturidade. Pode haver 
um desafio entre as demandas 
pessoais e profissionais. É Impor
tante que aja com autonomia e 
independência, sem deixar de 
dar mais solidez aos seus rela
cionamentos, cancerlano.

^ Le5o
22/07 a 22/08

Saúde e trabalho são os 
temas mais importantes do mo
mento. É Importante que reveja 
seus hábitos no cotidiano, visan
do ter uma vida mais saudável.
É uma fase Importante para agir 
com objetividade em relação aos 
seus propósitos de trabalho. E 
nesta semana de Lua Crescente, 
está estimulado o crescimento 
profissional e atitudes mais as
sertivas e decididas, leonino.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Vida afetiva e emoções 

são as questões enfatizadas neste 
momento. Nesta semana, tere
mos a Lua Crescente e a intimi
dade, a sexualidade e a maneira 
como você compartilha afeto, po
tenciais e recursos são os temas 
estimulados, t  Importante que 
aja como mais independência,! 
sem deixar de ter atitude que 
propicie ligações emocionais 
mais sólidas, virginiano.

Libra
de 23/09 a 22/10

A vida dom éstica e 
fam iliar está enfatizada neste 
momento. É Importante que ala 
com maturidade em relação as 
suas questões pessoais. O seu 
planeta regente, Vénus, continua 
em movimento retrógrado e há 
uma série de reavaliações a se
rem feitas sobre esses assuntos. 
E relacionamentos e parcerias 
também são temas muitos Im
portantes nesta semana, llbriano.

^  Escorpião 
& ^ d e  23/10 a 21/11

Como colocar em prá
tica suas Idéias é o desafio desta 
semana aos escorplanos e se 
manifesta especlalmente na vida 
profissional. É um momento Im
portante para ser responsável 
em relação ao uso que dá à sua 
inteligência e conhecimento. 
Nesta semana, poderá ser esti
mulado o seu desenvolvimento 
profissional, escorpiano.

de 10/01 a 17/01

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

0  cicio atual remete 
a como utilizar de forma inte
ligente os seus recursos e po
tenciais, de modo que isso se 
reverta num retorno material. 
Há um questionamento sobre 
os seus valores, sobre o que é 
prioritário. Nesta semana de Lua 
Crescente, estão enfatizadas as 
questões afetivas. Os seus valo
res emocionais estão em voga 
neste momento, sagitariano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

0  planeta Vénus conti
nua se movimentando retrógra
do, o que Indica uma época de 
reavaliações emocionais. Nesta 
semana, os interesses familiares 
e domésticos também estão en- 
fetlzados. é importante que você 
aja com maturidade e também 
independência, considerando 
mais as demandas á médio 
prazo, evitando uma atitude 
imediatista, caprlcornlano.

Aquário 
^ ^ ^ d e  21/01 a 19/02

Esta fase queantecede 
o seu aniversário é caracterizada 
por um período de reflexão e 
Interiorizaçâo, É, também, um 
momento importante para você 
perceber as sementes dos pro
pósitos que quer realizar em 
2014. E nesta semana de Lua 
Crescente, é importante que aja 
com Inteligência, que desenvol
va sua capacidade de comuni
cação e interação, aquarlano.

^ f ^ d e  20/02 a 20/03
Nesta semana teremos 

a fase lunar Crescente, que recai 
sobre o setor de talentos e recur
sos dos piscianos, estimulando 
uma nova maneira de utilizar os 
seus potenciais, é importante 
que isso esteja de acordo com os 
propósitos que você quer reali
zar no novo ano. É também uma 
fase em que estão enfatizadas 
as amizades e seu contato com 
grupos e orpnizações, pisciano.
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HORIZONTAIS VERTICAIS

i .  Máquina que assopra. (9)
6. Registro escrito que relata o que aconteceu 
numa reunião. (3) 
a. Tubos, canos. (5)
9. Pessoa que faia demais. (7)
10. Pessoa que nasceu na Inglaterrada. (6)
12. Rua pequena, viela. (5)
13. Particfpio de "apear". (6)
14. Tipo de vasilha para servir bebidas quentes. (6) 
17. "Dedão", em inglês. (5}
19. Peça destinada a cobrir a cabeça. (6)
21. Lup r destinado a criação e reprodução de 
animais. (7)
22 . _-fiquenho: relativo à Costa Rica. (5)
23. Sinal usado cm situações de emergências. (3)
24. Transferido, movido. (9)

