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Nesta época, programe suas férias com profissionais
especializados para evitar dor de cabeça ou imprevistos
As agências de viagens são a m elhor opção para quem  quer p lanejar um a viagem  inesquecível e aproveitar cada m om ento do passeio

Janeiro  é um dos 
meses do ano mais espe
rados pelas pessoas que 
pretendem fazer viagens.

O auxílio de um pro
fissional especializado faz 
toda a diferença na hora 
de se planejar um roteiro.

D ec id ir com an 
tecedência o destino, es
c o lh e n d o  as m e lh o re s  
opções em hotéis e pas
sagens aéreas, resulta em 
econom ia e com odidade, 
essenciais para prevenir 
qualquer tipo de problema.
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Zilor  dest ina  
verba para o 

CM DCA
A Z ilor destinou  

recursos para o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
de Lençóis e M acatuba.

A verba irá beneficiar 
ações na área da educação 
“ no acolhimento de jovens 

ótimas de m aus-tratos e 
em situação de risco social.

Toda doação é d i
recionada para o Fundo 
Municipal da Criança e do 
Adolescente e depois des
tinada aos projetos sociais 
das entidades cadastradas.
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Secretaria  
Estadual de 

Saúde determina 
novas regras

Em ano de Copa 
do Mundo, os estabeleci
mentos serão fiscalizados 
com mais rigidez em rela
ção ao manuseio e comer
cialização de alim entos.

A S ec re ta ria  d e 
te rm in o u  novas reg ras  
que envo lvem  a seg u 
rança alim entar no Esta
do de São Paulo.

E m presas devem  
se preocupar com a e s
tru tura  física dos locais 
de a ten d im en to  e tam 
bém ao processo  de hi- 
gienização dos alimentos.
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M a n te r  o b o m  
hum or é saudável
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Sol e aumento de nm/ens 
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chuva à tarde e à noite.
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A empresária lenç Priscila Dal Bem Dellamura de braços abertos na praia de Jurerê Internacional em Florianópolis

Obras de melhoria na Escola Esperança de Oliveira

Escola recebe pintura geral mantendo a cor original no tom de amarelo de quando o prédio fo i tombado

Show de Prêmios do Lar dos Vettrinhos

Em virtude do re 
cesso  esco lar no in ício  
do ano, a EMEF “ E spe
rança de O liveira” passa 
por obras de revitalização.

A escola que é con
siderada patrim ônio h is
tórico  do Estado de São 
Paulo completa 100 anos 
em maio e a reforma inte
gra o calendário comemo
rativo para celebrar a data.

De acordo com o co
ordenador de obras da Di
retoria M unicipal de Edu
cação, a expectativa é que 
o trabalho seja concluído 
antes da volta às aulas.
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F u teb o l 
a m e r ic a n o  

g a n h a  e sp a ç o  
em  L ençóis
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CO N FIRA

O Lar Nossa Se
nhora dos Desam para
dos realizará no dia 14 
de fevereiro, sexta-feira, 
o tradicional “Show de 
Prêmios” no Lions Clu
be de Lençóis às 20h.

Maria Angela Ca- 
poani, uma das responsá
veis pelo evento, explica 
que a renda ao adquirir a 
adesão será totalmente re

vertida em prol do Asilo 
que atende 87 idosos de 
Lençóis Paulista e região.

As adesões serão 
vendidas na portaria da 
Instituição através dos 
voluntários e no dia do 
evento na entrada do clube.

Quem  ad q u irir 
as adesões concorrerá a 
três rodadas de prêmios, 
sendo a maior premiaçào

a quantia de R$ 1.000.
Angela ressalta que 

todos os prêmios foram do
ados por indústrias e esta
belecimentos da cidade. 
Porções de pasteizinhos 
e bebidas serão vendidos 
no local. “Prestigiem e 
ajudem o Lar dos Desam
parados, comparecendo 
a este tradicional Show 
de Prêm ios” , convida.

Ferozzy Cohen marca presença por 
onde passa através do “Life Metal”
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SaUte Cortez épslcàlona, 
póx-gnuluada peta FMUSP 
em sexualidade humano # 
espedalitada em pânico e 

depressâth

É tempo de 
acreditar

Tudo O que sabemos 
sobre 2014 é que ele pode ser 
um ano diferente e, (atvez, o 
nosso maior temor é que ele 
seja igual, depende de nós.

Nào somente por es
colha, estamos obrigados a 
refletir, a sair da nossa zona 
de conforto, a enfrentar os 
problemas individuais e a 
participar mais ativamente 
das questões coletivas.

A vida anda exigente 
iporta D 

de, demonstraao no dia a dia 
através das consequências 
das nossas atitudes.

Muito mais tocados 
pelas injustiças e diferenças 
sociais, temos que admitir 
que a responsabilidade e a 
persistência sio  competên
cias que fazem a diferença 
entre chegar onde se quer e 
sucumbir no caminho.

Vivemos um mo-

e nfto im
W

lara qual ida

mento muito importante de 
demoliçfio e de fragmentação 
dos valores éticos e morais, 
mas a força está em nossos 
corações.

As crises, apesar de 
Inicialmente parecerem ne
gativas, tem um efeito mo- 
bilizador e podem promover 
0 crescimento emocional aos 
que buscam participar das 
ações de reconstrução de 
uma sociedade cuja essência 
foi capturada pelo poder do 
capital.

Qual é 0 caminho 
que buscaremos trilhar em 
20147 Seja lá qual for o seu, 
alegria e generosidade são 
ingredientes que não podem 
faltar.

É tempo de recons
truir, de aceitai as decepções 
e de recomeçar o que tiver

ue ser. È tempo de acre-
iPmuito. E tempo de não se

a M  V  *  •  V m  V  V  •  •  •  ^  V  V  w

itar que o empenho vale

distrair demais com falsos 
ou passageiros momentos 
de prazer e de buscar a ver
dadeira felicidade através da 
ampliação da consciência e 
da ButorrealizBção.

Quero convidá-lo a 
refletir sobre este momento 
único de nossas vidas e mo
tivá-lo a acreditar que você 
pode encaminhar a sua para 
0 rumo que desejar.

Tire aquele sonho da 
paveta e organize um plane
jamento sem ser imediatista.

Muitas vezes pode 
não sair como o esperado, 
mas 0 aue flca no lugar pode 
ser ainda mais surpreendiente.

Um novo ano inteirl- 
nho para ser escrito. Desejo 
aue em 2014 você desbrave 
dentro de si mesmo e inicie a 
aventura de ser como sempre 
sonhou.

OPIN IÃO
I uu i hntiumni

6 A Í?
QUANDO VAMOS 
MAPCAP AQUELE 
“eOLÊZINHO" NA 
PEPIPEPIA?

r

Editorial
No mês de janeiro, 

enquanto as crianças estão 
em férias escolares e as 
empresas disponibilizam 
alguns merecidos dias de 
descanso aos adultos, di
versas pessoas planejam a 
viagem dos sonhos para ga
rantir diversão e lazer para 
toda a família.

Porém. 0 diverti
mento pode acabar quando 
os imprevistos ocorrem, se
jam eles referente ao hotel 
escolhido ou à documenta
ção.

Pensando nos pro
blemas que podem surgir.

toma-se necessário a ajuda 
de um especialista que indi
cará todos os passos neces
sários para programar uma 
viagem sem que ocorram 
surpresas.

As ayênciu de via
gens proporcionam mais co- 
modidaae c segurança na 
hora de definir um roteiro 
e organizar os preparativos 
para um bom passeio.

Eccx)oiTiÍ2flr OBTibèn é 
outro pcBito que não podemos 
deixar de lado, pois quanto 
menos se gasta com coisu  
desnecessárias, mais opções 
podem ser aproveitadas.

Veja a matéria na in
tegra no Noticiu de Lençóis 
desta semana

Ainda nesta edição, 
entrevistamos o palhaço 
“Ro^erito" que é um exem- 

lo ̂ vo de superação e bom 
umor.

Mesmo com tantas 
dificuldades enfrentadas 
durante sua carreira, ele 
conseguiu manter a alegria 
e hoje colhe os fhitos desta 
luta incansável.

O bom humor é es
sencial para manter o corpo 
saudável e de acordo com o 
médico psiquiatra, Wilson

Siqueira, depende de uma 
séne de fatores físicos e psí
quicos

Confira também: 
Técnico da Alba de Lençóis 
conta sua história de suces
so; Ferozzy Cohen segue 
sua com o lema
laz aos lares e em todos
ugares; Zilor destina V'-

para Conselho Mw.i- 
dos Direitos da Crian-  ̂ - 
do Adolescente de L..- o '. 
Paulista eMacatuba; ^
Esperança de Olivei H ■ f  
be obras de melhí '̂’ . tauito 
mais.

Boa Leitura!

É preciso de 
Anitta, mas podemos

ir aiém

Mariana Cerigatto é 
Jornalista e atualmente 

doutoranda em Ciência da 
Informação na Vnesp, com 

pesquisas voltadas para 
mldla-^educaçâOt novas 

tecnoloffias e redes sociais,

A Internet tem sido 
usada pelo cidadão comum 
para expor opiniões contra 
os produtos da chamada 
‘‘indústria cultural". - mú
sicas como as “poderosas" 
de Anitta; Big Brother, etc. 
Tipos de criticas, muitas 
vezes, que já se tornaram 
vazias e ate repressivas.

Com o jornalista  
que atua na área cultural, 
consigo compreender que 
0 consumo do entreteni
mento e de produtos con
siderados banais por inte
lectuais é mundial, até em 
paises que têm a educação 
no topo do ranking.

