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Parece gripe, mas pode ser tuberculose
Dhruígaĉ o

Tosse com expectoração de catarro por mais de duas semanas, pode ser tuberculose

ntre os dias 5 e 22 
de novembro, as 
Unidades de Saúde 

do município de Lençóis 
Paulista darão início à 
campanha para detecção 
de casos de tuberculose 
na cidade. A iniciativa vai 
de encontro às dificulda
des que a população ain
da possui para diferenciar 
simples casos de gripe de 
um quadro mais grave 
acarretado pela doença.

Enfermeira da Vigi
lância Epidemiológica de 
Lençóis Paulista, Josíane 
Maria de Souza destaca a

importância da campanha: 
"Através dela temos a pos
sibilidade de identificar ca
sos de tuberculose ainda 
no começo, dando início 
ao tratamento o quanto 
antes. Por ser uma doen
ça de fácil transmissão, 
essa possibilidade se tor
na fundamental".

Tosse por mais de três 
semanas, acompanha
da ou não de febre no 
final do dia, suor notur
no, falta de apetite, per
da de peso, cansaço ou 
dor no peito são alguns 
dos sintomas da doença.

Transmitida de pessoa a 
pessoa, pelo ar, ela tem 
cura desde que tratada 
adequadamente e por um 
período mínimo de seis 
meses, sem interrupções.

Hoje, a rede pública de 
saúde oferece toda a as-

*  •sistêncía necessária aos 
doentes, desde o exame 
de baciloscopia, responsá
vel por detectar a tuber
culose, até o acompanha
mento médico ao longo de 
todo tratamento.

Neste ano, Lençóis Pau
lista já registrou 17 casos 
da doença.
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Colaboração. Grupo Lwart U Dia de Fazer o Bem” arrecada 

mais de 2 mil litros de leite

Voluntários em ação de entretenimento com os idosos no Asilo

o último domingo, os 
colaboradores do Gru
po Lwart, juntamente 

com outros voluntários reali
zaram diversas atividades em 
prol da comunidade, no "Dia 
de Fazer o Bem".

A iniciativa, já tradicional 
em Lençóis Paulista, coor
denada pelo Programa de 
Voluntariado Empresarial do 
Grupo Lwart, faz parte do 
calendário anual da empresa 
desde 2007 como ação de in
centivo ao voluntariado e ci
dadania entre seus colabora
dores e a comunidade local.

Uma das principais ati
vidades do "Dia de Fazer o

Bem" foi à arrecadação de lei
te em prol à Rede de Comba
te ao Câncer, feita nos super
mercados da cidade, e que 
arrecadou um total de 2.216 
litros de leites.

Segundo a coordenadora 
da Rede de Combate ao Cân
cer, Ângela Silvana Fermino, a 
ajuda de toda a comunidade 
é essencial para o desenvolvi
mento de nossos pacientes.

"Atualmente a Rede do 
Câncer, atende 203 pacien
tes, e todo esse leite, supri 
nossas necessidades durante 
um mês. A Lwart também, 
nos ajuda com uma deter
minada quantia em dinheiro.

para que possamos comprar 
alimentos para os pacientes. 
Estamos muito felizes com 
a quantia arrecadada, só te
mos que agradecer a toda à 
população que contribui com 
o Dia de Fazer o Bem". Decla
rou Ângela Fermino.

A data contou também, 
com atividades de entrete
nimento no Asilo "Lar Nossa 
Senhora dos Desampara
dos" que atendeu cerca de 
90 idosos, e ação de cons
cientização ambiental e lim
peza nas margens do Córrego 
da Prata, que recolheu, cerca 
de 1 tonelada de lixo nas mar
gens do Córrego.

Associação dos Engenheiros fará eleição 7° Desafio da República Lençóis

para escolha de presidente de Bike na Cuesta abre inscrições

A Associação dos En
genheiros de Lençóis 
Paulista, realizou há 

algumas semanas, reunião 
entre seus membros de dire
toria, para acerto dos últimos 
detalhes da próxima eleição, 
que definirá a nova diretoria 
da associação. A eleição, que 
ainda não possui data defini- 

X será divulgada em publi
cação de edital.

