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Festa dos Padroeiros em  
Alfredo Guedes vai até domingo

Edson Correia/NotTcBrte Lencôi

Na noite de ontem, 
teve início a tra
dicional Festa em 

Honra ao Senhor Bom Je
sus e São Benedito, no dis
trito de Alfredo Guedes. 
Durante os quatro dias de 
celebração, o evento con
tará com uma parte litúr- 
 ̂ e outra festiva, aberta 

a toda comunidade.
Hoje, a partir das 19h30, 

a Capela Senhor Bom Jesus 
recebe a missa com presen
ça dos Padrinhos de Missa; 
da mesma forma que ama
nhã, a partir das 18h. Nes
te sábado, ainda haverá 
um Jantar com churrasco 
completo, apresentações 
dos grupos de dança Stre
et Star e Arte Éseta, além 
de música ao vivo com a 
Banda Namp.

No domingo, último 
dia da celebração, às lOh, 
ocorre a missa celebrada 
pelo Arcebispo Dom Mau
rício, seguida da procissão 
dos Padroeiros e de um al

Claudío Boso ajuda a organizar o evento há mais de 30 anos

moço. No período da tar
de, a população também 
poderá acompanhar o lei
lão de prendas e o encer
ramento da festa, com a 
queima de fogos.

O churrasco será ser
vido no salão paroquial.

onde será possível adqui
rir o ingresso na hora, a 
preço popular. Segundo 
Cláudio Boso, organiza
dor do evento há 35 anos, 
as expectativas são muito 
boas: "A festa já se tor
nou tradicional. Recebe

mos pessoas até mesmo 
de Macatuba, Bocaina e 
Lençóis Paulista. Acredi
tamos que, por estarmos 
em um ano eleitoral, su
peraremos a marca de 2 
mil visitantes do ano pas
sado", ressalta.

Jantar dos Corintianos
ocorre esta noite

esta sexta-feira, 10 
de agosto, aconte
ce o Jantar dos Co

rintianos. O evento, marca
do para começar às 18h30 
em frente à Igreja Matriz, 
de onde partirá uma car- 
reata, é a comemoração 
pelos recentes títulos do 
clube paulistano: o Cam
peonato Brasileiro 2011, 
a Copa São Paulo de Fute

bol Juniores 2012, a Taça 
Libertadores da América 
e as conquistas de Ander- 
son Silva no UFC. O jantar, 
que terá início às 20h30, 
será na Estância Grill (Prâ- 
mio). Os ingressos são li
mitados. Durante o dia, 
sua venda estará concen
trada no local do evento 
pelo preço de R$ 35,00 
(sem bebida).
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Padroeira dos velinhos 
do Brasil é homenageada

em festa no Asilo
omeça amanhã, 11 
de agosto, a Festa 
de Santa Teresa Jor- 

net, no Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados (Asi
lo). Além da novena pre-

/paratoria que ocorrera ao 
longo do mês e da missa 
solene a ser realizada no

dia 26, quando se come
mora o dia da padroeira, 
a festa também contará 
com barracas de salga
dos, doces e bebidas, que 
serão vendidos antecipa
damente ou no local du
rante os fins de semana, a 
partir das 18h.

A atleta Bruna Rafaela já coleciona 
mais de cem troféus e medalhas
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Arquivo PtisodI Homenagem aos pais
este domingo, 12 
de agosto, come
mora-se 0 Dia dos 

Pais. A data, que movi
menta o comércio e 
promove os tradicionais

almoços em família, 
também foi lembrada 
pelo Notícias de Lençóis, 
com um espaço para 
que os filhos pudessem 
homenagear seus país.
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Hoje
máxima 29^

mínima 15®

Sot com algumas nuvens.
Ndochove

posições "José Oliveira Pra
do", contou com a presen
ça de 28 mil visitantes, que 
puderam prestigiar uma 
variedade de produtos, 
maquinários, implementos 
agrícolas e palestras.

Organizada pela Federa
ção dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de

to, foram movimentados 
cerca de R$ 17 milhões em 
negociações, consideran
do-se as vendas no local e 
as propostas pós-evento.

Em seu balaço final, 
o presidente da Fetaesp 
e idealizador da Agrifam, 
Braz Albertini, destacou a

to, entre os dias 02 e 04 de 
agosto do ano que vem. "O 
apoio e carinho recebido 
por todos da cidade nos 
garante a certeza de mui
tas edições da Agrifam em 
Lençóis Paulista", ressaltou 
Albertini.

AGENDA

Curso de desenho
Inscrições a partir 
do dia 6 de agosto 

Contato: (14) 8111-8732

Baile dos Pais com 
Elton John Cover

Dia 11 de agosto às 20h30 
Sócios: R$ 50,00 

Não sócios: R$ 80,00 
Local: CEM

Balada Sertaneja com a 
dupla Lucas & Ramon

Dia 18 de agosto às 22h30 
Convites antecipados: R$ 15,00 J 

Local: Humaitá Hall I
Festa de Santa Teresa J
Jornet, Padroeira dos 

velinhos do Brasil
De 11 a 26 de agosto 

Parte religiosa e tardes 
do quibe e do pastel 

Local: Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados (Asilo)

Macaulay Culkin 
está viciado em 

heroína
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Além da corrupção
alvei o Brasil do José 
Dirceu". Com essa 
frase, o ex-deputado 

federal Roberto Jefferson, 
deflagrador do escândalo 
do Mensalão, defendeu 
seu ato de heroísmo ao 
enfrentar o PT e seu gran
de manda-chuva, com as 
denúncias feitas por ele, 
há sete anos. A assertiva, 
no entanto, pouco revela 
sobre as verdadeiras inten
ções por trás da "nobre" 
atitude do então presiden
te nacional do PTB. O certo 
é que a crise gerada por ela 
mudou, definitivamente, os 
rumos políticos do país.

ensaiava sua consolidação 
como a grande força polí
tica do país. Com a crise, o 
desmantelamento tornou- 
-se inevitável. Mesmo com 
Lula conseguindo passar 
intocável pelas denúncias e 
completar oito anos a fren
te do mais importante car
go político de uma nação 
democrática, muitos petis- 
tas abandonaram o partido. 
O núcleo forte do PT se des
fez. Com ele, uma história 
de lutas e militância.

Arrisco-me em dizer 
que este talvez tenha sido 
0 começo do fim. Certa
mente, é difícil prever o

A revelação do esque- que teria acontecido nes-
ma de corrupção que, se
gundo as investigações, se 
operava dentro do gover
no Lula, expôs nomes que 
tinham tudo para serem os 
sucessores do presidente 
na governança do Brasil. 
Eles caíram. O projeto do 
Partido dos Trabalhado-

ses anos, caso o esquema 
de corrupção não viesse 
a público. Mas vislumbra
mos aí um cenário onde, 
para nossa decadência, o 
conceito de oposição se 
desfez, transformando o 
ideário político, mais do 
que nunca, em um tumul-

res sucumbiu, levando-o a tuado jogo de poderes, 
uma decadência que ain
da encontra seus reflexos.

Na época em que o 
Mensalão chegou às pági-

Edson Agnetio é ar
quiteto, urbanista e em 
presário, pós-graduado

Editorial
ornalista precisa ou não ma tornou-se um tema de- portador de diploma de cur- 
de diploma? O Plenário batido entre profissionais 

da comunicação, beirando 
uma similaridade idêntica 
a uma guerra de idealismo.

O fato é de que o Bra
sil é um dos únicos países 
a exigir o diploma, e isso 
também passa a ser algo 
discutível, já que nos paí
ses desenvolvidos, os pro
fissionais mais gabaritados 
são formados em outras 
áreas do conhecimento, e 
só posteriormente fazem 
um curso de jornalismo.

Para o senador Antonio

nas dos jornais, a legenda peta FGV.

do Senado aprovou, na 
ultima terça-feira a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEO33/2009, conhecida 
como PEC dos Jornalistas.
A proposta, aprovada em 
segundo turno por 60 vo
tos a 4, torna obrigatório o 
diploma de curso superior 
de Comunicação Social, 
habilitação jornalismo, 
para o exercício da profis
são de jornalista.