£  ai, parece que so
mente 0 brasileiro gosta de 
BBB, de Michel Teló, etc 
- quando na verdade euro
peus e norte-americanos, 
que teriam acesso a uma 
cultura mais "elevada" que 
a nossa, assim como uma 
educação diferenciada, são 
os que mais idolatram esse 
tipo de entretenimento e

consumo cultural, ainda 
mais quando há apelo eró
tico e até conteúdo de vio
lência.

Eu diria que isso  
acontece porque temos 
algum as n ecessid a d es  
emocionais um tanto pri
mitivas, mas importantes 
para nossa sobrevivência e 
reforço nosso papel como 
sujeitos sociais e culturais - 
que se encontra em crise na 
pós-modernidade. Chorar, 
rir, divertir-se, chocar-se... 
Percebo que ouvir Anitta, 
assistir ao Big Brother, 
ler revista de fofoca, já se 
tornaram necessidades que 
satisfazem prazeres emo
cionais em um mundo que 
nos exige cada vez mais -  
mais traoalho, mais estudo, 
e ser o melhor em tudo. E o 
momento de ser feliz acaba 
sendo o de se "esbaldar" 
na festa de casamento ao 
som de "poderosas", ir a 
um Show de axé e assistir 
a um filme de comédia ou 
terror, que não exiia muito 
esforço de entendimento.

Não estou dizen
do que está certo apenas 
consumir o que é veicu
lado pela grande mídia. 
Mas hoje, ainda mais coma 
Internet, já não é mais no
vidade que temos à nossa 
disposição uma gama bem 
maior de produções cul
turais, diferenciadas da
quelas "embaladas" pelos 
grandes meio de comuni-

a educação oara a leitura

cação. E mesmo assim, a 
maioria ainda dá muito 
ibope ao BBB, ao Faustão, 
á Anitta.

O bom é saber se 
entreter com a Anitta, mas 
saber apreciar outro tipo 
de música, que tem poe
sia. que tem crítica, que 
tem construção musical 
e que nos leva a outros 
tipos de sensações. Para 
isso, é importante que as 
escolas comecem a valo
rizar a educação musical,

critica da mídia e do con
sumo cultural -  de forma 
[ue saibamos tirar proveito 
isso para nossas necessi

dades, mas também para 
nossa formação como ci
dadão. Não adianta exigir 
de alguém gostar de mú
sica clássica se na família 
não houve incentivo e se a 
criança/jovem frequentou 
uma escola apenas preocu
pada com 0 vestibular

A formação cultural 
é importante para nos levar 
a conhecer outro mundo 
além de Anitta, Dançar ao 
som de poderosas pode nos 
divertir e nos socializar, 
mas quando aprendemos a 
apreciar uma música dife
rente, um filme diferente, 
ampliamos nossas experi
ências e aumenumos nossa 
visão sobre 0 mundo, sobre 
as pessoas. É preciso de 
Anitta, mas podemos ir 
além.
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Frequência dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família é cumprida por 96*yrt

A p resid en ta  D ilm a  
R o u sse ff  com em orou  
nesta semana o levan
tamento divulgado no

últim o dia 13 de que, 
em outubro e novem 
bro de 2 0 1 3 , 95.9%  
doa estudantes da rede

p ú b lica  cuja fam íli»'  ̂
recebe o Bolsa Famí
lia cumpriram a frequ | 
ência escolar mínima

Inflação avança nas principais capitais do país
O tndice de Preços ao 
C onsum idor Sem anal 
(IPC-S) atingiu 0,85% na 
segunda prévia de janei
ro, taxa que é 0.12 ponto

percentual (p.p.) maior 
do que a variação medi
da na primeira prévia de 
janeiro (0,73®/í). Cinco 
dos oito grupos pesqui

sados tiveram acrésci
mos, com destaque para 
educação, leitura e re
creação, que teve alta 
de 2,32% ante 1,03%,

Escolas públicas devem receber livros didáticos até fevereiro

Até 0 dia 10 de fevereiro, 
as escolas públicas devem 
receber os livros didáti

cos. As obras já começa
ram a ser distribuídas e, 
segundo o Fundo Nacio

nal de Desenvolvimen
to da Educação (FNDE), 
57% foram entregues.

Fórum Econômico Mundial: criM nos orçamentos é principal preocupação

As crises nos orçamentos 
das principais economias, 
0 desemprego, a falta de 
água, as severas dispa

ridades de rendimento e 
BS dificuldades na adap
tação ás mudanças c 
máticas constituem  as

principais preocupações 
identificadas no relató
rio de 2014 do Fórum 
E conôm ico  Mundial.

Ra

Programa de voluntários para a Copa reabre Inscrições
O Programa Brasil Vo- Copa do M undo, rea- e se le ç ã o  dos candi- 
luntário, que vai se le- briu nesta sem ana as d ato i está disponível 
cionar interessados em In scr içõ es . O cad as- até o dia 6 de março 
auxiliar a estrutura da tro para treinam ento  no site  do programa.

Vaticano lamenta casos de abusos sexuais contra menores envolvendo o clero

Vaticano afirmou ontem 
que nlo há desculpa pos
sível para casos de explo

ração e violência contra 
crianças, mas destacou que 
os agressores estão presen

tes "em todas os profissões, 
incluindo entre membros do 
clero e o pessoal da Igreja".

f
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Janeiro é o mês de férias e o momento ideal para pensar em viajar
Agências de viagens trazem segurança e conforto na hora de planejar os momentos de descanso ao lado de toda a família

M elhores Destinos
l

Cancún oferece praias cinematográficas e sol praticamente o ano inteiro

EldcrIbanhcz

Com ajuda de um 
p ro fiss io n a l e s p e c ia li
zado e bastante planeja
mento, a viagem dos so
nhos pode ser tomar uma 
realidade capaz de trazer 
m uita d iversão  e lazer.

Nos meses de férias 
escolares, pais e filhos de 
todas as idades se progra
mam para viajar e conhecer 
lugares inusitados em busca 
de momentos inesquecíveis 
em família. Casais também 
procuram nesta época do 
r j  paisagens inspirado- 
luS para firmar o relacio
namento e aflorar o amor.

Porém, uma viagem 
precisa ser bem programada 
para não acabar virando uma 
dor de cabeça desnecessária

A proprietária e re
presentante da CVC de Len
çóis Paulista e da Viagem & 
Cia, Priscila Dal Bem Della- 
mura, afirma que janeiro é 
um més de muita procura 
pelas agências de viagens.

Geralmente, pacotes 
e roteiros na época das férias 
são bem escassos e difíceis 
de adquirir caso não haja 
uma programação prévia. 
4  Muitas pessoas op- 
«m  por fechar um pacote 
de viagem com bastante 
antecedência para garantir 
a melhor época e os melho
res destinos sem precisar 
se preocupar com a dis
ponibilidade de passagens 
e hotéis *‘0  quanto antes 
procurar uma agência de 
viagens, maior é a chance de 
conseguir um preço menor 
Se deixar para última hora 
tem que comprar o que está 
disponível e no valor ofere
cido” , explica Dellamura.

Referente aos pa
co tes in te rn ac io n a is , a 
oscilação do dólar se tor
na um grande obstáculo. 
Planejar uma viagem com 
muita antecedência pode 
ser nestes casos arriscado, 
já  que a cotação da moe
da no m ercado m undial 
m uda c o n s ta n te m e n te .

A in d a  se g u n d o  
D ellam ura, algum as a l
ternativas podem auxiliar

aqueles que buscam viagens 
para fora do Brasil. Após ser 
fixado um valor médio se- 
gimdo a tabela de preço dos 
anos anteriores, o cliente 
pode aderir o cartão vale- 
-viagem que é semelhante 
a uma poupança, onde o 
mesmo irá depositar quan
tias em dinheiro de acordo 
com a estimativa de valo
res informada pelo agente.

Com o cartão vale- 
-viagem da CVC, por exem
plo, 0 destino e a data não 
se tomam um vínculo, pois 
a opção de mudar o roteiro 
pode ocorrer a qualquer mo
mento. “Quando o cliente 
decide qual viagem quer 
fazer, ele pode dar de en
trada o valor que tiver no 
cartão e o restante parce
lar, isso ajuda quem quer 
se programar com antece
dência, mas não possui os 
valores exatos dos paco
tes”, ressalta a empresária.

Ela esclarece tam
bém que uma program a
ção com seis m eses de 
antecedência já  é o ideal.

M u ita s  p e s s o a s  
quando buscam  as agên
cias de viagens não sabem 
ao certo o local onde pre
tendem  ir. Os profissio 
nais que trabalham nesta 
área procuram analisar o 
perfil dos clientes para en
tão definir questões como 
tempo, valores e objetivos.

Todo suporte é reali
zado através de uma consul
toria especializada, um dife
rencial encontrado somente 
nas agências de turismo.

Em bora ex is ta  o 
mito de que a procura por 
uma agência de viagens 
toma o passeio mais caro, 
as vendas em massa feitas 
pelas em presas do ramo 
turístico possibilitam va
lores mais acessíveis aos 
seus clientes, pois exis
tem convênios e parcerias 
com hotéis e companhias 
aéreas de diversas locali
dades do país e do mundo.

Comprar passagens 
por conta própria e buscar 
hotéis sem a ajuda de um 
consultor pode acabar saindo 
mais caro do que o previsto.

Program e suas férias 
sem preocupações

Para aqueles que 
gostam de viajar e querem 
se programar, o importante 
é sempre se atentar para de
talhes que muitas vezes não 
parecem fazer a diferença.

O prim eiro passo 
ao decidir viajar, é saber se 
o destino será nacional ou 
internacional Para viagens 
nacionais, apenas os docu
mentos pessoais atualizados 
são necessários. Se houver 
qualquer alteração no nome, 
um novo documento de\ e ser 
providenciado com urgência.

Em viagens inter
nacionais, passaporte  e 
visto são indispensáveis e 
precisam ser confecciona
dos com antecedência. As 
agências de viagens tam
bém oferecem este diferen
cial acompanhando todo o 
processo de preenchimento 
dos formulários requisitados.

