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Ministério dos Esportes deposita com 
atraso verba para ginásio da Adefilp
As obras de construção estavam programadas para iniciarem no final do mês de junho, porém o repasse foi liberado somente no último dia 12

Máucli) M.dU
Um atraso no repasse 

da verba de R$5()0mil do Mi
nistério dos Esportes tardou 
em mais de dois meses o iní
cio da construção do ginásio 
paradesportivo da Adefilp.

No documento em 
que a prefeita Bel Lorenzelti 
justifica ao executivo o pedido 
de abertura de credito para uso 
da verba, é informado que o 
início das obras deveria ocor
rer ngorosamenic até o final do 
mês de Junho de 2013. Pág. 05

Com 10 anos, Paulista 
Shopping tem  apenas 

22%  de lojas ocupadas

Um estudo revela 
que ale 2014, 79 novos Sho- 
ppings Centers serão cons
truídos e mais da metade será 
r*' interior, devido ao aumen- 
i. de pessoas compondo as 
classes A e B que movimen
tam a economia nesta região. 
Inaugurado em 2004, o Len
çóis Paulista Shopping está 
próximo de completar 10 anos 
Entretanto, ainda desperta 
pessimismo entre comercian
tes e consumidores. Veja o 
motivo que desestimula al
guns comerciantes. Pág. 03 rca fitt (fue será construído o f^inúsio parudesportivo da Adefilp tem aproximadamente I230m^i também sera utilizada verba municipal de R$ l í 6. l  0,24

Baixa umidade do ar agrava doenças respiratórias
Divulgado
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Hábitos saudáveis, alimentação balanceada, aumento da ingestão de líquidos ajudam a prevenir problemas respiratórios durante o tempo seco
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Renitc alérgica,
asma, sangramento nasal c do
res de garganta são comuns 
no inverno, e se ressaltam 
mais durante o tempo seco. 
As crianças c os idosos são 
os que mais apresentam pa>- 
blemas respiratórios nes
ta época, pois contam com 
baixa reserva fisiológica.

Omcdicootomnolann- 
gologista. Bruno Zcponi Mello 
dá dicas de com cuidar da s;uidc 
e prevenir infecções c inflações 
durante este período. Pág. 05

Investimento 
municipal no 

SAAE já 
ultrapassa os 
R$18 milhões

Pág. 03

CONFIRA

Hoje
máxima 31^

mínima 192

Guilhenne, loáo Vitor e Diogo Bento do Carmo: irmãos apaixonados pelo basquete

Sole algumas 
nuvens. 

Não chove.

Três irmãos Icnço- 
enscs têm algo cm comum: 
são ávidos jogadores de 
basquete. Guilherme, João 
Vitor c 0 pequeno Diogo de 
apenas 5 anos, são atletas 
da ALBAt Associação Lcn-

çoense de Basquetebol).
A paixão pelo es

porte é unânime entre os 
irmãos que se dedicam 
aos treinamentos diaria
mente. contando com o 
apoio de toda família.

Amanhã, 24, os 
atletas disputam a eta
pa da Copa São Paulo 
contra o time dc Promis- 
sào no Ginásio CSEC 
dc Lençóis Paulista, a 
paitir das 9h. Pág. 06

Peça “Esperando Gordô” 
neste final de semana no

SESC Bauru. Pág.06
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ESaquim Junior 
Jornalista em Curitiba

Jornalismo impresso
nsversus jornalismo 

online é debatido em
suspense eficiente

No thriller Intrigas de 
Estado (State of Play, 2009), 
Russe! Crowe interpreta o jor
nalista Cal MacAffiey, ele in
vestiga 0 assassinato de uma 
mulher, amante do seu amigo, 
0 deputado Coilins, vivido por 
Ben Affleck. Claro que a situ
ação sc complica ainda mais 
quando o jornalista descobre 
que está diante de uma gran
de conspiração envolvendo 
uma grande empresa, políti
cos e outros assassinatos. Este 
filme cumpre bem com tudo 
isso e ainda tem mais. Intri
gas de Estado discute um tema 
atual, mesmo ter sido lança
do quatro anos atrás. O longa 
tem como pano de fundo a 
questão sobre as novas ferra
mentas usadas no ramo jorna
lístico, ou seja, o declínio do 
jornal impresso c a ascensão 
de novas mídias como o blog.

Delia Fryc (Diário de 
uma Paixão) trabalha no mes
mo jornal que Cal MacAffirey, 
ela é inexperiente, mas é jo

vem e blogueira. Geralmentc 
suas matérias publicadas no 
seu blog são carregadas de 
sensacionalismo. Mas sua edi
tora Cameron Lyime, vivida 
por Helcn Mirrcn, fala bem 
dela: “ela é esfomeada, barata, 
e produz matéria a cada hora'

Já o (velho) jornalis
ta (especialista em matérias 
especiais, geralmente longas) 
que está trabalhando há quinze 
anos no jomal, ela o classifica 
como um profissional “super- 
-alimentado. caro demais e 
muito demorado”. Durante 
todo o filme, percebe-sc então 
essa disputa entre estes dois 
jornalistas que usam ferramen
tas diferentes e com maneiras 
tão distintas de trabalhar. Claro 
que eles terminam por ajudar 
um ao outro, mas a discussão 
foi lançada c é conveniente 
nos perguntarmos: vale mais 
uma matéria num blog. que 
rapidamente é esquecida, ou 
uma matéria com mais deta
lhes e profundidade publica
da em um jomal impresso?

Em um dado momen
to, a editora-chefe fala para a 
personagem de Russell Cro
we uma frase que dar espaço 
para muita reflexão e que es
pelha bem a realidade atual: 
“Nossos patrões estão com 
uma ideia absurda. Querem 
que a gente dè lucro” (refe
rindo-se à mídia impressa).

É verdade. Todos sa
bem que a venda de jornais 
está caindo progressivamente 
a cada ano. E com a correria 
do mundo contemporâneo, ler 
noticias na web é mais rápido 
e cômodo. Contudo, penso que 
0 veículo impresso não de
saparecerá tão cedo, acredito 
que ainda vai sobreviver por 
algum tempo, pois sua credi
bilidade continua inabalável.

“Ancora Verde,
Celeiro do Mundo,

berço explêndido...”

Arnaldo Jardim
Deputado Federal pelo PPSSP 
e presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Infraestrutura

O Brasil se orgulha da 
sua natureza dadivosa, de seu 
clima maravilhoso e da energia 
de nossa gente que trabalha e 
fez nossa terra produzir!

O futuro imediato 
promete turbulências. Preços 
das commoditics continuam 
em declínio. O Brasil está ex
portando c continuará prova
velmente a exportar, já com 
preços mais baixos, o que 
demonstrará o peso dos nos
sos gargalos estruturais que 
diminuem mais nossa compe
titividade. A isso se somaião 
o peso da formação de preços 
das grandes companhias inter
nacionais, as barreiras tarifárias 
e as de vieses ambiental, social 
e sanitário, que continuam nos 
perturbando, por exemplo, em 
relação ao açúcar, ao álcool e à 
carne bovina.

O Governo Federal 
apontou para setembro próxi
mo às primeiras licitações de 
rodovias do programa de con
cessões. No início deste mes, 
no 12® Congresso Brasileiro 
do Agroncgócio, o presidente 
da Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL) Bernardo Fi

gueiredo disse que o agronegò- 
cio se expande em regiões cada 
vez mais distantes dos portos e 
é um absurdo transportar toda 
essa produção por rodovia. Os 
esforços da empresa, segundo 
ele, estão dirigidos para asse
gurar até 0 final do ano as con
tratações dos projetos incluídos 
no Programa de Investimentos 
em Logística (PIL), lançado 
em agosto do ano passado com 
previsão de investimentos de 
RS 133 bilhões em rodovias e 
ferrovias no prazo de 20 a 25 
anos e vai muito devagar!
Já passou do tempo. Um dos 
problemas que está ameaçan
do a competitividade da nossa 
agricultura e dos nossos agro- 
negócios é a perversa situa
ção logística brasileira. Em 12 
anos, a colheita saiu das 100 
milhões de toneladas de grãos 
em 2001-2002 para as 185,7 
milhões de toneladas de grãos 
atuais (projetada) sem suporte 
de investimentos proporcionais 
em infiaestrutura.