A Associação dos Enge

nheiros foi fundada no ano 
de 1968, porém se man
teve paralisada em seus 
trabalhos por um período 
de 16 anos, e reativada há 
aproximadamente 6 anos.

A atual diretoria é presi
dida pelo engenheiro Cézar 
Sampaio, e composta por 
aproximadamente 12 mem
bros, entre, conselho delibe
rativo e diretoria executiva.

Desde sua formação, a

Associação dos Engenhei
ros tem como principais 
objetivos defender os in
teresses da engenharia, 
da arquitetura e de seus 
profissionais, além de pro
mover estudos técnicos e 
debates sobre questões 
públicas que afetem a co
munidade, solucionando 
assim os problemas. A As
sociação dos Engenheiros 
presta ainda assessoria.

orientação e trabalhos a 
população carente. Presta
ção de serviço, que na maio
ria das vezes, a população 
não sabe da existência.

Entre os membros da 
associação estão: enge
nheiros, arquitetos, agrô
nomos e profissionais de 
área técnica. A atual sede 
da associação esta localiza
da à Rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 637- centro.

Já estão abertas as inscri
ções para o 7** Desafio 
da República Lençóis de 

Bike na Cuesta, que será re
alizado no dia 15 de novem
bro, na Cuesta de Botucatu 
e Pardinho. Com trilhas de 
intensidade média e forte, 
o circuito é destinado para 
ddistas condidonados e que 
tenham equipamentos de 
proteção individual, como 
capacete e luvas.

As inscrições poderão 
ser feitas na secretaria do 
Ginásio Antonio Loren- 
zetti Filho (Tonicão). As 
adesões custam 50 reais, 
incluindo o transporte até 
a cidade de Botucatu.

O 72 Desafio da Repú
blica é realizado pela Equi
pe Bichos do Mato, com o 
apoio da Associação Len- 
çoense de Cicloativismo e 
empresas privadas.
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Bens do G rupo Z ilor vão a leilão trabalhista
AGENDA

ditai de leilão trabalhista 
divulgado ontem trouxe 
a publico o leilão de al

guns bens das Usinas Barra

Grande de Lençóis Paulista, 
Usina São José de Macatu- 
ba. Escritório Central da Zilor 
(Rua Quinze de Novembro), e

outros que estão no Aeroporto 
Municipal de Lençóis Paulista, 
todos pertencentes ao Grupo 
Zilor de Lençóis Paulista.

Hoje
máxima 28^

Diretoria de Esporte promove curso de 
capacitação para técnicos de basquetebol

mínima 22 2

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

ntre os dias 26 a 28 de 
outubro, a Diretoria de 
Esportes, em parceria 

com a Lwart e Lutepel, traz 
para Lençóis Paulista o curso 
de Basquetebol para técni
cos, professores, estudantes 
de educação física e atletas da 
modalidade, com o professor 
André Germano, coordena
dor técnico das categorias de 
base da Confederação Brasi
leira de Basquetebol (CBB).

A abordagem do curso 
vem de encontro ao trabalho 
que é realizado pela Diretoria 
de Esportes de Lençóis Paulis
ta nas escolinhas de Basque
te, que têm se preocupado 
com a formação de base das 
equipes compostas por ado
lescentes de 12 a 16 anos.

Na sexta-feira, acontece
rá uma palestra, a partir das 
19h, na Câmara Municipal, 
que abordará temas como

metodologia de trabalho, 
planejamento de treinos e 
a experiência do professor 
André junto à CBB. Sábado 
e domingo, acontecerão as 
aulas práticas, ministradas 
no Ginásio Antonio Loren- 
zetti Filho (Tonicão).

As inscrições são limita
das, gratuitas e podem ser 
feitas diretamente na Direto
ria de Esportes ou pelo telefo
ne (14) 3264-1444.

