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Entrega da obra de ampliação da
BMOL está com 90 dias de atraso
Com R$ 295 mil investidos. Biblioteca Municipal é mais uma obra com data de entrega adiada

Bcatrir dc Olimra

As obras de am
pliação c modernização da 
Biblioteca Municipal Ori- 
genes Lessa já comple
tam três meses de atraso.

Com recurso munici
pal de aproximadamente RS 
2% mil, o diretor de supri
mentos da Prefeitura, Denil- 
son Nogueira afirmou que a 
pane civil, já está finalizada.

No local ainda c pos
sível encontrar alguns mate
riais de construção, bem como 
os fios preparados para a insta
lação da rede elétrica. Pág 05

Poupatempo do 
Produtor Rural é 

destaque da Agrifam
O Poupatempo do 

produtor rural irá fornecer em 
um só lugar mais de 50 servi
ços, como esclarecimento so
bre seguro e linhas dc credito.

O serviço móvel 
ainda conta com uma equi- 

cspccializada, computa- 
üores c conexão a internet. 
Alguns serv^iços poderão 
ser realizados no próprio 
local. A Agrifam acontece 
dc 2 a 4 dc agosto, das Hh 
às Í7h, na Facilpa. Pág. 03 A próxima etapa de finalização será instalação elétrica vidros. levar cerca

Lençoenses com até 49 anos podem se vacinar contra Hepatite B
MaixcIo bXéAé

As hepatites são do
enças que atacam o fígado, 
um dos órgãos mais impor
tantes do corpo humano. En
tretanto, o vírus da doença 
pode não apresentar sintomas 
dc 15 a 30 anos. Considera
das uma das doenças mais 
graves do mundo, as hepatites 
podem causar cirrose hepá- 
tica c ate câncer sc diagnos
ticada tardiamcnlc. Pág 05

Regularização 
do AVCB 

da rodoviária 
dependerá de 

orçamento 
municipal 
disponível

A vacina contra a hepatite B existe desde a década de 90, e para as crianças é importante que seja aplicada já na maternidade Pág. 03
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Os velhinhos dançarão quadrilha ao som de músicas típicas embaladas por um sanfoneiro [

mínima 7®

Sol e algumas 
nuvens. 

Nôo chove.

Acontece no 
próximo domingo, 28, a 
partir das I5h, a tradicio
nal Festa Junina do Asilo 
“Lar Nossa Senhora dos 
Desamparados" dc Len
çóis Paulista. A entrada 
para o evento c gratui
ta, e o convite c aberto a 
toda população para pres

tigiar a "^quadrilha dos 
velhinhos" com direito a 
sanfoneiro c música cai
pira para animar a festa.

Haverá comidas 
c bebidas típicas dc festas 
juninas, além dc refrige
rante para os convidados 
c familiares Todos po
dem colaborar levando

um prato dc doce, salga
do ou um refrigerante.

Segundo uma das 
freiras organizadoras do 
evento, a presença da po
pulação irá tomar a festa 
mais animada c fará a ale
gria dos idosos: “venham 
dançar com os nossos ve
lhinhos", convidou a freira

Workshop com  o baterista 
Luís Fernando “Lufe” na 

Casa da Cultura. Pág. 06
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Diretora do Colégio 
Oarrido e Garrido Kids 
Professora da FACOL

E nsinar é sem pre 
ap ren d er

Tendo chegado a Bau
ru, vinda do Rio dc Jaijeiro, há 
aproximadamente dez anos, fui 
lecionar em Arealva, na época, 
uma pequena cidade vi/inha a 
Bauru, com hábitos tipicamente 
rurais, onde os alunos chama
vam as professoras dc “dona”.

Sempre tentando inovar 
e procurando seguir os ensina
mentos de meu grande professor 
de Prática dc Ensino da Lingua 
Portuguesa na DSC - Professor 
José Benedicto Pinto, encontrei 
uma fórmula para conquistar 
uma classe de T  ano fio Ensi
no Fundamental, uma das mais 
complicadas da escola, já que 
nela estavam presentes alguns 
alunos repetentes e outros con
siderados com des\ios compor- 
tamentais. Como tínhamos seis 
aulas de Língua Portuguesa por 
semana, defini que em uma delas, 
nos quinze minutos iniciais, os 
alunos poderíam contar piadas.

O dia da piada que era 
ansiosamenie esperado; por to
dos, 0 Joào Carios levantou a mão 
e anunciou que tinha un^ piada. 
Fiquei meio tensa e preocupada.

O João Carlos era o aluno mais 
indisciplinado da classe c gosta
va de soltar uns palavrões na sala.

