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BARBARA DELINSKy
Amor Fora tie Hoi

BM O L recebe mais de 600
exemplares para seu acervo

, - í ’
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A CRUZADA SECf

A D iretoria de Cul
tura de Lençóis 
Paulista divulgou 

a inform ação de que, na 
últim a segunda-feira, a 
Biblioteca M unicipal Orí- 
genes Lessa (BM OL) rece
beu, aproxim adam ente, 
600 novos livros para seu 
acervo, considerado um 
dos mais im portantes do

Estado de São Paulo. En
tre os títu los estão Best 
Sellers como As Esgana- 
das, do apresentador e 
escrito r Jô Soares, bio
grafias e clássicos da lite 
ratura m undial, que vão 
de Bonequinha de Luxo 
a Detetives Selvagens, do 
chileno Roberto Bolaho.

Quem ainda não é usu-
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BARBARA DELINSKY
Inscrições para Miss e Mister 

Melhor Idade supera expectativas
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Aproximadamente 50 pessoas passam pela BMOL diariamente, entre 8h e 20h

ncerrou no último 
dia 10 de agosto as 
inscrições para o pri

meiro concurso de Miss 
e M ister Melhor Idade de 
Lençóis Paulista. De acordo 
com o diretor de Cultura Nil- 
ceu Bernardo, todas as 40 
vagas abertas para candida
tos já foram preenchidas.

O concurso já acontece 
com frequência em várias 
cidades e é promovido por 
Márcio Mendes, vocalis
ta do Trio Los Angeles. Os 
convites foram trocados

o  Programa “Inova Loja” do Sebrae será
apresentado em Lençóis Paubsta

s empreendedores 
do comércio va
rejista de Lençóis 

Paulista terão uma grande 
oportunidade de alavancar

4OS seus negocios.
No próximo dia 29 de agos

to, às 19h, o escritório regional 
do Sebrae-SP em Bauru reali
za no Centro do Empreende
dor, em Lençóis, o programa 
"Inova Loja" com o objetivo de 
detectar pontos negativos nas 
fachadas e vitrines das lojas, 
além de apontar melhorias e 
estratégias de mudança de vi
sual nos empreendimentos.

0  programa, voltado para

o comércio varejista, apre
senta uma ferramenta de 
documentação fotográfica 
que levanta os diagnósticos 
que serão trabalhados para 
a melhoria do visual das lo
jas. "A dinâmica consiste em 
uma palestra de abertura 
com explicação aprofunda
da sobre o Inova Loja Álbum".

Serão trabalhadas, mu
danças como uma fachada 
mais chamativa, uma pin
tura nova, uma vitrine com 
composições atraentes que 
são pontos de diferenciação. 
"O lojista precisa 'pescar' 
0 seu cliente em 30 segun

dos, que é o tempo médio 
de despertar o interesse do 
consumidor e provocá-lo, 
estimulando-o a entrar na 
loja", destaca José Carmo 
Vieira de Oliveira, consultor 
de marketing do Sebrae-SP.

Algumas orientações de 
posicionamento de produ
tos e promoções, dentro dos 
estabelecimentos, também 
devem ser pensados estrate
gicamente. "Cerca de 90% da 
população é destra e, natural
mente, essas pessoas fazem 
uma leitura do ambiente no 
sentido anti-horário. Portan
to, os produtos que necessi

tam ter maior saída ou estão 
em promoção, devem estar 
à direita da porta de entra
da, para facilitar o acesso e 
0 campo visual do consumi
dor", aponta o consultor.

O Programa Inova Loja irá 
contemplar outras cidades, 
como Lins e Jaú. Os comercian
tes, ao final da dinâmica, rece
berão um diagnóstico do Se
brae-SP sobre a situação atual 
da loja e os pontos a serem cor
rigidos e melhorados. As inscri
ções são gratuitas e podem ser 
feitas no Posto Sebrae (Rua Cel. 
Joaquim Gabriel, 11, Centro) 
pelo telefone (14) 3264-3955.
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Campanha de multivacinação
seguirá até sexta-feira

Hoje
máxima 3 0 ^

mínima 13®

Soi com algumas 
nuvens, Não chove.