Porem, este é um as
sunto que gera tanta po
lêmica a ponto de não ser 
enterrado de vez. A não 
obrigatoriedade do diplo- jornalista é "privativo do dos "outro lado", possuem

so superior de Comunicação 
Social, com habilitação em 
jornalismo, expedido por 
curso reconhecido pelo Mi
nistério da Educação".

Já na visão de Aloysio Nu
nes (PSDB-SP), a exigência 
pode ser uma forma de li
mitar a liberdade de expres
são. O parlamentar disse 
que 0 interesse na exigência 
do diploma vem dos donos 
de faculdades que oferecem 
o curso de jornalismo.

Verdade seja dita, os dois 
lados existentes, sejam os

Carlos Valadares (PSB-SE), defensores dos profissionais 
0 exercício da profissão de diplomados ou os chama-

seus argumentos e pc
de vista fortificados e cnru’

. 1

turados a ponto de defen-̂  
dê-los exaustivamente.

No entanto, algumas afir
mações podem ser feitas, 
meio a tantas discussõe 
A primeira é de que todos 
nós conhecemos grandes 
e brilhantes jornalistas que 
nunca pisaram numa sala 
de aula do curso de jorn 
lismo; e outras dezenas dé 
jornalistas diplomados com 
péssimos textos e nenhuni 
bom senso.

Se o diploma não garâ  
te o bom jornalismo e a éti
ca, a volta do canudo, ainda 
rendera bons debates.

Colunista da Semana
Edson Dias Bicalho

Olhos voltados para o Paraguai

NÓS brasileiros não 
estamos - mas de
veriamos estar 

com os olhos voltados 
para o Paraguai. A, desti
tuição de FernandJ Lugô  
da presidência do P^aguai 
e a consequente suspen
são do país do Mercosul e 
da Unasul acendem o sinal 
amarelo para três nefastos 
riscos para todos os países 
da América Latina: o des
respeito à democracia, o en
fraquecimento do Mercado 
Comum do Sul, o Mercosul, 
e a instalação de base mili
tar norte-americana.

Sem entrar no mérito 
da legalidade e da licitude 
do processo pelo qual Lugo 
foi retirado do poder, o fato 
é que os paraguaios estão 
divididos quanto à atual 
situação política. A apatia 
do povo reflete o racha das 
instituições e das entida
des, as mesmas que deve- 
riam zelar peta democracia 
no país. São condições que 
tornam fértil o terreno 
para florescer regimes au
toritários. Além do retro
cesso no país, colocariam

em risco conquistas demo
cráticas obtidas com muito 
custo ao longo da história re
cente da América Latina.

Se a conjuntura é ruim, 
piora se analisarmos as con
sequências da suspensão do 
Paraguai do Mercosul. A de
cisão, uma represália ao país 
por colocar a democracia em 
risco, pode abrir caminho para 
0 redesenho do mapa políti
co da América do Sul no qual 
o Mercosul, enquanto bloco 
econômico, corre o risco de 
perder força e os Estados Uni
dos, de ganhar espaço.

Juntos, os países que for
mam o Mercosul têm mais 
peso para tomar decisões 
frente a políticas macroeco
nômicas que lhes sejam pre
judiciais. Em um mundo com 
economia fragilizada, não é 
de interesse dos países he
gemônicos o fortalecimento 
político e econômico de blo
cos de Estados como o Mer
cado Comum do Sul.

Brasil e Paraguai têm agen
da de interesses comuns, en
tre eles a cooperação binacio- 
nal para a Usina Hidrelétrica 
de Itaipu, a defesa dos recur

sos naturais, como o Aquífe
ro Guarani e o combate ao 
tráfico de drogas na fron
teira. São parcerias que, 
em função da atual situa
ção política do Paraguai, 
estão incertas.

Para contrabalançar 
frente à economia assimé
trica do mercado mundial, 
aos interesses das potên
cias e às minorias que que
rem implantar regimes au
toritários, precisamos de 
uma América Latina unida. 
Precisamos do Paraguai ao 
nosso lado. Está na hora 
de repensar as sanções 
impostas ao país. Está na 
hora de mudar o foco.

Edson Dias Bicalho é 
presidente do Sindicato dos 
Químicos de Bauru e Re
gido, secretário de Relações 
Sindicais da Força Sindical 
para a América Latina e 
Mercosul, secretário ge
ral da Federaçõo dos Tra
balhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas 
e integrante da IndustriALL 
Global Union,
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Politicando
C onheça o candidato Eduardo Correia Prado

Muito prazer
querido leitor 
e eleitor! Meu 

nome é Eduardo Correia 
Prado, hoje com 38 anos,
sou micro empresário na 
área de construção civil, 
formado em Teologia e 
Técnico em Eletrotécnica 
pelo "Centro Paula Sou
za", casado, pai de dois 
filhos, e evangélico.

há 25 anos, comecei a tra
balhar ainda jovem na Le
gião M irim , fui pedreiro 
e busquei meu caminho 
profissional, sempre com 
muita garra e empenho. 
Como conselheiro tu te
lar, dei provas irrefutá
veis de minha seriedade 
e comprometimento para 
com a sociedade.

Atuei também como 
secretário do Conselho 
Tutelar, lavrando atas de 
reunião, redigindo ofícios 
e organizando reuniões. 
Através de todo este esfor
ço na instituição alcancei 
à presidência da mesma. 
Atuando no conselho pude 
acompanhar de perto os 
problemas relacionados 
ao abandono e uso de dro
gas por jovens e adolescentes, 
e pretendo atuar fortemente a 
favor desta causa.

Sou morador do Jardim
Lençoense de coração Príncipe há doze anos, li

derei e protocolei b; 
assinados para constr 
ção da ponte que liga 
meu bairro ao centro 
como morador, cobr 
executivo que instai 
placas de sinalização 
meu bairro que até 
não existiam.

Hoje me coloco i 
candidato a vereador 
Partido Social Democ 
(PSD) e anseio por fazer 
dadeiramente a difen 
junto ao povo de mti 
cidade. Fiscalizarei o 
cutivo com honestid 
transparência. Coifl 
dadão acredito que d 
dadeíro funcíonárioi 
povo atende os an*í^o$i 
mesmo, e se torna 
seus eleitores na 
Municipal, sendo o bi 
de toda uma comuni 
trabalhando incansav 
mente contra a desi 
dade social existente.

' i
r J"

Propostas de trabalho
• Viabilizar verbas juntos 

ao Governo do Estado para 
reformas e melhorias nas 
escolas estaduais. E buscar 
pela ampliação e constru
ção de mais creches e cen
tros educativos.

• Implantação de médi
cos pediatras e clínicos ge
rais em tempo integral nos 
postos de saúde, oportuni- 
zando novos profissionais 
desta área, e colocando fim 
as extensas filas existentes

Saúde (UBS).
• Estreitamento da Rua 

Quinze de Novembro, priori
zando a segurança de nossos 
pedestres, principalmente 
em dias de movimentos ban
cários. Com direito a dois es
paços entre cada quarteirão 
para embarque e desembar
que de deficientes, idosos e 
caros fortes.

• Lutarei para que a cada 
cinco horas usadas na Área 
Azul 0 usuário tenha direito

nas Unidades Básicas de há uma hora livre, mediante

a apresentação dos 
lhetes anteriores.

• Trabalharei pelo 
peamento do Jardim 
pee ruas que ainda 
tam deste benefício.

• O Distrito Ind 
II possui claras con 
de infraestrutura para 
ceber empresas e gerar 
empregos para jovens pro
fissionais, e partindo dest« 
visão, trabalharei para que 
estas empresas venham 
para Lençóis Paulista.
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Mario se tornou voluntário no abrigo em que Tamires estava para poder conhecê-la
ÍÒK>n Corrt u/NotIcias d« lençóis

Tamires vive com Mário e Rose há quase dois anos

este domingo, 12 
de agosto, o Brasil 
comemora o Dia 

dos Pais. Para alguns, a 
data representa uma óti
ma oportunidade de au
mentar 0 faturamento nas 
vendas. Para outros, um 
momento de celebrar e co
memorar ao lado das pes
soas de quem gostamos. 
Mas para um lençoense, 
há dois anos, a ocasião 
passou a ter um significado 
mais do que especial.