Então, resolvi inves
tigar primeiro qual piada seria 
contada pelo aluno c solicitei 
que 0 menino contasse baixinho 
para mim c fui muito sincera; 
preciso saber se é uma piada 
que pode ser contada em sala de 
aula. O Joào Carlos respondeu- 
-me meio indignado: “Pode fi
car tranquila, dona, é piada boa, 
é a piada do bcldinho”. Como 
jamais havàa ouvido tal expres
são, quis saber quem ou o que 
era bcldinho. O aluno tentava 
explicar, mas minha ignorância 
sobre os falares da região, nao 
mc permitiam entender. Foi en
tão que o João pegou o apagador 
na lousa e imitando um bêbado 
disse já nervoso: “... é aquele 
homem que sai do bar com a 
garrafa de pinga na mao!” E saiu 
cambaleando. Quando percebi a 
situação da minha falta de enten
dimento, fui acometida por um 
ataque dc riso e não conseguia 
parar de rir. O Joào, então, olhou 
para a classe e disparou: “Mai 
nem num contei a piada ainda e 
a dona já lá morrendo de rir...”

Para serbem sincera, não 
rae recordo da piada, mas o falo 
jamais sairá dc minha memória.

E o Joào Carlos ensi
nou-me, na prática, que todos os 
que ministram aulas estão sem
pre aprendendo com seus alu
nos. Ensinar é uma via dc mão 
dupla: 0 professor procura fazer 
com que seus alunos captem os 
saberes estabelecidos pelos cur
rículos e os alunos interagindo 
com seus mestres, mostram suas 
culturas, seus valores, suas ex
periências. Nós, profissionais 
da educação, no contato diário 
com nossos discípulos, deve
mos ter a humildade dc saber 
que com eles aprendemos muito.

Editorial
No próximo dia 28 

de julho é lembrado o Dia 
Mundial dc Combate às He
patites Virais de acordo com 
o calendário da OMS (Orga
nização Mundial da Saúde).

Uma doença silen
ciosa, que nem sempre apre
senta sintomas e considerada 
um grave problema de saúde 
pública no Brasil e no mundo, 
a Hepatite é a inflamação do 
fígado causada por vírus. No 
Brasil as mais comuns são a 
B e a C, que se não diagnos

ticadas e tratadas, podem sc 
tomar crônicas, acarretando 
sérios problemas ao fíga
do, como cirrose e câncer.

Em Lençóis Pau
lista, a Diretoria de Saúde 
registrou no ano passado 24 
casos de Hepatite B e  13 ca
sos de Hepatite C. Este ano, 
ate o momento foram detec
tados 12 casos de Hepatite 
B e 3 casos de Hepatite C. 
Para esclarecer todas as dú
vidas sobre esta doença que 
milhares de pessoas tem e

não sabem, o Jornal Notícias 
de Lençóis traz nesta edição, 
uma entrevista com o médi
co infectoiogista, Marcelo 
Ranzani. que explicou a di
ferença entre as Hepatites, 
bem como as formas de con
tágio e a prevenção. Ainda 
este mês a Diretoria dc Saú
de do município estará in
tensificando a campanha de 
conscientização da doença. 
Lembrando que o teste para 
detectá-la c gratuito e sigiloso.

Encerramos o mês

de julho com está edição 
que traz aos moradores 
informações de quantas 
anda a reforma da Biblio
teca Municipal, que assim 
como a UPA, está atrasada 
c com previsão de termino 
para setembro deste

Confira também - 
conquistas do esporte k-.  ̂- 
ense nos 5T  Jogos Regi- 
em São Carlos, c a :’  k

mação cn**' rjí para este fi
nal de semana em Ixíoçóis.

Boa leitura!

Manifestação em 
prol da vida

Lutiane Martins de 
Souza

Conselheira Tutelar

A semana iniciou com 
mais uma confirmação dc mor
te por overdosc. A vítima foi o 
ator Cory Monteith, astro da 
série norte americana Glee, 
que misturou heroína com be
bida alcoólica.

A morte do ator, que 
sc soma a inúmeras mortes 
dc famosos nos últimos anos 
em consequência do uso de 
entorpecentes nos traz triste
za e reflexão. Tristeza por ver 
uma pessoa tão jovem partir 
por causa de substâncias que 
todos deveriam saber que faz 
mal e, reflexão por podermos 
observar que ninguém está a 
salvo desse mal. As drogas são 
democráticas, destrói vidas de 
pessoas dc todas as raças, cre
dos. classe social.

Todos os problemas 
relacionados às drogas, aos 
riscos que essas representam 
socialmentc, psicologicamen
te, são problemas já gastos dc 
tanto “uso”, dc tanto discursar- 
-se, mas, percebe-se uma lacu
na entre o discurso e a prática, 
tanto que, o número de usuá
rios só aumenta.

t

E comum deparar
mos-nos com palestras, cursos 
de especialização, pesquisas, 
resultados dc pesquisa falando

sobre drogas e seus efeitos, fa
lando sobre possíveis soluções 
para o problema, enquanto, do 
outro lado da rua, é comum, 
também, a presença de huma
nos sequestrados pelo vício, 
cada vez mais. Mesmo com 
tantas formas de intervenção, a 
impressão que se tem é que ao 
tentar acertar estamos a errar. 
Por mais que avancemos nos 
estudos do problema em si, 
percebe-se que a saída está lá 
longe.