Oficina: Introdução a 
história do cinema

Dia 26 de Outubro ás 18h 
Com Marcelo Lyra (Projeto

Ponto Mis)
Local: Casa da Cultura 
Inscrições gratuitas na 

Casa da Cultua

Virgem aos 40.com
Dia 27 de Out. às 19h e 21h 

Local: Casa da Cultura 
Indicação: 12 anos 

Informações: Casa da Cultura 
-(14) 3263-6525

Os falecidos de Nelson -  Ga. 
Teatral "Atos & Cenas"

Dia 28 de Outubro às 20h 
Local: Espaço Cultural "Cida

de do Livro"
Indicação: 16 anos -  Ingres

so: R$10,00 (antecipado) 
Informações: (14) 3263-3123

Bruna Marquezíne 
é a nova namorda

de Neymar
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D isputa de valores

Por aqui, as elei
ções podem até 
ter terminado, mas 

na cidade de São Paulo, 
maior centro econômico 
do pais, a corrida eleito
ral continua a incomodar. 
Incomoda porque seu ob
jetivo não é levar o povo 
ao centro do discurso, e 
sim as falhas e convicções 
dos adversários. Incomo
da porque os candidatos 
decidiram que caminhar 
sob a tênue linha que 
separa Estado e Religião 
pode ser mais proveito
so do que qualquer com
promisso com ostvalores 
democráticos e a socie
dade paulistana.

Historicamente, a de
mocracia moderna ga
rante que o exercício da 
cidadania poKtíca inde
pende das crenças reli
giosas de cada um, pres
supondo que um governo 
deve prezar pela impar
cialidade ao se posicionar 
frente diferentes Igrejas; 
a liberdade religiosa e o 
respeito mútuo são os va
lores a serem alcançados. 
As eleições deste ano, no 
entanto, nos apresenta
ram uma situação singu
lar mediante esse ideal. 

No primeiro turno das

eleições em São Pauto, a 
ligação de Celso Russo- 
mano com a Igreja Uni
versal do Reino de Deus 
já roubava a cena. Fora 
da disputa, ele deu lugar 
a José Serra e sua clara 
aproximação com lide
ranças da Igreja Católica, 
que, como poucas vezes 
se viu, dirigem elogios 
ao candidato tucano, 
enquanto se mantêm 
alheios ao seu adversá
rio, Fernando Haddad.

Pode ser difícil prever 
até que ponto tal situa
ção terá influência sobre 
a decisão dos eleitores, 
mas o sinal de alerta está 
ligado. Antes de tudo, 
precisamos estar cientes 
de que a mistura desses 
dois mundos se choca 
com a diversidade cul
tural e a pluralidade de 
vozes tão importantes 
na democracia. São Pau
lo sem dúvidas abriu um 
precedente. Cabe a nós 
escolhermos se para o 
bem ou para o mal.

Ana Carolina Costa é 
Jor natista do Notícias de 
Lençóis e cursa o 3^ ano 
de Comunicação Sociai, 
com habiiitaçõo em Jor- 
naíismo, na UNESP.

PRA QUEM ACHOU QUE O PORCO ESTAVA CAINDO • ••

Editorial

Emblemática. Talvez 
essa seja a palavra 
mais adequada para 

definir a condenação de 
José Dirceu, ex-chefe da 
Casa Civil do governo Lula, 
pelos crimes de formação 
de quadrilha e corrupção 
ativa. Se por um lado a de
cisão assinala um marco na 
história do Supremo Tribu
nal Federal (STF), ela tam
bém coloca sobre o antigo 
chefao a égide do homem 
que foi de mocinho a vilão, 
perpassando alguns dos ca
pítulos mais importantes da 
história brasileira.

Líder estudantil, prisio
neiro de "guerra", exilado 
político, fundador do PT, 
ministro e corrupto. Esse foi 
0 caminho percorrido por 
José Dirceu até o come
ço desta semana, quando 
teve seu nome colocado, 
definitivamente, ao lado 
de José Genoíno, Delúbio 
Soares e Marcos Valério 
como o cabeça daquele 
que é apontado pelo jornal 
The New York Times como 
o Watergate brasileiro.

O caso pode não ter 
derrubado um presiden
te, como 0 famigerado es

cândalo americano, mas 
tirou do trono certezas que 
acompanharam toda uma 
geração de militantes e sim
patizantes que apostariam 
tudo na inocência de seus 
líderes. Apostariam, por
que, hoje, a semente que o 
PT tanto lutou para semear 
já não existe. O "Mensalão", 
acima de tudo, minou a 
crença naqueles que diziam 
querer ser o diferente.