Crianças m enores 
de idade necessitam de au
torização dos pais por es
crito caso queiram viajar 
desacompanhadas ou com 
um terceiro, além de por
tar os documentos pessoais.

Fazer um seguro 
viagem  é essencial para 
os casos de extravio  de 
bagagem, assistência mé
dica, odontológica, far
m acêutica, entre outros.

E conom izar com 
alimentação é outro ponto- 
-chave que proporciona mais 
comodidade e bem -estar

Sistemas “all inclusi
ve” agregam no valor da diá
ria, itens como refeições, pe
tiscos e bebidas - alcoólicas e 
não alcoólicas - diuante toda 
a viagem. E uma excelente 
opção para quem se preocu
pa com o custo-benefício.

Enfim, viajar com 
uma programação bem feita 
e com o auxílio de profis
sionais qualificados pode 
tom ar real a tão aguarda
da viagem  dos sonhos.

E ntão arrum e as 
malas, escolha o destino 
e não deixe em nenhum 
m om ento de aproveitar 
cada segundo da viagem.

i  Natal-Rio Grande do Norte
I  Os caprichos da mãe na

tureza agraciaram  Natal 
por com pleto, com uma 
geog rafia  ex trem am en
te diversificada, um povo 
simpaticíssimo e hospita
leiro, somado a um clima 
auspicioso. Isso, porque na 
capital potiguar, as altas tem
peraturas e os dias solares de 
céu claro marcam presença 
praticamente o ano todo.

I  P unta  C ana - República 
I  Dom inicana - Praias, mar 
£ azul, areia branca e coqueiros 

por todos os lados. O paraíso 
existe e leva o nome de Punta 
Cana. Destino de muitos ca
sais em lua de mel, a cidade 
no inigualável mar do Caribe 
concentra mais de 30 resorts, 
diversas opções de entrete
nimento durante a noite e 
locais perfeitos para relaxar

Disney - Estados Unidos 
Não é exagero chamar o Wall 
Disney World de Mundo da 
Magia. Pessoas de todas as 
idades se encantam com as 
atrações deste complexo de
d ic a i  à diversão. Brinquedos 
que parecem ter saido de so
nhos, confortáveis hotéis ins
talados ao seu redor e passeios 
incríveis fazem deste pedaço 
da Flórida um dos principais

I Cancún - México - Um dos 
I  principais destinos turísticos 
I  do mundo, une o melhor do 

México à beleza incompa
rável do Caribe. Dona de 
excelente localização geo
gráfica, clima agradável o ano 
todo, paisagens extasiantes 
e muita animação, a região 
possui ainda excelente rede 
hoteleira instalada na orla for- 

^  mada por areias brancas e mar 
« de diferentes tons de azul.

^ Bueno Aires - A rgentina 
Parte de Buenos Aires pre
serva sua história através da 
arquitetura clássica dos edifí
cios, cafés, parques e praças, 
do estádio La Bombonera, 
do Teatro Cólon e das ca
sas coloridas do bairro, La 
Boca, especialmente as da 
rua Camínito. Lá, é comum 
encontrar artistas expondo 
pinturas com paisagens locais

MSC Cruzeiros - Preziosa
O MSC Preziosa é o navio 
mais novo da MSC Cru
zeiros e estreará em águas 
brasileiras na temporada 
2013/2014. Oferecerá mi- 
nicruzeiros e cruzeiros de 
7 e 8 noites. Os hóspedes 
poderão conferir uma obra- 
-príma dos mares com a 
mistura perfeita de sofisti
cação, tecnologia, design 
italiano e alta gastronomia.

Fonie: www.cvc.com.br

CA de Lençóis Paulista recebe verba da Zilor
O Conselho Munici

pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMD- 
CA) de Lençóis Paulista 
recebeu  recursos finan
ceiros da Zilor, em presa 
lençoense  que há anos 
trabalha com o com pro
misso de buscar o desen
volvimento socioambiental 
das regiões nas quais atua.

A d es tin açâo  da 
verba no valor de R$ 70 
mil também beneficiou o 
CMDCA de Macatuba. Os 
municípios irão utilizar o 
benefício para promover 
ações na área da educacâo

e no acolhimento de jovens 
vítim as de m aus-tratos e 
em situação de risco social.

O valor é deduzido 
do Imposto de Renda apu
rado na declaração anual, 
respeitando-se os limites 
de até 6% do imposto de
vido para pessoas físicas 
e até 1% para empresas.

Segundo a presiden
te do Conselho de Lençóis, 
Telma Gutierres de Souza, 
o dinheiro será destinado 
para projetos sociais de en
tidades como Apae, Legião 
Feminina, Legião Mirim 
e Casa Abrigo Amerada.

Toda doação é d i
recionada oara o FMDCA

(Fundo Municipal da Crian
ça e do Adolescente). “O 
Fundo financia as ações do 
m unicípio desenvolvidas 
para crianças e adolescen
tes, porém é necessário a 
apreciação de todos os pro
jetos organizados pelas ins
tituições”, explica Telma.

Neste ano, será lan
çado o edital para apresen
tação dos projetos e a ver
ba será repassada após os 
passos que o edital traçar.

Telma também é co
ordenadora da Casa Abrigo 
Amerada que acolhe crian
ças vítim as de violência 
sexual e/ou dom éstica, e 
aue tem com o orincioal

objetivo resgatar a digni
dade e diminuir os danos 
so fridos pelas m esm as.

Além das entidades 
inscritas, o recurso tam 
bém será destinado para 
o tra tam en to  de jovens 
em clinicas de reab ilita
ção e campanhas educati
vas de combate ao traba
lho e exploração infantil. 
“A proxim adam ente 500 
crianças e ado lescen tes 
serão beneficiadas. Tra
balham os in tensam en te  
para que esses jovens te
nham uma vida m elhor” , 
destaca a coordenadora.

O o rçam en to  do 
FMDCA orevê castos com

centros educativos, cam 
panhas de divulgação dos 
direitos das crianças, inter
nações compulsórias para 
adolescentes dependentes 
qu ím icos, en tre  outros.

Todos os projetos 
ap re sen tad o s  p rec isam  
atender alguns pré-requi
sitos que posteriorm ente 
serão aprovados pelo Con
selho. Somente depois da 
aprovação o benefício será 
liberado para as entidades.

Em Macatuba, o re
curso será destinado para 
a Banda Sinfônica Muni
cipal que atende cerca de 
40 crianças e adolescentes. 
Secundo M aria Rosa de

Oliveira Quinto, presidente 
do órgão em Macatuba, a 
ideia é fazer com os que 
os jovens tenham ativida
des diferentes e a música 
aparece como uma opção. 
“O projeto foi implantado 
no início deste ano e com 
esse recurso conseguire
mos estruturar melhor essa 
in iciativa” , afirma Rosa.

“Nosso objetivo é 
apoiar ações que priorizem 
a educação de jovens e, 
consequentemente, mudar 
a vida deles e de suas famí
lias para melhor”, finaliza 
José Carlos Morelli, diretor 
de relações com acionistas 
e administrativo da Zilor.

http://www.cvc.com.br
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Escola Esperança de Oliveira recebe melhorias
Prefeitura aproveita férias escolares para realizar obras de revitalização Transparência

Acompanhe aqui como cada um doa
públicos gasta o seu dinheiro.

A Prefeitura informa que está aberto o cadastro 
de fornecedores para os interessados em fornecer 
ou prestar serviços para a Administração Públi
ca. Aos interessados é necessário apresentação da 
documentação constante na relação para cadastro 
disDonível no site www.lencoisDaulista.SD.fiOv.br.

Foi aberto licitação para contratação de empresa espe-
:*Obras em andamento na Escola Esperança de Oliveira^ que neste ano comemora seu centenário cializada para promover censo socioeconômicoe cul

tural com os alunos e pais, além de levantamento de 
dados do processo de aprendizagem junto aos profes
sores, monitores, diretores e coordenadores pedagó
gicos. O prazo de encerramento foi até ontem às 14h.

Da redação

Aproveitando o pe
ríodo de férias escolares, a 
EMEF “Esperança de Olivei
ra” - patrimônio histórico do 
Estado de São Paulo - passa 
por obras de revitalização.

A unidade escolar, lo
calizada no centro de Lençóis 
Paulista, completa 100 anos no

próximo mês de maio e a refor
ma integra o calendário come
morativo para celebrar a data.

Como 0 prédio é tom
bado, para que as obras pudes
sem ser iniciadas, primeiro 
foi solicitada a autorização 
do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arque
ológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (Con

depliaat), conforme explicou o 
engenheiro Fernando Ortega, 
coordenador de obras da Dire
toria Municipal de Educação.

“A reforma consiste 
na pintura geral do prédio, 
mantendo a cor do tomba- 
mento dela (tom de amare
lo), além de outras medidas 
como a aplicação de sinteco 
nas salas de aula e a coloca

ção de novo piso de concreto 
na quadra. Também haverá a 
troca do telhado da cozinha 
e de uma sala de aula exter
na”, explica o engenheiro.

A expectativa é que 
o trabalho seja concluído 
até a primeira quinzena de 
fevereiro. O investim en
to na reforma é de aproxi
madamente R$ 140 mil.

Empresa que prestou serviços à Prefeitura é processada
Da redação

Segundo o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
15° Região, uma ação tra
balhista - processo 0010443- 
86.2013.5.15.0074-foi mo
vida por quatro ftmcionárias 
demitidas do Instituto Free 
Outsourcing Services Ltda.

Na ação, a empresa 
- primeira reclamada - está 
sendo processada por des- 
cumprir com as leis trabalhis
tas da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), deixando

de pagar valores referentes à 
rescisão de contrato de tra
balho, verbas indenizatórias 
e multa de 40% do FGTS.