Não é raro deparar
mos-nos com famílias inteiras 
tentando sc equilibrar na cor
da bamba que é a convivên
cia diária com um viciado em 
algum tipo de entorpecente. 
Dentro do contexto familiar 
temos duas situações: a situa
ção de quem paga o preço alto, 
permeado de culpa, por não 
conseguir mais ver uma pes
soa querida naquela situação e, 
a possível dor dc quem entra, 
talvez ate dc forma consciente, 
dentro de um problema que o 
rouba de si, que o faz maltratar 
a si, aos que o amam.

A relação com a droga 
é uma relação egoísta. (Juem 
está dentro dela não consegue 
ver mais nada além dela e, os 
outros, que ficam a margem, 
sofrem, assim como o depen
dente deve sofrer, por, em al
gum momento, naquele raro 
momento de lucidez, talvez, 
perceber que não se pertence 
mais, que não tem mais domí
nio de si, e, portanto, rouba, 
mata, fere, sc mata.

Em tantos anos de es
tudo e pesquisa talvez não es
tudaram realmente o essencial, 
a alma humana. Sei que exis
tem inúmeras formas de se tra
balhar com pessoas, mas, tal
vez só teremos bons resultados 
quando realmentc olharmos 
para essas pessoas e nos ver
mos nelas. Hoje em dia o olhar 
que temos para o outro, para o 
problema do outro é um olhar 
apressado. Assim é nos con
sultórios, assim deve ser nas 
clínicas de recuperação, assim 
é nas famílias, olhamos um 
olhar sempre apressado, sem
pre em busca de fuga. Olhar 
o problema do outro pode nos 
colocar dentro de nossos abis
mos e isso, é um perigo, pode 
ser a porta de entrada para nos
sas fiíaquezas.

Não creio em solu
ções para problema de tal di
mensão que não seja o acolher, 
0 olhar profundo dos profissio
nais e envolvidos no caso em 
relação ao ser humano que re
veste 0 problema drogadiçào. 
Precisa-se dc profissionais de 
excelência, excelência em res
gate, de alma, de pessoas, de 
essências. Se a solução esti
vesse apenas nas pesquisas, no 
combate, na repressão, no iso
lamento, na internação, certa- 
mente já havería solução, mas. 
cxpIicam-me as recaídas, se 
está na ciência e na repressão 
a cura?

Precisamos dc uma 
ampla manifestação, em prol 
da vida.
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Diário do Comércio

Ele quis liberdade. Ganhou crime e castigo.

As esperanças de 
Edward Snowden, o foragido 
ex-técnico de inteligência dos 
EUA, dc sair do aeroporto 
Sheremetyevo, em Moscou, 
pela primeira vez em um 
mês foram fioistradas após 
ele não ter conseguido per
missão da Rússia, “devido 
a problemas burocráticos”.

A infomiaçào é do

assessor legal russo Anato- 
li Kucherena, que se reuniu 
ontem com Snowden na 
área dc trânsito do aeroporto 
onde 0 ex-analista está desde 
23 dc junho. Procurado por 
vazar detalhes sobre progra
mas secretos de vigilância 
dos EUA, o ex-técnico teve 
seu passaporte revogado.

Na manhã de ontem.

a imprensa russa chegou a afir
mar, citando fontes não iden
tificadas, que Snowden ho\. 
conseguido os docuiTu :  ̂
para deixar o aeroporto.

Seu advogado, no 
entanto, disse que o fugi
tivo ainda não recebeu os 
papéis que lhe permitiriam 
entrar na Rússia, país ao 
qual pediu asilo temporário.

A primeira apari
ção da presidente Dilma 
Rousseff com o cx-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva desde as manifesta
ções de junho, na noite de 
ontem, 25, marcou tam
bém o fim precoce do ciclo 
de comemorações pelos 
dez anos do PT no governo.

Inaugurado em fe
vereiro, quando Lula lan
çou Dilma à reeleição, o 
seminário “O decênio que 
mudou 0 Brasil” era pre-

PT: fim de festa
visto para ocorrer em dez 
cidades, “de todas as regi
ões do País", e durar até o 
final do ano. Só que agora, 
com a presidente cm bai
xa entre os eleitores -  sua 
aprovação caiu 35 pontos 
nos últimos quatro meses, 
atingindo o menor nível 
do mandato (30% de ava
liação positiva, segundo o 
Daiafolha) -  , o partido foi 
obrigado a fazer o último 
evento ontem, em Salva
dor. O mais recente semi

nário, que seria em Goiâ
nia, no final de junho, por 
exemplo, acabou cancelado 
devido à onda dc protestos.

O último encontro 
do PT aconteceu após ras
gas entre Dilma e o partido, 
que emitiu uma resolução 
com críticas ao govemo, c 
em meio ao coro interno dc 
“volta Lula” para 2014. No 
sábado, a presidente Dilma 
não compareceu, sequer, à 
reunião do Diretório Na
cional do PT, em Brasília.