A Campanha de Mul
tivacinação em Len
çóis Paulista termi
na nesta sexta-feira, 24 de 

agosto. A iniciativa, que 
acompanha a mobilização 
nacional cuja pretensão é 
atualizar as cadernetas de 
vacina das crianças me

nores de cinco anos de 
idade no país, já atendeu 
253 crianças no municí
pio, no último sábado. 
Segundo o encarregado 
de Saúde Comunitária da 
cidade, José Aparecido 
dos Santos, a ação está 
cumprindo seu papel. "A

campanha tem o objeti
vo de manter o índice de 
vacinação em cem por 
cento, garantido que as 
mães e fam ílias tenham 
o entendimento de que 
suas crianças estão pro
tegidas", ressalta. Confira 
os postos de vacinação:

Ambulatório de Especialidades Dr. Antônio Tedesco -  Avenida Brasil, 686 -  Centro 
UBS Dr. João Paccola Primo -  Rua dos Lavradores, 34 -  Núcleo Luiz Zillo 
UBS Dr. José Antônio Garrido -  Rua Marechal Dutra, 895 -  Jardim Ubírama 
UBS Dr. Antônio Leão Toei -  Rua Dias Gomes, 37 -  Cecap
ESF Dra. Irene Alcidia da Costa Andrade -  Rua das Araras, 560 -  Jardim das Nações
PSF Winter Malatrasi -  Rua Manoel Duarte Moreira, 160 -  Júlio Ferrari
PSF Victório Boso -  Rua Bento Ribeiro, 29 -  Alfredo Guedes
ESF Dr. Luiz Fernando Leiis Andrade -  Rua Olindo Fuim, 460 -  Caju II
ESF Dr. José Nege -  Rua Bahia, 249 -  Vila Cruzeiro
ESF Vereador Carlos Alberto Baptistella -  Rua Ana Neri, 124 -  Vila Mamedina

por pacotes, de fraldas ge
riátricas.

O evento será realizado 
no dia 30 de agosto, quin
ta-feira, no salão do Clube 
Esportivo Marimbondo, 
em parceria com a Prefei
tura M unicipal, Diretoria 
de Cultura, WM Eventos e 
parceiros.

Todas as informações 
do concurso e o regula
mento podem ser encon
trados no site da Prefeitu
ra Municipal. http ://w w w . 
lencoispaulista.sp.gov.br.

ário da BMOL, pode fazer 
sua carteirinha levando 
até al biblioteca um do
cum ento de identidade 
(RG ), um com provante de 
residência , uma foto 3x4, 
além  de fornecer seus da
dos pessoais no local. As 
dúvidas podem ser escla
recidas pelo telefone (14) 
3263-6522.

Stock Musical 
reúne música 

e sonhos
á pouco mais de um 
mês, Wlad e Elia- 
ne inauguraram a 

Stock Musical. O espaço, 
que reúne instrumentos, 
acessórios e equipamentos 
musicais, também oferece 
aulas para públicos de dife
rentes idades. Mesmo com 
as dificuldades e desafios, 
os planos do casal não pa
ram. Daqui para frente, seu 
objetivo é se tornar refe
rência em Lençóis Paulista.
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Vitrines com pontos fortes são atraentes para os clientes

AGENDA

Curso de desenho
Inscrições a partir 
do dia 6 de agosto 

Contato; (14) 8111-8732

Happy Hour no Marimbondo

Dia 24 de agosto às 19h30 
Evento exclusivo para sócios 

Local: Clube Esportivo 
Marimbondo

Stand - up Comedv com
Paulinho Gogó

Dia 26 de agosto às 20h30 
Sócios: grátis 

Não sócios: R$ 20,00 
Local: Clube Esportivo 

Marimbondo

Festa de Santa Teresa 
Jornet, Padroeira dos 

velinhos do Brasil 
De 11 a 26 de agosto 

Parte religiosa e tardes 
do quibe e do pastel 

Local: Asilo

Pe Lanza foi 
preso dirigindo

LeiitubTiiagado

http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www
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Aos mestres com carinho
Ia não tinha nada 
de d iferente. Ne
nhum super poder, 

qualquer capacidade so
brenatural de transfor
mar 0 mundo e m uito m e
nos a responsabilidade 
de ser quem ela era . Seu 
nome? Talvez seja des
necessário dizer. A única 
coisa que im porta é que 
entre tantos e para tan
tos essa pessoa pode ter 
sido um dos raros exem 
plos do que significa ser 
professor, especialm ente 
em uma terra onde optar 
pelo ser humano significa 
relegar o d ireito de ser 
reconhecido.