O Instituto que pres
tou serviços para a Prefei
tura Municipal de Lençóis 
Paulista, forneceu mão de 
obra por meio de contrato 
que segundo o artigo 71, pa
rágrafo 2° da Lei 8.666/93 
estabelece a responsabilida
de solidária da Administra
ção Pública pelos encargos 
previdenciários resultantes 
da execução do mesmo.

Diante dos fatos, a 
Prefeitura - segunda recla
mada - informou em nota 
que foi intimada a depor no 
dia 25/02 em audiência una 
designada pela 1“ Vara do 
Trabalho da cidade, apre
sentando assim sua defesa 
em relação ao processo.

Vale ressaltar que de 
acordo com o artigo 67 da 
Lei 8.666/93, existe “o de
ver da Administração Pública 
de acompanhar e fiscalizar 
a execução do contrato por 
um representante especial

mente designado, permitin
do, inclusive, a contratação 
de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição”.

O Notícias de Len
çóis continuará acompanhan
do o andamento do processo, 
pois se estamos falando de 
dinheiro público, os cida
dãos lençoenses também 
estão envolvidos. Agora 
precisamos saber de quem é 
a responsabilidade para que 
o caso seja solucionado sem 
prejuízo aos cofres públicos.

Segundo resultado da licitação para aquisição 
de suprim entos de inform ática (cartuchos/to- 
ners), de acordo com a necessidade da Prefeitu
ra, pelo prazo de um ano, apenas duas empre
sas venceram. Foram definidos seis lotes com  
valores que variam de R$ 250 até R$ 91.090.

para
retoria de Agricultura e M eio A m biente, pelo 
período de 12 meses, de acordo com as necessi
dades do município, foi aberto licitação na moda^ 
lidade pregão presencial para registro de preçoí

Informações acima foram obtidas dos atos oficf is 
Diário Oficial do Estado, Portais Transparánda da 

Prefeitura. Câmara. SAAE. iPREM e CMFP.

SAUD E

M anter sempre o bom hum or faz bem  para a nossa saúde
o  palhaço “ R ogerito” interpretado pelo ator Paulo Sérgio R odrigues é um exem plo de alegria e superação

Palhaço **Rogeritô * tira risos e gargalhadas

ElderIbanhez

Dar risada é sempre 
0 melhor remédio. Todos sa
bem que manter o bom hu
mor deixa o dia mais bonito 
e as pessoas mais agradáveis, 
porque então é tão difícil con
seguir atingir este objetivo?

Em um dia de tra
balho ou até mesmo em 
um passeio pelo Shopping, 
sempre tem alguém que tira 
0 bom humor das pessoas.

Porém , pensando 
por outro lado, o bom hu
mor é algo que se tira? Será 
que alguém tem este poder 
se não houver permissão?

O maior segredo para 
viver bem é ver o lado bom 
das coisas que aparentemente 
parecem ruins. Ficar muito 
estressado quando o vòo para 
ura compromisso importantís
simo é perdido pode ser uma 
opção, mas e se o avião cair?

Julgar 0 momento

apenas pelo que está apa
rente é um erro. E preciso 
entender que tudo faz par
te da evolução humana.

Paulo Sérgio Rodri
gues, o palhaço “Rogerito”, 
é um exemplo para aqueles 
que não acreditam no ve
lho ditado “dar a volta por 
cima”. Ele ganhou fama e 
reconhecimento como pro
fessor de técnicas circenses 
e com apresentações em 
eventos e festas particulares.

Rogerito, nascido 
em São Sepé no interior do 
Rio Grande do Sul, quan
do criança fugiu de casa 
para ser artista de circo.

Com talento de sobra, 
ele rapidamente se consagrou 
um artista renomado e chegou 
a seguir carreira internacional.

Após anos trabalhan
do no circo, o palhaço que 
também fazia espetáculos 
com o globo da morte sofreu 
um grave acidente em uma de

suas apresentações na França.
O acidente poderia 

I ter desanimado o jovem ator, 
I  no entanto, sua trajetória de 

sucesso não permitiu que ele 
deixasse de lado seu maior 
dom: trazer alegria e bom 
humor para a vida das pes
soas. “Na minha primeira 
apresentação como palhaço 
fíquei um pouco nervoso, 
porém não tive vergonha, já 
estava acostumado com o pú
blico. Iniciei minha carreira 
no picadeiro aos oito anos 
e como palhaço aos 13. O 
que eu lembro eram as pes
soas dando muitas risadas, 
até cheguei a me perguntar 
se eu era tão engraçado as
sim. Sempre fui uma pessoa 
séria, mas com a cara pinta
da me transformo”, relata.

De cara lavada ou 
com maquiagem e figurino, 
o importante é viver bem 
humorado. Especialistas ga
rantem que o bom humor é, 
acima de tudo, a expressão 
de que o corpo está saudável.

O médico psiquia
tra, Wilson Siqueira, explica 
que o bom humor depende de 
uma série de fatores físicos e 
psíquicos. E necessário que o 
corpo esteja sadio, com noites 
de sono bem dormidas, ali
mentação balanceada e pouco 
estresse por exemplo. “Há 
uma categoria de doenças 
chamada Transtornos do Hu
mor, ou doenças afetivas. A 
mais conhecida é a dqjressão 
clínica. (Juando ela está pre
sente e é diagnosticada por 
um especialista, o humor é 
um dos principais atingidos”.

E óbvio que não é 
fácil manter o bom humor 
em todos os momentos, 
pois a tristeza é inevitável 
e necessária. O detalhe é 
sair depressa da zona de 
perigo que muitas vezes de
sencadeia doenças graves.

Indivíduos que conse
guem manter o bom humor, 
aiunentam consideravelmen
te as defesas do organismo 
contra infecções. “Quando 
rimos bastante ou em outras 
situações de prazer, o nosso 
cérebro produz mais uma 
substância do bem chamada 
endorfina. Com ela ficamos 
mais bem humorados, dispos
tos e diminui a nossa sensação 
de dor. E como uma morfina 
natural. A espiritualidade tam
bém aumenta a nossa resistên
cia, independente da corrente 
religiosa que ela se manifes
tar”, garante o psiquiatra.

Siqueira lembra que 
o estresse pode ser conside

rado o mal do século e tem 
várias vertentes, entre elas o 
sedentarismo, o uso indis
criminado de substâncias 
estimulantes como a cafe
ína, os energéticos e a pri
vação do sono. “O estresse 
prolongado frequentemente 
é a porta de entrada de inú
meras doenças, pois agem de 
forma oposta, (iminuindo as 
nossas defesas”, esclarece.

Para o palhaço Ro
gerito, 0 bom humor pode 
ajudar a enfrentar as barrei
ras da vida. “Me sinto na 
obrigação de levar alegria 
as pessoas, com bom humor 
e Deus no coração sempre, 
afinal, palhaço marrento e

estressado não agrada nem 
velório. A energia comagí;^ 
te de um picadeiro faz cô tt 
que todas as dificuldades 
desapareçam, e a fiimília é a 
base e o degrau para vencer 
os obstáculos”, acrescenta.

Assim como Paulo 
Sérgio Rodrigues, que pro
curou na arte circense uma 
maneira de ser feliz, encontrar 
a felicidade e manter o bom 
humor só é possível quando 
fazemos o que realmente nos 
traz satisfação. “Viver da arte 
não facil, mas com paciência 
um dia a recompensa vem. 
Aos estressados e de mau hu
mor, sorria, pois dessa vida 
não se leva nada”, finaliza.

Segurança alimentar terá novas normas

Com  a C opa do 
Mundo se aproximando, a 
Secretaria Estadual de Saú
de determinou novas regras 
para o manuseio e comer
cialização de alim entos.

As normativas que 
envolvem a segurança ali
mentar serão mais rígidas no 
Estado de São Paulo com a 
publicação da nova portaria 
(CVS 5/2013), que aprova 
o regulamento técnico para 
estabelecimentos comerciais 
e serviços de alimentação, no 
intuito de proporcionar mais 
segurança aos consumidores.

Em Lençóis Paulista, 
diversos empresários que 
atuam no ramo alimentício 
já  receberam as informa
ções referente aos itens da 
portaria estadual através 
de capacitações do Grupo 
Técnico de Vigilância Sa
nitária. “Temos realizado 
cursos com boas práticas de 
manipulação de alimentos 
de forma frequente. Apro
veitamos a nova legislação

para oferecer reciclagem a 
estes profissionais”, des
tacou o diretor de Saúde, 
Márcio Caneppele Santarém.

Os estabelecimentos 
comerciais devem se aten
tar à legislação que propõe 
mais rigidez em relação à 
estrutura física dos locais 
que vendem alimento^ e 
também com a higieniza- 
ção para evitar qualquer 
tipo de contaminação, pois 
estes hábitos de higiene são 
importantes para manter os 
produtos em bom estado.

“A contami&açlo 
p o ^  acontecer, por exem
plo, por meio do teciEpcio- 
nísta, que entregou orna co
manda ao consumidor, mas 
não havia feito a higiene 
correta das mã()^ e trans
mitiu germes e bactérias de 
forma indireta. Por isso, é 
importante que todos que 
trabalham no estabeleci
mento que vende alimen
tos, independente da função, 
tenham conhecimento das 
normas de segurança alimen
tar”, completa Santarém.

Fiscalização Redobrada

De acordo com o di
retor de Saúde, a chegada 
do verão aumenta os ris-- 
COS de contaminação dos 
alimentos. “Independente 
da realização da Copa do 
Mundo, sempre tivemos 
um cuidado especial com a 
fiscalização do que é ven
dido na cidade. E a popula
ção pode ajudar neste pro- ■ 
cesso”, avalia Santarém.