A ausência de plane
jamento pode ser demonstrada 
com um exemplo que acontece 
sob os olhos atônitos dos cida
dãos. Em Sinop e Sorriso, no 
Mato Grosso, a excelente safii- 
nha de milho estava sendo es
tocada a céu aberto, por proble
mas de armazenamento, preço 
e escoamento para os portos 
do Sul. Enquanto Santa Cata
rina, segundo maior produtor 
e exportador de aves e o mais 
importante centro de abate e 
exportação de suínos do Bra

Tosse, coccira nos 
olhos, sangramento nasal, 
são alguns dos problemas 
de saúde causados pelo 
tempo seco que tem asso
lado a região do Centro- 
Oeste Paulista. Enquanto a 
chuva nào vem, o Notícias 
de Lençóis trouxe nesta 
edição dicas que podem 
melhorar muito a qualidade 
de vida nesse período. Em 
entrevista ao jornal, o mé
dico Otorrinolaringologista 
de Lençóis Paulista, Bruno

Zcponi Mello, fez algu
mas recomendações úteis à 
saúde dos munícipes. Uma 
delas é o consumo dc água 
que deve ser aumentado. 
Por falar cm água, a equipe 
técnica do SAAE ressaltou 
que as Lagoas de tratamen
to. conhecidas como ETE, 
embora se encontrem cm 
100% de operacionaliza- 
ção, ainda existe um pe
ríodo dc dois a três meses 
para que a performance dc 
tratamento atinja seu pon

to máximo. Vale a pena 
conferir a matéria comple
ta com informações sobre 
0 bom uso do sistema de
tratamento no município. 
Nesta edição, a popula
ção será informada sobre a 
construção do ginásio Pa- 
radesportivo da Adcfilp. 
que conforme o documento 
expedido pela prefeita Bel 
Lorenzetli para abertura de 
crédito, a obra deveria ter 
iniciado no final do mês dc 
junho, entretanto, devido ao

atraso do Ministério dos Es
portes no repasse da verba, o 
projeto ainda está no papel.

O bom ^xer?nlo 
deve ser scmnrr 
valorizado. Nest.: ^-íic.
0 jomal trouxe ni> 
dc esportes hiMona dc 
três irmãos que se envol
veram com 0 basquete. O 
mais velho influenciou os 
mais novos, c hoje em dia, 
os garotos dizem que não 
vivem mais sem o esporte.

Boa leitura!

sil, precisa buscar 2.5 milhões 
de toneladas de milho por ano 
do Mato Grosso, Paraná e Pa
raguai, que percorrem distân
cias rodoviárias de até 2.300 
quilômetros a preços de fitte 
que abate a remuneração dos 
produtores. Só agora projetam- 
-sc traçados de ferrovias que 
poderão transportar o milho do 
Oeste para o Sul e demandar os 
portos para exportação.

Armazenamento e 
concorrência 
O armazenamento das 

safias é outra ameaça. Em ju
nho passado, do Plano Agríco
la e Pecuário 2013-2014, que 
destinou R$ 25 bilhões cm re
cursos para investimentos em 
armazenagem nas proprieda
des; R$ 5 bilhões/ano, juros de 
3% ao ano e prazo de 15 anos 
para pagar. (3s produtores di
zem que as condições são boas, 
mas esperam que o dinheiro 
realmente chegue depressa 
a quem precisa. O gargalo é 
imenso. Segundo o IBGE, a 
capacidade brasileira de esto- 
cagem está em 158,6 milhões 
de toneladas de grãos cm 9.223 
locais em atividade. Maior pro
dutor de milho e soja do País, 
0 Mato Grosso, com saôa atu
al de cerca dc 45 toneladas de 
grãos/ano, tem capacidade de 
armazenar de 29,5 milhões de 
toneladas em seu território.

Nossa agricultura, 
nossa agropecuária já fez mui
to pelo desenvolvimento, pelo 
nosso País! Poderá, porém fe- 
zer ainda mais!

Hosní Mubarak deixa prisão no Egito

O ex-ditador egíp
cio Hosni Mubarak deixou 
nesta quinta-feira (22) a 
prisão dc Tora. no Cairo, 
após a justiça determinar 
sua soltura. Ele foi trans
portado porum helicóptero 
de serviços médicos c será 
levado para um hospital 
militar, segundo o Minis
tério do Interior do Egito.

A ordem por es
crito foi mandada à prisão

dc Tora para que Muba
rak seja solto, conforme 
decisão judicial toma
da na véspera. Pouco 
depois, um helicóptero 
usado na retirada de Mu
barak chegou à prisão.

O primeiro-minis
tro interino do país, Ha- 
zem al-Beblawi, ordenou 
que, após a saída da pri
são, Mubarak seja coloca
do em prisão domiciliar.

A decisão dc libct 
tar a Mubarak adicionou 
um elemento à agitação 
política que afeta o Egi
to desde que seu suces
sor, 0 primeiro presidente 
eleito democraticamen
te. 0 islamita Mohamed 
Morsi, foi destituído por 
um golpe militar em 3 de 
julho.A violência no país 
na última semana ma
tou quase mil pessoas.

Desemprego recua para 5,6% em julho, mostra IBGE

A taxa de desem
prego nas seis regiões me
tropolitanas pesquisadas 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) ficou em 5,6% cm 
julho, após registrar 6% 
no mês anterior, segundo 
indica a Pesquisa Men
sal de Emprego divulga
da nesta quinta-feira (22).

Em comparação a

julho dc 2012, quando esta
va cm 5,4%, a taxa teve leve 
alta dc 0,2 ponto (considera
da estabilidade pelo IBGE). 
A taxa mensal é a menor des
de fevereiro deste ano, quan
do também ficou cm 5,6%.

A população deso
cupada (pessoas sem traba
lho que estão tentando sc 
inserir no mercado) ficou 
em 1.4 milhão de pessoas.

estável em comparação com 
junho e também em relação 
ajulho dc 2012, dizo 1BC3E.

A população ocu
pada manteve-se em 23,1 
milhões, também o mes
mo patamar dc junho. No 
confronto com julho dc 
2012, porém, verificou-se 
aumento dc 1,5%, uma ele
vação de 339 mil ocupados 
no intervalo dc 12 meses.

Procon-SP lista dez planos de saúde mais reclamados no 1° semestre
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A Fundação Pro
con-SP divulgou nesta 
quinta-feira (22). o ranking 
com os dez planos da área 
dc saúde que mais geraram 
queixas no órgão no pri
meiro semestre deste ano. 
O segmento ocupou o sex
to lugar entre os mais re
clamados, com 6.550 aten
dimentos registrados entre 
pedidos de orientação e 
queixas contra a operado
ra ou administradora de 
benefícios, diz o Procon.

Sobre a cobertura.

o Procon lista os seguin
tes problemas: excessiva 
c injustificável demora cm 
autorizar procedimentos e 
negativa total ou parcial 
de cobertura ou reembolso 
com base no rol de procedi
mentos editado pela ANS. 
Com relação à rede, são lis
tadas a impossibilidade dc 
marcação dc consultas ou 
exames; o não cumprimen
to de prazos máximos para 
atendimento (consultas, 
exames, cirurgias); altera
ções na rede credenciada

c imposição dc restrições 
ao direito dc escolha, ga
rantido contratualmcntc.

Há também quei
xas sobre reajustes dc fai
xa etária cm desrespeito ao 
estatuto do idoso; Outras 
reclamações são: cancela
mento do plano sem prévia 
notificação; erros no bole
to; atrasos no envio dc bo
letos ou carteirinhas c guia 
médico; multa excessiva 
por atraso nos pagamentos; 
cobranças após rescisão 
do contrato, entre outros.

http://www.notidosdelencoisxom.br


CIDADES 3
Lagoas da EXE operam em 100 de sua
capacidade no tratamento de esgoto em Lençóis
Da Redaçán

Desde 2005 o Gover
no do Estado de São Paulo 
institucionalizou o programa 
“Agua Limpa" cujo objetivo 
é universalizar o tratamento 
de esgoto em todo o Esta
do. O programa do Governo 
Paulista de saneamento bási
co é voltado para municípios 
com ate 50 mil habitantes não 
atendidos pela Sabesp (Com
panhia de Saneamento Bási
co do Estado de São Paulo).

A frente desse para
digma está a cidade de Len
çóis Paulista, que por meio do 
SAAE (Serviço Autônomo de 
Água c Esgoto) realiza 100 
% do tratamento de esgoto 
nas estações de tratamento 
da cidade denominadas ETE.

De acordo com a 
equipe técnica do SAAE, cal
cula-se que a administração 
municipal investiu aproxi
madamente dezoito milhões 
desde a inauguração da ETE, 
para atender atualmente todo 
0 municí^o de Lençóis e o 
distrito de Alfredo Guedes. 
A equipe ainda destacou a 
importância de manter os 
investimentos própnos para 
aperfeiçoar os serv iços de sa
neamento básico. “Para o por- 
‘r  da obra é um valor baixo, 
pjrque nós mesmos realiza
mos a obra cm grande parte, 
sem contratar terceiros o que 
a barateou muito. Se conside
rarmos experiências de cida
des do mesmo porte da nossa, 
essa obra sc terceirizada, cus- 
tana o dobro", comentaram 
os engenheiros do SAAE.

O sistema de trata-

Marctio Slaífa
(UASB da sigla em inglês).

A equipe técnica do 
SAAE ainda ressaltou que 
as Lagoas de tratamento em
bora se encontrem em 100% 
de operacionalização, existe 
ainda um período de dois a 
três meses para que a perfor
mance de tratamento atinja 
seu ponto máximo. “Em ter
mos de capacidade, as Lago
as têm horizonte de projeto 
para população de 97.000 
habitantes. Se tratando era 
capacidade de tratamento de 
esgoto, ela opera com lamina 
líquida no nível mais alto, há 
aproximadamente 4 meses, e, 
0 período de maturação varia, 
mas necessita de no mínimo 
de 6 meses, sendo assim, ela 
está em fase de maturação, 
deve atingir seu ponto de 
melhor performance de tra
tamento entre 2 a 3 meses.”