Depois de doze anos de 
casados, Marionaldo Batis
ta Leite e sua esposa de
cidiram dar um passo que 
mudaria, definitivamente, 
suas vidas. Sem poder ter 
filhos, o casal optou pela 
adoção. Desde então, a 
pequena Tamires, na épo
ca com oito anos de idade, 
tornou-se a filha que eles 
tanto esperaram.

A relação com a meni
na, fortalecida com o tem
po, enfrentou dificuldades 
de adaptação e os desafios 
das mudanças para rece
bê-la. Mário, no entanto, 
hoje se dizendo um ver
dadeiro pai, enfrentou a 
situação e superou aquilo 
que, segundo ele, faz mui

tos desistirem no meio do 
caminho: "As pessoas de
sistem porque têm uma 
ilusão em torno do que é 
ser pai. Só que elas muitas 
vezes não estão prepara
das para assumir tal papel. 
Por mais que o pai espe
re que a criança retribua 
o carinho que recebe, ela 
não é obrigada a gostar de 
você. Daí começa a bater 
a decepção. Eu passei por 
isso e pensava que não era 
o que queria, mas acabei 
percebendo que a vida em 
jogo ali não era a minha."

A certeza que acompa
nha Mário é de que ele não 
escolheu sua filha, e sim o 
contrário. "Você pode ter 
um projeto para a criança, 
mas ela não é um apare
lho que você programa. 
Ela, simplesmente, vai te 
aceitar ou não. Quando co
meça a retribuir o carinho 
que recebe, te procura para 
dar um abraço ou um beijo 
é ai que você percebe que 
a criança te aceitou. E a Ta
mires nos aceitou", ressalta. 
Para ele, a prova de que a 
menina já é sua filha e uma 
parte imprescindível da fa
mília pode ser percebida 
nas pequenas coisas, inclu

sive no seu comportamen
to, em muito parecido com 
o dele e de sua esposa.

Mário é convicto de 
que, hoje, aquilo que sen
te por sua filha não é a 
paixão que faz muitos as
pirantes a pais acharem 
que tudo o que a criança 
faz é novo e bonito; e sim 
amor Amor que já tornou 
qualquer possibilidade de 
separação impossível na 
vida dos três. Situação que 
se reflete até mesmo em 
seus planos para o futuro; 
"Antes eu falava pra mi
nha mãe e os pais da Rose 
que eles tinham que seguir 
suas vidas e deixar os filhos 
construir as deles. Mas, 
hoje, eu penso diferente. 
Já faço planos pensando 
na Tamires, projetando seu 
futuro".

Em seu segundo dia dos 
pais, Marionaldo acredita 
que, finalmente, está pres
tes a viver a emoção do 
que é passar a data com 
um filho: "No primeiro dia 
dos pais que passamos jun
tos, acho que éramos mais 
amigos do que outra coisa. 
Esse ano vai ser diferente, 
porque hoje nosso laço de 
pai e filha está mais forte."

Grupo Mythus traz peça de teatro para Lençóis Paulista
iJivulsacio

O espetáculo se baseia no texto "As criadas", 
ambas as obras inspiradas na França de 1930

11este sábado, 
de acosto. Len-Nde agosto,
çóis Paulista rece

berá 0 Grupo de Teatro 
Mythus, de Macatuba. A 
companhia se apresenta 
no Espaço Cultural "Cida
de do Livro" com a peça 
"Os olhos de Madame".

Dirigido por Bruna 
Abade e encenado pelos 
atores Cido Silva e Ivo 
Nascimento, o espetáculo 
se baseia no texto As Cria
das, de Jean Genet, e no 
filme Entre Elas, de Nancy 
Meckier. Ambas as obras 
oram inspiradas pelo

Crime das Irmãs Papin, 
ocorrido na França dos 
anos 1930, no qual duas 
empregadas, num estado 
paranóico, acabaram as
sassinando sua patroa e 
a filha dela, após arranca
rem seus olhos.

Com classificação de 
dezesseis anos, o espe
táculo começa às 20h. O 
ingresso, a preço único, 
custa R$ 10,00. As reser
vas podem ser fe itas na 
Casa da Cultura "Prof^ 
M aria Bove Coneglian", 
cujo telefone é (14) 
3263-6525. Grupo Mythus se apresentará sábado às 20h no Espaço Cultural

“(Pai você revresenta^^agem 
você nos permite crescer e r^ ^ S à ^ s^  
em cada detdCfíe. TeRz (Dtafdos (Pais. . .

Homenagem da <Equipe tografias' .
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CULTURA

Cantor lençoense leva ao público uma
mistura de pop e música sertaneja

Cantando profissionalmente desde 2010, Maxsuel está prestes a lançar seu primeiro CD
Edson Correia/Notfclas de Lençóis

OBITUARIO

Maxsuel Nascimento começou sua carreira em barzlnhos da cidade

Com dezesseis anos
|de^fíleKte*.^Maxsuel Nasci-
jmento te m ^ n d a , músi-
ícas próprias e uma agenda
ícheia de shows. O cantor
íiniciou sua carreira em bar- «
fzínhos da cidade, há dois 
;anos. Desde então, a re- 
jpercussão de seu trabalho 
jganhou proporção e o len
çoense agora se prepara 
para o lançamento de seu 

■primeiro CD, "Feche os

olhos pra sonhar".
Envolvido com mú

sica desde pequeno, seja 
acompanhando o marcan
te som das aulas de capo
eira dadas por seu pai ou 
ouvindo cantores dos mais 
variados estilos musicais, a 
vontade de Maxsuel de se 
inserir nesse meio não de
moraria a chegar. O primei
ro desejo do artista lenço
ense era tornar-se músico.

Mas, acompanhado de seu 
violão, a possibilidade de 
cantar logo ganharia espa
ço nessa história.

Com o apoio da famí
lia, 0 cantor transformou o 
palco em sua segunda casa, 
para onde leva suas mais 
fortes influências: a música 
de raiz e o som de consa
gradas duplas sertanejas 
do país. Tudo misturado a 
uma boa dose de pop rock.

O resultado, Maxsuel ex
plica: "Essa mistura é bem 
legal, dá uma variada no 
Show. Durante as apre
sentações, nós saímos um 
pouco fora do sertanejo 
para dar uma descontraí
da; acabamos fazendo algo 
bem variado e agitado".

Hoje, acompanhado 
de sete músicos, Maxsuel 
já se apresentou em várias 
cidades da região, como 
Avaré, Borebi, Agudos e 
Bauru. Sempre contando 
com um clima de coope
ração que representa o 
trabalho do grupo: "Nós 
não temos equipe técni
ca, ou nada do gênero. 
Somos só nós e meu pai, 
que sempre nos acompa
nha", ressalta o cantor.

Com shows duran
te todo mês, algumas ve
zes até dois em um único 
dia, Maxsuel Nascimen
to já passou da marca de 
cinquenta apresentações. 
Situação que vem colabo
rando para a divulgação de 
seu nome, assim como os 
vídeos que disponibiliza na 
internet, o blog oficial que 
mantém e suas músicas, 
tocadas nas principais rá

dios de Lençóis Paulista.
O primeiro CD da car

reira do lençoense está em 
fase de finalização. Nele 
constam as três músicas 
de trabalho da banda, cuja 
mais recente, "Doido pra te 
amar", já toca nas rádios da 
cidade. O projeto pretende 
conquistar ainda mais segui
dores. Algo que vem ocor
rendo: "Tem muitas pessoas 
que nos acompanham. Na 
nossa página do Facebook, 
sempre tem alguém deixan
do algum recado, falando que 
gostou da nossa música", con
ta Maxsuel.

Para o jovem cantor 
lençoense, os planos e 
sonhos não param: "Ain
da queremos gravar um 
CD completo e investir na 
carreira. Eu gosto muito 
de cantar e acredito que 
estamos indo bem. Vou 
sempre procurar melho
rar. A música é minha 
vida". No dia 13 setem 
bro, durante a Festa da 
Padroeira de Lençóis Pau
lista, o público da cidade 
poderá acompanhar mais 
um capítulo dessa histó
ria, com o Show do artista 
a ser realizado na data.