Ainda podemos ouvir as 
betas músicas do carrossel. 
Seu rodopio alucinante, no 
entanto, não permite que 
nos concentremos nas be

las palavras e acordes pro
feridos por aqueles que 
pareciam tentar mudar o 
mundo. O deprimente fim 
de José Dirceu é o símbolo 
da sensação de entorpeci
mento que acometeu tan
tos brasileiros e, por hora, 
parece ter lhes suscitado ao 
menos o desejo de justiça.

Resta saber até que 
ponto a decisão do STF 
realmente muda alguma 
coisa. Como bons brasi
leiros (ou maus?), espera
mos pelos próximos capí
tulos. Mas, por favor, sem 
novas Carminhas.

Colunista da Semana

O tá v io  F ra b e tt i

Quem é o culpado:

Parece inacreditável. 
Mas aconteceu. No 
domingo, dia das 
eleições, Luciana Lucas, 

moradora de Bauru (40 
km de Lençóis) foi votar 
acompanhada de um ami
go. Quando chegaram, 
esse amigo que a apoia
va, soltou do braço dela 
para pegar os documen
tos da senhora. Foi nesse 
momento que Luciana se 
desequilibra no "mar" de 
santinhos e cai. é interna
da com fratura no quadril 
e no fêmur e no dia seguin
te morre com tromboem- 
bolia. Repito a pergunta. 
Quem seria culpado?

Em primeiro lugar, dis
tribuir santinhos depois 
das dez horas da noite da 
véspera da eleição é con
siderado boca de urna, 
portanto crime eleitoral. 
Assim, para ninguém cor
rer 0 risco de serem pegos 
peta Polícia Militar, que faz 
rondas na madrugada, os 
santinhos são despejados 
a esmo até as dez. E aqui 
entra o jogo do empurra- 
-empurra entre Justiça 
Eleitoral, partidos e polí
cia. O discurso é padroni

zado e parece que foi escri
to por uma só pessoa. Todos 
entendem que é preciso 
tomar uma solução, que a 
situação chegou a um pon
to crítico, que necessitam 
intensificar a fiscalização 
e a punição, mas que para 
isso necessitam de estrutu
ra e muito blá blá blá. Uma 
possível solução levantada 
seria a limpeza das ruas pró
ximas às escolas no dia do 
pleito, como isso bastasse, 
já que há santinhos espa
lhados pela cidade (não há 
maneira de limpar a cidade 
inteira) e as pessoas não es
colhem lugar para cair.

O mais grave de tudo 
isso é que precisou esperar 
um ser humano morrer para 
que algo despertasse a aten
ção. A única atitude tomada 
até agora foi do promotor 
eleitoral de Bauru que requi
sitou fotos do atendimento 
médico da senhora e demais 
fotos da eleição publicadas 
por um jornal na tentativa 
de encontrar os supostos 
culpados pela identificação 
dos santinhos. Vocês acham 
mesmo que alguém será cul
pado? Como Incriminar um 
ou outro se havia dezenas

de santinhos diferentes? 
O mais deprimente foi ler 
o depoimento do senhor 
candidato Ricardo Olivei
ra (PTB) que colocou tam
bém a culpa dessa ava
lanche de santinhos no 
eleitor, que seria respon
sável por alimentar essa 
prática, já que muitos 
escolhem os candidatos 
em cima da hora, pegando 
os papéis que encontram 
no chão. Será que a popu
lação é alienada e todos 
votam pegando santinhos 
no chão? Ou o nobre can
didato falou uma boba
gem enorme e atribuiu ao 
povo, por tabela, a morte 
da senhora? Seguindo sua 
lógica, se não houvesse 
eleitores indecisos, não 
havería santinhos e não 
haveria morte. Portanto, o 
senhor Ricardo nomeou o 
povo como um dos culpa
dos. O mesmo povo que 
não 0 elegeu. Ao menos 
um ponto feliz na trágica 
história, não acham?