A m ídia ignora, o povo 
pouco se im porta, o go
verno não acred ita. Não 
acredita que aqueles ci
dadãos que se colocam , 
d iariam ente, em frente 
a classes de aula amar-

a figura que sintetizava 
tudo o que eu podia e 
gostaria de ser qualquer 
dia desses.

Estranho? Pode ser. 
Mais estranho, no entan
to, é perceber as greves 
que se acum ulam , a ro ti
na que deteriora e a tr is 
teza do descaso. Estranho 
é não nos im portarm os 
com o fato de nossa Ju
ventude crescer sem con
seguir desfrutar do poder 
desses heróis de carne e 
osso, que podem e de
vem criar a esperança de 
serm os m elhores.

Aos rom ânticos cren
tes na força do conheci
mento, fica a vontade de 
acred itar que a educação 
ainda é possível no Brasil. 
Aos m estres de nossas v i
das, a certeza de que ensi
nar significa transform ar. 
A todos nós, a clareza de

COKJCURSO MISS
G (vuSTeR MCLHOR

Editorial
que nos move? 
Essa é uma res
posta facilmente 

dada, por quem tem ide
ais, metas e foco. Essa é 
a resposta que nós, como 
sendo parte de um proje
to sério e focado em levar
bons serviços à população 

rotadas de alunos, com pensar a educação como lencoense, podemos dar
sem titubear.problem as que ninguém 

quer para sua vida, en
frentando horas e mais 
horas de planejam ento e 
dedicação, são im portan
tes. Mas eu, form ada na 
escola pública, só lembro 
de te r a li, diante de m im .

form a de revolução.

Ana Carotina Costa 
é jornalista do Notícias 
de Lençóis e cursa o 3  ̂
ano de Comunicação 5o- 
cial, com habilitação em 
Jornalismo, na UNESP.

0  que nos move é querer 
sempre ir além. É evidenciar 
cidadãos que fazem a dife
rença no meio em que vivem; 
é não só noticiar o factual; 
mas trazer à tona a história 
de quem fez história.

É poder dar a noticia sem rol" uma estudante de jorna-
amarras, sem vírgulas, ou 
acréscimos. É dizer a verdade, 
doa a quem dor. E se doer; 
isso não é problema nosso.

É seguindo uma linha 
editorial diferenciada, que 
hoje levamos as ruas mais 
uma edição do jornal Notí
cias de Lençóis.

lismo comprometida, séria e 
com textos e pontos de vista 
muito alem da maioria, Carol, 
abordará assuntos como cul
tura, política e sociedade.

Teremos o também es
tudante de jornalismo Otá
vio Frabetti, que tratará da

incomoda sim!
Incomoda os mal inten

cionados; incomoda aqueles 
que defendem lados; inco
moda os parciais; incomoda 
os que tem rabo preso à or
ganizações, políticos e etc.

Porque o eleitor não é 
consumidor, mas cidadão.

política mundial, com olhar E jornalism o é serviço pu-
Uma edição que trará a jovial, de quem almeja mu- blico não espetáculo.

história de pequenos em 
presários lençoenses que 
quase não aparecem , mas 
fazem de nossa cidade, ob
servatório regional.

Nas edições de quarta-fei
ra traremos a "Coluna da Ca-

danças.
Estamos fundamentados 

no respeito aos princípios 
que trazemos. Princípios 
que se refletem nos valores 
de um jornalismo de verda-

Estamos motivados por 
acreditar que este tipo de 
trabalho produz um mundo 
melhor e mais justo para to
dos. Isso nos move; porque 
temos sim um lado, ao lado

de. Porque Jornalismo sério da população lencoense.