1. Tipo de carro de passeio. (4)
2. Que tem poderio; energético. (7)
3. Preposição "a" com o artigo "os". (3)
4. Movimento da água entre meios com con
centrações diferentes de solutos, separados 
por uma membrana semipermeável. (6)
5. Continente localizado no Polo Sul. (9)
6. Título de um livro escrito pelo Padre Mar̂  
ceio Rossl. (5)
7. Que tem fama (feminino). (7)
11. Enganar; zombar, (9)
13. Elevado, alto (feminino, plural). (7)
15. Pessoa que acredita que não há Deus. (7)
16, Pessoa que não trabalha, desocupada. (6) 
18. Vozes lamentosas de cães e lobos. (5)
20. Estrago, deterioração, danificação. (4)
22. Estado de receptividade sexual extrema 
por que passam as fêmeas de muitos mamí
feros. (3)
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Caça Palavras
1 N E 0 0 1 É Z Q P Palavras Para Encontrar;
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A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emall: Jornal@not1cla5detencoÍs.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às ISh.
VISITE O JORNAL NOTÍCIAS DE LENÇÓIS NA WEB

WWW.

Voce gostaria 
de aprender? 

Fale com o 
escritório

14-38413096
a c c r e t a r ia ( ^ c lu b e  ■ g u a n o v a .c o m .b r

marcaremos datas e 
horários de acordo 

com a maioria inscrita
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4 CIDADES

Ano novo, vida nova, problemas velhos?
o  Notícias de Lençóis acompanha o andamento das obras atrasadas da cidade

I à parle civil da ampliação, 
I  que também teve atraso por 

conta de ter que ser enxertado 
durante a execução outros 
projetos de instalações como 
rede de ar condicionado, rede 
de fibra óptica, alarmes, câ
meras, leitores magnéticos, 
já  que todo acervo circu
lante já  está magnetizado.

Transparência

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

Foi definido o resultado da licitação referente ao
registro  de preços para aquisição de botinas de
segurança, pelo período de um ano, de acordo com
as necessidades do M unicípio. A penas um a em-

E a inauguração da 
Biblioteca?

presa venceu a disputa de lances com produtos que
variam  de R$ 37,80 à RS 63,80 (valor unitário).

r.
Prédio da Biblioteca Municipal **Origenes Lessa^ ainda continua em reforma

\
I

{

É de praxe todo início 
de ano as pessoas fazerem 
metas e buscarem atingir 
novos objetivos. Provavel
mente este é 0 mesmo pen
samento que move as açôes 
públicas de um Município.

Lençóis Paulista é 
conhecida como a "Cida- 

1 de do Livro" por possuir a 
âj maior biblioteca do interior 
i íd e  São Paulo, um acerco 
Sique ultrapassa o número 
ãfde habitantes da cidade, 
n  Porém, apesar do re

conhecimento, Lençóis ain- 
st da aguarda ansiosamente a 
o. inauguração do prédio da Bi- 
m blioteca Municipal "Orígenes 
íoLessa" que de acordo com 
esplaca instalada em frente ao 

local deveria ter sido entregue 
“^ 0  dia 17 de abril de 2013.