A lgu m as dicas 
simples, adotadas dentro 
e fora de casa, podem ^^  
tar que umarefeição acw  
de forma inesperada; cs^ 
colher bem o local para t  
compra dos produtos utili  ̂
zancfo critérios de limjjczÇ 
e organização do ambiass 
te, além  da higiene dos 
atendenies; descongelar 
os alimentos no micro-on  ̂
das ou dentro da geladein 
ra, nunca cm temperatura 
ambiente; e lavar 1^ *^  
mãos e os alimentos (fnh* 
tas, legumes e verduras) 
antes de consumi-les-

http://www.lencoisDaulista.SD.fiOv.br


ESPORTE 5
Técnico da Alba prepara atletas para campeonatos da região
Leonardo Henrique de Oliveira (Dudu) terminou 2013 com muitas conquistas e aposta no trabalho em equipe para o novo ano

§
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Técnico lençoense Dudu ao lado do jogador profissional Leandrinho Barbosa

O técnico de bas
quete masculino de Lençóis 
Paulista, Leonardo Henri
que de Oliveira, o “Dudu”, 
conquistou ao longo de sua 
carreira diversos títulos im- 
^ n a n t e s  com as equipes 
^  Alba (Associação Len
çoense de Basquetebol).

Formado em Edu
cação Física pela Faculda
de de Barra Bonita e Pós- 
-graduado em Ciência do 
Treinam ento D esportivo

e Fisiologia do Exercício 
pelo Salesiano de Lins, o 
professor conta que desde 
criança sem pre praticou 
esporte, mas sua p refe
rência era o basquetebol.

No início, ele par
ticipou das escolinhas da 
Lwart/Lwarcel e jogou pe
las equipes cadete e juvenil 
de Lençóis. Também dis
putou o Campeonato Pau
lista da Série A2 de Lins 
quando morou na cidade 
e jogou por Sào Manoel e 
Lençóis na Liga de Bauni.

Dudu nunca pensou 
em ser técnico e foi através 
de um trabalho voluntário 
no terceiro ano de faculda
de que começou a aplicar 
aulas de basquetebol para 
alunos da escola Bianchi- 
ni e crianças do bairro.

Por intermédio do 
Prof. Edwaldo Roque Bian- 
chini, 0 projeto lençoense 
que deveria durar apenas 
um ano se estendeu para 
cinco e continua até hoje 
treinando diversos meninos.

“Na verdade não me

vejo como técnico, mas sim 
como professor e orientador, 
pois acredito que através do 
esporte, podemos encami
nhar e ajudar nossas crian
ças e jovens. Nosso projeto 
não mira resultados e sim a 
partic ipaçào e formação des
tes jovens”, explica Dudu.

C o m an d an d o  os 
times da Alba de Lençóis 
desde a formação da as
sociação, ele conta com a 
ajuda de um ex-jogador, 
Fábio Alex, que divide as 
tarefas nos treinos realiza
dos com as equipes. A Dire
toria de Esportes da cidade 
também auxilia o projeto 
proporcionando total co
bertura com o pagamento 
do salário dos professores, 
transporte e manutenção.

Em 2013, o té c 
nico esteve à frente das 
categorias sub-12, 13, 14 
e 16 e disputou vários jo 
gos regionais e na capital.

Não existe nenhu
ma seleção para aqueles 
que desejam entrar para as 
equipes coordenadas pelo 
professor. E por meio das 
escolinhas de iniciação e 
dos treinamentos realizados 
que os times são formados.

Dudu revela que 
0 principal objetivo des
te trabalho é influenciar 
positivamente a vida dos 
garotos que praticam  o 
basquetebol em Lençóis 
e ter todas as equipes dis
putando os campeonatos.

A Alba juniamente 
com a Prefeitura, Diretoria 
de Esportes, Grupo Lwart e 
Lutepel estão trabalhando 
para incentivar cada vez 
mais 0 basquete no muni

cípio. “Estamos no aguardo 
de mais um ginásio através 
da Lei Paulista de Incen
tivo ao Esporte e prova
velmente começaremos a 
construir ainda neste ano”, 
ressalta  o coordenador.

Como técnico, Dudu 
já foi campeão da Liga de 
Basquete do Centro Oeste 
Paulista em várias cate
gorias, campeão Paulista 
do Interior em 2011, e em 
2013 conquistou o primei
ro lugar da Série Prata do 
Paulista e o segundo lu
gar na Copa Sào Paulo.

Ele já  recebeu inú
m eros prêm ios da LBC

com o m elhor técnico e 
foi convidado pela CBB 
(Confederação Brasileira 
de Basketball) para acom
panhar os treinamentos da 
seleção brasileira juvenil.

Ao longo de 12 anos, 
Leonardo Henrique de Oli
veira e seus colaboradores 
conseguiram montar uma 
equipe forte e determinada, 
e em 2014 pretendem con
tinuar o trabalho do projeto 
visando a qualificação e o 
crescimento dentro e fora 
das quadras. “Bons joga
dores ganham jogos, tra
balho em equipe vencem 
cam peonatos” , finaliza.

Futebol americano em Lençóis

1 ' ^

Da redação

A Diretoria de Es
po rtes e R ecreação  de 
Lençóis Paulista com e
ça 0 ano de 2014 com 
um a nov idade  para os 
fas do futebol americano.

M ais comum nos 
Estados Unidos, o esporte 
que requer muita velocida
de e agilidade vai ganhar

[tustraçlo

espaço entre os lençoenses.
No dia 1® de feverei

ro, sábado, os interessados 
em fazer parte desta nova 
equipe deverão comparecer 
na seletiva que será realizada 
às 15h no campo do Paradâo.

Não será necessá
rio ter conhecimento sobre 
o esporte. O único pré- 
-requisito é trazer chutei- 
ras e ter muita disposição.

CULTURA

Ferozzy Cohen é a personalidade com a cara do Rock’n Roli
O artista lençoense Luiz Fernando Izar busca através do rock melhorar o mundo para torná-lo um lugar mais justo

^Idçi Ibanhcz

Geralmente, quando 
falamos ém rock, logo pen
samos em letras pesadas, 
desvios e muito barulho.

Mesmo com este con
ceito errôneo formado pela 
sociedade, existem algumas 
pessoas que através do rock 
miscam passar mensagens po
sitivas por um mundo melhor.

E o caso do m ú
sico Luiz Fernando Izar, 
filho caçula de José Sa- 
lim Izar e de Julieta Izar.

Luiz Fernando, mais 
conhecido como “Ferozzy 
Cohen”, nasceu em Lençóis 
Paulista no dia 5 de setembro

Apesar de ter nascido 
na cidade de Lençóis, Ferozzy 
conta que ainda não conseguiu 
0 título de cidadão lençoense 
e luta para alcançar este, por 
mérito. “Gostaria muito de ser 
reconhecido como lençoense 
legítimo - pois o sou - e me 
honraria ter isso plenamente 
documentado e reconhecido, 
pois na época do meu nasci
mento minha família mora
va na Fazenda Porto Santa 
Amélia, localizada na Zona 
Rural da cidade de Macatu- 
ba onde fui registrado, sem 
ter meu direito de escolha” .

Experiente, o artista 
goza de excelente saúde e 
mantém um espírito jovial e 
bem humorado. Casado e pai

Ferozzy c em todos os lugares

de quatro filhos, ele lembra que 
desde a época em que vivia na 
fazenda, a música sempre foi 
uma constante em sua vida.

Compositor e cantor 
desde 1972, o roqueiro assu
mido revela que já gravou um 
disco com músicas românticas 
utilizando o nome artístico de 
Fernando Therra. “Fiz shows 
em várias partes do país e 
atualmente me dedico ao

rock nacional”, acrescenta.
G ra n d e s  nom es 

como Elvis Presley, The 
Uniques, Bee Gees. Suggar 
Loaf e Beatles sen iram de 
inspiração para Ferozzy que 
confessa apreciar a boa mú
sica acima de tudo. Além da 
parle musical, ele também 
gosta de praticar motoci- 
clismo e esportes em geral.

A primeira banda que

Casa da C ultura abre inscrições para novos cursos

Na p róx im a s e 
gunda-feira, 20, a Casa da 
Cultura "Prof. Maria Bove 
Coneglian" abre inscrições 
gratuitas de novas turmas 
para os cursos de artes. 
Os cursos oferecidos irão 
abranger todas as idades den

tro das áreas de teatro, dan
ça, artes plásticas e música. 
Os in te ressados devem  
com parecer na Casa da 
Cultura, que fica na Rua 
Sete de Setembro, 934, a 
partir das 8h portando RG, 
CPF, cartão cidadão e um 
comprovante de endereço. 
A taxa sim bólica para a

inscrição são dois livros 
ou dois gibis, que serão 
doados à Biblioteca Muni
cipal de Lençóis Paulista. 
Os cursos são gratuitos e não 
há reserva de vagas As vagas 
serão preenchidas de acordo 
com a ordem de chegada. 
M ais in fo rm açõ es  pelo 
telefone (14) 3263-6525.

Ferozzy Cohen participou foi 
a “Chave Velha". Depois pas
sou pela “Psiu!.. ” e “Grava
tas de Palm Beach”. Hoje em 
carreira solo com sua banda 
“Ferozzy Cohen” - integrada 
por músicos profissionais, en
tre eles alguns lençoenses - di
vulga seu mais recente traba
lho intitulado Ferozzy Cohen 
“ 14” que será lançado ainda 
neste ano com 14 faixas mu
sicais de sua própria autoria.