Desemprego além da expectativa
A taxa dc desem

prego no Brasil surpre
endeu cm junho ao subir 
para 6%, por ficar acima 
da expectativa dos analis
tas, que previam estabili
dade no mês, ou seja, que 
se repelissem os 5,8% de 
maio. E 0 sexto mês se
guido que a taxa não cede 
e, com a marca dos 6%, 
volta ao patamar de abril 
de 2012. Ao mesmo tem
po, 0 rendimento da popu
lação caiu pela quarta vez

seguida. Os dados foram 
divulgados ontem, 25, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE).

A última vez que 
0 desemprego caiu foi em 
dezembro passado, quando 
atingiu a mínima históri
ca dc 4,6% num momento 
sazonalmentc favorável ao 
emprego pelas festas de 
fim dc ano. Nos quatro me
ses seguintes a taxa subiu, 
para estabilizar cm maio. 
Desde agosto de 2009, dc

acordo com o IBGE, a taxa 
de desemprego não subia na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior -  cm 
junho do ano passado, o d  ̂
semprego estava cra 5,9%.

O IBGE informou 
ainda que o rendimento 
médio da população ocu
pada caiu 0,2% no mes 
passado ante maio, para RS 
1.869,20, na quarta queda 
mensal seguida. Em rela
ção a junho do ano passado, 
o rendimento subiu 0,8%.
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Administração Pública de Lençóis diz que 44
3

em
breve ira regularizar AVCB da rodoviária
De acordo com a diretora administrativa, Silvia Gasparotto foi iniciado um trabalho de levantamento das condições dos prédios públicos e regularização do AVCB

Enquanto isso, a rodoviária continua funcionando sem os equipamentos mínimos de segurança contra incêndio

Beatriz de Oliveira

Lençóis Paulista 
em médio prazo ganhará

um novo terminal rodoviá
rio. Mas, enquanto isso nào 
acontece, a população que 
passa pelo terminal pode

nào perceber que o espa
ço nào possui equipamen
tos mínimos de segurança 
contra incêndio, o que ele

va os riscos aos cidadãos.
Assim como todo 

comércio e espaço com reu
nião de público, a rodo

viária também deve ter o 
AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros), o que 
garante que o local está de 
acordo com a legislação e 
normas do decreto estadual.

O Regulamento de 
segurança contra incên
dio das edificações e áreas 
de risco do Estado de São 
Paulo prevê no caso de exi
gências básicas à rodoviá
ria, extintores de incêndio, 
sinalização de emergência, 
instalações elétricas em con
formidade com as normas téc - 
nicas e saída de emergência.

Quanto à posição da 
Prefeitura a respeito da solici
tação da vistoria do Corpo de 
Bombeiros aos prédios públi
cos, a diretora administrativa, 
Silvia Maria Gasparotto repe
tiu o discurso dizendo que

"já foi iniciado um trabalho 
que consiste no levantamen
to das condições dos prédios 
públicos e da regularização 
do Auto de Vistoria do Cor
po de Bombeiros (AVCB)”.

Ela também ressal
tou que os espaços públicos 
que nào possuem AVCB, 
estão recebendo melhorias 
para a adequação às normas 
de segurança e não apresen
tou uma data exata para a 
regularização na rodoviária.

“As melhorias a se
rem realizadas demandam 
um grande investimen
to do município e por isso 
vem sendo feitas de acordo 
com as disponibilidades or
çamentárias. Em breve, o 
imóvel da rodoviária deve
rá receber melhorias em sua 
segurança”, bnalizou Silvia.

Governo estadual libera R$1,5 milhões IQ** Agrifam em Lençóis Paulista terá 
para novo Terminal Rodoviário de Lençóis Poupatempo do Produtor Rural neste ano

l )|N
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Prefeita Bel Lorenzetti assinou o convênio para a obra

Beatriz de Oliveira

O governo estadual, 
por meio da Secretária dc Lo
gística c Transportes liberou

na última semana um total dc 
R$ 50,7 milhões para a recu
peração dc estradas vicinais 
no estado de São Paulo c para 
a construção do novo termi

nal rodoviário dc Lençóis.
A prefeita Bel Lo

renzetti assinou o convênio 
para a obra da nova rodoviá
ria dc Lençóis. O valor desti
nado será de RS 1,5 milhão.

A construção do 
terminal foi confirmada cm 
março deste ano pela pre
feita Isabel Lorenzetti após 
uma reunião para pedir re
cursos ao município ao go
vernador Geraldo Alckimin.

O terreno onde será o 
novo terminal hea na esquina 
da Avenida Prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola com a Rua 
Alvino dos Santos, que dá 
acesso ao Distrito Industrial.

DivuI|;ftçio

Da Redação

A 10* edição da 
Agrifam (Feira da Agricul
tura Familiar c do Trabalho

Rural) cm Lençóis Paulista, 
terá o Poupatempo do Pro
dutor Rural (PPR) neste ano.