Estação de tratamento de esgoto (ETE) recebeu aproximadamente dezoito miihôes em investimentos

mento de esgoto cm Lençóis 
Paulista é composto na área 
urbana residencial por re
des coletoras, intcrccptores, 
coletor tronco, emissários, 
conjuntos de elevatórias, cle-

v^atória central (fazenda Laje
ado), lagoas anacróbia e fa
cultativa c escada de acração.

Enquanto que no Dis
trito Empresarial, os efluentes 
são pre-tratados cm cada usu

ário do sistema para atender 
os padrões de lançamento e 
transportados por meio de 
emissário exclusivo ate o seu 
despejo no Rio Lençóis fora 
da área urbana. Já em Alfredo

Guedes, os esgotos são trata
dos por sistema composto de 
redes coletoras, coletor tron
co, elevatória e sistema de 
tratamento por reatores ana- 
eróbios de fluxo ascendente

Recomendações para 
população

a) não direcionar 
água de chuva para o esgo
to porque a rede não está 
dimensionada para isso;

b) não jogar lubri
ficantes, combustíveis, pro
dutos químicos, óleo de co
zinha ou restos de fritura na 
rede de esgoto porque isso 
pode matar as bactérias que 
depuram o esgoto nas lagoas;

c) não jogar preser
vativos, absorventes higiê
nicos, fraldas ou qualquer 
material sólido na rede de es
goto porque isso provoca en
tupimentos e danos aos equi
pamentos de bombeamento.

Shoppings Centers podem ser grandes geradores 
de riqueza para o interior até 2020, diz estudo

Um estudo realiza
do recentemente pelo Boston 
Consulting Group (BCG) re- 
•lou que até 2020 as classes 

-V c B deverão ganhar mais 
de 11 milhões de pessoas no 
Brasil. O resultado suipreen- 
dente apontou que o padrão 
de váda dos indivíduos vem 
particularmente das cidades 
de interior, de onde “bro
tam” as riquezas do Brasil.

Do Centro-Oeste 
Paulista aponta-se uma eco
nomia ascendente dividida 
em dois polos antagônicos: a 
agroindústria e o comércio.

O estudo feito pelo 
BCG apontou ainda que em 
relação aos Shoppings Cen
ters até o final de 2014 mais 79 
complexos serão construídos, 
0 que revela um fenômeno sur

preendente para o consumo de 
bens duráveis c não duráveis.

Dos 79 novos Shop
pings Centers que serão cons
truídos, mais da metade será 
em cidades do interior. Esse fe
nômeno segundo o BCG mos
tra que 0 aumento de renda está 
fora dos centros urbanos e ca
pitais. Essa demanda fiiz com 
que os investidores optem pela 
iniciativa privada para estimu
lar o consumo, girando a eco
nomia, nesse cenário o Shop
ping Center se apresenta como 
fundamental para o desenvol
vimento econômico e social.

Inaugurado em 2004, 
0 Lençóis Paulista Shopping 
está próximo de completar 
10 anos de funcionamento, 
mas conta atualmente com 
apenas 24 lojas, entretanto

para o presidente da Associa
ção Comercial c Industrial de 
Lençóis Paulista (ACILPA), 
José Antônio Silva (Neno) é 
uma questão de tempo para o 
comerciante migrar com seu 
estabelecimento para locais in
ternos, neste caso o shopping. 
“Há um aumento muito gran
de nas vendas cm Shoppings 
no Estado de SP e em Lençóis 
não vai ser diferente nos próxi
mos anos”, comentou Neno. O 
presidente ainda destacou que 
para o consumidor o Shopping 
Center c o ambiente ideal, por 
uma questão de segurança.

O complexo dc lojas 
do Paulista Shopping foi pro
jetado para receber 90 lojas, 
distribuídas em quatro pisos, 
além dc comportar um esta
cionamento para 150 veículos.

Capacitação na área de transporte e alimentos
A Prefeitura dc Len

çóis Paulista por meio da Di
retoria de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Ren
da, era parceria com SEST/ 
SENAT (Serviço Social do 
Transporte e Serviço Na
cional de Aprendizagem do 
Transporte) abriu 19 vagas 
para o curso de Motorista de 
Transporte de Cargas, com 
carga horária dc 22h, com 
início em 2 de setembro e 
término em 6 de novembro 
de 2013, de segunda à sexta- 
-feira das 19h às 23h. O curso 
será ministrado no Centro do 
Empreendedor e ainda con
templará os alunos inscritos 
com um curso complementar 
dc Movimentação de Produ
tos Perigosos (MOPP), com 
5Üh de duração, no perío
do de 23 a 27 de setembro.

Mircdo Suffa

das 8h às 18h no SEST/SE- 
NAT, em Bauru. O transporte 
dos estudantes será gratuito.

Também serão ofe
recidas 16 vagas para o curso 
de Processamento Ariesanal 
de Leite, por meio do SE- 
NAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). O cur
so será realizado em período 
integral de 3 a 6 de setembro.

As inscrições podem 
ser realizadas no Centro do

Empreendedor de 19 a 27 de 
agosto, das 8h às 1 Th. Os inte
ressados deverão comparecer 
para inscrição, munidos de 
CNH no mínimo categoria C 
(não pode estar vencida), RG, 
CPF e comprovante de resi
dência para o curso de Mo
torista de Transporte dc Car
gas, RG e CPF para o curso 
de Processamento Artesanal 
de Leite. Mais informações 
pelo telefone (14) 3263-2300.

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Fala Povo: O Notícias de Lençóis foi às ruas para saber a 
opinião dos comerciantes sobre o Lençóis Paulista Shopping

Locaçao »

f •
M aria Joana, em

presaria - “Acredito que 
0 Shopping foi mal proje
tado, não há atrativo para 
0 consumidor. Tendo atrati
vos, com certeza as pessoas 
iriam comprar, a economia 
ia girar c todos ganhariam.

Construção
isam ixtrading@ yahoo.com .br M árcia Valeriano, 

G erente de vendas - “O

As pessoas buscam confor
to c lazer, embora aqui em 
Lençóis os pontos exter
nos sejam bem rentáveis, 
para o consumidor talvez 
não seja um bom negócio, 
porque a calçada é estrei
ta c quando chove não tem 
para onde ir, c a maioria das 
lojas não possui estaciona
mento próprio. Quanto ao 
Shopping de Lençóis, eu 
mesma já pensei em mudar 
para lá, mas logo desisti, 
pois durante os dias que 
fiquei observando o pon
to não entrou praticamente 
ninguém para comprar” .

espaço é bom, a arquitetura 
c bonita, mas infelizmen
te mc deixa cora uma sen
sação de abandono. Para 
mim em um Shopping não 
pode faltar à diversidade 
dc produtos para os jovens. 
É preciso ter um espaço 
para crianças, boa seguran
ça, lazer para as famílias 
e o fundamental é atrair 
o público para comprar” .

Rose Garrido, em
presária - “Estou analisan
do um ponto lá no Shopping, 
mas a falta de público real
mente deixa o comerciante 
assustado, pois não sabemos

M árcia Luciana, 
em presária - “E preciso ter 
uma marca forte c grande 
aqui. Acredito que se tives

se o negócio vai dar certo. 
Eu não sei exatamente o que 
falta para o Shopping de Len
çóis Paulista encontrar um 
padrão de excelência, no en
tanto, eu entendo que é pre
ciso maior incentivo das as
sociações e da própria gestão 
do shopping, caso contrário o 
comércio não mudará para lá. 
Quem mais frequenta os sho
ppings são os jovens da cidade 
e neste ponto, realraenle não 
há um único atrativo.A segu
rança do comerciante também 
é um ponto a ser analisado.

semos uma loja de telefo
nia móvel, caixas eletrôni
cos, lojas de departamento, 
movimentariam o interesse 
de outros lojistas de pe
queno porte a concorrerem 
e buscarem a excelência 
de atendimento, vendendo 
produtos de qualidade ao 
consumidor. Com o fe
chamento do cinema,o mo
vimento caiu ainda mais. 
O Lençóis Paulista Shop
ping precisa se reinventar” .

mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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O  P A T  IN F O R M A  
O P O R T U N ID A D E S  D E  

E M P R E G O S  d i s p o n í v e i s

Açougueiro (2 vaga*!) 
Afiddor decorrcnlc 

Ajudante de motorista 
Apanhadt>r dv Urania 

Aiulista de recursos humanos 
Assessor de vendxs externo 
Assistente administrativo 

Assistente dc vetTdas (dispo
nibilidade para trabalhar em 

macatuba)
Alendente de balcão (2 vagas) 

Atendente de tralller 
Auxiliar de almoxarife 

Auxiliar deaizinha 
Auxilar de enfermagem do traba
lho (disponibilidade para viajar) 

Auxiliar florestal 
Auxiliar de invenlArio florestal 

(sem experiencia/ensmo mídio) 
Auxiliar de instalação 

Auxiliar de laboratório (mascu- 
Üna/desejivcl: técnico em açúcar

álcool)
Atixiliar de Unha de produção 

(produçàode hos) 
Auxiliar de Unha dc produção 

(área de meLalurgia) 
Auxiliar mecânico de autos 

Auxiliar de padeiro 
Auxilurd e soldador 

Camareira
Carr^ador/movimentador de 

mercadorias (45 vagas) 
Caseiro (3 vagas)