Segundo nota da 
assessoria de imprensa da 
Prefeitura, com a inaugura
ção da Biblioteca, o acervo 
bibliográfico da cidade terá 
mais espaço para ser perce
bido e consultado, e os con- 
sulentes muito mais conforto 
para suas leituras, retiradas 
e pesquisas. Os terminais 
de consulta e o acesso às 
prateleiras pelos usuários 
irão facilitar o atendimento.

Além do acervo di
versificado, especial, raro e 
atualizado, o espaço também 
contará com salas de leitura 
e pesquisa com ar condicio
nado, móveis aconchegan
tes, acessibilidade (livros 
em braille, áudio livros, 
elevador), conectividade 
(acesso à Internet e rede 
Wi-Fi) e uma ampla área 
de convivência com café e

paisagismo no piso superior.
A gora, refletindo 

sobre o assunto, como po
demos entender que a cida
de que recebeu o título de 
"Cidade do Livro", não en
tregou no prazo estipulado 
um prédio de tamanha im
portância e que trará tantos 
benefícios para a população?

Esta é uma pergunta 
simples que o cidadão len- 
çoense quer saber - e pre
cisa saber - para entender 
0 motivo de tanta demora 
em uma obra deste nível.

Ainda de acordo 
com a Prefeitura, a Biblio
teca Municipal passa por 
uma ampliação e, paralela
mente, reforma e adequa
ção de redes, acervos e mo
biliários de todo o prédio.

A data prevista de 17 
de abril de 2013 se refere

Apesar de parecer 
um problema, a Prefeitura 
garante que a ampliação 
de melhorias da Bibliote
ca vai trazer muitas van
tagens para o Município.

Vale ressaltar que 
ocorreram alguns processos 
licitatórios separados - e que, 
portanto, não estavam previs
tos no prazo inicial divulga
do - como a contratação dos 
vidros, a readequação total 
das instalações elétricas e 
a colocação das persianas.

Para finalização da 
obra, restam alguns itens 
como término da instala
ção de equipamentos para 
serviços de atendimento ao 
público, fecham ento em 
gesso, sinalização, execu
ção do novo layout de aten
dim ento e pintura geral.

A previsão é que a 
inauguração ocorra nas come
morações do aniversário da 
cidade no més de abril/maio.

Como estamos fa
lando de educação - um dos 
pontos principais para a cons
trução de um mundo melhor 
- vamos continuar na expec
tativa para a entrega desta 
obra tão considerável e o No
tícias de Lençóis continuará 
acompanhando este processo.

Para aquisição de 500 toneladas de cim ento as-
fáltico de petró leo  - C A P-50/70, pelo prazo de
12 m eses, a Prefeitura de Lençóis Paulista abriu
licitação na m odalidade pregão presencial para
registro  de preços. A sessão de pregão será re 
a lizada  às 14h do dia 16 de jan e iro  de 2014.

De acordo com o resultado da licitação para aqui
sição de equipam entos de informática novos, com
garantia e m anutenção “on site” durante o prazo
de garantia, a em presa vencedora ofertou o pre
ço unitário de R$ 1.300 por N etbook. N ão hou
ve m anifestação para apresentação de recursos.

Foi aberto licitação para a aquisição de mudas de
gram a esmeralda, de acordo com a necessidade da
Prefeitura, pelo prazo de um ano. A quantidade total
estimada é de 40.000 metros quadrados e a grama
deverá ser entregue em placas. A sessão de lances
será realizada às lOh do dia 17 de janeiro de 2014.

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

Prefeitura. Câmara. SAAE. IPREM e CMFP.

SAUDE

í Verão e água: uma com binação perfeita para m anter a saúde
“ Com o forte calor e o clim a seco do verão, a ingestão de água deve ser uma prioridade no dia a dian
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A 'água é essencial para a saúde do nosso organismo
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São inúmeros os be
nefícios que a água pode tra
zer ao nosso organismo. Mas 
porque será que deixamos 
de tomá-la com frequência?

A água é sem dúvidas 
um dos elementos mais impor
tantes para preservação da vida 
no planeta e a molécula mais 
importante do corpo humano.