O Poupatempo po
derá beneficiar o setor de 
maneira eficiente com mais 
dc 50 serviços prestados 
pela Secretaria e seus ór
gãos, como informações c 
encaminhamentos referen
tes à adesão a linhas de cré
dito e seguro rural, análise 
dc solo, informações sobre 
comercialização de mudas 
c sementes, entre outros.

A Federação dos 
Trabalhadores na Agricul
tura do Estado de São Paulo 
(Fetacsp), organizadora c re

alizadora da Feira, firmou 
parceria com a Secretaria 
de Agricultura e Abasteci
mento de São Paulo para 
trazer essa ação do governo 
estadual durante o evento.

Com 0 objetivo de 
levar o que há de mais atual e 
moderno na atividade rural, 
a Agrifam acontece de 2 a 4 
de agosto, das 8h às 17h, no 
recinto de exposições “José 
Oliveira Prado" (Facilpa) 
localizado à Rua Lázaro Brí
gido Dutra, n° 300, em Len
çóis Paulista. A entrada e o 
estacionamento são gratui
tos, mais informação aces
se www.acrifam.com.br.

Unesp divulga hoje, 26, lista de convocados em 
2̂  chamada do vestibular 2013 de Meio de Ano

Dívulĝ yèp

\

Á lista completa com os convocados para matricula pode ser vista no portal da Unesp

Da Redação

A UNESP - Uni
versidade Estadual Paulista 
“Júlio dc Mesquita Filho" 
divulga hoje (26) a lista dc

convocados para matricu
la cm 2" chamada do vesti
bular 2013 dc meio dc ano.

Nos dias 29 e 30 dc 
julho, das 9 ás I8h. o candi
dato convocado para a ma

trícula deverá comparecer 
na seção dc graduação da 
unidade na qual funciona o 
curso escolhido, portando os 
seguintes documentos: duas 
fotos recentes 3X4 e duas có

pias autenticadas cm cartório 
ou duas cópias acompanha
das dos originais da certidão 
dc nascimento ou casamento, 
histórico escolar completo do 
nível medio, certificado que 
comprove estar cm dia com 
o serviço militar (pessoas do 
sexo masculino c maiores 
dc 18 anos), título dc eleitor 
(para maiores dc 18 anos). 
Cadastro dc Pessoas Físicas 
(CPF), Cédula dc Identida
de ou Registro Nacional de 
Estrangeiro e certificado dc 
conclusão do ensino medio.

A lista completa com 
os convocados para matri
cula da segunda chamada 
pode ser conferida do portal 
da UNESP c da VUNESP

5“ Edição da Feira de Profissões de 
Lençóis Paulista começa no dia 29

Nos próximos dias 
29 e 30 de julho, acontece a 
5“ edição da Profituro (Fei
ra de Profissões de Lençóis 
Paulista) no salão da Igreja 
Matriz, das 19h às 22h30. 
O evento é voltado aos jo 
vens que estão cursando o 
3® ano ou que já concluíram 
o ensino médio, e que bus
cam informações sobre pro
fissões, mercado de traba
lho e o futuro profissional.

A Feira é realiza
da pelo Projeto de Forma
ção dc Líderes do Grupo 
Lwart. c este ano irá pro
mover oficinas e palestras 
voltadas ao mercado de 
trabalho, empreendedoris- 
mo e apresentação de po-

tencíalidades na cidade e 
região. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

5* PROFITURO - Feira 
de Profissões de Lençóis

Paulista
Data: 29 e 30 de julho 
H orário: das 19h às 22h30 
Local: Salão da Igre
ja Matriz -  Rua Anita 
Garibaldi S/N° Centro 
Público: jovens do 3" 
ano ou que já conclu
íram 0 Ensino Médio 

E ntrada Franca 
Informações: 3264-8888 ou 
www.projetolideres.com.br 
Iniciativa: Projeto For
mação de Líderes.

ISAMIX
“T ra b a lh e  co m  quem  faz  h is tó ria .”

Os 10 Mandamentos para
a prevenção do AVC

Mandamentos
j a / u r  í f

Pmeipi
líic

A carga de doança vaicular carabral, entra nót, é da 
inquattiondvel significado, coai implicações iniportaatai 
na saúda pública. Em Portugal, am 2006, houve quaia 
14.500 mortas por doança carabrovascular (aquivalanta a 
uma taxa de mortalidade da 137 por 100.000 habrtantas|.

As consaquOnclas da um acidente vascular carabral (AVC) 
não se exiínguem, na altura da sua ocorrSncia. Num terço 
dos doaniaa continua a haver um agravamento 
progressivo do dófKa neurológico e cognitivo, qua 
culmina, muitas vazas, am quadros damanciais; 40% dos 
doentes qua sobrevivam a um AVC acabam por morrer ao 
fim da um ano o mais de matado ficam com incapacidadai 
físicas e neurológicas gravas, nacassitados da cuidados 
médicos conüfluados. lambra-sa. o AVC ó uma doança am 
larga medida aviléval. A prevenção surge como um 
ditame ético central a qua cada um da nós pods a dava 
responder!