Caseiro (tr^alho para o casal) 
Chapeiro (lanches) 

Cobrador externo (2 vagas) 
Consultor de vendas (vendas

de tv)
Cozinheira em geral (3 vagas) 
Costureira em geral (3 vagas) 
Educador social (graduação 
em pedagogia completo ou 

cursando)
Eletricista de autos (2 vagos) 

Eletricista de manutenção geral 
(curso de 6Ü0h e nrlO) 

Eletricista de manutenção 
industrial (com o curso de 600 

h e nrlO)
Eletricista instrumentista (téc
nico cm elétrica ou instrumen

tação)
Eletricista ínstalador/montador 

Eletrotécnico
Empregada doméstica (2 vagas) 

Encarregado de pniduçào 
Faxineiro (com experiência em 

residência)
Gerente de restaurante 

Gerente comercial 
Lider/analista de logística (gra
duação administração/logistica/

contábil)
Linha de produção 

Lübrtficador de máquinas 
Marceneiro

Mecimeo de caminhão 
Mecânico de autos 

Mecânico de manutenção de
autos

Mecânico de máquinas pesadas 
Mecânico de máquirus agrícolas 

Montador de móveis 
Moloboy / entregador de pizza 
Motoboy entregador de lanche 
Moloboy / entregador de docu

mentos

Motorista de caminhão (cnh d - 
disponibilidade paru viajar) 

Motorista de caminhão (cnh d. 
\'iajar e morar em outro cidade) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista carreteiro (cnh e. Paro 
viajar e morar em outra cidade) 
Motorista de ônibus (curso de 

transporte coletivo) 
Motorista de ônibus circular 

(curso dc transporte coletivo -  20
vagas)

Oflciol geral (plantio de mudas e 
reflor estamento) 

Operador de caldeira 
Operador de empílhadeira 

Operador de grua (disponibilida
de para viajar e morar em outra

cidade)
Operador de máquina de prensa 

(pnxlutos reciclados) 
Operador de pá carregadeira 
Operador de roçadeira costal 

Operador de telanarketing (me
nor aprendiz)

Pintor residencial 
Professor de educação física 

(com graduação completa e cref) 
Professor de espanhol 

Professor de inglês (fluência em 
inglês) (2 vagas) 

Professor de inglês (letras cur- 
sando/completo e conversação 

avançado)
Recepcionista (cursando o 

graduação)
Recepcionista atendente (2 

vagas)
Recuperador dc crédito (sem 
experiência - turno da tarde) 

Repositor dc mercadorias (super
mercado dia%) 

Representante comerdal auto-
nomo

Serralheiro (experiencia em 
portòes)

Serviços gerais (área de limpeza 
em geral. Nr35)

Servente de obras 
Soldador

Técnico em informática (técnico 
cm informática)

Técnico em informática (gra
duação em informática ou áreas 

relacionadas)
Técnico cm segurança no traba

lho (3 vagas)
Técnico florestal 

Tratorisla agricula 
Tralorista agrícola (vaga exclusi
va para portador de defidência

parcial)
Vendedor (a) (loja de elelriTelc-

trônicos)
Vendedor(a) (boutique) 

Vendedor de serviços (finan
ceira)

Vendedor externo (produtos de 
higiene e alimentos) 

Vendedor externo (produtos de
labacaria)

Vendedor externo (vendas de
cursos)

Vendedor externo aulonomo 
(produtos de beleza pessoal) 
Vendedor interno e externo 

Vigilante (disponibilidade para 
residir na fazenda)

M iym  vuffdos de o iotdo com o pta/o determ inado peto em pregador

fa n  f»dâttT3me<w no airaves do Ml. bofU conip«r»c«r ponando R6. CM.

( artnn é f  Tnha*o á t  Endereço *  *«i>'nero da HS |f>ara qu»<Ti pomar)

•nirvru<ar«{ia) TZftt 2)00 RanuIZnunoM T Rua(r'l loaquimOaCrifl. 11 C*'ntm

RESIDÊNCIAS
VENDE/ALUGA

UMA AREA OE TERRAS-
<om 15.960,00m2-entre

os bairros Jd.Santana 
e Residenoal Açâi-R$- 
1.500.000,OO-TOLEDO 

IMOVEl-3263-0187.

lARDIM VILIAGE

com 3 dorm.sendo 1 su
ite cA>anheÍra de hidro- 
mass^em /sala de IV / 
sala de estar/sala de jarv 
tar/cozinha/banheiro so- 
cial/lavanderia/edícuia

com churrasq./banheiro/ 
despensa/^ragem 2 cai- 
ros-RS-400.000,00-TDlE-
0 0  IMÓVElS-3263-0187,

JARDIM VIU AGE: so
brado c/3 dorm jendo
1 suite c/closet e banh 
hidrom ./ala de estar/ 
lavabo/sala de jantar/ 
c o 2 ln h a / d e s p e n s a /  
lavanderia/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATl -
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suft^sala 2 am- 
bientes/sala de jantar/ 
sala de tv/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d e ria /d e sp e n sa /á re a  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-R$- 
-5 50 .00 0 ,0 0-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM ITAMARATl;
casa com 3 dorm.sendo 
1 suíte c/closet e banh. 
hidrom./saia de estar/ 
sala de jantar/sala de 
T V /la va b o /b a n h e íro / 
cozinha planejada/ 
d esp en sa/lavan d eria/ 
^ragem  2 arros/-R$- 
-5 00 .00 0 ,0 0-TO LED O  
IMOVEIS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sufte/02 salas/ 
copa/cozlnha/banhel- 
ro/despensa/edicuta c/ 
churrasqueira/garagem- 
-R$-500.000,0í>-TOLEDO 
IMÓVEIS-3263-0187,

aN TR O :
la.CASA: 03 dorm./sala 
ampla/2 banheiros/la- 
vanderia/ 2a. CASA: 02 
dorm /sala/cozinha/ba- 
nheiro/lavanderla/ 3a. C

CASA: salão c/churras- 
queíra/banheiro e cozr- 
nha-todas edificados no 
mesmo lote de terreno- 
-R$-700.000.00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-3263-0187.

JARDIM rTAMARATI:
sobrado c/D3 dorm.sen
do 1 sufte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escritó rio /cozinha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
â m  de lazer com pis- 
cina/garagem 2 carros- 
-RS-650.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
3263-0187.

JARDIM ITAMARATl: so
brado com 03 dorm.serv 
do 1 sufte/varanda/me- 
zanino/sala de estar com 
larelra/sala de jantar/ 
ba n he I ro/oo z I nh a/la va n- 
dería/garagem coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

PRAIAGRANDE 
alugo apartamento no 
■'boqueirão' á 50 metros 
da praia.
Fone: 3264 4345 /  3263 
1961

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Voyage Ano 83 - Cor 
Onza • Álcool Orlgjnal - 
4 marchas - Fone: (14) 
9871-0721/9677-6859

MONZA Ano 90 - Me- 
cSnica OK • Pneus novos 
- Dlr. Hidrautica - Docu
mento OK • Fone (13) 
9726-7094

ASTRA SEDAN 1.8 
2003 G AZUL COMPLETO 
FS VBCULOS - Fone (14) 
3264-3033 
CORSA HATCH 2P 
1997 6  BRANCO VIDRO/ 
TRAVA/AIARME FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

OASSIC UFE 2007 FL£X 
PRETO TRAVA - FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

OASSIC UFE 2007 FL£X 
PRETO DIREÇÃO/TRAVA/ 
ALARME/ROOAS-FS v e í
c u lo s  - Fone (14) 3264- 
3033

CELTA 2P 2004 G 
PRATA AR/TRAVA/ALAR- 
ME - FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

OMEGA GLS 1999 G 
PRATA COMPLETO - FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

VECTRA GLS 2.0 
1994 G AZUL COMPLETO 
-FS v e íc u l o s -Fone (14) 
3264-3033

VECTRA EUTE 2010 FLEX 
PRATA COMPLETO - FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

MONTANA 1.8 2005 
Fi£X PRATA COMPLETO 
FS VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

COURIER 1.3 1998 G 
PRATA BÁSICO • FS VEÍ
CULOS • Fone (14) 3264- 
3033

COURIER 1.4 1998 G 
PRATA DIREÇÃO/VIORO/ 
TRAVA - FS v e íc u lo s  - 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO CL 1.8 
1995 A BRANCA TRAVA/ 
ALARME - FS VEÍCULOS- 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO CL 1.6 Ml 2000 
G BRANCA DIREÇÃO/ 
VIDRO/TRAVA • FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264-

3033
GOL 1,0 16V 1998 G 
BRANCO BÁSICO FS 
VEÍCULOS For>e (14) 
3264-3033

GOL 1.0 4P 2000 
G DOURADO DIREÇÃO/ 
VIDRO/TRAVA • FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