Nela são encon
trados sais minerais como 
bicarbonato, cloreto e sul
fato, sódio, magnésio, po
tássio, flúor, ferro e cálcio

O peso de um músculo 
é composto por aproximada
mente 75% de água. O sangue 
por sua vez contém 95% de 
água, a gordura corporal 14% 
e o tecido ósseo 22S'ó. O corpo 
humano possui cerca de 70% 
de água em homens adultos 
e 75% em mulheres adultas

O corre-corre do co
tidiano, na maioria das ve
zes, não permite que uma 
pessoa pare o que está fazen
do para tomar uma garrafa 
de água. O pior é quando 
nesta correría, beber água 
não faz parte do cardápio.

Segundo o médico 
clínico geral Marco Antônio 
de Campos Moreira, beber

água diariamente é essencial 
para o bom funcionamento do 
organismo. Mas é preciso en
tender que cada pessoa neces
sita de uma quantidade ideal.

Para ele, cultivar o há
bito de beber água é simples. 
"Procure manter uma garra- 
finha cheia sempre por perto. 
Vale ainda beber água de coco, 
sucos naturais
e comer frutas

indivíduos muitos jovens 
(crianças) ou muito idosos.

No caso das gestantes, 
a água se toma muito impor
tante para fomiação do líquido 
amniótico, aumento do volu
me de sangue e produção de 
leite. Bebês até seis meses de 
vida não necessitam da inges
tão de água, pois o leite mater

no já  possui

ncas em agua, 
como melan-

>1cia ou pera 
Como o cor
po não faz 
estoque  de 
água, precisam os diaria
mente repor este nutriente.

No verão a situação 
pode piorar. Com o calor 
e o tempo seco, a perda de 
água do nosso organismo 
aumenta e os riscos de uma 
desidratação são eminentes.

Os sinais de desidra
tação podem surgir quando a 
boca fica seca, lábios racha
dos, urina escura, entre outros.

Vale ressaltar que 
alguns fatores aumentam a 
necessidade da ingestão de 
água, como o consumo de ál
cool e cafeína, ambientes com 
ar-condicionado ou aquecidos, 
uso de diuréticos, diabetes e

Para saber quanto beber 
por dia. multiplique o seu 
peso por 30. O resultado 
será igual à quantia de água 
em ml. Exemplo; 70 kg x 
30 = 2100 ml ou 2,1 litros.

a quantidade 
ideal do lí
quido.  So
mente após 
este período 
a água deve 
se r  in t ro -  
c a r d á p i o .d u z i d a  no

Quando um bebê ou 
uma criança apresenta algum 
quadro viral é preciso se aten
tar para a reposição de água.

“A desidratação é 
muito comum em crianças 
com diarréia, vômito e febre. 
Neste caso um bom aliado é o 
soro caseiro cuja receita é um 
litro de água filtrada ou fervi
da, duas colheres (sopa) rasas 
de açúcar e uma colher (café)

rasa de sal”, revela o médico.
Para aqueles que se 

preocupam com a beleza, a 
água é um fetor relevante. A 
pele - mais extenso órgão do 
corpo humano - precisa ser 
hidiatada com a ingestão de 
água constantemente, pois 
caso contrário fica áspera e en
velhece com mais fecilidade. 
Também surgem problemas 
como enfraquecimento dos 
cabelos, problemas intestinais 
e outros mais graves como 
cálculos renais e hipertensão.

Estudos realizados 
por uma equipe de cientistas 
alemães apontam que a água 
pode auxiliar na perda de peso. 
Porém é preciso lembrar que 
a água por si só não faz mi
lagre. “Para que o resultado 
seja efetivo é necessário tam
bém a prática de exercícios 
físicos regulares e a adoção 
de uma alimentação leve e 
balanceada”, afirma Marco.

De agora em dian
te não se esqueça de separar 
uma garrafinha de ájgua para 
manter seu corpo hidratado.