Colunista da Semana
O t á v io  F r a b e t t i

Jornalismo x Diploma

A volta da obrigatorie
dade do diploma de 
jornalismo (retirado 

em 2009) continua geran
do embates e discussões. 
A colunista do O Estado De 
S.Paulo, Lucia Guimarães 
(texto disponível em http:// 
migre.me/alW64), publicou 
uma coluna na semana pas
sada defendendo a abolição 
do diploma e afirmando que 
aprendeu a profissão traba
lhando. Observe um trecho 
de seu texto:

"Uma vez, não preparei 
0 trabalho final de uma ma
téria e só me lembrei na ma
nhã da última aula. Lavei um 
vidro de geleia, datilografei 
várias palavras e joguei o pa
pel picado lá dentro. Sacudi 
e entreguei para o professor, 
dizendo que era um poema 
concreto. Tirei nota 8".

Essa afirmação jocosa 
e ofensiva da jornalista nos 
faz pensar algumas coisas. 
Em primeiro lugar, realmen
te não se aprende jprnatis- 
mo na faculdade. Jornalis
mo é uma atividade prática 
e dinâmica, que se rrlodifica

diariamente. No entanto, a fa
culdade serve como base para 
um bom profissional. Ela é a 
responsável por potencializar 
e burilar os talentos e apti
dões, além de formar um co
municador que sabe seu papel 
social e possui um instrumental 
para compreensão do mundo 
e seus contextos (através de 
várias disciplinas teóricas). A 
faculdade de jornalismo não 
ensina a ter ética, nem a escre
ver e nem ser uma pessoa des
confiada e curiosa, O curso de 
jornalismo prepara um profis
sional para o exercício de um 
jornalismo sério, de qualidade 
e que mude a vida das pesso
as. Ou você tem amor e "dom" 
para a função, ou procure ou
tra coisa para fazer. Quando 
Lúcia se vangloria de tirar uma 
boa nota fazendo um trabalho 
universitário "nas coxas", ela 
desvaloriza e desacredita os 
vários cursos sérios na área.

É preciso entender que a 
atividade jornalística não é 
um hobby, como escrever um 
livro de poemas, ou escrever 
uma música, mas uma ativida
de séria, que se mal exercida

pode causar danos irreversí
veis (lembram-se do caso da 
Escola Base?). A exigência 
do diploma não é reservar 
o mercado e nem restringir 
a liberdade de expressão. 
Muitos profissionais de ou
tra área possuem aptidões 
jornalísticas e escrevem 
com muita desenvoltura 
sobre assuntos de sua área 
(Dráuzio Varella é medico, 
por exemplo). O que não 
pode é haver a banalízaçâo, 
achando que qualquer um 
pode exercer o jornalismo, e 
que as faculdades são aces
sórias. Por que ninguém fala 
isso da medicina e do direi
to? Todos entendem que é 
necessária uma formação 
superior para ser médico e 
advogado devido à impor
tância e complexidade de 
ambas as profissões. Será 
que o jornalismo é menos 
importante ou menos sério 
que as outras?

Otávio frabetti cursa 
o 3s ano de Comunicação 
Social, com hablittaçõo 
em Jornalismo, na UNE5P
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Politicando
Conheça o candidato André Paccola Sasso (Cagarete)

* .

k

O U  André Paccola 
Sasso, o "Cagarete". 
Nasci e fu i criado 

em Lençóis Paulista, sou 
de fam ília  lençoense com 
raízes nessa te rra . Tenho 
dois filhos, razão de m i
nha alegria.

Tenho muito orgulho 
da fam ília que tenho e 
das amizades que construí 
nesses 37 anos de convivo 
harmônico. Por isso jam ais 
farei algo de errado que 
podería envergonhar a 
qualquer um de vocês.

Podem ter certeza que 
serei exemplo de dignidade 
e respeito a quem confiar o 
voto e também a quem op
tar por outro candidato.

Advogado formado 
pela "Instituição Toledo de 
ensino", atualm ente traba
lho como relações públi
cas da Prefeitura M unici
pal de Borebi. Comecei a 
trabalhar com 13 anos de 
idade, como "Office boy", 
depois fui estagiário no

fórum e em escritórios de 
advocacia.

Em 1999 abri meu pró
prio escritório , onde aten
do meus clientes até a pre
sente data. E desde 2005 
atuo como advogado da 
Associação Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista 
(Acílpa).