FOX 1.0 4P 200S 
FLEX PRETO VIDRO/ 
TRAVA /ALARME - FS 
VEÍCULOS Fone (14) 
3264-3033

FO X1.64PPLUS 
2005 FLEX PRATA 
COMPLETO - FS VEICU- 
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

GOLF SPORTLINE 2.0 
2011 FLEX PRETO 
COMPLETO • FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

KO M BI16001998 
G BRANCA - FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 3264- 
3033

SAVEIRO 1.6 CE G6 2014 
OKM BRANCA COMPLE
TA - FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

UNO SMART 2001 
G PRATA V I D R O /  
ALARME/TRAVA 
PAUOW EEK. 1.5 
1998 G VERDE COMPLE
TO - FS VEÍCULOS - Fone 
(14) 3264-3033

PALIO FIRE 2007 FLEX 
PRETO COMPLETO - FS

VEÍCULOS • Fone (14) 
3264-3033

FIORINO 1.3 FIRE 2012 
FLEX BRANCA UNICO 
DONO FS VEÍCULOS • 
Fone (14) 3264-3033

PEUGECrr 307 FELINE 
2008 G PRETO 
COM PLnO - FS VEÍCU
LOS • Fone (14) 3264- 
3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR. RS 5.000.00 * 
24X R$ 500,00 
-FS v e íc u l o s -Fone (14) 
3264-3033

UNO M ILIE WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3.000,00 ♦ 48X R$
499.00 - FS v e íc u lo s  - 
fone (14) 3264-3033

UNO VIVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
R$ 6.500,00 * 48X R$
630.00 - FS v e íc u lo s  • 
Fone (14) 3264-3033

XSARA Pl- 
CASSO GLX 1.6 2010 
PRETA ENTRADA *  48X 
R$ 620,00 - FS v e íc u lo s  
-Fone (14) 3264-3033

GOL 1,0 GS 2013 PRA
TA ENTRADA -r 48X R$
590.00 • FS v e íc u lo s  
Fone (14) 3264-3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR. R$ 5.000,00 + 24X 
R$ 500,00 • FS v e íc u lo s  
-Fone (14) 3264-3033 
UNO MiLLE WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3.000.00 48X R$
499.00 - FS VEÍCULOS -

ns
SI

T

Fone (14) 3264-3033 
UNO VTVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR, 
RS 6.500,00 + 48X R$
630.00 FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

XSARA PICASSO GLX 
1.6 2010 PRETA ENTR. 
RS 8.000.00 + 48X RS
839.00 • FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO 1.6 TROO- 
PER 2010 PRATA ENTR. 
RS 7.000,00 ♦ 48X R$
815.00 • FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

GOL 1,0 GS 2013 PRA
TA ENTRADA + 48X RS
649.00 - FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

ÉCOSPORT XLT 2 .0 2009 
PRATA ENTRADA ♦ 48X 
RS 660,00 - FS VEÍCULOS 
•Fone(14) 3264-3033

Morua GL 9S
R$3.000,00 de entrada 
*  48 parcelas frxas de 
RS360/X) com tran- 
ferenciâ grátis - 3264- 
1613/7834-9576

Bandeirante Cab. Dupla 
-1990 -  Diesel -  Azul ■ 
(14) 32643033

Palio EX 98 - R$3.000.00 
de entrada 48 parce
las fixas de R$36730 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vectra GLS 94
R$3.000,00 de entrada 
*  48 parcelas fixas de 
RS360/X) com tran-

ferenoâ grátis 3264- 
1613/ 7834-9576 
Hb20 1.6 2013 3264 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Honda Biz C 100 2002 
R$1,200,00 de entrada
* 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran- 
ferenoâ grátis 3264 
1613/ 7834-9576

S-10 2.S Cab. Dupla -  
1999 -  Diesel -  Azul • 
(14)32643033

Ford Ka 2004 
R$3.S00,00 de entrada
* 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com tran- 
ferencia grátis • 3264- 
1613/ 7834-9576

$-10 Colina prata 2006 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
cars veículos

Ecosport x ll fneestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610 5960 
shop cars veicuios

EscDrtGL9S-R$3.000,00 
de entrada *  48 parcelas 
fbcas de R$294,00 com 
tranferenaa grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 LX A ul. 4x2 -  
Completo - 2011 -Ga
solina -  Branco • (14) 
32643033

Escort L 1.8 93 -  Gaso
lina - Vermelho - (14) 
32643033

CRF 230 2012 G VERME

LHA IM IL KM/
ÚNICO DONO

CB 600F H O RN a 2010 
G PRATA

CBR 600RR 2006 G PRE
TA

CB 300R 
BRANCA

2012

MIni moto traddsikes 
nos moddos cross ou 
motogp é na Pagan Mo
tos fone 32644345

125 flex 2013 /  Biz 
100 - 2013 /Fan 125 
2013/Fan  150 flex 2013 
/  Titan 150 ex flex 2013 
/  Lead 110 - 2013 /  CB 
300r 2013 /  XRÊ 300 - 
2013/Bros 150 flex 2013 
- Pagan Motos fone: 
3264 4345

Compro/troco por moto 
okm, moto Honda semi 
nova. Pagan Motos fone 
3264 4345

PlnarKlamento de moto 
Honda okm com entra
da com a menor parcela 
do mercado. "Grabs 02 
capacetes" Pagan Motos 
fone: 3264 4345

Capacete ebf ou liber- 
ty aberto ou fechado $
60,00 só na pa^ n motos 
fone: 3264 4345

Courier mod 2001 - 1.61 
protetor de casamba, 
lona n^ritim a, som 
mp3 • vendo ou troco 
por moto Honda. Fones: 
32644345/97913285
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Consultoria - Projetos Paisagismo 
Gerenciamento e execução ■ Execução de áreas verdes
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www.|ardinselagos.com.br
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I

Aulas de violão I Guitarra I Baixo
Violá’ l'Cavaco

Cintia
f o t o g r a f i a s

(1 4 )3 2 6 3 -5 1 8 4
facebook.com/cintiafotografiaslp
www.cintiafotografias.com.br

pjarcelamosematéSX

R. Anita Ganibaldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock,musical(®hotmail.com

LIBERTE SUAS 
FOTOS
do com putador e celular

http://www.cintiafotografias.com.br
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Construção ginasio
Adefilp deve iniciar este mês
A empresa re sp o n sa i é a }.F Engenharia e Construção que irá realizar a obra por "̂ 7? 7ns o:
Beatriz de Oliveira

Desde abril deste 
ano, a população e principal
mente os deficientes físicos 
de Lençóis esperam ansiosos 
pela notícia da verba vinda do 
Ministério dos Esportes para 
a construção do ginásio para- 
desportivo da Adefilp. Mas o 
que não estava nos planos dos 
interessados, é que o governo 
federal iria atrasar a liberação 
da verba para inicio das obras.

A lei aprovada pela 
Câmara do município esta
beleceu a autorização do uso 
de R$500 mil originários do 
Ministério dos Esportes e 
mais cerca de R$ 117 mil de 
recursos municipais para se
rem investidos na obra. No 
documento em que a prefeita 
Bel Lorenzetti justifica o pedi
do de abertura de crédito para 
uso da verba, é informado 
que o início das obras deveria 
ocorrer rigorosamente “até o 
final do mês de junho de 2013”.

No mês seguinte, a J. F. 
Engenharia e Construção com 
sede em Lençóis Paulista ga
nhou a licitação para executar 
a construção civil do ginásio 
pelo valor de R$ 571.708,92,

O proprietário e en
genhe iro civil da J. F. Engenha- 

c Construção, Eder José 
■̂ «̂írlan, disse que assim como 
a Prefeitura, também aguar
da a liberação da verba. “Não 
podemos iniciar a obra sem a 
ordem de serviço, e como ain
da não houve repasse da ver
ba do governo, o jeito mesmo

R$ 571.708,92
Martelo Statfa

A obra de construção tinha previsão de inicio para o mes de abril deste ano

é esperar, afirmou Furlan.
Na última sexta- 

-feira (Í6), o setor de convê
nios da Prefeitura recebeu a 
informação de que o Minis
tério dos Esportes deposi
tou no dia 12 deste mês, na 
conta vinculada ao contra
to com o município, o valor 
de R$250 mil -  referente à 
primeira parcela do acordo.

O diretor de suprimentos e 
licitações, José Denilson No
gueira, em nota disse que 
agora a empresa deve aguar
dar a liberação da verba. “O 
dinheiro deverá ser repas
sado pela Caixa Econômi
ca Federal (CEF) e caso o 
valor se torne defasado, a 
empresa pode pedir a res
cisão ou revisão do valor a

qualquer momento”, ressal
tou o diretor de suprimentos.

A assessoria da CEF 
informou ao Notícias de 
Lençóis que a partir dessa 
terça-feira (20) autorizou a 
Prefeitura a dar início à exe
cução da obra, já que 50% 
dos recursos já foram cre
ditados pelo Ministério dos 
Esportes na semana passada.

Veja dicas para conviver com o tempo seco
Beatriz de Oliveira

Estamos cm um pe
ríodo que a temperatura oscila 
tanto, que às vezes esquecemos 
que estamos em pleno inverno.