Através de suas letras, 
0 vocalista se preocupa em 
espalhar uma mensagem de 
paz e amor para todo o seu 
público, ajudado a melhorar 
0 mundo da forma que lhe for 
permitido. “Baseio-me nas 
carências do planeta, o álbum 
Ferozzy Cohen ‘ 14’ promo
ve além da boa música, paz, 
descontraçâo e o franco en
tendimento entre pais e filhos. 
Meu lema é paz aos lares, paz

em todos os lugares”, afirma.
Ele utiliza do seu car

tão de visita - a semelhança 
com 0 ex-vocalista da famosa 
banda de hea\7  metal Black 
Sabbath, Ozzy Osboume - 
para levar o estilo “Life Me
tal” - rock para o bem viver, 
sem violência e sem desvios - 
aos verdadeiros tis de um rock 
limpo, com letras edificantes 
e padrões elevados. “Sempre 
fiii da música e, no entanto, ja
mais tive vício algum. Procuro 
sim, ser uma boa referência 
aos jovens de todas as idades, 
através do meu diálogo fhmco 
e aberto e comportamento sem 
reparos”, explica o cantor.

M as com o nem 
tudo na vida é fácil, Ferozzy 
também enfrenta suas difi
culdades, Ele conta apenas 
com recursos próprios para 
colocar em prática seu tra
balho com melodias que

defendem a luta pela paz.
Em relação ao rock 

nacional, o músico acredita 
que existe uma deficiência 
cultural muito grande que 
envolve as bandas e artistas 
do gênero. “Atualmente, per
dendo e muito para os inter
nacionais, 0 rock nacional não 
passa de um *POPinho’ usan
do alcunha de rock”, desabafa

Segundo ele, na maio
ria das vezes, os interesses são 
apenas comerciais e a visão 
dos empresários é relaciona
da ao valor monetário que irá 
circular Com a venda de discos 
e contratação de shows das 
bandas que se dizem de rock.

Com a certeza de que 
está realizando um trabalho 
de qualidade e com muito 
profissionalismo, Ferozzy 
procura se atualizar constan
temente e se mantém focado 
no seu objetivo de trazer uma 
reflexão social benéfica para 
todos. “Caminharei tranqui
lo pelas sendas da arte, pro
movendo a paz e o amor até 
onde eu possa chegar”, diz.

Luiz Fernando Izar 
reconhece que ser artista não é 
simplesmente utilizar da fama 
para ganhar dinheiro. As pes
soas são diariamente influen
ciadas pelas letras das músicas 
e pelos comportamentos e cos
tumes ditados pelos artistas. 
“Não brinque de ser artista, 
isso é coisa séria, é algo li^do  
com a espiritualidade Cristã, 
Jesus Cristo deve estar acima 
de tudo” , finaliza Ferozzy.

Para conhecer me
lhor o trabalho de Ferozzy 
Cohen, acesse o site www. 
ferozzy.com.br ou entre em 
contato pelo telefone (14) 
9 9778-6858. Quem quiser 
a ju d ar no lançam ento do 
álbum Ferozzy Cohen “ 14”, 
depósitos para: Luiz Fer
nando Izar, Bradesco / CC: 
02745-6 / Agência 2138-5.



6 CLASSIFICADO S

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

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

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

Grajau casa em con- 
truçaona lage mura
da com 2dor sal coz 
wc 76MM mais lOS 
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 15.96O,0OM2- 
-e n tre  os b a ir 
ros jd .S a n ta n a  e 
residencial açai-R$- 
-1.500.000,00-Tofedo 
imóveis- 14 3263- 
0187.
Jardim village - casa 
com 3 dorm,Sendo 1 
suite c/banhelra de 
hldromassagem/sala 
de tv/sala de estar/ 
saia de jantar/cozinha/ 
banheiro social/lavan- 
deria/edícula com 
churrasq ./Banheiro/ 
despensa/garagem 2 
carTOS-R$-400.000,00 
-Toledo Imóveis-(14) 
3263-0187.

Jardim village: sobra
do c/3 dorm.Sendo 1 
suíte c/ctosetebanh. 
Hidrom./Sala de es- 
tar/lavabo/sata de 
jantar/cozinha/des- 
pensa/lavanderia/ 
garagem 3 carros 
co b erta/can il-R $- 
-550.000,00-Toledo 
lmovels-3263-0187 
Jardim itamarati - so

brado com 3 dorm. 
Sehdo 1 suite/sala 2 
am bientes/sala de 
jan ta r/sa la  de tv/ 
escritó rio /lavabo/ 
cozinha/lavanderia/ 
despensa/área de 
lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-550.000,00-Toledo 
imoveis-3263-0187.

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

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

Centro: 1 A.Casa: 03 
dorm./Sala ampta/2 
b an h e iro s/ la van - 
deria/ 2a. Casa: 02 
dorm/sala/cozinha/ 
banheiro/lavanderia/ 
Casa; salão c/chur- 
rasqueira/banheiro 
e cozinha-todas edi- 
ficados no mesmo 
lo te de te rreno - 
-RS-700.000,00 
Toledo imóveis 
-3263-0187.

Jard im  itam ara ti: 
sobrado c/03 dorm. 
Sendo 1 suíte/sala de 
estar/sala de tv/sala 
de jantar/escritório/ 
co zinha/lavab o /2  
banheiros/área de 
lazer com piscina/ 
garagem 2 carros- 
-R$-650.000,00 
Toledo imóveis 
3263-0187.

Jardim itamarati' so
brado com 03 dorm. 
Sendo 1 suíte/varan- 
da/mezaninoAala de 
estar com lareira/sala 
de jantar/banheíro/ 
cozinha/lavanderia/

garagem coberta 2 
carros/com  frente 
para a lagoa- R$- 
400.000,00 Toledo 
imóveis- 3263-0187.

Praia grande Alugo 
apartamento no 
"boqueirão" à 50 
metros da praia. 
Fone: 14 3264 4345 
/3263 1961

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

V end e-se  p a ra ty  
ano 94, cor bordô, 
1 .8 , Á lcool o rig i
nal, com direção, 
t ra v a , a la rm e  e 
ro d as o r ig in a is , 
im pecávell Tratar; 
(14) 99797-4840 com 
fernando.

Minlmototrackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan- 
motos fone 3264 
4345

Biz 125 flex 2014/biz 
100 - 2014 /fan 125 
2014 / fan ISO flex 
2014 /  titan 150 ex 
flex 2014/lead  110 
- 2014/cb300r 2014 
/xre 300-2014/bros 
150 flex 2014 - pagan 
motos fone: 3264 
434S

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

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

Capacete ebf ou II- 
berty aberto ou fe-

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Venditti

14.3263-1676 
14. 9134-7329

R Cel Joaquim Gabriel 643 
Centro - Lençóis Paulista 

m arcos.venditti^hoo.com  br

Saiete Cortez
Psicóloga Clínica

Pon-nr.idu3çjo pol.i FMUSP êin ^pxualidarip Humjtj.i ;• i-',pp(i.i!i7.iç.lo
em Pánico c  Depressão

www.saletc: ; ; tez.com.br
PsIcoterapla Individual Terapia de casal Orientação de Pais

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

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

chado$ 60,00 só na 
pagan motos fone: 
3264 4345

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

Vendo 02 bicicletas 
calo i usada. Uma 
preta aro 20 a ou
tra amarela aro 14. 
Fones: 3264 4345 
/3263 1961.

CG tttan ks 125cc ano 
2002 bom estado 
2.500
F 997975221

Monza ano 9 0 -m e
cânica ok-pneus no
vos • dir. Hidráulica- 
documento ok - fone 
(13)9726-7094

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

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

Ctassic life 2007 flex 
preto trava ■ fs veícu
los - fone (14) 3264- 
3033

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

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

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

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

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

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

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

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

C ourier 1.3 1998 
G prata básico - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direção/vidro/ 
trava • fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

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

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

VENDE-SE

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

CASA MACATUBA 
Rua Alfredo SImIoni, 1-36 
Residencial Azevedo 
Área terreno - 246,40 m̂
R$ 160.000,00

Tratar com Carol: 
(14) 3263 6214

VENDE-SE

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

Tel (14) 99894 6077

CONTRATA-SE
DEPTO. COMERCIAL

com experiência comprovada na área

OFERECEM OS
Salário fixo com registro em 

carteira, mais benefício.
X  ̂ *

mandar currículos para

jorna)(3notíclasdelencoís.com.br

ou entregar na
Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 

Centro - Lençóis Paulista

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

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

Gotf sportiine 2.0 
2011 Flex preto com
pleto • fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

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

Saveiro 1.6 Ce g6 
2014 Okm branca 
completa-fsveiculos 
-fone (14) 3264-3033

Palio week. 1.5 1998 
G verde completo - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Palio fire 2007 flex 
preto completo - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Fiorino l.3  Fire 2012 
flex branca único 
dono - fs veiculos 
- fone (14) 3264- 
3033

Peugeot 307 feline 
2008 g preto comple
to • fs veiculos - fone 
(14) 3264-3033

Kombi 98 branca entr. 
R$ 5.000,00 + 24X r$ 
500,00 -fsveiculos 
-fone (14) 3264-3033

Uno mille way 2008 
b ran co  e n tr . R$ 
3 .000 ,00  + 48X r$ 
499,00 - fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
verm elho entr. R$
6 .500 .00  -f 48X r$
630.00 - fs veiculos • 
fone (14) 3264-3033

Xsara picassoglx 1.6 
2010 Preta entrada 
+ 48x r$ 620,00 - fs 
veiculos - fone (14) 
3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada 4 48x r$ 
590,00 • fs veiculos 
-fone(14) 3264-3033

Kombi 98 branca entr. 
R$ 5.000.00 4 24X r$ 
500,00 - fs veiculos - 
fone (14) 3264-3033

Uno mille way 2008 
b ran co  e n tr . R$ 
3 .000 ,00  4 48X r$
499.00 - fs veiculos- 
fone (14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
verm elho entr, R$
6 .500 .00  4 48X r$
630.00 - fs veículos - 
fone (14) 3264-3033