• Há 12 anos sou dire
tor secretário da APAE de 
lençóis paulista

• Secretário geral do clu
be esportivo marimbondo

• Membro do conselho 
municipal do idoso de len
çóis paulista.

• Membro da comissão 
estadual de ética na políti
ca da OAB/SP.

• Membro do projeto 
OAB vai à escola.

• Membro da comis
são de ética e disciplina da 
OAB/SP.

• Membro do TLC de 
Lençóis Paulista, exercen
do atualm ente o cargo de 
tesoureiro.

V
f i

í

• Membro do ECC e do 
conselho de Lençóis Pau ista.

• Presidente do con
selho fiscal da Sicob Crerei 
Acílpa.

As principais metas que 
defenderei na câmara 

dos vereadores:

• Defesa intransigente 
da valorização da família e 
da ética na política

• Ficha limpa para atu
ação nos cargos públicos.

• Parceria com as igre
jas na prevenção e recupe
ração de usuários de subs
tâncias entorpecentes.

• Políticas de inclusâr 
e valorização dos idosos e 
deficientes físicos.

• Busca de recursos es
taduais e federais para de
senvolvimento sustentável 
da região e produção de 
mais empregos.

• Política feita com va
lores, com seriedade e 
com responsabilidade.
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Stock Musical reúne sonhos e música
oferece

O Ú ltim o dia 9 da as au la s  na S to ck .
Edson Correia/Notícias de Lencóts

de ju lh o , a Stock 
M u sica l fo i inau-

> jrada o fic ia lm e n te  em
P a u lis ta . Com

H o je , com  v in te  a lu n o s , 
de d ife re n te s  id ad es , o 
m úsico  o fe re ce  acom -

'Ti

Lençó is 
o o b je tivo  de to rn a r-se  
um a a lte rn a tiv a  àq u e 
les que p rocu ram  por 
In stru m e n to s m u sica is

d ife-p an h am en to  em
in stru m e n to sren tes

de co rd a , com o v io lã o .

fo ra  da c id a d e , e sp e 
c ia lm e n te  em  B a u ru , o 
esp aço  co m andado  por 
W la d in e l A n to n io  Pac-

b a ixo , v io la  e g u ita rra . 
Sem pre  exp lo ran d o  as 
n ece ss id ad e s e gostos 
d aq u e le s

co la e sua e sp o sa , E lla- 
ne , é a co n cre tiza çã o  de 
um sonho  que une mú- 
f lca e m u ita  d ed icação .

Fu n c io n an d o  de se 

que p ro cu 
ram  pe los cu rso s , com o 
d estaca  o p ro fe sso r: 
"Eu  p ro cu ro  d ire c io n a r
as m u sicas para o e s
t ilo  que o a lu n o  g osta , 
fazen d o  um tra b a lh o
in d iv id u a l m esm o que

tnda a se x ta , das 8h30  
âs 2 0 h 3 0 , a lo ja  t ra b a 
lha com  a vend a de in s
tru m e n to s , a ce ssó rio s  e

p e rm ite  que e le  se d e
sen vo lva  m ais ráp id o ".

O ob jetivo  de W lad e 
E liane  é tran sfo rm ar a

eq u ip am en to s m u s ica is , 
que com põem  grande 
p a rte  do esp aço  onde 
tam b ém  o co rrem  as a u 

Stock M usica l em  re fe
rência  em  Lençó is Pau lis
ta . Para tan to , os sacrlfí-

las que se co n stitu e m  
com o um dos p rin c ip a is  
d ife re n c ia is  do e m p re 
en d im e n to .

cios já  foram  m uitos.
A reform a do local que 

hoje acom oda alunos e 
instrum entos só foi pos
sível com a venda de uma

Com  passagem  pela 
banda M r. Zaap e um a 
fo rm ação  te ó rica  que 
tra z  no cu rr ícu lo  o p e

guitarra profissional que 
há m uito tem po fazia par
te da vida do m úsico. Com

Wlad também se dedica ao conserto de instrumentos musicais

ríodo  em  que e ste ve  no 
C o n se rva tó rio  de T a tu í,
W la d in e i, W lad  para os 
am ig o s, é quem  com an-

o capital necessário  em 
m ãos, o próximo passo foi 
a guinada na vida de Elia
ne que, após dez anos de
dicados ao ram o da infor

m ática, decidiu em barcar 
no em preendim ento ao 
lado de seu m arido.