Desde o dia 21 de ju- 
1' i '^ém  que conhecemos 
aeve ter recebido a visita 

de um resfriado, dor de gar
ganta c dificuldade para respi
rar. E o caso da dona de casa 
Edna Costa Santos, que so
fre nos dias mais frios, e atu
almente com o tempo seco.

“Nessa época tenho 
muita dificuldade cm respi
rar. Quando fez tempo que 
não chove, cu costumo colo
car uma toalha úmida na por
ta do quarto para melhorar 
0 ar”, relata a dona de casa.

Neste período casos de 
renite aléigica, asma, sangra- 
mento nasal e dores de garganta 
sào comuns de\àdo ao tempo 
seco - que facilita a irritação da 
via aérea -, e o frio, que com as 
aglomerações de pessoas cm lo
cais fechados, propicia a disse
minação de doenças infecciosas, 
alerta o médico otorrinolaringo- 
logista, Bruno Zeponi Mello.

“Quando respiramos, o

Beatriz d t  OUvcira

Umidificador é  indicado com umidade abaixo de 40%

ar inspirado é umidificado per
mitindo que 0 mesmo não cau
se irritação em nossa mucosa 
respiratória. Quando a umidade 
atinge níveis abaixo dc 40%, 
nosso organismo tem dificulda
de cm umidificar o ar inspirado 
permitindo a irritação na \ia 
aérea”, explica o profissional.

As crianças e os idosos 
são mais afetados pelo clima 
seco. por conta da baixa rcscr\ a 
fisiológica, sendo eles mais sen
síveis a infecções e inflamações.

Outra situação tam

bém decorrente do tempo 
seco é a epistaxe. ou sangra- 
mento nasal. O otorrinola- 
ríngologista aconselha que 
quando isso ocorre não sc 
deve elevar a cabeça para trás.

“A pessoa ác\c flexio
nar a cabeça para frente c pres
sionar 0 nariz por dez minutos, 
e sc caso o sangramento não 
parar, devc-sc procurar o pron
to socorro. O paciente nunca 
deve clc\’ar a cabeça, pois isto 
aumenta o risco dc aspiração de 
sangue, que pode levar a insu

ficiência respiratória cou pneu
monia”, alerta o profissional.

O que fazer então para 
prevenir infecções c inflações 
durante este período? O espe
cialista ressalta algumas dicas.
• Mantenha hábitos saudáveis 
dc \áda. como uma alimen
tação balanceada e aumen
tar a ingestão dc líquidos:
• Atividades físicas diárias para 
que 0 seu sistema imune con
siga vencer qualquer infecção.
• Evite nesta época, locais feclta- 
dos c aglomerações humanas:
• Sempre manter as mãos limpas:

Um alerta para o uso 
do umidificador elétrico. Ele 
só é indicado quando a umida
de relativa do ar estiver abai- 
-\o dc 40%. “Deve-se tomar 
cuidado para que a umidade 
não seja excessiva proporcio
nando o aparecimento dc fun
gos (bolor) no quarto, o que 
pode piorar os casos dc renite 
a asma alérgica”, afirma Bruno.

Na tarde dc ontem 
(22), a umidade relativa do 
ar cm Lençóis Paulista mar
cava os Mf/o c para melho
rar o ar. a previsão dc chuva 
no município c apenas para a 
próxima segunda-feira (26)

Coluna da 
Transparência

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

,

Tramita pelo (TCE) Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, a avaliação do órgão sobre a prestação de 
contas no valor de R$2.250.137,87da OCAS (Orga
nização Cristã de Ação Social) de Lençóis Paulista.

r

Foi aberta licitação para com
pra de tintas para demarcação viária, de 
acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo 
período de 12 (doze) meses. Foram pedi
dos 380 baldes de tintas. O resultado da(s) 
empresa(s) vencedora(s) sai no dia 27 de agosto.

No dia 20 de agosto as empresas; Cirúrgica Fernan
des Com. de Mat. Cirúrgico e Hospitalares S.A, Egles 
Com. de Prod. Hospitalares e Odonto. Ltda ME, VG 
Fábrica Com. Mat. Hospitalar Ltda Me e a empresa 
Pro- Diag Prod. Equip. de Laboratórios Médico Hos
pitalar irão oferecer materiais para coleta de exames 
laboratoriais pelo período de um ano ao município.

O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) 
deu o parecer no final de Julho, a respeito da admissão 
de pessoal pelo Centro Municipal de Fonnaçào Profis
sional em 2011.0  TCE concluiu que a contratação está 
regular. *‘A instrução processual não aponta imperfei
ção na admissão em exame. Julgo Legal o ato de ad
missão em exame, registrando-o, nos termos do artigo 
2°, inciso V, da Lei Complementar Estadual 709/93”.

Em cinco de agosto, quatro empresas fo
ram classificadas como vencedoras no pre
gão 079/2013 com o objetivo de oferecer equi
pamentos para uso na UPA. Entre os itens, um 
monitor de eletrocardiograma saiu por RS7.020, va
lor da empresa Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP,

Móveis, vidros, segurança de livro e 
estantes de aço encarecem a reforma 
da BMOL somando mais R$ 134 mil

Na edição passada, 
0 Notícias dc Lençóis publi
cou a matéria “Saiba os cus
tos da reforma da BMOL”, 
divulgando valores gastos 
com a execução da obra de 
ampliação, bem comocustos 
com a finalização da obra.

Dando continui
dade as despesas, o va

lor desembolsado pelo 
município ultrapassa os 
R$295.071,31 destaca
dos na placa junto à obra.

Com as descrições 
das empresas envolvidas, a 
publicação não informa que 
com a compra do mobiliário, 
instalação de vidros, sistema 
de detecção eletromagnética 
e estantes de aço, a amplia
ção da biblioteca municipal 
soma cerca de R$134 mil. 
Acrescido do custo da parte 
civil, o valor de toda a obra 
sc aproxima dos R$428 mil.

Próximo da data dc 
entrega prevista (final de se
tembro), a edificação ganhou 
um gás, os vidros já foram 
instalados c trabalhadores es
tão finalizando o calçamento 
ao redor do local ampliado.
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( 14 ) 3264-9139  /  9148-0359

Rua Cel Joaquim Anselmo Martins, 1241 - Centro - Lençóis Paulista
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2012 - Em  crom oly 
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R$ 1 .300 ,00

Bicicleta Free Agent 2011 
Quadro em aluminio, garfo e 
guidâo em cromoly, peças de
grandes marcas R $  1 .0 0 0 ,0 0
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CULTURA6
Boa influência: três irmãos Campeo _ _____

sao atraídos pelo basquete
teve início na última quarta, 21

Î milg«çdo

tulian^ Murdli

o  atual campeão Açaí enfrentou o Atlético Macatuba

Iniciou na última 
quarta-feira, 21, o Campeo
nato dc Futsal -  Troféu Joâo 
Carlos Lorenzetu, no Jardim 
Nova Lençóis. Os jogos scrào 
realizados as segundas, quar
tas c sextas-feiras a partir das 
19hl5, na quadra da Praça Vi
cente Ferraz da Silva, locali
zada no bairro Nova Lençóis.

N c s d  ediçào do 
Campeonato dc Futsal, que 
c organizado pela Associa
ção dos Moradores da Nova 
Lençóis c Parque Rondon 
com apoio da Diretoria dc 
Esportes e Recreação da Pre
feitura de Lençóis Paulista,

serão dezoito equipes, divi
didas cm grupos dc tres dis
putando 0 Troféu. São elas:

Grupo A -  Os Fegas, Sport 
Núcleo. Meninos da Vila; 
Grupo B -  Unidos da Prefei
tura, Açai. Atlético Macatuba; 
GrupoC-NovaLcnçóis,Prc- 
tinhos da Vila, Avassalador; 
Grupo D -  Santa Cata
rina, Palestra A, CSK., 
Grupo E — Santa Lu
zia, Cruz Azul, Zabct; 
Grupo F — Sport Fer
rari, Sport Club União 
Agrícola, Star Game.

Guilherme, 16 anos ,Diogo, 5 e João Vitor, í  3 a n o s ;  o  irmão m a i s  velho influenciou os demais na prática do basquete

luiiana Morelli

Com apenas cinco 
anos dc idade, Diogo Bento 
do Carmo já é um homem de 
compromisso; não falta a ne- 
nliurn treino das cscolinhas de 
basquete da Alba (Associação 
Lençoense dc Basquetebol) O 
engajamento no esporte surgiu 
por meio do exemplo dado pe
los irmãos mais velhos. Gui
lherme Bento do Carmo, ló

anos, atleta da categoria Sub- 
16 c João Vitor do Carmo, 
1.̂  anos, jogador do Sub-13.

Ao falarem do bas
quete, os três irmãos sâo 
unânimes na resposta: “so
mos apaixonados pelo es
porte c não pretendemos 
paiar os treinos nas escoli- 
nhas”, enfatizaram os atletas.

A família “do Car
mo", muito orgulhosa, pres- 
tig’.a todos os jogos dos ga

rotos. inclusive os da região. 
Isso é moti\'o dc sobra para 
eles fazerem bonito cm qua
dra, como no último jogo 
disputado contra o time dc 
Mogi das Cruzes, pela Fede
ração Paulista dc Baskctball 
(FPB), a categoria Sub-16 
da Alba detonou por 71x28.