Otávio frobettf curso 
o ano de Comunicação 
SochI, eom habiiitaçõo em 
Jomaiismo, na UNESP
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Brasil em foco
Fonte‘ EstxUoOnhnê

Comércio faz esforço para consumidor limpar nome,
mas calote continua alto

Bancos e lojas fazem 
um esforço inédito para 
renegociar dívidas de 
inadimplentes, os juros

básicos do País estão no 
menor nível da história e 
parte dos brasileiros tro
ca dívida cara por barata.

Mesmo assim, a expecta
tiva é de crescimento mo
derado de vendas para 
este fim de ano.

Salário pode subir até 3 vezes com estudo
Mais estudo, mais renda. 

Essa lógica permanece arrai
gada no imaginário brasilei
ro como algo inquestioná
vel. Porém, a desigualdade 
traduzida na diferença sala

rial entre os níveis de instru
ção vem caindo há duas dé
cadas. O abismo maior está 
entre os que concluíram o 
ensino superior na compa
ração com os que só estu

daram até o ensino médio. 
Ter diploma universitário 
garante uma renda 167% 
maior ante o último ciclo 
do ensino obrigatório (en
sino médio).

Onda de blecautes coloca segurança do sistema
nacional de transmissão em xeque

A sequência de blecautes 
que atingiu o Brasil nas últi
mas semanas levantou sus-

sistema nacional de transmis
são. Neste ano, já foram 63 
cortes. Só entre os dias 15 de

ram 14 desligamento. em 
rias regiões. Os blecautes oo-̂  
últimos 30 dias foram 153%

peita sobre a segurança do setembro e 15 de outubro, fò- maiores que os de 2011.

Prévia da inflação sobe 0,65% em outubro, segundo IBGE
A inflação medida pelo 

(ndice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
- 15 (IPCA-15) registrou 
alta de 0,65% em outu
bro, após subir 0,48% em 
setembro. O resultado,

divulgado na sexta-feira 
(19) pelo IBGE, ficou no 
teto das estimativas dos 
analistas do mercado fi
nanceiro consultados 
pelo AE Projeções, que 
esperavam inflação en

tre 0,50% e 0,65%, com 
mediana de 0,59%. Com 
o resultado anunciado 
hoje, 0 IPCA-15 acumula 
taxas de 4,49% no ano e 
de 5,56% em 12 meses 
até outubro.

Após dez anos sem lançamentos, SP ganhará 12 hotéis
Após uma década de 

estagnação causada por 
crise de superoferta, o se
tor hoteleiro da cidade de 
São Paulo finalmente vol

tou a crescer. Doze hotéis 
serão lançados na capital 
paulista até o fim do próxi
mo ano, segundo previsão 
do Sindicato da Habitação

de São Paulo (Secovi-SP) 
O número representa 10% 
dos cerca de 120 hotéis de 
grande porte que operam 
hoje na metrópole.

Lei libera R$ 381 milhões para combate a calamidades
0  presidente do Con

gresso Nacional, José 
Sarney, autorizou na 
sexta-feira (19) a abertu

ra de crédito extraord i
nário de R$ 381 m ilhões 
em favor do M inistério 
da Defesa. Os recursos

serão destinados a ações 
de apoio a comunidades 
afetadas por desastres 
ou calam idades.
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Joanin é sapateiro há mais de setenta anos
Um dos mais fam osos profissionais de Lençóis Paulista, ele é um dos legítimos representantes da profissão na cidade

Cfc orno poucos, João 
P a s c h o a l in o t t o ,  

' mais conhecido 
como Joanin, transfor
mou sua vida em exem 
plo. Com oitenta e nove 
anos de idade, dos quais 
mais de setenta dedica
dos à sapataría, ele co
leciona histórias e faz 
questão de afirm ar o 
quanto foi prazeroso ter 
tido a oportunidade de 
fazer tudo que sempre 
quis. M orador de Len
çóis Paulista há quarenta 
e cinco anos, ele não só 
escolhei; a cidade para 
criar seus filhos, netos 
r bisnetos, mas também 
encopitrcu nela o respei
to dos m uitos clientes 
e amigos que fazem do 
sapateiro um dos mais 
antigos e queridos pro
fissionais em atividade 
no m unicípio.