Diretoria de Saúde confirma
caso de dengue em Lençóis
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tAM TA CATAMMA

Confirmado pela Di
retoria de Saúde de Lençóis 
Paulista 0 primeiro caso de 
dengue após a chegada do 
verão. Trata-se de uma mu
lher, de 33 anos, moradora 
na Bahia, que apresentou 
os sintomas enquanto visi
tava Lençóis Paulista. Ela 
estava hospedada numa re
sidência do Parque Rondon.

N io  hav ia  re g is 
tros positivos de dengue 
em Lençóis desde o més 
de setem bra Em 2013, fo

ram 163 notificações da 
doença e 34 casos positi
vos, sendo 20 importados 
e 14 da própria cidade.

Pa ra  man te r  os 
núm eros em índices sc- 
giuos, é importante que a 

opulação continue com-P' •batendo os criadouros do 
m osquito Aedes Aegypti 
dentro das casas e quintais.

Outro alerta da Di-
retona é para pessoas que 
vão viajar em janeiro para 
áreas de grande incidência 
da doença, como o litoral, 
para que usem repelente.

i
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ESPORTE 5
Lutador lençoense promete empenho e determinação em 2014
José Augusto dos Santos, o "Sakuraba”, volta a treinar e pretende competir no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

José Augusto dos Santos, o famoso *\Sakuraba'* é exemplo de garra e superat^ào

Copa Cidade do Livro dá início ao calendário esportivo da cidade
Flderlhanhez

Tradição em Len
çóis Paulista, a Copa Cida
de do Livro abre umas das 
mais importantes compe
tições de futsal da região.

Neste ano, segundo 
inf irmações da Diretoria de 
Exortes e Recreação, o cam- 
^Rnialo deve contar com a par- 
ticipaçàode 12 equipes, sendo 
8 da região e 4 de Lençóis.

Até o momento foi 
coni'’ rmado o time do Porto de 
Areiópolis, atual campeão da 
edição, RS Futsal (Bauru), JPS 
(Bauru), Itapuí e Reginópolis.

Ainda de acordo 
com a Diretoria, as demais 
equipes convidadas devem 
confirmar e fechar as vagas 
até o final desta semana.

Em Lençóis, os quatro 
melhores times classificados 
no Campeonato Municipal 
de 2013 foram convidados 
para participar da 14“ Edi
ção da Copa, onde dentro da 
competição na primeira fase 
não poderão se enfrentar. São 
eles: Cruz Azul (Atual cam
peão do Campeonato Muni
cipal). Açaí (2° colocado). 
Democratas (3° colocado) e 
Amigos Futsal (4° colocado).

O campeonato co
ordenado por Adolfo Luiz 
de Moura Martini será rea
lizado no Ginásio de Es
portes Antonio Lorenzetti 
Filho “Tonicão” às terças 
e quintas-feiras a partir das 
20h e sábado a partir das 19h.

Os três melhores limes 
recebem medalhas e troféus, 
além das premiações de des
taque para o melhor goleiro 
e para o artilheiro da compe
tição (também com troféus).

A data  p rev i s t a  
para o início das dispu
tas será no dia 21 de ja 
neiro e a entrada é franca.

ElderIbanhez

Ao que tudo in
dica,  0 lençoense José 
Augusto dos Santos não 
tem medo dos obstáculos 
que a vida lhe oferece.

Com um golpe cer
teiro, o então conhecido 
“Sakuraba” - referência ao 
seu ídolo Kazushi Sakuraba, 
ex-lutador de MMA - venceu 
suas barreiras e novamente 
almeja o caminho do sucesso.

Criado no bairro 
Nova Lençóis, o lutador 
de 29 anos é faixa mar
rom de K aratê, e faixa 
roxa de Jiu-Jitsu do fale
cido Prof. André Andrade 
"Rabiola", de Pederneiras.