O dete  S. Gigioli
Idade: 78 anos

t 02/08/2012

Local: Lençóis Paulista

Lucinda, A. Aranha
Idade: 72 anos 
t  05/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

Georgina da Silva
Idade: 93 anos 

1 05/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
»O»OO»OOOfi<«OC»OOOPOO»O0OOOO

Antonio F. (Português)
Idade: 79 anos 

t  05/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

Natalina B. Pavanello
Idade: 81 anos

t  06/08/2012

Local: Lençóis Paulista

M anoel Jacomassi
Idade: 89 anos 

t 07/08/2012 

Local: Lençóis Paulista

r

Antonio Faria
Idade: 74 Anos 

t 07/08/2012 

Local: Lençóis Paulista
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ESPORTE

A tleta lençoense é destaque [ Espaço do Torcedor
em  corridas na região
o  maior objetivo de Bruna é conseguir competir em uma maratona

£dvon Correia/NotlO^^ à t  LencÓiS

No Circuito Energia CPFL, a atleta lençoense chegou em primeiro lugar, entre 1500 competidores

articipando de cor
ridas de rua desde 
2009, Bruna Rafae- 

la Leme converteu-se em 
um dos principais nomes 
da modalidade em Lençóis 
Paulista. Ela enfrenta difi
culdades de patrocínio, a 
dura rotina de conciliar es
porte e família, mas ainda 
planeja chegar muito lon
ge. Para atleta lençoense, 
correr tornou-se sinônimo

de superação. Superação 
que neste ano passará por 
sua nova meta: participar 
da Corrida de São Silvestre.

A relação de Bruna com 
o esporte começou por 
acaso. Enquanto acompa
nhava a Volta de Pedes
tres de Lençóis Paulista, há 
três anos, veio a decisão: 
"Depois que acompanhei 
o evento, gostei muito de 
tudo aquilo e coloquei na

Edson Correla/Nodcias de Lençóis

Bruna coleciona mais de cem troféus e medalhas

cabeça que também iria 
conseguir correr. No co
meço foi difícil; depois de 
duzentos metros eu já não 
agüentava mais. Mas não 
desisti e continuei insistin
do", conta.

Com uma rotina diária 
de treinos, conciliada com 
a vida de mãe e esposa, a 
atleta, na época com de
zoito anos de idade, co
meçaria a competir pouco 
tempo depois. A primeira 
grande experiência veio 
na cidade de Garça. Com a 
marca de 17 minutos, Bru
na conseguiría completar 
os 4 km da prova e chegar 
em 15 lugar.

A partir daí, vieram 
corridas em Marília, Itú, 
Cabreúva, Campinas, São 
José dos Campos e muitas 
outras cidades da região. 
Todas acompanhadas de vi
tórias e boas classificações. 
Hoje, Bruna Leme colecio
na mais de cem troféus e 
medalhas. Seus dois últi
mos grandes feitos ocorre
ram há pouco tempo: o 1̂  
lugar na Corrida de Jaú e no 
Circuito Energia/CPFL, em 
Bauru. Neste último, com
petindo com mais de 1500 
corredores.

A atleta, no entanto, 
ainda enfrenta alguns obs

táculos, como muitos bra
sileiros que tentam trilhar 
seu caminho através do es
porte. Mesmo com o apoio 
da administração municipal 
em algumas competições, 
o financiamento de viagens 
e inscrições, na maioria das 
vezes, só é possível graças 
ao empenho da própria 
Bruna e de sua família. "Eu 
só vou competir para fora 
da cidade quando sobra 
dinheiro. Mas se eu tiver 
as condições necessárias, 
consigo fazer até quatro 
corridas seguidas."

Os planos não param. 
Além das quatro corridas 
que já tem programadas 
para este mês, a atleta trata 
com entusiasmo e serieda
de os objetivos que preten
de alcançar em um futuro 
próximo. O primeiro deles 
é participar, pela primeira 
vez, da tradicional Corrida 
de São Silvestre, em São 
Paulo. Algo que ela pro
mete fazer ainda este ano: 
"Eu já estou começando a 
me focar na corrida. Estou 
intensificando meu treina
mento na pista, com o Ju- 
raci Cassíta, e na rua. Vai 
ser bem puxado, mas é só 
o começo. Ainda quero cor
rer uma meia-maratona e 
depois alguma maratona".

"Eu  to rço  pela Bruna e 
gosto m uito  de vê-la co r
rer, p rin c ip a lm ente  quan
do e la  ganha. A lgum as 
vezes até vou ju n to  para 
as co rrid as . A lém  de ser 
um a pessoa m uito  legal, 
e la  é esfo rçada e d ed ica
da. A cred ito  que a B runa , 
rea lm en te , tem  um  fu tu ro  
com o a tle ta "
Stefan i R ibeiro  dos Santos, 
estudante

"Eu  nunca vi a B runa com 
petindo , m as acom panho 
as conqu istas dela e o ta n 
to que e la  gosta de correr. 
Toda a fam ília  a in cen ti
va a continuar. Ela é um a 
pessoa bacana com  todo 
m undo e um a ó tim a a tle 
ta , por causa da sua ded i
cação  e esfo rço  para fazer 
aqu ilo  do que gosta" 
A nge la  M a ria  G o m es de 
A ss is , dona de casa

"Eu  não posso e sta r sem 
pre acom panhando  a 
B runa , m as tenh o  m uito  
orgulho da m inha irm ã. 
Ela é um a pessoa m ui
to  b ata lh ad o ra : cu ida da 
casa , co rre  e sem pre está 
d isposta a m e a judar. 
A cred ito  que se ela co n ti
nuar se ded icando dessa 
fo rm a , tem  m ulto  fu tu ro  
com o a tle ta . Só posso to r
ce r pela fe lic id ad e  dela e 
para que continue fazendo 
o que gosta".
N atá lla  C ris tin a  Lem e, 
dona de casa

Edson Correia/Notíctas de Lençóis
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**0 L«ltor nâo é consumidor,, mas cidadão, 

iornalismo é sorulço público, não espetáculo".
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Informe

Fisioterapeuta 
Dra. Caroline Paccola

Crefito: 3/109214 -F

Fisioterapia estética 
e carboxiterapia

(14) 9148-0359

 ̂}

R: Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1241*



CLASSIFICADOS

RESIDÊNCIAS
VENDE-SE

Vendo Apartamento 
no Edifício Alpha, com 
armários embutidos e 
planejados nos quar
tos, saia, cozinha, ba
nheiros e lavanderia. 
Acabamento de alto pa
drão. Tr. no email: jan- 
drade4374§>ig.com.br

Casa c/ 146 m  ̂no cen
tro próx. a Unimed, ideal 
p/ clinica. Ampla sala 
de visitas e jantar, coz., 
3 dorms c/ 1 suíte, WC 
sodal ar. lazer, chur- 
rasq. e quintal. 2 vagas. 
Ac. Financ. e permutal 
Vitagllano / C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliano.com. 
br / ref. 00112

Sobrado c/ 350m  ̂
exc. localiz. Várias sa
las, ótima cozinha, 3 
dorms. (2 suites), WC 
social, ar. lazer e ar. p/ 
escrit. ou clínica inte
grada ao imóvel. Obs; 
acabamento nobre c/ 
vista panorâmica p/ 
toda cidade. Várias 
vagas. Ac. Permuta e 
propostal Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163- www. 
vitagliano.com.br / ref. 
00114

Casa em K terreno 
c/ lindo acabmto na 
Rondon, Sala de TV, 3 
dorms, WC social, jd. 
Inverno, coz. e a/s co
berta, além de ar. lazer 
c/ churrasq. e linda vis
ta panorâmica. 1 vaga 
coberta. Ac. Financ.l 
Vitagliano / C82568 -  
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 OU (14) 
3263-3163- www.ví- 
tagliano.com.br / ref. 
OOllS

Casa simples no bair
ro Maria Cristina, 600 
mts do centro. 2 dor
ms, sala, cozinha e 
WC. Obs.: Ideal p/ in
vestimento, apenas R$
60.000,001 Vitagliano / 
C82568 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163- www. 
vitagllano.com.br / ref. 
00146