João Paschoalinotto 
nasceu na Pratânia. Lá 
ele viveu um dos m o
mentos m ais d ifíce is  de 
sua vida, quando um 
surto de m eningite  lhe 
im pôs, aos dezenove 
m eses de idade, a p er
da dos m ovim entos de 
suas pernas. A q u ilo  que 
poderia ser um em p eci
lho, no entanto, não foi 
capaz de detê-lo . Su p e 
rando todas as d if ic u l

dades e encontrando 
no trab alh o  sua m aior 
fonte de realização, ele 
fez questão de escrever 
sua própria h istória , 
m arcada por superação 
e a legrias.

Joanin foi funileiro, 
seleiro, vendedor de 
m adeiras e sardinha, 
prestou serviços para 
quatro im portantes usi
nas açucareiras da re
gião e aprendeu sozinho 
a costurar bolas de fu te
bol. Mas foi como sapa
teiro que ele construiu 
grande parte de sua his
tória, alçando o ofício  a 
um im portante lugar em 
sua vida. Lugar que ocu
pa até hoje: "Só abando
no minha profissão se eu 
morrer. Graças a Deus, 
gosto de trabalhar. Ja 
mais conseguiría ficar 
parado dentro de casa", 
afirm a Joanin.

Em um pequeno espa
ço localizado no número 
858 da Rua 28 de abril, 
o sapateiro criou fama e 
se firm ou como um dos 
m ais tra d ic io n a is  e co 
nhecidos p ro fiss io n a is  
de Lençóis Pau lista. S i
tuação  que só foi p o s
sível graças a uma d e 
cisão  que João tom ou 
anos atrás, quando a in 
da v iv ia  em A re íó p o lis

e decid iu  p artir para a 
nova cidade em busca 
de m elhores o p o rtu n i
dades para sua fam ília. 
Fam ília  que, hoje, re
úne a im pressionante 
m arca de seis filhos, 
nove b isnetos e tantos 
netos que o patriarca 
fica até confuso na hora 
de co n tab ilizá -lo s.

Ativo, alegre e dedica
do, João Paschoalinotto  
carrega consigo  tantas 
h istó rias e lem branças 
que não é raro ele ter 
algo a contar sobre pes
soas da nossa fam ília  
que nós m esm os sequer 
conhecem os. Na ve rd a 
de, o sapateiro  Joan in  
acom panhou de perto 
o crescim ento  de Len
çóis Paulista e, com ele, 
gerações de lençoenses 
que recorreram  ao seu 
trabalho , lhe ga ra n tin 
do uma in fin id ad e  de 
fregu eses ao longo dos 
anos. S itu ação  da qual 
tem m uito orgu lho: "Eu 
sem pre tive  m uita fa 
c ilid a d e  para arrum ar 
c lien tes. Tanto que, até 
hoje, todo dia tem  a l
guém  me procurando. 
Trabalho  de segunda a 
sábado, e em alguns do
mingos chego a ficar na sa- 
pataria durante a manhã".

A ded icação  de Jo-

Edson CorreU/Notfcias de Len

O sapateiro se mudou para Lençóis Paulista há quarenta e cinco anos

anin não fica restrita 
apenas aos seus c lie n 
tes. C o lab o rad o r com 
prom issado, sua par
ceria  com  in stitu içõ e s 
len ço enses tam bém  re
vela um pouco de quem 
é essa figura  tão q u e ri
da. Doando sapatos que 
as pessoas e ve n tu a l
m ente abandonam  em

seu estabelecim ento , 
ele é o responsável por 
boa parte dos d o n ati
vos que chegam  às ig re 
jas e o asilo  da cidade: 
"Eu gosto de ajudar os 
outros, me sinto ótim o 
com isso".

Hoje, vivendo com 
o filho caçula, a nora 
e dois netos, João Pas

choalinotto não escon
de a realização diante 
de tudo que conseguiu 
realizar, sem se privar de 
nada, por maiores que 
fossem as dificuldades: 
"Graças a Deus fui muito 
feliz na minha vida. Sem 
pre trabalhei, gostei do 
que fazia e tive o carinho 
de m ilhares de am igos".