A morte de Rabiola 
deixou Sakuraba bastan
te sensibilizado. “Quando 
ele morreu em 2010, fi- 
quei muito triste e um ano 
sem treinar” , desabafa.

Porém, apesar dos 
desafios, ele nunca deixou 
seu sonho de lado e hoje já 
tem planos de entrar para a 
IBJJF (International Brazi- 
lian Jiu-Jitsu Federation).

Sakuraba também 
quer competir  em maio 
no Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jitsu e, para isso, 
intensificou seus treinos 
para enfrentar os adver
sários com muita técn i
ca e p rof i ss iona l i smo.

José Ausgusto come
çou a lutar Karatê Shotokan 
aos 14 anos com o Prof Ma
noel Teodoro de Almeida. 
Aos 21, entrou no Jiu-Jitsu e 
competiu em vários campeo
natos com inúmeras vitórias.

A tu a lm e n te ,  ele 
treina com o Prof. Elton

Paulino,  por quem  tem 
grande admiração.  “Na 
minha opinião, ele é o me
lhor jiujitero competidor da 
cidade” , afirma o lutador.

Em dezem bro de 
2012, Sakuraba também 
começou a treinar com o 
Prof Adriano Pitoli para três 
lutas profissionais de MMA 
pelo DFC (Destruction Fig- 
th Championship) de Botu- 
catu, tomando-se o único 
lençoense em competições 
da modalidade no interior.

Para ele é uma honra 
ser aluno de dois professores 
tão conceituados na região 
e acredita ser este o ponto 
principal que o fará atingir 
seus objetivos em 2014.

Aluno da acade
mia Tribo Garra de Tigre 
(TGT), o jovem atleta mes
mo sem muito incentivo da 
família, deseja compelir o 
máximo de torneios possí
veis neste ano e seu foco 
será o MMA e o K-1 (es
tilo de kickboxing onde 
várias artes m arciais po
dem participar livremente).

Luta e superação

José Augusto dos 
Santos considera o esporte 
como um jogo onde o es
pírito competidor pode ser 
aflorado. Lutar para ele é 
uma arte que constrói cará
ter, aumenta a autoestima 
e desenvolve habilidades.

f

E pautado nestes 
princípios que o lutador se 
mantém firme em sua ca
minhada. Trabalhando de 
lombadorem um frigorífico 
da cidade durante a noite e 
treinando intensamente du

rante 0 ;dia, ele admite que 
enfrenta muitas dificulda
des. “No começo a falta de 
dinheiro para me manter 
treinando e pagar as taxas 
de inscrições dos campeona
tos era um obstáculo. Hoje 
continuo com a mesma di
ficuldade, mas agora tenho 
que dividir o meu tempo com 
diversos afazeres e minha 
esposa está grávida”, conta.

Ao longo de sua 
carreira nunca sofreu ne
nhuma lesão e deixou de 
treinar apenas por motivos 
pessoais. “Algumas pessoas 
acham que parei de treinar 
por causa das minhas der
rotas. Eu não tenho medo 
de lutar, pois quando entro 
no ringue estou ciente de 
tudo o que pode acontecer 
e de tudo o que preciso 
fazer”, explica Sakuraba.

Em relação à recente 
derrota de Anderson Silva, 
José Augusto acredita que 
uma forma de amenizar 
as críticas é ser autêntico 
e não provocar os oponen
tes, pois esta atitude sempre 
gera consequências. “O An
derson deveria ser ele mes
mo, assim pegariam mais 
leve com ele” , acrescenta.

Sakuraba não tem 
dúvidas que o amor pelo 
esporte é essencial para su
perar os momentos difíceis. 
“Façam tudo de boa vonta
de, por paixão e com muita 
disciplina. Não pensem no 
resultado e nem coloquem 
expectativas grandes, mas 
tenham prazer de viver 
o momento. O esporte só 
está no nível que vemos hoje 
porque os pioneiros tinham 
estas atitudes” , finaliza.