Msniarht una Aetii eqaibnda 
a varaos com tcsin̂ io oo c 
dar gonlvrn lotsts t  ssivisdas a (íca 
am Ibras 8 am Inius. vagatM alagumai

Pane defumar e avita os omoientes da 
fumadores (acautela $e. ser (umadoi 
pas sno nÉD apida a saúda I

Mantardu ai.vidida lisica regubt. 
coniianando 0 sadortunsmo e os saut 
afeitos nefastos soUa a tarda

Ccvttrola o oeso corporal a, se Ovar 
'peso a mais*, amagreçs da forma 
saudAval. procurando obter um peso 
hIoiI parati.

isamixtrading@yahoo.com.br 8«1« D lf«r*ntd, Próvins o Acidónta 1

Nio baba am excesso a avita a ngattio axcassM da bebidas 
alcoóhcss

Vigia reguiBrmenta s tua prastio artarial Mantenha un conbnlo 
aleirwo ds prasiio «lanal a prsoio sstóbca {máamal deve aat <
140 mm Hg e a pressão dastâtcs 
(minimB) < 90 mm Hg porque 
astet vaines etdo stsooados s 
um menor nsco de AVC a de 
evamos cardnwasculvas

Saia os nlv»s do coiastarol a das 
'gordurss* do tangos. Msntsnha 
um partá fpiifco Isvorévsl. Sa for 
nacastitio. laça o traUrrvAte 
larmacoldgico adequado, não 
dasciiando todas as matMas 
conwle-mantaras da estilo da 
vida

Em algims casos, pode ser nacassirio iarar irUiagragaçao plaQuetina
Morme-tc com 0 sau médico acerca di ariponlncja da mesma tto 
comrolodo risco tft AVC.

Saèa es valores da gkemia laçúcsr no sanguol E 
irantanha vsloras de gUcemia cantrokdos e mantenh 
(astdos ds vida. d«ia a rnadicacio) qua ha foi indicado.

Saiba so tom algum probloma no coração ou aigütna sHeraçAo do tono 
I  V cardíaco Sa tiver fbtéhaçéo ataiculat (uma amtnái muilo (requ^. 

aspadilmame ta ttf idoso), marttanha a snicoagLfaçio em nwaís 
adoquados (e man^a um bom controlo da pressão aitcnall

http://www.acrifam.com.br
http://www.projetolideres.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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o PAT INFORMA 

OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS
Açougueiro (2 vagas) 
Afiador de corrente 

Ajudante de motorista 
Apanhador de laranja 

Analista de recursos humanos 
Assessor de vendas externo 
Assistente administrativo 

Assistente dc %'endas (dispo
nibilidade para trabalhar em 

niacatuba)
Alendente de balcào (2 vagas) 

Atendente de trailler 
Auxiliar de almoxarüe 

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

Auxiliar Oorestal 
Auxiliar de inventário íloreslol 

(sem expenencia/ensino médio) 
Auxiliar de instalação 

Auxiliar de laboratório (mascu- 
lina/desejável; técnico em açúcar

álcool)
Auxiliar de linha de produção 

(produção de fios) 
Auxiliar de Unha de produção 

(área de metalurgia) 
Auxiliar mecânico de autos 

AuxiUar de padeiro 
Auxiliard e soldador 

Camareira
Carregador/movimentador de 

mercadorias (45 vagas) , 
Casein) (3 vagas)

Caseiro (trabalho para o casál) 
Chapeiro (lanches) 

Cobrador externo (2 vagas) 
Consultor de vendas (vendas

de tv)
(x)unhetra 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 dc 600h e nrlO) 

Eletricista de manutenção 
industrial (com o curso de 600

h e n r l ü )  (
Eletricista instrumentista (téc
nico em elétrica ou instrumen

tação)
Eletricista instolador/montador 

lUetrotécnico
Empregada doméstica (2 vagas) 

Encarregado de produção 
Faxineiro (com experiência em 

residência)
Gerente de restaurante 

Gerente comercial 
Uder/analista de lugislica (gra
duação adminístraçào/logislica/

contábil)
Linha de produção 

Lubrificador de máquinas 
Marceneiro i 

Mecânico de caminhão ■ 
Mecânico de autos 

Mecânico de manutenção de
autos

Mecânico de máquinas pesadas 
Mecânico de máquinas agrícolas 

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

mentos

Motorista de caminhão (cnh d - 
disponibilidade para viajar) 

Motorista de caminhão (cnh d. 
Viajar e morar em outra cidade) 
Motorista de caminhão (cnh d) 
Motorista carreteiro (cnh e. 1‘ara 
viajar e morar em outra cidade) 
Motorista dc ônibus (curso de 

transporte coletivo) 
Motorista de ônibus circular 

(curso de transporte coletivo -  20
vagiis)

Oheiai geral (plantio de mudas e 
rellorcstamento) 

Operador de caldeira 
C)perador de einpilhadeira 

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

cidade)
Operador de máquina de prensa 

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

Operador de teiemarketing (me
nor aprendiz)