Xsara picassoglx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8 .000 ,00  4 48X r$ 
839,00 - fs veiculos • 
fone (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Trooper 
2010 prata entr. R$ 
7 .000 .00  4 48X r$ 
815,00 - veiculos- 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada 4 48x r$ 
649,00 - fs veiculos 
-fone (14) 3264-3033

Ecosport xlt 2.0 2009 
Prata entrada 4 48x 
r$ 660,00 - fs veiculos 
-fone(14)3264-3033

M onza gl 95 • 
r$3 .000 ,00  De en
trada 4 48 parcelas 
fixas de r$360 ,00  
com tran fe ren c ia  
grátis • 3264-1613/ 
7834-9576

Bandeirante cab. Du
pla • 1990 -  díesei 
azul - (14) 32643033

P a lio  ex 98  - 
r$3 .000 ,00 De en
trada 4 48 parcelas 
fixas de r$367 ,S0  
com tran fe ren c ia  
grátis - 3264-1613/ 
7834-9576

V e c tra  g ls 94 - 
r$3 .000 ,00  De en
trada 4 48 parcelas 
fixas de r$360 ,00  
c om tranferencia 
grátis - 3264-1613/ 
7834-9576

Hb201.6 2013 3264- 
3 6 4 4 /9 6 1 0 -5 9 6 0  
Shop cars veiculos

Honda biz clOO 2002 
• r$1.200,00 De en
trada 4 36 parcelas 
fixas de r$122 ,00  
com tran fe ren c ia  
grátis - 3264-1613/ 
7834-9576

SERVIÇOS

Simone: Mankure e Pe- 
dlcure (14) 99731-826S 
(Faço Unha Artística)

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locação

Construção
isam ixtrad ing@ yahoo.com .br

0 PAT INFORMA 
OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS

Acompanhante de idoso
Advogado(a) 
Aiudante oiAjudante de confeiteiro / 
confeiteiro
Ajudante de eletricista de au
tos (apenas curso qualificação 
na área)
Ajudante de estruturas me
tálicas 
Almoxarife
Analista /  auxiliar contábil 
Analista /  consultor de tecno
logia da informação 
Analista de exportado 
Analista de produção 
Apanhador de laranja (5 
vaps)
Armador de ferragens e 
concreto
Arquiteto(a) de edificações 
(graduação em arquitetura 
completo ou cursando, deve 
ter portfòlio com os projetos) 
Assistente de vendas 
Assistente social (graduação 
na área completa)
Atendente de balcão (padaria) 
Atendente de balcão (clube) 
Atendente de balcão (sorve- 
terla)
Atendente de balcão (loja de 
assistência técnica)
Atendente de balcão / entre
gador
Auxiliar de comércio / vendas 
Auxiliar de compras 
Auxiliar de cozinha (4 vagasj 
Auxiliar de linha de produção 
(redclagem - feminina sem 
experiência)
Auxiliar de manutenção 
elétrica (técnico em elétrica/ 
eletrônica)
Vendedor(a) (material de 
construção)
Vendedor(a) ramo imobiliário 
Vendedora de boutíque 
Vendedora de confecção 
Vendedor de serviços externos 
(vidraça ria)
Vendedor externo (serviços de 
locação de impressoras) 
Vendedor externo autonomo 
(empresa gráfica)
Vendedor externo e de servi
ços (relacionados à manuten- 
^ o  mecânica)
'^gia florestal (cnh a/c)
Vigia florestal (disponibilidade 
para morar na fazenda /  cnh 
a/c)
Auxiliar de mecânico de má
quinas agrícola 
Auxiliar / técnico mecânico 
(técnico ou tecnólogo em 
mecânica)
Barman
Borracheiro
Caldeireiro de manutenção 
Caldeireiro rrrontador 
Carpinteiro 
Carpinteiro (5 vagas)
Caseiro (serviço para o casal)

Caseiro (casal ou homem 
aposentado)
Cnurrasqueiro
Confeiteiro(a) (deve ter curso 
de qualificação na area) 
Consultor de vendas (empresa 
de limpeza em geral)
Cozinheira (2 vagas) 
Cozinheiro(a) (2 vagas mascu
lina e feminina)
Culdador de idoso 
Cuidador de idosa 
Doméstica (2 vagas)
Doméstica / babá 
Doméstica / faxineira 
Doméstica / faxineira (cozi
nheira)
Doméstica diarista 
Eletncista/auxiliar de eletri- 
cista
Eletricista de caminhão ou car- * 
reta (deve ter curso na área) 
Eletricista de manutenção ge
ral (curso na área e/ou nr 10) 
Encanador industrial 
Encarregado(a) de supermer
cado (2 vagas)
Engenheiro civil 
Estoquista
Garçom (3 vagas - disponibili
dade de horário)
Gerente de loja 
Gerente de loja e supermer
cado
Impressor gráfico
Linha de produção (frigorífico -
masculino)
Mecânico de manutenção de 
autos
Mecânico de máquinas agríco
las (2 vagas)
Mecânico de máquinas
florestais
Motoboy
Motorista carreteiro (cnh e. 
Disponibilidade para viajar) -  
10 vagas
Motorista de caminhão (cnh d y  
Motorista de caminhão / 
carreteiro (cnh e)
Motorista entregador (2 
vagas)
Motorista entregador de gás 
(cnh a/c)
Office boy
Operador de caixa (3 vagas) 
Operador de caixa /  serviços 
gerais
Operador de grua 
Operador de mmi retro-esca- 
vadeira
Operador de telemarketing 
(venda de cursos, vaga femi
nina)
Operador de telemarketing 
(experiência como recupera- 
dor de credito)
Padeiro
Padeiro(a)
Pedreiro (2 vagas 
Pedreiro (S vagas 
Pizzaiolo
Porteiro (3 vagas)

Vagas vàhdas d f  acordo com o p ra to  d rte rm irw do  p tfo  tm p n g a d o r  
Pai.i (.dd̂ ît̂ menio nn ,wi. ;• .K:̂ i.da.PAT b*** pouando;
RG, CPF, C<rteir< de Trabalho, Comprovante de endereço f Numero do PIS 

(par» quem possuir), InformaçÔe»: 114) 3-36^ -̂2500 Rarnin i «w PAI
Rja Cel loaquim GahrrtM, 51 Cttitto
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ENSAIO FOTOGRÁFICO NEW BORN

rhus ica l
9  ^

Venda dè-lnstrumentos Musicais
I

Aulas de violão I Guitarra I Baixo
Viola' I Cavaco

R. Anita Ganibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stbck.musical@hotmail.com

Newborn é o ato cuidadoso de fotografar 
bebês recém-nascidos, entre 3 e  10 dias de vida.

O corpo do bebê ainda está flexível, 
facilitando colocá-lo em posições estratégicas

para serem fotografados.

/

Rua Anita Garíbadi,1083
Centro - Lençóis Paulista 

WWW. cintiafotógrafias.corr
(14) 3263 5184 •V -

facebook. com/cintiafotografiaslp

http://www.saletc
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
mailto:stbck.musical@hotmail.com
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D i i t i  v«z, Justin Blabar foi longe d e m ili . Ao menos é essa a 
v is lo  da policia da Los Angalas, qua, nasta tarça-feiia (14), mobilizou 
14 viaturas para Iram  à m an s lo  da Justin B iaber na cidade em busca 
de qualquer prova que possa Incrim iná-lo no caso do vandalism o com 
ovos à casa do um vizinho, ocorrido na sam ana passada,

^  Da acordo com o sita TMZ, os policiais tém  um mandado
V \V - ’  revistar a residência onde o astro mora nos EUA

a tratam  0 vandalism o, com etido na última sexta (10), como 
crim inoso, Jé que os prejuízos causados pelo ataque

.  w  a  I  ^ b I Idevam  chagar a US$ 20 mll.

M icli:u'l Doii^his Si' |>ri‘|Kir:i |Kir:i i iM‘r o 
herói Momi‘iii-lM»riiii<^;i

Após surpreender o público Interpretando o extra
vagante pianista Llberace, M Ichaal se prepara para assum ir 
mais um papel Inusitado, o do dentista Hank Pym em um 
film e Inspirado no super-heról da M arvel Homem-Formiga.

O astúdio pertencente i  Disney anunciou na última 
segunda-feira (13) que Douglas, de 69 anos, interpretará o 
cientista que cria uma tecnologia capaz de reduzir um homem 
ao tam anho de um Inseto, o que o transform a no Homem- 
-Formlga. Paul Rudd, 44, Interpreta Scott Lang, o alter-ego 
do dim inuto herói da M arvel.

"NflíJ iinii*^iiu‘í <|iii' \o l(:iri:i :i so iiíir ossi' «li/

f  '

t!

kisst'r solu i' iio io  |)ioji'(o
Depois de quase três décadas de estrada, Andreas

K issar Im aginava que tu a  ca rre ira  seguiría  cam inhando  
sam  surpresas, apenas focada como sem pre no Sepultura 
0 m antendo alguns projetos paralelos como uma espécie 
da hobby, t io  som ente para sa divertir. N lo  passava pola 
cabeça do guitarrista de 45 anos um dia voltar a te r aquele 
sentim ento t io  próprio do um adolescente sonhador em  um 
período no qual a música n lo  era trabalho, mas, sim , amor, e 
bastava estar envolvido nela para se considerar realizado. 
M as seu novo projeto, a super banda De La T le rra , form ada 
por integrantes de grupos de grande sucesso na Am érica 
Latina, provou a a le  que sem pre é possível encontrar uma 
nova p a lx lo .