CULTURA

Caio Morelli é mais um talento de Lençóis Paulista
Muita comédia e diversão nas apresentações do humorista que está conquistando o carinho do público da região

4»

O humorista Caio Morelli é integrante do Circuito *̂Riso com Farofa tf

ElderIbanhez

Nascido em Macatu- 
ba, o ator Caio Morelli, 22, 
aos poucos está ganhando os 
palcos de toda a região com 
o projeto “Riso com Farofa”.

Apesar de ter nas
cido em outra cidade. Caio 
sempre morou em Lençóis 
Paulista. “Assim como a 
maioria, fui para Macatu- 
ba só pra nascer”, explica.

Desde criança, o me
nino que era tímido, já  dava 
os primeiros sinais do talento 
que viria a ser seu “ganha 
pão” no futuro. “Eu só des
cobri que eu era engraçado 
em um réveillon na casa da 
minha avó, quando eu fiquei 
muito bêbado e minha famí
lia estava rindo muito, riram 
bastante até que eu brindei 
com a taça da champagne 
na pia e a taça quebrou, foi 
um dia memorável”, conta.

Ele ressalta que nunca

Biblioférias é uma boa opção para a garotada

r!

A Diretoria de Cul
tura e a Biblioteca Municipal 
desenvolvem mais uma edição 
do Projeto Biblioférias com 
atividades que incluem jogos, 
brincadeiras e muita leitura.

A programação tem 
início no dia 20 de janeiro, 
na biblioteca ramal do Júlio 
Ferrari, instalada no Centro 
de Convivência Mário Co
vas. As atividades estão pro
gramadas das 14h às 17h.

O Projeto também 
será desenvolvido na Cecap, 
Alfredo CJuedes, Jardim Pri
mavera e Jardim do Caju. 
Interessados devem efetuar 
0 cadastro na biblioteca com 
apresentação de comprovan
te de residência e documen

tos pessoais. Já as crianças ^ 
devem levar RG escolar.

Confira os dias e horários ^ 
do p ro je to  B iblioférias:

21/OlLocal ;  B i b l i o t e c a  
Ramal II na praça An
tônio Purgano (Cecap) 
Horár io :  14h às 17h

22/01 Local: Biblioteca Infan
til Monteiro Lobato, no Espa
ço Cultura Cidade do Livro 
Horár io :  14h às I7h

23/01 Local: Biblioteca Ramal 
III, bairro de Alfredo Guedes 
Horá r io :  14h às 17h

24/01 Local: Biblioteca Comu- 
nitária Nelson Failacce na Es
cola Guiomar Fortunata Cone- 
glian Borcat (Jardim do Caju) 
Horár io :  I4h às 17h

Crianças aproveitam asférias para brincar e aprender

subiu ao palco com uma gota 
de álcool, e mesmo fazendo 
apresentações para centenas 
de pessoas, ainda sente o 
“friozinho” na barriga que 
motiva seu trabalho a cada dia.

O jovem humorista 
chegou a iniciar os cursos de 
Jornalismo e Artes Cênicas, 
porém não conseguiu dar con
tinuidade porque precisava se 
dedicar aos shows. “Sempre 
achei mais importante ter ta
lento do que um pedaço de 
papel, é um risco”, afirma.

Caio revela  que 
foi através dos vídeos de 
stand-ups disponibilizados 
na Internet que começou 
a ter interesse pelo humor.

Como na região não 
havia nenhum movimento 
de stand-up, o comediante 
foi até a cidade de Soroca
ba, interior de São Paulo, 
para participar de um grupo 
de comédia que dava opor
tunidade para iniciantes.