Amanhã, 24. os 
atletas disputam a etapa da 
Copa Sâo Paulo contra o 
time de Promissào no Gi

násio CSEC dc Lençóis 
Paulista, a partir das 9h. Sc 
vencerem, os Icnçoenses dis
putarão as finais da Copa São 
Paulo no mes dc setembro.

Dc acordo com o 
técnico Dudu. a agenda dos 
atletas da categoria Sub-16 
está bem cheia neste semes
tre; “a partir deste mês ate 
meados dc dezembro tere
mos competições todos os 
finais dc semana", informou.

Atletas da ADEFILP participam 
de Prova Pedestre em Botucatu

Amanhã (25) 
será realizado na Unesp 
(Universidade Estadual 
Paulista) campus dc Bo
tucatu às 9h, a 2“ Prova 
Pedestre c Caminhada da 
Associação dos Servido
res da UNESP (ASU),

Os atletas cadeiran- 
ics da ADEFILP (Associa
ção dc Deficientes Físicos

dc Lençóis Paulista). A nt^ 
nio Carlos Taioque c Robé. 
to Carlos Cândido, partici
parão da prova, na categoria 
Cadeiranie c Deficiente Vi
sual, cxclusivamcnte para os 
portadores dc necessidades 
especiais. O atleta Renan 
César Nunes, também parti
cipará do e\ ento competindo 
na categoria dc corrida 6 km

CULTURA

A rtesã o s len ço en ses  tr a n sfo rm a in  g^uru Shopping expõe mostra fotográfica
b agaço  de can a  em  o b ra s de a rte  “Um dedo sobre a índia” de Aline Furlanettr

Mârctlo Stâíft

Até o dia 31 de 
agosto fica cm cartaz no 
Bauru Shopping a exposição 
fotográfica “Um dedo sobre 
a índia", dc Aline Furlanelto

A folojomalista 
mostra seu “olhar” sobre o 
pais asiático com 70 ima
gens que retratam as diver- 
sidades culturais, religiosas 
c sociais cotidianas Segun
do a própria fotojomalista a 
mostra pretende estimular os 
sentidos, por meio da sensa

ção mística, da qual o pais se 
envolve por milênios. “Um 
dedo sobre a índia é o resul
tado de uma viagem que fiz 
ao pais cm 2012. O desafio 
de viajar para um lugar tão 
distante c com hábitos tão 
peculiares tomou cada des
coberta, cada contato com o 
povo uma aventura c trans
formação interna", comenta.

Dc maneira inusi
tada c original. Aline con
ta que as fotografias foram 
feitas ora com uma câmera 
compacta ou ipad e até mes

mo um iphonc, as quais per
mitiram estimular o “olhar” 
fazendo uma reflexão do 
modo dc vida dos indianos.

Serviço:
Mostra fotográfica "Um dedo 

sobre a índia”
Data: De 16 a 31 de agosto

de 2013
Local: 2® Piso do Bauru Sho

pping. ao lado da loja Opt!
Horário: Dc Segunda a 

Sábado: das lOh às 22h, c 
domingos: das 14h às 20h, 

Entrada Gratuita,

Pioneiros na arte, o casal Yolanda e Geraldinho criam peças que valorizam a cultura da cidade

Da Redacào

Atualmente, uma das 
maiores demandas do setor 
agrícola é a produção dc cana 
dc açúcar. Em Lençóis Paulis
ta não podería ser diferente, 
tendo cm vista que se trata da 
matéria prima que mais faz 
girar a economia da cidade. 
No entanto, a quantidade dc 
fibra dc cana que é descarta
da significa um problema am
biental, social c econômico.

Nesse aspecto sur
ge algo promissor c ino
vador, não no que tange à 
produção econômica, mas 
cultural de uma cidade que 
cada dia cresce mais no 
cenário cultural paulista. 
Imagine você que a fibra da 
cana que seria descartada 
pode virar arte! pois c jus- 
tamcnic isso que o casal Yo
landa c Geraldinho fazem.

Mais do que empre
endedores, eles são produto
res culairais, já que o termo 
cultura vem do latim “colcrc”

c significa, simplesmente, cm 
nossa língua, cultivar. Culti
var c um termo chave, para 
0 trabalho artesanal reaíiza- 
do pelos artistas lençoenses. 
Por meio da fibra dc cana c 
possível criar as mais diver
sas peças artesanais, desde 
um simples vaso, a mais am
biciosa réplica dc um animal, 
que segundo Geraldinho, 
depende exclusivamcnte do 
cultivo experimental e cria
tividade do artesão num pro
cesso sustentável dc mate
riais que seriam descartados

Yolanda destaca que 
0 artesanato com fibra dc 
cana, ainda é pouco explorado 
na esfera cultural o que os tor
nam pioneiros nessa prática 
que, sobretudo, tem conquis
tado diversos admiradores dc 
outras cidades que visitam 
Lençóis. “Participamos da 
Agrífam (Feira da Agricultura 
Familiar c do Trabalho Rural) 
nas últintas semanas c fica
mos encantados com a recep
ção calorosa que tivemos. As

pessoas se interessaram, com
praram, c até mesmo quise
ram saber sobre o processo dc 
produção Foi uma experiên
cia animadora, porque, afinal 
dc contas, estamos mostrando 
nossa cultura, aumentando 
um pouquinho nossa renda e 
ajudando a economia da cida
de girar”, ressaltou a artesã.

O processo dc produ
ção artesanal por meio dc cana 
c gradual c preciso, pois c ne
cessário fcntientar o bagaço 
cm uma solução química por 
sete dias e depois mais alguns 
dias dc secagem no sol, so
mente após esse processo os 
artesãos começam a trabalhas 
os produtos, misturando a fi
bra com uma massa a base dc 
maisena c cola. “E um proces
so longo, mas gratificantc c 
estimulante ao mesmo tempo. 
Eu c meu esposo estamos nos 
sentindo cada dia mais entu
siasmados por essa atividade, 
pois significa também valori
zar 0 que temos de melhor cm 
Lençóis”, finalizou Yolanda.

SE SC B auru apresenta a peça
44E sp eran d o G ord o” no d om ingo, 25

DlvuJ|jçAn

Duas palhaças meio perdidas esperam ser resgatadas

luiiana Morelli

A Cia Lona dc Re
talhos da Cooperativa Pau
lista dc Teatro traz a Bauru 
neste domingo, 25, o espe
táculo circense “Esperando 
Gordô” inspirados na peça 
“Esperando Godot” dc Sa
muel Bcckctl c na icono
grafia do circo Ncrino,

O palco da encena
ção é um circo abandonado, 
onde só sobraram alguns

adereços dc picadeiro c duas 
palhaças, meio perdidas, es
perando alguém que venha 
tirá-las de l i  Durante a espe
ra, a platéia loma-sc cúmplice 
dc todas as surpresas c con
fusões vivcnciadas cm cena

“Esperando Gor
dô” é um espetáculo premia
do cm festivais nacionais c 
no FEMSA 2009, que con
ta também cm seu currículo 
com dois festivais interna
cionais dc teatro: V Festival

Beckett na Argentina c Fes
tival Intcmacional Cervan- 
tino Callcjcro dcl CLETA, 
Guanajuato no México.

Direção: Marce
lo Gianini. Texto; Cari- 
na Prestupa c Thaís Pó
voa, Elenco: Thaís Póvoa, 
Carina Prestupa c Wcslei 
Soarcs.Ccnografia; Cida Fer
reira, Figurino; Renata Regis 
Soares. Iluminação: Jorge 
Pezzolo, Sonoplastia: Mar
celo Gianini, Maquiagem; 
Carina Prestupa, Fotos: Sue
li Almeida c Pierre Bemard.

Gênero: Comédia
- Duração: 50 min. Livre.

Serviço:
Espetáculo circen

se: “Esperando Gordô”;
Data: 25 dc agos

to (domingo), às !5h;
Local: Auditó-

no do SESC -  Bauru/SP,
Os ingressos gratuitos 

podem ser retirados uma hora 
antes da apresentação na Cen
tral dc Atendimento do SESC,

Mais informações: 
www.cialonadcrctalhos.com

http://www.cialonadcrctalhos.com
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T r a n s fo r m e r s  4
0  filme será o começo de uma 

nova trilogia, sendo uma mistura de
\  continuação e reboot. Transformers 4 se

1 exatamente quatro anos depois 
dos acontecimentos de TVansformers.
Michael Bay dirige e Ehren Kruge 

rescreve o roteiro. Transformers 
4 tem lançamento marcado para o dia 
27 de junho de 2014 nos EUA e 11 de 
julho de 2014 no Brasil.

l.íuly Caga acusa blogiieíro dc assédio:
Tenho que levar um tiro na cabeça?