Atleta Paraolímpico 
Yohansson Nascimento 
estará em Lençóis hoje

Yohansson é recordista mundial nas provas de 100 e 400m

Lençóis Paulista re
cebe nesta quarta- 
-feira o atleta pa

raolímpico Yohansson 
Nascimento, medalhis
ta de ouro dos 200m 
rasos T46, nas Parao- 
limpíadas de Londres 
2012. O atleta fará uma 
palestra para alunos da 
rede estadual, na Câ
mara Municipal, a par
tir das 9h. O tema do 
encontro é a importân
cia do esporte na reabi
litação do ser humano.

Yohansson nasceu 
sem as duas mãos e 
iniciou no atletism o 
em 2005, com 17 anos 
de idade. O atleta de 
M aceió ficou conhe
cido nacionalm en
te após ter ganhado 
a medalha de ouro e 
pedido a noiva Tha- 
lita em casam ento, 
diante das câmeras. 
Yohansson Nascim en
to detém os recordes 
m undiais nas provas 
de 100 e 400m.
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Local:
LIons Clube de Lençóis Paulista
Av Padre Saiústio Rodrigues Machado, 895

CASA ABRIGO 5
AMORADA I

Centro de Reabilitação Oral de Implantes

CROI

Dr. Alexandre Rayes
C R O SP: 73832

Dr. Paulo D. Ribeiro Junior
C R O S P  56806

çi

R: Cel. Joaquim A. Martins, 344 - E-mail: croi Ip^íholmailcom - (14) 3264-4695
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SOCIAL
O aniversário solidário do empresário Edson 

Agnetlo,foi mais uma vez, exemplo de solidariedade 
e alegria. Os convidados compareceram e 
também contribuíram com suas doações 

para o Lar dos Velhinhos e Casa Abrigo Amorada. 
Confira quem esteve presente e também os 

casamentos e aniversários da semana.

Seja o aniversarianl0^ 
da próxima sem anal

Envie-nos sua foto para
|oniaKtootÍfllB»d«leiieols.comar

NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Cfnttd Fotograhas Edson Correia/Noticias de Lencois

Dorival e Carla uniram-se em matrimônio no último 
dia 13, na Capela Santo Expedito. Felicidades ao casal!

CIntia Fotofirahds

Parabéns para pequena Barbara pelo aniversário 
comemorado no dia 12 no Buffet Espaço Kids

Edson Correía/Notlcías de Lençóis

Cintia Fotografias V

0  casal Luciana e Alcides uniram-se em matrimônio no 
último sábado. Os familiares desejam felicidades!

Edson Correid/Noticias de Lencois

Edson Agnello que aniversariou ontem com o filho Erico

Edson Correla/NoOcias de LênçAis

t o

Carolína comemorou seus 15 anos no último dia 12
na danceteria Vip. Parabéns!

Pnsola Cdrvatho/Noticias de Lençôts

Edson Agnello e Edson Correia

Edson Correia/Notícias de Lençóis

Díego, Erico, Galdino, Edson e Gregory Inês, Edson, Silvana, Salete e Lena Isabela, Edson e Priscla

Edson Correia/Noticias de Lencóts Edson CofretBj Correia^NoOcias

Karol, Isabela, Leonardo, Edson e Nando Lena e Cremoso Marcão e Seu Zé da Silva

Edson Corrcti/Notfcies de lençóis Edson Corrcja/Notlcias de Lencóis Edson Correid/Notfclas de Lei

Inês e Silvana Os churrasqueiros Everaldo e Adriano A animação ficou por canto do cantor Nando Miranda

Informe Informe

f ATto<l>»io:

VIVER
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REVER Mercede.s-Benz

P  m aior encontro nacional de ônibus e caminhões
antigos junto sua evolução tecnológica

10 e 11 de Novem bro
Praça do Memorial

América Latina
Informações:
www.prim eiroclubedoonibusantigo.com

http://www.primeiroclubedoonibusantigo.com