Casa nova em frente a 
praça no Itapuã, ideal 
p/ lazer/festas. C/ 1 
dorm suíte., sala ampla, 
lav., varanda gde, coz., 
ar. serv., + quintal c/ 
gde esp. p/ piscina eco- 
mérc., agregado. 1 vg. 
cob., exc. p/ investidor, 
apenas R$ 120.000,001 

• C82568/ Tr. nos telefo- 
:  nes: (14) 9635-2290 ou 
: (14) 3263-3163- W W W .  

vitagllano.com.br / ref. 
00167

-'Linda Resid. V. Anto- 
- nieta I, c/: 3 dorms, 
! sd. 1 exc. st., s. estar, 
1-s. TV, WC soc., ampla 
;'$ . jant. Int.. a coz., coz. 
'ic /  acesso a a.s, * *■ exc.
• ;rancho ár. Izr c/ churr., 
t;forno, pia, balcão. Obs.; 
1-quintal grande c/ esp. 
*.p/ piscina. 2 vgs cob. 
-:Exc. imóvell C82568 /
• ;Tr. nos telefones: (14) 
1^635-2290 ou (14) 
1-3263-3163 -  VAvw .vi- 
'•tagliano.com.br / ref. 
'.00184

Casa c/ 166m* bem lo- 
caiiz. na Cecap, 3 dor
ms, WC social, saia tv / 
estar, coz., bom acab. 
+ ar. lazer c/ churrasq 
e WC. 2 vgs cob. Estu
da prop. e ac. financ.l 
Vitagliano/ Tr. no tele- 
fone:(14)3263-3163- 
www.vitagliano.com . 
b r/re f. 00179

Casa bem localiz. c/ 
ótimo acabam, no M. 
Azul. Sâo 106m  ̂ em 
boa planta, 3 dorms, 
wc social, s.estar, coz. 
c/ ligação p/ s. jantar 
+ rancho de lazer c/ 
churraquelra. 1 vg. 
cob. C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglla- 
no.com.br / ref. 00188

Casa c/ 179m* nova 
em terr. de 42Sm* no 
Itamarati. C/ 3 dorms. 
sendo 1 suite c/ closet, 
wc soc., ampla sala 
estar-visitas, sala TV, 
lavabo, coz. gde interl. 
a ar. serv. 2 vgs cob. 
Obs: bom acabam. 
- exc. planta, confiral 
Vitagliano / C82568 -  
Tr. nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br / ref. 
00189

Casa c/141,80 m^ :no 
Pq resld Rondon 2dor- 
ms, Isendo suíte, piso 
frio, wc social, coz, tv 
estar, cozinha, 1 edícu- 
la no fundo c/ 1 dorm 
,wc social, lavanderia 
coberta 2vgs desco
bertas exec localização 
C82568 / Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2290 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
br / ref;00192

Linda resid. No Jd. 
Itamarati c/445.00 m̂  
terr .1.042,00 m* am
plos ambientes boa 
planta 4 dorms, Isen
do suíte,3wc social ,
2 salas, 1 sendo piso
de mármore italiano, 
piscina, churrasqueira 
Tr. nos telefones; (14) 
9635-2290 ou (14) 
3263-3163 -  www.
vitagliano.com.br / 
ref:00195

Casa c/151 m*, bem 
localiz c/ bom acaba
mento no Jd. Príncipe
3 dorms, WC social 
.sala de estar . coz *  

lavanderia coberta 
fogão a lenha -f 1 wc 
2vgs cobertasVitaglia- 
no- C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2120 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitaglía- 
no.com.br / ref.00196

Ótima, casa em L Jd 
M. Luka IV: boa loca
liz ,2dórms ,wc social, 
sala tv, coz. lavan
deria coberta, bom 
a ca b e m e n to ,ce rca  
elétrica,3vgs des
cobertas Aceita
permuta IV itagliano- 
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
W W W , vitagliano. com. 
br/ref:00203

Casa Cecap ótima lo
caliz, 2dorms, s.tv, wc 
social.coz integrada 
c/copa Obs:bom aca
bamento, -Fedlcula no

fundo c/ 2 comódos 
+ wc social 2 vgs co
bertas Obs; forro de 
madeira Vitagliano 
C82568/ Tr nos tele
fones; (14) 9635-2120 
ou (14) 3263-3163 -  
www.vitagliano.com . 
br/ ref:00205

Casa c/170 m^ Jd 
Príncipe com 3 dorms 
.1 sendo su lte .l wc 
social, s.tv, coz,área de 
lazer c/ churrasqueira 
4 vgs cobertas exec 
locaiizaçãol Vitagliano 
C82568/Tr nos telefo
nes: (14) 3263-3163 
ou (14) 96600036
-www.vitagliano.com. 
br / ref:00223

Linda Resid Centro 
próx ao clube marim
bondo c/ 3 dorms,! 
sendo suite,2wc so
ciais ,esp p/ escritório, 
coz. lavanderia cober
ta, churrasqueira e 
piscina 3 vgs cobertas. 
Oport de investimento 
e moradia venha con- 
ferirl C82S68 / Tr nos 
telefones: (14) 3263- 
3163 ou (14) 9660- 
0036 - www.vitaglia- 
no.com.br /ref;00231

Casa Jd Monte Azul 
c/2 dorms, Isen
do suíte, 2wc so
ciais, s.tv, s.jantar, 
coz,área de lazer ,c/ 
ch u rra sq u e ira ,2 vg s 
cobertas Oportunida- 
dei Vitagliano C82568 
Tr. nos telefones: (14) 
3263-3163 ou (14) 
9635-2120 - WWW.

vitagliano.com.br / 
ref:00232

Casa no Pq resid Ron
don ótima localização 
e fácil acesso ao cen
tro, c/ 2dorms, s.tv 
wc social.coz, área de 
serviço coberta,2vgs 
desc, aceita finan
ciamento Venha 
c o n fe rir IV ita g lia n o  
C82S68/ Tr. nos tele
fones: (14) 3263-3163 
ou (14) 9707-2106 - 
www.vltagliano.com . 
br / ref;00233

Casa nova Santa Te- 
rezinha c/ 2 dorm s,l 
sendo suite,coz inte
grada c/ copa ,lw c  
social.s.tv ,exec Imó
vel tudo novinho
85.000,00 -«-pare do 
terreno 132x 380,001 
C82S68/Tr. nos telefo
nes: (14)3263-3163 ou 
(14) 9635-2290-W W W . 

vitagllano.com.br / 
ref:00234

Ótima casa no Açaí 
perto do azulão c/ 2 
quartos, sala, 2 ba
nheiros, área com 
churrasqueira e forno 
lenha, lavanderia, jar
dim de Inverno, cerca 
elétrica e alarme. Tr. 
na Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.lmo- 
biliaria21Lp.com.br

Casa nova no jd. Gra- 
jaú, na parte alta para 
primeira moradia c/ 
2 quartos, banheiro, 
sala e cozinha c/ ter
reno de 250,00 m2 - 
R$ - 135.000.00, acei
ta financiamento. Tr. 
na Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

ISAMIX
^ Locações  

^  Construção

‘̂Trabalhe com quem faz história

isamix. trading@yahoo. com. br

Sítio com 2,7 âlqu., 
possui: 2 nascentes de 
água, lagoa, 2 tanques 
peixes, mangueira, 
pasto, casa e amplo 
salão festas. A 12 km 
da cidade. Exc. Pro- 
príedadel Vitagliano / 
C82S68 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br / ref. 
0005

Casa na cecap em fase 
de obras , c/ 3 quartos 
sendo 1 suíte, 3 ba
nheiros, dep. empre
gada, garagem para 
2 carros, sala, lindo 
madeiramento -  RS *
115.000,00, não aceita 
financiamento. Tr. na 
Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-R ua  13 de 
maio, 430 - www.imo- 
blliarla21Lp.com.br

Excelente casa no Jd. 
Europa c/ 3 quartos 
,suite, closet, cozinha 
americana, churras
queira, lavanderia, 
sala, NOVA. Tr. na 
Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.imo- 
biliaría21Lp.com.br