Ele relata que no 
começo suas apresentações 
não foram muito boas. “Na 
minha primeira apresenta
ção a platéia riu por dó. Foi 
no meu quarto show que eu 
realmente me senti pronto. 
Antes de subir ao palco eu 
corri uma avenida inteira es
cutando uma música raotiva- 
ciona! no meu fone de ouvido, 
cheguei exausto na apresen
tação, o microfone deu pro
blema, mas isso deixou o 
show ainda mais engraçado, 
a platéia aplaudiu e eu com 
certeza consegui proporcionar 
uma boa noite para aquelas 
pessoas, fiquei muito feliz”.

D epois de muito 
trabalho e dedicação, o ator 
com a ajuda de ura amigo 
criou o projeto “Riso com 
Farofa” que começou bem 
inibido e com apresenta
ções mensais apenas na ci
dade de Lençóis Paulista.

Com o tempo, o cir
cuito de humor começou a 
receber convidados renoma- 
dos como Thiago Carmona 
(sucesso no Clube Esportivo 
Marimbondo), Rogério Vile
la (Mundo Canibal), Victor 
Camejo (redator do Agora 
é Tarde), Fabiano Cambota 
(Pedra jletícia), entre outros.

Caio também teve a 
oportunidade de dividir o pal
co com Oscar Filho (CCjC)  ̂
no programa “A Noite E 
Sua”, áa TV Preve de Bauru.

Para o comediante, 
apenas ser engraçado em 
uma roda de amigos não é o 
suficiente para conduzir um 
stand-up. E preciso escrever 
um repertório e ficar atento ao 
que acontece no mundo, ou 
melhor, sentir prazer em ouvir 
aplausos quando sua ideia for 
exposta para o público que 
quer dar boas gargalhadas.

A Pre fe i tu ra  de 
Lençóis Paulista apoia o 
trabalho realizado por Caio 
Morelli e concedeu ao ator 
uma Moção de Congratula
ções. “Fui marcado como a 
maior referência de humor 
da cidade, é muito impor
tante ver esse apoio”, diz.

Como todo come
diante, 0 seu maior sonho é 
ter um canal no YouTube e 
escrever um stand-up comedy 
solo para apresentar por todo 
o Brasil. Contudo, seus planos 
para o futuro não são apenas 
no humor. “Tenho diversos 
projetos de drama e motiva
ção que quero dar continuida
de, sou ura ator e quero conse
quentemente viver nos palcos 
e nas câmeras” , esclarece.

“Não desista dos seus 
sonhos, não in^orta o quanto 
difícil ele seja, não deixe que 
ninguém tire ele de você e 
se deseja fazer humor, vem 
com a gente que o espaço 
está liberado”, finaliza Caio.



D urante todo o ano , a e x p e c ta t i
va para as festas nata linas e para o Ré- 
veillon toma conta do coração das pessoas.

Nesta época de comemorações, muitos 
se lembram dos momentos inesquecíveis vividos 
e se enchem de esperança por um ano melhor.

O Notícias de Lençóis faz questão de 
participar destes momentos especiais dos nos
sos leitores e aproveita para agradecer a to
dos que prestigiaram nosso trabalho em 2013.

Que em 2014 muitos casamentos, fes
tas e comemorações possam marcar ainda mais 
nossas edições e abrilhantar o "Estilo Lençóis".

Mariana c Rafael casamento realizado 21/12/2013

Ana JuUa - 4 Anos Kauan - 3 Anos Isadora - 4 Anos

Lorena - 10 Meses Maria Elisa e José da Silva comemoram 50
anos de casados
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Livia comemorou seus 3 aninhos
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Jaqueline e Vinicius no Reveillon Carlos e Bel no Reveillon Danilo e Geovana oo Reveillon

^  ̂  Aníversaríantes Da Sem ana

Marcello Souza 10-01 Amatricc Souza 14-01 Jessiea Naiara 14-01 Vanessa Oliveira 15-01 Fransley Pedro 16-01

Eu leio o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 3263-1082 /  8124-6101 /  98888-6800

www.noticiasdelencois.com.br

http://www.noticiasdelencois.com.br