I f u  f í c . n h v  d a  S a n a t i a

"Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito, o ontem 
e 0 amanhi; portanto hoje é o dia certo para fazermos

tudo 0 oue é oreclso"

1

>
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HORIZONTAIS VERTICAIS

9. C iban i frágil, (plural) (S)

I .  PatioBi Ignorantai, rudai. (6)
5. Fixado, (g) 
a. Matai nobra. (4)

ráal
10. Arradio, tímido, (plural) (7)
I I .  Unir. (S)
13, Marcado dominado por poucos vandadorai. 
(plural) (11)
11. Nlo agitado. (5)
l i .  Animal criado garalmanta am rabanhei. 
(plural) (7)
21. Oarènfaia. ( I)
22. Pronoma. (4)
2S. Muthar qu i n lo  aitá sob afalto da babidas 
alcoólicas. ( I )
24. Mulharas qua nasçam na Suécia. (6)

2. Dasfruta dt alguma coisa ou sarvlço, (7)
S, ''Salas" am Inglês. (S)
4. Palé é um des do futabol brasllalro. ( i )
5, Paraonagam do^ tio  do PIca-pau Amaralo", 
da Montairo Lobato. (4)
6. Palxa, (7)
7, Ramédio. (S)
12. Olorlficaçlo. (plural) (g)
14. Tornar Irm io. (7)
15. Raça da gatos, (7)
17. Primalro nomt do nato da Tancrado Na* 
vas. (5)
I I ,  Usado para abanar. (S)
20. Protaga as m ios. (4)

UÉ OirtaMsnlnl TIRINHA DA SEMANA
NOUritMNVAfeeawçee o m/
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(^o*LÓtcopo da § em a n a
Ariei
d§ 21/03 a 20/04
Chagamos igora lo  

auga do primalro ciclo anual, 
qua culmina nasta samana com 
a Lua Chala a qua traz à tona a 
nacassidada da harmonizar as 
quastõas profissionais a amo* 
clonals, E também um momanto 
para você colaborar mais nas 
suas parcerias, buscar alianças, 
buscar a cooparaçlo qua possi
bilita raalIZBçêas Importantes, 
ariano.

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

Aprendizados amoelo* 
nais a asplrítuali estlo am pauta 
nasta momanto para oi tiurinos 
e sa refletam am saus relaciona- 
mantos, na llg içlo  qua possui 
com as pessoas a os ambientai 
próximos a distantes. A continui
dade do movimento retrógrado 
de seu planeta regente, \Anus, 
Indica que ainda h i raavallaçflas 
emocionais a saram faltas.

Lgio
\de 22/07 a 22/08

Nasta momanto, a 
saúda dos leoninos poda estar 
fragilizada a isso é rapraiantado 
aitrologlcamanta na Lua Cheia, 
qua é um momanto qua pada 
consciência da seus hábitos e 
atitudes a como alas s lo  pro
motoras qu n lo  de uma vida 
saudável. E tambám uma sema* 
na importante de definições em 
retaçlo à vida profissional a as 
atividades do sau dia a dia.

Virgem
d0 23/08 a 22/09
Amor e amizade ilo o s  

temas enfatizados nasta samana
aos virginlanos a que estlo sina
lizados na Lua Chala, qua repre
senta 0 auga do atual ciclo, am 
lUe você deve estar mais cianta 
!a suas emoções e sentimentos 

•  antandar também qua o afeto 
qua você recebe é proporcional 
á energia amorosa qua é capaz 
da emanar, virginlano.

GAnieog
V X  de 21/05 a 20/06

A Lua Chala desta sa
mana traz à tona a quastio dos 
racursos a valoras, qua nlo la  
ancarram apenas no dinheiro a
nas finanças, mas no afato a nos 
potenciais a talentos comparti 
lhados, e um axcalanta momtn'
to para você ttr  uma consciên
cia maior da prosperidade a da
abundância, qua s lo  anarilas

3ua dependam da gratldlo a 
a ganarosidada, geminlano.

,Cinc«r
de 21/06 a 21/07

Uma samana multo 
espacial, já qua taramos a Lua 
Chala qua ocorrerá am sau signo, 
0 auga da um delo Iniciado no 
primalro dia do ano a qua tam a 
var com saus ralactonamantos a 
parcerias. Dava ficar mais claro 
qual sua Identidade nas ralações 
a como poda s tr  astabalacida 
uma harmonia entra a Indivtdu* 
alldada a o vínculo emocional 
profundo qua suas ralações.

Caça Palavras

Libra
de 23/09 a 22/10

Momanto da Lua Chala, 
qua é a fase mais importante do 
atual cicio a qua para os librianos 
rapraianta o ápica das quastõas 
domésticas a familiares que tém 
sido vlyencladas desde o Inicio de 
2014. E um momento Importante 
para as quastõas da carreira, do 
dasanvolvimanto profissional e 
da necessidade da astar amocio- 
nalmanta envolvido com aquilo 
qua você faz.

A  ^ E ico rp llo  
&ÍÊÍ̂ de 23/10 0 21/11

Embora o atual mo
manto ividancle aprendizados a 
informações, é Importante qua

Dl
do coraçlo. Por Isso, n lo tanta 
racionalizar o qua á da ordem do

você reconheça qua os ansina
I I  ,
f  Isso, n lo ts 
ua á da ordan

IÇIO
aos ensinamentos qua a vida 
lha propõe nassa momanto a 
astaja mais atento à sua Intulçlo 
a sensibilidade, ascorplano.

mantos mais Importantes vêm
*or í( 
qua

sentimento. Abra o sau corado

d917/01 a 24/01

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Momento multo signi- 
ficitivo, que deve compreender 
a Importância de cooperar e da 
como Isso poda gerar prosparl- 
dada. i um momanto onda você 
dava astar consciente da um 
novo uto am relaçlo aos saus ta
lentos e das pessoas com quem 
você poda astabalecar um alo 
amoclonal. Sa Isto for positivo 
a todas as pessoas envolvidas, 
a prosperidade reinará.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Faia lunar chala, o 
momanto mais Importante do 
atual cicio a que remete aos ra
lado namantoi ■ ao modo como 
você expressa sua Idantidada 
nelas, t um balanço antre as na- 
ceiildadai Individuais das suas 
ralaçõai e uma faia axeaiante 
para você compreender como 
aquilo qua vivau na Infância In
fluencia a manalra como você 
se relaciona, caprlcorniano,

Aquário
de 21/01 a 19/02

Providência divina, iel 
de iç lo  e reaçlo, mérito espiri
tual. O momanto atual enfatiza 
0 momanto da colheita, da qua 
você estará agora racabando o 
qua plantou not últimos me
sas, aquarlano. i um momanto 
Importante para você valorizar 
a IntarlorlzBçlo, a raflexio o a 
asplritualldada. qua slo  ener
gias multo enfatizadas nesta 
samana, aquarlano.

4̂ d e  20/02 a 20/03
A Lua Chala desta se

mana racal sobra o setor afetivo 
dos pisclanos a traz ê tona a i 
quastõas ligadas aos santiman* 
tos, è relaçlo com crianças, è 
axp ra is lo  da criatividade a, 
também, ês amizades. E um 
momanto importante para você 
buscar o equilíbrio entra amor, 
amizade, projetos t  Interesses 
pessoais a aquelas onda outras 
pessoas estejam envolvidas.

A U N 1 F 0 R M E M U F Y 1 Z
Palavras Para Encontrar:

B R C T V A M 0 C H 1 L A C V
1 A z F A L V T u F J 0 Q A A GtZ

LIVRO
F L B R K D e A z A H X R R Q MESA

B U B A 8 8 Q 0 c P X 1 1 H N CARTEIRA
RÉGUA

K N W Q 0 Q E N R U E E Y 0 8 AGENDA

C 0 M U u X 0 E M T 0 L R R P TESOURA
BORRACHAz c R L 0 J N 0 R A 1 X 0 V J
CANETA

1 A M B 0 R R A C H A Y 8 1 S AUJNO

Q D N E L R C N 1 H 1 L 8 L Q PROFESSOR
MOCHILA

H D H M 8 H L Y 8 T V Q E A F UXEIRA

C A X C B A A e 1 M Y K F U W CADEIRA
UNIFORME

Y A T e N A C w T J Y F 0 Q c
V A R 1 e X 1 L C A Y P R t Q

H Y 0 X 0 L X C 1 K H K P R N
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Apresentação do Grupo Toke Novo na 
Choperia Quinta Santa Cecília em Lençóis

O Estilo Lençóis desta semana está mais do 
que especial. Começamos o ano com fotos incríveis dos 
nossos queridos leitores que tanto nos prestigiam.

O grupo Toke Novo, integrado por músicos lençoenses 
que trazem o melhor do samba e pagode, fez show no dia 
12/01 na Choperia Quinta Santa Cecilia em Lençóis Paulis
ta. A apresentação foi um sucesso e a imagem já diz tudo.

Também acompanhamos o aniversário do Ruan 
Pablo, filhindo da Vânia Regina, que completou 4 aninhos 
no dia 09/01. Seu pai Gú ficou todo orgulhoso. Parabéns!

Parabéns também para a Livia (ll/01)e Ana Luiza (12/01) 
que comemoraram ao lado da família o 1̂  aniversário, e ao novo 
casal Carina e André peta cerimônia realizada no dia 10/01.

Sâo momentos inesquecíveis eternizados nas fo
tos que 0 Notícias de Lençóis faz questão de divulgar.

Carina c André no casamento realizado 10/01/2014

RUAN
4T

CL

9a

Ruan Pablo comemorando com seu pai Gú
09/01/2014

Ana Luiza comemorou seu 1" aniversário
dia 12/01/2014

I
Ana Beatriz 1 Ano Brenda 11 meses Laura 9 meses

Livia comemorou seu 1® aniversário dia 11/01/2014 Matheus 6 meses Leticia Gabriely 9 meses

ânhersaiianlres Oa Semana

4

Claudia Nunes 18-01 Fran Malagi 20-01 Ivan Bormaister 21-01 Jeffcrson Souza 21-01 Maisa Souza 21-01
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"Nós lemos o Notícias de Lençóis"

A n o r é  e  M a t h e u s  - S e
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