c re sc im e n to  do negó
cio  e sua co n so lid ação  
fre n te  à p o p u lação  len-

so m u sica l. "Q uerem o s 
co n v id a r

Para o c a sa l, daqui
para fre n te  os p lano s se 
resu m em  na busca pelo

ço e n se , a quem  esp era  
le va r novas opções de 
co n ta to  com  o un iver-

as pessoas 
para nos v is ita re m , co 
n h ece rem  nosso  e sp a
ço e v e r a va rie d a d e  de 
p ro d u to s que o fe re c e 

m os", re ssa lta  W la d i
n e i. A S to ck M u sica l fica  
na Rua A n ita  G a rib a ld i, 
734  -  C en tro . M a io res
in fo rm açõ es pelo  te le 
fo ne  (1 4 ) 3 2 6 4 -8 6 8 2 .

Inscrições para participar de encontro com Lençóis Paulista, 17 de Agosto de 2012.

candidatos a prefeito termina hoje Prezada CIdadá, Prezado Cidadão!

No próximo sábado, 
25 de agosto, os 
jovens do Pro je

to Form ação de Líderes, 
desenvolvido pelo Grupo 
Lw art, prom overão um 
bate-papo ele itoral com 
os candidatos à prefeitura 
de Lençóis Paulista. Os in
teressados em participar 
do evento podem fazer 
sua inscrição até o final 
desta tarde.

Edson Correla/Nodciâs de Lençóis

O principal objetivo do 
encontro é abrir um es
paço onde os jovens len- 
çoenses possam discutir 

aCom os quatro candidatos 
executivo m unicipa 

teus planos em prol do 
desenvolvim ento do mu
nicípio. Para tanto , a pro
gramação prevê que cada 
um deles tenha cinqüenta 
m inutos para apresentar 
seu currículo , expor suas 
propostas de governo e 
responder as perguntas 
dos presentes.

Segundo Paulo Jorge 
Rodrigues, 28, líder do 
projeto, os adolescentes 
estão cada vez mais pre-

Primelramente, p e^  sue licença para apresentar meu nome. Penso que. antes de elel- 
to r« t soTTMS ddadàose como parte essencial de uma com unidad», temos responsa- 
bilidade direta sobre quem escolhemos para adm inistrar a cidada, nortear direções 
e. fundamentalmente, representar-nos com h o n tstid ad t, dignidade e coarAnda.

Obviamente, venho pedir seu voto . Mais que isso, seu apoio, sua confiança, seu 
santo crftko . Caso n io  possua compromisso político ou partidário, coloco-me à sua 
disposição e de sua famflla, seria uma honra representá-los. Caso já tenha escolhido 
seu candidato, faço apenas um apelo: contribua para que essas eleições brindem ã 
decAncla e ã  m oralidade, tão escassas quando se faia em poiftfca.

Peço sua gentileza para que analise meu nome. Para tanto, é indispensável que co
nheça um pouco mais a meu respeita Sou formado em Letras e M arketing. Diretor 
da Revista O Com ércio e da B lstrô  Serviços de Publicidade. Diretor-Secretário da 
Acllpa (Assodaçáo Cwnercial e Industrial de Lençóis Paulista). Como esoitor, sou 
colunista do Jom al Tribuna. Como poeta, participo de coletâneas que reúnem o 
trabalho literário da região. Além disso, também sou membro do Com tur (Conselho 
Municipal de Turismo de Leirçóls Paulista).

Meus principais pré-projetos; COMÉRCIO: Incentivo e adaptação ao projeto que 
transforma a Rua 1S em Calçadão: Estacionamento em 45 graus em várias ruas do 
centroc Estaclortamento rotativo no Varejão de segundalfeira a sábado (com furKio- 
namento normal do Varejão aos domingos); Uma hora grátis por dia na Area Azul 
(do meio-dia ãs ISh). CULTURA: Criação da Academia Lençoense de Letras Ariéia 
Aparecida Avelino Garda. PODER LEGISLATIVO: Comissão permanente de trans
parência. SAÚDE: Farmácia no Pronto-Socono aos sábados. domir>go$ e feriados. 
SEGURANÇA PÚBLICA: Guarda Munkipai Armada com armas não letais.