Pintor residencial 
Professor de educação física 

(com graduação completa e cref) 
Professor de espanhol 

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

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

avançado)
Recepcionista (cursando o 

graduação)
Recepcionista atendente (2 

vagas)
Rccupwador de crédito (sem 
experiência -  turno da tarde) 

Repositor de mercadorias (super
mercado dia%)

Representante comercial auto-
nomo

Serralheiro (expericncia em 
portões)

Serviços gerais (área de limpeza 
em geral. Nr35)

Servente de obras 
Soldador

Técnico cm informática (técnico 
em informática)

Técnico em informática (gra
duação em informática ou áreas 

relacionadas)
Técnico em segurança no traba

lho (3 vagas)
Técnico florestal 

Tratorista agrícola 
TratorLsta agrícola (vaga exclusi
va para portador de deficiência

parcial)
Vendedor (a) (loja de cletrocle-

trônicos)
Vendedor(a) (boulique) 

Vendedor de serviços (finan
ceira)'

Vendedor externo (produtos de 
higiene e alimentos) 

Vendedor externo (produtos de
tabacaria)

Vendedor externo (vendas de
cursos)

Vendedor externo aulonomo 
(produtos de beleza j>essoal) 
Vendedor interno e externo 

Vigilante (disponibilidade para 
residir na fazenda)

Vúga  ̂¥üM o  ̂de ocoído com o pteuo deiefminodo peto empee^^odot

P m  tadetinfTWWo no ttctm a òo (W . bosta compaioctr portando* RG, CPf.
CitfTPSQ ÒO trabbfiQr Comprovant? do (ndoro^ o Nurnoru do PIS (P irv q u m  posaar) 

«rrformoçAo^'fl4| RanuI 2 ou no MT: Rua CM. loaquim Gabnoi I I  O ntro

R ESID ÊN C IA S
V EN D E/A LU G A

UMA AREA d e  TIRRAS- 
<om 15.960.00m2-entre

0$ bairros Jd.Santana 
e Residendal Açai-R$- 
-1.500.000.00-TOLE0O 
IMOVEF3263-0187.

JARDIM VlUAGE casa

com 3 dorm.sendo 1 su
íte c/banhelra de hidro- 
massagern/sala de TV/ 
sala de estar/sala de jan- 
tar/oozinha/banheiro so- 
cial/lavanderia/edlcula

com churrasq./banheiro/ 
despensa/^ragem 2 car- 
ros-R$-400.000,00-TOLE- 
DO IMÓVEIS-3263-0187.

JARDIM VlUAGE: so
brado c/3 dorm.sendo 
1 suíte c/doset e banh. 
hldrom./sala de estar/ 
lavabo/sata de jantar/ 
c o z in h a /d e s p e n sa /  
lavanderia/garagem 3 
carros coberta/canil-R$- 
-5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVEIS-3263-0187.

JARDIM RAMARATI •
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 suíte/sala 2 am- 
bienles/sala de jantar/ 
saía de tv/escritório/ 
lavabo/cozinha/lavan- 
d e ria /d esp en sa/á rea  
de lazer com piscina/ 
garagem 3 carros.-RS* 
•5 5 0 .0 0 0 ,OO-TOLEDO 
IMOVÉÍS-3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI: 
casa com 3 dorm.sendo 
1 suite c/doset e banh. 
hidrom./sala de estar/ 
sala de jantar/sala de 
TV /(avab o /banhelro / 
cozinha planejada/ 
despensa/lavandería/ 
garagem 2 carros/-R$- 
-500.000.00-TO LED O  
IMOVEiS-3263-0187.

CENTRO: EXCELENTE
PONTO COMERCIAL 
sobrado com 3 dorm. 
sendo 1 sulte/02 salas/ 
copa/cozinha/banhei- 
ro/despensa/edicula c j 
churrasqueira/garagem- 
-R$-500.000,00-TOLEDO 
IMOVElS-3263-0187.

CENTRO:
la.CASA; 03 dom./sa\a 
ampla/2 banheiros/la- 
vanderia/ 2a. CASA: 02 
dorm/sala/cozinha/ba- 
nheiro/lavanderta/ 3a. C

CASA: salão c/churras- 
queira/banbeiro e cozF 
nha-todas edificados no 
mesmo lote de terreno- 
•R$-700.000.00 
TOLEDO IMÓVEIS 
-3263-0187.

JARDHVT fTAMARATI: 
sobrado c/03 dorm^en- 
do 1 suíte/sala de estar/ 
sala de Tv/sala de jan- 
tar/escritório/cozínha/ 
lavabo/2 banheiros/ 
área de lazer com p»> 

, dna/garagem 2 carros- 
-RS-6SaO00,00 
TOLEDO IMÓVEIS 
3263-0187.

JARDIM ÍTAMARATI; so
brado com 03 dorm.sen
do 1 suíte/varanda/me- 
zanino/sala de estar oom 
lareira/sala de jantar/ 
banheiro/cozínha/lavan- 
dería/garagem coberta 2 
carros/com frente para a 
lagoa- R$-400.000,00 
TOLEDO IMÓVEIS- 
3263-0187.