Chácara c/ 16.880 m2 
de área á 6km de Alf. 
Guedes, fácil acesso. 
Possuí: pomar, transfor
mador (energia) inde
pendente, mina d água 
e um rio (córrego) na 
divisa. C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagllano. 
com .br/ref. 00183

Terreno (área) de 
628m* no centro (c/ 
edifc. antiga), localiz. 
altamente comercial, 
perto de tudo 150 mts 
da XV Novembro. Opor
tunidade Investimento! 
Vitagliano -  C82568/ 
Tr. nos telefones: (14) 
9724-8803 Ou (14) 
3263-3163 -  www.vi- 
tagliano.com.br / ref. 
00176

Casa no jd. Village c/ 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha e banheiro, 
armário embutido na 
cozinha, garagem p/ 2 
carros. Tr. na Imobiliá
ria 21: (14) 3263-0021 

Rua 13 de maio, 
430 - www.imobilia- 
ria21Lp.com.br

Excelente casa (nova) 
no jd. Santa Terezl- 
nha, piscina c/ hidro, 
churrasqueira, 01 
quarto, banheiro, r$ 
- 235.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.imo- 
billaria21Lp.com.br

Barracão (centro), 
novo, c/ 180m* terre
no piano, pé dir. alto, 
cobert. estrut. metal., 
piso cim. polido, fácil 
acesso p/ cargas, wc 
serv., coz., + escrit. c/ 
wc. Invest. c/ aluguel 
garantido I Vitagliano / 
C82S68 -  Tr. nos telefo
nes; (14) 9724-8803 ou 
(14) 3263-3163 -  www. 
vitagliano.com.br / ref 
00104

Excelente edicula 
no jd. village, ótimo 
acabamento, piscina, 
churrasqueira, gara
gem p/ dois carros, 1 
quarto, banheiro, sala, 
copa e cozinha, cerca 
elétrica, ventilador de 
teto. Tr. na Imobiliária 
21: (14) 3263-0021 -  
Rua 13 de maio, 430 - 
www.imobiliaria21Lp. 
com.br

Casa nova no jd. Eu
ropa c/ 2 quartos, 
banheiro, sala, copa 
e cozinha, aceita fi
nanciamento, Tr. na 
Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.imo- 
biliarla21Lp.com.br

Sobrado centro da 
cidade -  próximo es
cola Or. Paulo Zlllo, 
excelente para clini
ca/ comércio. Tr. na 
Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 • www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

TERRENOS/
SÍTIOS

Sito em Vangtória , a 
6km da Usina São José 
21 alqueires, sendo par
te da propriedade cana 
de açúcar e outra parte 
pasto. Possui 2 mina 
D água. Rio na divisa 
da propriedade ,casa 
ampla ,pomar e outras 
Benfeitorias C82568 / Tr. 
nos telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263-3163 
-  www.vitagliano.com. 
br/ ref:00193

Galpão / Barracão , 
c/ 400m* terr. plano, 
possib. ampliação de *  

400m ,̂ pé dir. alto, pa
redes alvenaria, cobert. 
estrut. metal., piso ci- 
ment. alta resist., wc 
serv., + escrit. frontal. 
Localiz. estratégica p/ 
Supermercado I Vita
gliano / C82568 -  Tr. 
nos telefones; (14) 
9724-8803 ou (14) 
3263-3163 -  www.vl- 
tagtiano.com.br / ref 
00113

Amplo terreno (área) c/ 
*  300m* c/ 29 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da av. J. Paccola, ótimo 
p/ constr. de galpão/ 
loja. Oport. p/ Investl- 
dorl Estuda propostal / 
C82568 -  Tr. nos telefo

Casa no centro da ci
dade c/ ótima locali
zação (av. Ubirama) 
prox. cemitério - piso 
durafloor, 3 quartos 
, suite, sala, cozinha 
planejada, churras
queira, garagem co
berta. R$ - 270.000,00. 
Tr. na Imobiliária 21: 
(14) 3263-0021 -  Rua 
13 de maio, 430 - 
www.ímobiliaria21Lp. 
com.br

VEN D E - SE
Casa em construção com 246,40m', 
no Residencial Azevedo, Macatuba. 
Ótima localização, próximo ao Teatro 
Municipal. Todo murado e com pro
jeto de resldóncia aprovado com 
92,50m* e  fundação pronta; com liga
ção de água, esgoto e energia eié- 
trlca. Aceitamos permuta com Imóvel 
de maior ou menor valor; permuta 
por máquina ou caminhão. Oportuni

dade única. Valor de 
R$ 80.(XI0,00. Contato (14) 3263 4214.

Casa nova no jd. 
príncipe c/ 2 quar
tos, sala, cozinha, 2 
banheiros, sendo 01 
banheiro grande, ga
ragem p/ 3 carros, r$
• 240.000,00. Tr. na 
Imobiliária 21; (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 • www.imo- 
biliaria21Lp.com.br

Terreno(Área) 250,00 
m̂  ,bem localizado 
no Jd Grajaú, preço 
especial ótima oportu
nidade aceita financia
mento. Venha conferir 
na Vitagliano} Tr. nos 
telefones: (14) 3263- 
3163 ou (14) 9635- 
2290-ref:00230

Informe

nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br / ref 
00138

Amplo terreno (área) 
de 430m* c/ 42 mts de 
fundo, em reg. comerc. 
da rua 28 de abril, óti-
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mo p/ construção de 
galpão/loja. Oport. Es
tuda propostal Vitaglia
no / C82568 -  Tr. nos 
telefones; (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com .br/ref 00122

v e íc u l o s

Lote c/ área de de 
700m*, a 900 mts do 
centro. Obs: região 
privilegiada e tran- 
qüila, já murado e c/ 
catçadal Oport. de gde 
área próx. do centro! / 
C82S68 -  Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagliano.com.br / ref 
00139

Sobrado lindo, c/ 200 
m̂  reg. privil. do Jd. 
América. Baixo: linda 
s. visitas, coz. c/ sala 
jantar integ.. wc so
cial e 1 dorm. Cima: s. 
TV íntima c/ sacada, 3 
dorms, wc social + edíc. 
c/ 1 dorm., sala, coz. 
e wc. e quintal. 5 va
gas, 2 cob. Ac. financ.l 
C82568 / Tr. nos telefo
nes: (14) 9635-2290 ou 
(14) 3263-3163- W W W .  

vitagiiano.com.br / ref 
00154

Terreno (área) c/ 275m* 
(11x25) no Centro- An. 
Garibaldi, ideal p/ gal
pão ou escritório. Pos
suí casa simples. Oport. 
p/ investidor) Vitaglia
no / C82568 -  Tr. nos 
telefones: (14) 9724- 
8803 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com.br / ref 00158

Área (terreno) de 
1.730m' no centro 
(próx. estação 400 mts 
da XV Novembro). Pos
suí casa conservada c/ 
2 dorms, saia, coz e wc. 
Exc. Oport. p/ investi- 
mentol C82568 / Tr. nos 
telefones: (14) 9635- 
2290 ou (14) 3263- 
3163 -  www.vitagliano. 
com.br/ ref 00159

Excelente chácara na 
cidade Macatuba c/
20.000 m2 de área, 
lindo acabamento c/ 3 
quartos. 2 suítes, pis
cina, jd. de inverno, 
lavanderia e churras
queira - venha conferir, 
preço sob consulta. Tr. 
na Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.lmo- 
biliaria21Lp.com.br

Terreno no jd, Prín
cipe na parte alta. Tr. 
na Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.ímo- 
billaria21Lp.com.br

Chácara perto de ca
choeira c/ piscina, 
pomar, amplo rancho 
c/ churrasqueira, 2 
quartos, 2 banheiros,
6.000,00 m2 de área e
100,00 m2 de constru
ção. Tr. na Imobiliária 
21: (14) 3263-0021 -  
Rua 13 de maio, 430 
- www.imobilÍaria21Lp. 
com.br

Dois terrenos no Jar
dim Grajaú com 250,00 
m2 na parte alta, R$ 
- 60.000,00 cada. Tr. 
na Imobiliária 21: (14) 
3263-0021-Rua 13 de 
maio, 430 - www.imo- 
bilíaria21Lp.com.br