Abaixo, informo meu site de campanha, onde se encontram minha história, trajetó
ria e as explicações sobre os projetos adma. Também segue meu e-mail para que, 
desde jã . criemos um canal de com unicação entre eieitt>r e candidata Agradeço 
pelo seu tempo e espero poder contar com a sua ajuda nesise trajeto que quero tri
lhar pek) bem comum.

Obrigado e ã disposiçãa sempre.

Para Miguel Afonso Pelegrin Filho, o jovem tem um papel fundamental na política
Anderson Prado de üma

ocupados e interessados 
pelo futuro da nossa cida
de. "Tem os responsabi
lidade como cidadãos, já 
que tem os poder de voto 
e podemos participar do

e le ito ra l. Por

m elhorias para a socieda
de", afirm a.

A reunião será aberta

Lençóis Paulista (Acilpa). 
Os interessados devem

Este Kâme câ*ti tmhíUkc!

processo 
isso, tem os que exercer 
nosso papel com consci
ência e assim  prom over

para todos os jovens da 
cidade, desde que não 
estejam  concorrendo nas 
eleições deste ano. Ela 
ocorrerá das 13h às 17h,

confirm ar sua presença 
até hoje, das 14h às 16h, 
pelo telefone (14) 3264-

na sede da Associação 
Com ercial e Industrial de

8888 ou pela página do 
evento no Facebook, aces
sando o link h ttp ://w w w . 
f a c e b o o k . c o m / e v e n t s /  
311519022276950.

w w w .p r3 d o 4 3 4 4 4 .co m .b r

f»k<omifO#p rido43444.com. br
ni IW» Um Wwle OOM USU41-Aâ

• « Estamos arrecadando
próteses dentárias em prol 

do Lar Nossa Senhora
dos Desamparados

Apoio: OiRETORIAr
DE SAUDE

r*. y. D E  L E N Ç Ó I S

t
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i
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http://www
http://www.pr3do43444.com.br


LENÇÓIS PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2012
NOTiCIASl

SOCIAL
Mais de 800 pessoas compareceram ao 

último Show de Prêmios realizado pela Apae 
e membros do Lions Clube. O evento foi um 
sucesso, com inúmeras adesões as rodadas 

extras, ótimos prêmios, como TV de LCD, 
micro-ondas e o prêmio final de mil reais.

Arauivo PessodI

Dodo Santana faz aníversarío amanhã. A legião de 
amigos deseja felicidades ao candidato a vereadorl

Cintia Fotografias

T

It
Ana Luiza e Laii no Show de Prêmios da APAE

Cintia Fotoarahas

1

I

Michelle Vivian completou 17 anos ontem. Um filho é 
alguém para se amar a vida toda, parabéns do seu pai!

Cfntla Fotografias

r . . . .

Cristíano, Lucas e Aline

/■

Seja o aniversariaMitf
da próxima g ü in in t

*

Envie-nos sua foto para

NOTÍCIAS!» E i c m ç ó i s

Arquivo Fei

A querida Jena, aniversaria hoje. Os amigos e
familiares desejam felicidades

Cíntta Fotografia»

Gustavo, Roseli e Carína
Cintia Fotografias

Carla e Elen Maria e Carmelino Erica e Rodrigo

Cintia Fotoirafids Cintia fotORrahas Cintia FotograAas

Jacinda e Rosangela Keila e Leandro Luizinho e Luiz

Cintia Fotografias Cintia Fotografias Cintia Fotografias

Maria e Cecilia Maria José e Guiomar Marines e Elisangela

Cintia FotoEraflis Cmna Fotoarafias

1
Mayhara e Ester

Cintia Fotografias

Valería, Ana Laura, Sueli e José

Cintia Fotografias

Neusa e Glaucia

Cintia Fotografias

Tauani, Taíla e Ivíno

Cmtia Fotoira"-

Ana Paula, Maria e Maria Menezes Cristíano, Lucas, Priscila e Aline