V V'

Neste domingo (18), a cantora estava conver
sando com fzs no Twitter quando foi avisada por um 
deles que o blogueiro estava em frente a seu prédio 
atrás de informações sobre ela. Quando percebeu que 
era verdade, Gaga surtou e disse: “Eu tenho que levar 
um  tiro na cabeça para as pessoas entenderem que esse 
assédio foi longe demais?” Antes, a estrela pop mandou 
uma mensagem diretamente para Perez: PerezHil-
ton fique longe de mim e da m inha família.” J

Trilha de novo filme dos irmãos Coen terá
gravação inédita de Bob Dvlan

A trilha sonora do novo filme dos irmãos Coen, 
a comédia “Inside Llewyn Davis”, irá trazer uma grava
ção inédita da música “Farewell”, de Bob Dylan, regis
trada durante as sessões do álbum ‘T he Times They Are 
a-Changin'** (1964). “Inside Llewyn Davis” é focado na 
figura de Llewyn, um músico folk “habitué” dos clubes 
noturnos de Nova York no início dos anos 1960, época 
em que o revi vai do gênero ainda não havia estourado 
nas rádios, o que mudou com a chegada de Bob Dylan.

Slefíe/Lãa da Semana
Há um tempo para partir, mesmo quando não há 
um lugar certo para ir; afinal o que importa é a

viagem e não o destino".
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Áries
de 21/03 a 20/04
A verdadeira liberda

de pressupõe assumir respon
sabilidade. Nâo fuja do que lhe 
amedronta. Um dia que traz 
à tona questões relacionadas 
às amizades, às emoções e ao 
autoconheclmento. Evite a tei
mosia. Respeite os seus limites, 
mas não fique preso a eles, na- 
.tivo de Áries.

Touro
de 21/04 a 20/05

Interesses profissio
nais podem estar em desacor
do com os relacionamentos e 
sentimentos taurinos. Restri
ções que percebe nas pessoas 
podem ser reflexo do que tem 
dificuldade de lidar em si. Um 
dia positivo para acordos, par
cerias e contatos profissionais. 
jConsIdere e concilie.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Fase de aprimora

mento em questões relacio
nadas à saúde e ao trabalho, 
gemlniano. Percepção dos seus 
limites físicos, emocionais, sen
do importante respeitá-los. O 
corpo fala. Favorecímento para 
questões que envolvem crian
ças, afeto, criatividade e acor- 

lo s .^ ^

Câncer
de 21/06 a 21/07
Conscientizar-se de 

seus sentimentos e desejos 
mais profundos é o desafio dos 
canceríanos. Não fuja à auten
ticidade emocional, mesmo 
que isso signifique encarar ta
bus e fantasmas internos. Bom 
momento para questões imo
biliárias, familiares e negócios. 
Enfrente os seus medos.

1 I

Leâo
de 22/07 a 22/08

são as situações difí
ceis no plano familiar e emocio
nal que Instigam os leoninos a 
amadurecerem. Estabeleça um 

[diálogo conciliador, vá mais ao 
encontro das pessoas, não se 
feche no seu mundo. Desafios 
entre a liberdade e os compro
missos emocionais. Não fuja 

as resDonsabill^des. leonino

Virgem
de 23/08 a 22/09
Boas negociações 

e acordos envolvendo o tra
balho e parcerias. Tende a se 
sentir valorizado. Dificuldades 
de comunicação, por medo de 
parecer vulnerável. Confie e 
compartilhe mais, virginiano.
Se ficar preso ao que lhe ame
dronta, nâo evoluirá. Encare de 
rente as suas dificuldades.

Libra
de 23/09 a 22/10
Dia em que pode sen

tir algumas restrições materiais 
ou afetivas, nativo de Libra. 
Seja prudente com gastos, mas 
não medroso na expressão dos 
seus talentos e habilidades. 
Poderá encontrar acordo em 
situações que antes lhe desgas
tavam e aborreciam profunda- TJ 

lente.

Escorpião 
de 23/10 a 21/11

Dificuldades familiares 
e emocionais que podem influen
ciar na maneira como se relacio
na. Momento de importantes 
conscientização sobre como o 
passado ainda pode estar atu
ante, escorpiano. Reflexões pro
fundas sobre a natureza dos seus 
relacionamentos e o que neles 

recisa ser melhorado.

^ de 23/08 a 30/08

Sagitário
de 22/11 a 21/12
Contatos positivos 

podem ser estabelecidos. Mas 
há a tendência a se sentir emo- 
clonaimente fechado. O desa
pego auxilia a perceber o que 
é essencial. Amizades e vida so
cial em expansão. Um início de 
semana que pede maturidade 
emocional e atitude concHiado- 
.ra.

Palavras Cruzadas
1

8

10 11 12

1 14 15 :17 18

10 2 0
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Capricórnio
m m  de 22/11 a 20/01

Um senso de inade
quação emocionai pode afetar a 
auto-estima dos caprlcornianos. 
Responsabilidades envolvendo 
grupos, empresas e projetos 
com amigos. Faça a sua parte. 

I Dia positivo para parcerias e 
m acordos que envolvem o traba- 
H  Iho. Materlalmente pode ser po

sitivo, se vencer inibições.

Aquário
de 21/01 a 19/02
Há questões que fo

gem do seu domínio, aqua- 
riano, e isso pode ser fator de 
preocupação. Há o desejo de se 
sentir mais liberto, mas há res
ponsabilidades emocionais que 
podem estar pesando. Encontre 
um ponto de equilíbrio. Favore- 
cimento para questões educa- 
lonais, jurídicas e viaRens.

Peixes
20/02 a 20/03

Negociações estão 
beneficiadas, principalmente 
se forem favoráveis a todos os 
envolvidos. Parcerias, relacio
namentos e acordos Interes
santes. Intensidade emocional, 
conciliação. Espiritualidade é 
força em momentos e situa
ções em que é necessário en- 
tregar-se a algo maior.

foott: htfp//horoscopovtrtuol u^.com br/

HORIZONTAIS
6. Mulher canonizada. (S)
7. Refeição pequena e r^ida. (6)
8. Ataque, impulsa (6)
9. Aquele que tem direito á metade 
dos bens. (6)
10. Madeira (em índés). (4)
11. Hstbmagos (em mglês). (8)
13. Forte, ooderoso, potente (8)
17. As mulheres usam para agasa
lhar os ombros e o tronca (4)
19. Sala de estar (em inglês). (6)
21. Individua pessoa (feminino).
(6)
22. Inseto (em inglês). (6)
23. Uma das maiores revistas de 
publicação semanal do Brasil (5) 
VERTICAIS
1. Que tem ondas (plural). (6)
2. Membro da maçonaria (plural).(6)
3. M onte___: Lar dos deuses da
mitologia g re ^  (6)
4. Em que lugar. (4)
5. Igreja (em mglês). (6)
6. Macaca (5)
12. as$istênda(plural). (8)
14. (Jebolas (em ii^ês). (6)
15. Noites (em I n ^ ) .  (6)
16. Torre___: ícone mundial da
França. (6)
Í8. Ê usada em íbguelras. (5)
20. A mesma ooisa (4)

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | emall: jornal@noticiasdelencois.com.br 
rário de Funcionamento: de Seeunda à Sexta-feira dás 09h às li

láMica
i t

DENGUE
Forfes dores 
de cabeça

Hemorrágica
Sintomas

Perda de YBOêocia
Fiere súona e atia 
Remada 40 *C)

Dor do* olhot 
(piora como 
«ft*nento oemar)

Mancna» vermeihaa 
(parecidas com 
sarampo) na pala

Nèoseas
’^a vômito

Moleza
acarttaço

•pafed

Tratar snomaaaté 
qua 0 ado do vírus 

M conclua

8abar
mtitaégua

Confusio mental 
àgiiaçAo a insônia

Sangramento na boca 
nas Mngivase

abdominau contínuast
còticas)

Peto panda 
a um da

Repousar Usar
medicação

Indicada

Proibido tomar 
Qualquar 

raméOoabase
daàcido

acatii-saiidiico

Voce gostaria 
de aorender?

Fale com o 
escritório

14-38413096
se c re ta ria t^ c lu b e a g u a n o v u .c o m

^4
m a rc a re m o s  d a ta s  e 
h o rá r io s  d e  a co rd o  

co m  a  m a io ria  in scrita

mailto:jornal@noticiasdelencois.com.br


NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

8 SOCIAL

Zé Dirceu e Gislaine Silvia , Vera e a prefeita Bel Lorenzetti Maria e Norberto

Ctnf>« Fotofrafi*s Ciotia foti CIntia Fotografias Ciotta fotografias

Laura e Fernanda Joice e João Henrique João Vitor e Bárbara João , José e Gertrudes

Qnoa FotOftafiu Onti« Fotografias

Gleiston e Letícia Isabel e Daniel

Ctntia Fotografias

João Batista e Raquel Joice e Marcos Kelly e César Lucilene e Gilson

Ana Carolina Acetti - 21 de Agosto Alessandra Lazari (à direita) - 21 de Agosto Leonardo Torres - 27 de Agosto

é i

E u  l e i o  o  N o t í c i a s  d e  L e n ç ó i s
/ /

A SER V IÇO  DA POPULAÇÃO LEN ÇO EN SE

Á
(14) 3263-1062 /  6124-6101 /  6866-6600

C Ê 8A R O E B A R A

www.noticiasdelencois.com.br

\

José Guido - Supervisor de Vendas

http://www.noticiasdelencois.com.br