Vectra 6LS, GM, ano 
1999, azul, gasolina, 
completo, pelo valor 
de R$ 16.900,00. Tr 
na Evidence Veículos; 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Meriva 1.8, GM, ano 
2004, prata, flex, com
pleta. Peto valor de R$
25.900,00. Tr na Evi
dence Veículos: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Parati CL 1.8, VW, ano 
1992, verde, gasolina, 
trava e alarme. Peto 
valor de R$ 9.900,00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Parati 1.6, VW, ano 
1993, vinho, álcool, 
básico. Pelo valor de 
R$ 10.500,00. Tr na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Parati G4 1.6, VW. ano 
2008, branca, flex, ar 
condicionado e direção 
hidráulica. Pelo valor 
de RS 26.000.00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Gol G4 1.6 Power, VW, 
ano 2009, branco, flex, 
completo. Pelo valor 
de R$ 25.900.00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Gol G4 1.6, VW, ano 
2009, 4 portas, branco, 
flex, básico. Pelo valor 
de RS 22.000.00. Tr 
na Evidence Veículos; 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Gol 1.8, VW, ano 1994, 
2 portas, branco, ál
cool, básico. Pelo va
lor de RS 7.000.00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Gol Mi Plus, VW, 1998. 
branco, gasolina, ro
das de liga teve, travas 
e alarme. Pelo valor 
de RS 12.500,00. Tr 
na Evidence Veículos; 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Saveiro G4 1.6, VW, 
ano 2009, branco, flex, 
básico. Pelo valor de 
RS 23.500,00. Tr na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Saveiro G3 1.8, VW, ano 
2001, prata, gasolina, 
completo. Pelo valor 
de R$ 20.000,00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Ipanema 6L 1.8, GM, 
ano 1994, 4 portas, 
vinho, álcool, direção 
hidráulica, rodas, vidro 
e trava elétrica. Pelo 
valor de R$ 8.900,00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Kadet GL, GM. ano 
1995, vinho, gasolina, 
rodas de liga leve. Pelo 
valor de R$ 8.500,00. Tr 
na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Corsa Wagon 1.6, GM, 
ano 1998. verde, ga
solina, vidro elétrico e 
trava. Pelo valor de RS
11.900,00. Tr na Evi
dence Veículos; (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

SIO 2.4, GM, ano 2009, 
cabine simples, branca, 
flex, direção hidráulica 
e ar condicionado. Pelo 
valor de R$ 36.000,00. 
Tr na Evidence Veículos: 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Courier Mod, ano 2001, 
1.6L, protetor de ca
çamba, tona marítima, 
som MP3. Vendo ou 
troco por moto. Tra
tar nos telefones: (14) 
3264-4345 ou (14) 
9791-3286.

Vende-se Tltan 150 
Ex, flex, ano 2012. Tr. 
na Pagan Motos: (14) 
3264-4345.

Vende-se Lead 110, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345,

Vende-se CB 300R, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo* 
tos: (14) 3264-4345.

Vende-se XRE 300, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos: (14) 3264-4345.

Vende-se Bros 150, flex, 
ano 2012. Tr. na Pagan 
Motos: (14) 3264-4345.

Vende-se Bros 150, flex, 
ano 2012. Tr. na Pagan 
Motos; (14) 3264-4345.

Compro ou troco moto 
Honda semi nova por 
moto Okm. Tr. na Pagan 
Motos: (14) 3264-4345.

Financiamento de 
moto Honda Okm, com 
entrada, menor parcela 
do mercado. G'ratís 
capacetes. Tr. na Paga. 
Motos: (14) 3264-4345.

C3 1.6 Excluxive, CI
TROEN, ano 2008, 
preto, flex, completo, 
top de linha. Pelo va
lor de R$ 27.900.00, Tr 
na Evidence Veículos; 
(14) 3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

DIVERSOS

MOTOS

Vende-se Suzukl/Bandit 
650n, ano 2007 com 12 
mil km. Zerada e muito 
bem conservada, chave 
reserva, manual, nota 
fiscal. Tr. no telefone- 
(14)9800-5674

Vende-se Bros 150 ES, 
HONDA, ano 2008. 
preta, gasolina, parti
da elétrica. Pelo valor 
de RS 6.000,00. Tr na 
Evidence Veículos: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Vende-se Biz 125, flex, 
ano 2012. Tr. na Pagan 
Motos: (14)3264-4345.

Vende-se Fan 150, flex, 
ano 2012. Tr. na Pagan 
Motos: (14) 3264-4345.

Vende-se Fan 125, ano 
2012. Tr. na Pagan Mo
tos; (14) 3264-4345.

Vendo ar condicionado
12.000 BTUS, 02 vitros
2.00 X 1.00 com vidros 
e grade proteção, 01 vi- 
tro de 0,50 x 0,80 com 
vidro e grade de pro
teção, 03 vitros iguais 
para sala com vidros 
e grade de proteção, 
tudo por R$-S00,00. 
Tr nos telefones: (14) 
3264-1000 ou (14) 
9614-3191.

Vendo capacete EOF 
ou Liberty aberto ou 
fechado, no valor de R$
60,00. Tr. na Pagan Mo
tos; (14)3264-4345.

LOCAÇÃO

Aiuga-se barracão de 
200 m̂ , banheiros com 
acessibilidade, na Av. 
Jácomo Augusto Pacco
la, Jd. Santana, futuro 
anel viário da cidade. 
Acabamento de acordo 
com a sua necessidade. 
Tr com Andrade, tele
fone: (14) 9683-6437.

Akigo apartamento em 
Praia Grande, no baino de 
Boqueirão a 50m da praia. 
Trnos telefones: (14)3264- 
4345 ou (14) 3263-196L

NOTICIASDE LENÇÓIS

Anuncie
ou nada acontecel

Envie seu 
classificado 

para
Jornal^oticlaBdelencols.coin.br

ou ligue para 
(14) 3263-1062

Informe

T>ESAF/OS E  IG U A L D A D E  SO C IA L.
O  C O M B U S T ÍV E L  Q U E  M E  M O V IM E N T A !'

* Coligação PSD/ PRP l PRB / PSDB *
0S'00Ü151Í3 gublieação' RS 116.64.
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ENTRETENIMENTO

Notícias dos Famosos
fonte: site O fuxieo

Suposto caso entre Raí e Zeca 
Camargo gera conflitos na Globo

Segundo informa
ções publicadas pela 
jornalista Fatsfola 
Reipert, em sua colu
na no portal R7 o ex- 

-jogador de futebol Raí 
teria rompido com sua 

esposa para assumir rela
cionamento com o apre
sentador Zeca Camargo, 
da Rede Globo.

A emissora proibiu que as 
atrações de sua programa
ção associassem os nomes do 
apresentador Zeca Camargo 
com 0 jogador Raí.

Nem Raí, nem Zeca assumi
ram um relacionamento. Não 
foram fotografados juntos ou 
trocando carícias. Ainda assim, 
há quem diga que já estão in
clusive morando juntos.

Marcelo Serrado se casa com a bailarina Roberta Fernandes
Juntos há quase dois 

anos, Marcelo Serrado e Ro
berta Fernandes decidiram 
oficializar a união no ultimo 
sábado.

No altar estavam 16 ca
sais de padrinhos, oito de cada 
lado. Entre eles estão Rodrigo 
Santoro, Eriberto Leão e Preta 
Gil. Catarina, filha de Marcelo 
com Rafaela Mandelli, foi da- 
minha de honra.

O cardápio foi inspirado

na novela Gabriela. Atual
mente Marcelo Serrado vive 
Tonico Bastos no remake 
da trama, na Rede Globo. E 
para animar o pessoal ainda 
teve Show  de Preta Gil e Ive- 
te Sangalo.

Este é 0 terceiro casa
mento de Marcelo Serrado. 
Antes o ator Já havia se uni
do a Christine Fernandes, 
entre 1994 e 1999, e com 
Rafaela, entre 2003 e 2006.

Ator Macaulay Culldn está vidado em heroína, segundo jornal
O ator Macaulay Culkin, 

de 31 anos, famoso por ter 
protagonizado diversos fil
mes na infância, estaria vi
ciado em heroína. Segundo 
os jornais americanos, o ator 
chega a gastar US$ 6 mil por 
mês (o equivalente a R$ 12 
mil) em fortes analgésicos e 
drogas pesadas.

Ainda de acordo com a

publicação, Macaulay teria 
transformado seu próprio 
apartamento em Manhattan 
em um refúgio para consumo 
privado de drogas Uma fonte 
teria afirmado que Macaulay 
está praticamente morrendo 
após ter se viciado em hero
ína há um ano e meio e estar 
na companhia constante de 
outros viciados.

42  ̂passo para uma vida feliz
"Se você quer viver muito; produza".
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Horóscopo da semana
Áries
de 21/03 a 20/04

Nesta semana o planeta Mercúrio 
retomará o movimento direto e 
você perceberá uma maior espon
taneidade na comunicação. E o 
planeta Vênus, ingressa o signo de 
Câncer, indicando a importância 
das questões familiares, do desejo 
de aconchego e de carinho.

Touro
de 21/04 a 20/05

Vênus, 0 seu planeta regente, 
muda de signo esta semana e 
ingressa em Câncer, eviden
ciando 0 contato com os fa
m iliares e uma com unicação 
mais afetuosa e sensível. E o 
planeta M ercúrio retomando 
o m ovim ento direto confirm a 
esta tendência.

de 09/07 a 16/07

^ Leão
22/07 a 22/08

í  em seu signo que o planeta Mer
cúrio retoma o movimento direto 
esta semana, representando maior 
fluidez na comunicação, nos conta
tos, nas questões relativas a papéis, 
documentos e trânsito. É um movi
mento astrológico que sem dúvida 
favorece os leoninos.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Mercúrio finaliza o movimento 
retrógrado e muitas coisas que 
estavam sendo reavaliadas e 
reconsideradas retomam agora 
uma fluidez maior, virginiano. 
Esta também é a semana em que 
0 planeta Vênus ingressa Câncer, 
beneficiando as amizades e o en
volvimento com grupos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06 A Libra

de 23/09 a 22/10
O seu planeta regente Mercúrio 
retoma nesta semana o movi
mento direto e muitas questões 
que estavam dificultadas tendem 
agora a se desenvolver com maior 
fluidez. Você perceberá que nas 
questões relativas à comunicação, 
ao trânsito e à movimentação coti
diana haverá esse favorecimento.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Um novo ciclo tem início nas ques
tões emocionais, e está simboli
zado pela entrada do planeta do 
amor em seu signo. Fica enfatiza
da a habilidade canceriana de se 
expressar com carinho e sensibili
dade. E 0 planeta Mercúrio reto
ma 0 movimento, beneficiando as 
finanças cancerianas e também a 
expressão dos seus talentos.

O planeta do amor e dos valores 
pessoais, Vênus, que é seu regente 
astrológico, passa a atuar no signo 
de Câncer, beneficiando a vida pro
fissional dos iibrianos e também as 
questões sentimentais e familiares. 
Esse é um posicionamento bastan
te favorável e você perceberá um 
aumento no seu carisma.

^  Escorpião 
% y ^ d e  23/10 a 21/11
Projetos e questões que estavam 
truncados na vida profissional e 
emocional escorpíanas passam agora 
a fluir melhor, t  Mercúrio retomando 
0 movimento direto. E nesta semana 
Vênus ingressa o signo de Câncer en
fatizando 0 relacionamento afetivo 
com os familiares e com as pessoas 
que, mesmo distantes, estão muito 
próximas de seu coração.

. f '■V <.T %

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

O ingresso do planeta Vênus no sig
no de Câncer ajuda os sagitarianos 
a compreenderem e aceitarem as 
lições emocionais e familiares què 
vem ocorrendo. É uma espécie de 
alívio para essas situações emocio
nais e que tem reflexos também 
em questões financeiras.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A passagem de Vênus pelo signo 
de Câncer favorece o entendi
mento, 0 carinho e a sensibilida
de nos relacionamentos capri- 
cornianos. É um bom momento 
para você buscar mais harmonia 
nas relações e perceber a impor
tância das suas relações afetivas 
e dos vínculos emocionais.

«

Aouário
^ ^ ^ d e  21/01 a 19/02 ;

O novo movimento do planeta
Mercúrio favorece o entendí-

«

mento nas relações aquariar 
nas. Multo do que foi refletido 
e conversado nas relações podé 
agora ser colocado em prática. E 
0 ingresso do planeta Vênus em
Câncer favorece a saúde e o tra-%
balho dos aquaríanos. •

Peixes
de 20/02 a 20/03 ■

Vênus, o planeta que tem conota
ção afetiva e de relacionamento^, 
passa a atuar no signo de Câncer, 
beneficiando o carinho e a sensi
bilidade dos piscianos, o amor, à 
relação com crianças e a expres
são da criatividade, é  um posicio
namento muito benéfico e traz  ̂
tona toda a natureza sentimental 
e amorosa dos piscianos. '

J
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SOCIAL
A « "Existe um homem que se esmera no 

cumprimento do dever para dar bons 
exemplos, e esse homem merece todas 

as homenagens do mundo, este 
homem é chamado de PAI"

‘. r j

Seja o aniversariante 
da próxima semana!

Envie-nos sua foto para
>omalO»otlelasdele#icels.co«uW

OE LENÇÓIS

Arauívo Pe$$oal Arqu^vQ Pessoal Arquivo Pessoal

pai, é com muito orgulho que hoje queremos lhe agrade- Um pai tem a sabedoria de urn mestre e a sinceridade de 
cer pelo seu ensinamento, amor e dedicação. Obrigado! um amigo. Te amo! Feliz Dia dos Pais!

Arouivo Pessoal Arouivo Pessoal

"Pai" a força e importância dessa simples palavra
abrange todo amor do mundo. Eu te amo!

_______________ Arüuivo Pessoal

Pai, meu amor por você, é maior que o infinito.
Te amo, sua filha Eduarda!

Arouivo Pessoal

%

\ Pai, o importante não é estar perto mas sim do lado de 
' Dentro. Amo você! Sua filha Bruna

Arquivo Pessoal

Ser pai é transmitir a seus filhos aquilo que aprendeu 
durante a vida, tanto o certo quanto o errado

..

" v;.."

Arquivo Pessoal
>
. %

Pai, este presente não é nada perto do amor que sinto
por você. Amo-te! Feliz Dia dos País!

Nosso pai, nosso amigo, fiel, companheiro, 
exemplo verdadeiro para nós

Pai você é a pessoa mais inspiradora da minha vida. Me 
ensinou os valores necessários para tudo o que tenho

Afoutvu Pesvoal

Papai, como medir seu amor e dedicação? Qualquer 
valor entre zero e o infinito, seria uma ofensa". Te amo!

Arauívo Pesso<ii

Meu pai, meu héroi, meu ídolo um exemplo de
vida a ser seguido, te amo, Aline

Peisoal

Pai, obrigado pelos conselhos e por tudo que tem feito 
por nós. Feliz dia dos país, nós te amamos!
~  Arauívo Pessoal

Ser pai é ter o coração batendo fora do próprio peito. 
Sou grato por ter filhos tão maravilhosos, amo vocês

Arouivo Pessodi

Pai, palavra pequena, mas de um valor
ínsquestionavel. Te amo

Arauívo Pessoal

Todo o amor do mundo para quem devemos tudo o 
que somos. Feliz dia dos país, nós te amamos!

Arauívo Pessoal

■ ----- ---------

 ̂Pai você sempre será nosso herói. Te amamos muito,
obrigado por você existir! Guilherme e Gabriel

Arquivo Pessoal

Fácil é falar do pai, difícil é ser o pai. Porem, amor 
maior não há, do que o de um pai, para com um filho!

Você é o melhor Pai do mundo, amo você Papai!
E te amarei sempre. Beijos!

Arquivo Pc ííq a I AroUkVO

;Pai, você é meu porto seguro, meu farol e eu agredeço 
todos os dias por ser tua filha. Eu te amo!

Pai, eu te agradeço por tudo o que você fez e 
continua a fazer por mim. Feliz dia dos país!

Quanto mais pensamos, mais queremos te agradeçer por 
tudo oque tem feito por nós. Obrigado Pai!