PRAIA GRANDE 
alugo apartamento no 
"boqueirão”  à 50 metros 
da praia.
Fone; 3264 4345 / 3263 
1961

C A R R O S /M O T O S
V EN D E-SE

MONZA Ano 90 - Me
cânica OK - Pneus novos 
- Dlr. Hidráulica - Docu
mento OK - Fone (13) 
9726-7094

A5TRA SEDAN 1.8 
2003 G AZUL COMPUTO 
FS VBCULOS - Fone (14) 
3254-3033 
CORSA HATCH 2P 
1997 G BRANCO VIDRO/ 
TRAVA/ALARME FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033
CORSA CLASSIC 2004 A 
PRETO BASteO FS VEI- 
CUU3S - Fone (14) 3264- 
3033

OASSIC UFE 2007 FLEX 
PRETO TRAVA - FS VEÍ
CULOS - Fone (14)3264- 
3033

CLASSIC UFE 2007 FLEX 
PRETO DIREÇÃO/TRAVA/ 
ALARME/RODA5-FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

CELTA 2P 2004 6  
PRATA AR/TRAVA/ALAR- 
ME - FS VEÍCULOS - Fone 
(14)3264-3033

OMEGA G IS 1999 G 
PRATA COMPLETO - PS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

VECTRA GLS 2.0 
1994 G AZUL COMPLETO 
-FSVEICULOS-Fone (14) 
3264-3033

VECTRA EL/TE 2010 FLEX 
PRATA COMPLETO - FS 
VEÍCULOS • Fone (14) 
3264-3033

MONTANA 1.8 2005 
FLEX PRATA COMPLETO - 
FS v e íc u lo s  - Fone (14) 
3264-3033

COURJER 1.3 1998 G 
PRATA BASICO - FS VEÍ
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

COURIER 1.4 1998 G 
PRATA OIREÇAO/VIORO/ 
TRAVA - FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO a  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 VEF 
CULOS - Fone (14) 3264- 
3033

4
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Consultoria • Projetos Paisagismo 
Gerenciamento e execução - Execução de áreas verdes
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Larissar AndrêcMolli Rogério
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www.jardinselagos.com«br
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m u s i c a l

V en d a 'd e 'ln s tru m en to s  Music^ais 

Aulas de v io lão  I G u itarra  I Baixo
Viola"! Cavaco

K. Anita GarjiDãldi, 738 - Centro - Lençóis Pta
stock.musical@hotmail.com

GOL 1.0 16V 1998 G 
BRANCO BASICO - FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

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

FOX 1.0 4P 2005 
FLEX PRETO VIDRO/ 
TRAVA /ALARME - FS 
VEÍCULOS - Fone (14) 
3264-3033

FOX1.64PPLUS 
2005 FLEX PRATA 
COMPlfTO - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

GOU SPORTIINE 2.0 
2011 FLEX PRETO 
COMPLETO - FS v e íc u 
lo s  • Fone (14) 3264- 
3033

KOM BI16001998 
G BRANCA - FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

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

UNO SMART 2001 
G PRATA V I D R O /
a la r m e/ trava

PAUO WEEK. 1.5 
1998 G VERDE COMPU
TO - FS VEÍCULOS - Fone 
(14)3264-3033

PAUO FIRE 2007 FLEX 
PRETO CO M PinO  - FS 
v e íc u lo s  • Fone (14)

3264-3033

FIORINO 1.3 FIRE 2012 
Fl£X BRANCA ÚNICO 
DONO - FS v eíc u lo s  • 
Fone (14) 3264-3033

PEUGEOT 307 FELINE 
2008 G P R aO  
COMPLETO ■ FS VEÍCU
LOS - Fone (14) 3264- 
3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR. R$ 5,000,00 ♦ 
24X RS 500.00 
-FSVEICULOS-Fone (14) 
3264-3033

UNO M ILU WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
R$ 3T»0,00 + 48X RS
499.00 - FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

UNO V lV A a  4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
RS 6.500.00 ♦ 48X RS
630.00 • FS VEICUU» - 
Fone (14) 3264-3033

XSARA PF 
CASSO GLX 1.6 2010 
PRETA ENTRADA ♦ 48X 
RS 620,00-FS VEÍCULOS 
-fone (14) 3264-3033

GOL 1.0 G5 2013 PRA
TA ENTRADA + 48X R$ 
5 9 0 .x  - FS VEÍCULOS - 
Fone (14) 3264-3033

KOMBI 98 BRANCA 
ENTR. RS 5.000,00 ♦ 24X 
RS 500.00-FS VEÍCULOS 
-Fone (14) 3264-3033

UNO M ILU WAV 
2008 BRANCO ENTR. 
RS 3.000.00 + 48X RS
499.00 - FS v eíc u lo s  -

Fone (14) 3264-3033 
UNO VIVACE 4P 2011 
VERMELHO ENTR. 
RS 6.500,00 4 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 v eíc u lo s  - 
Fone (14) 3264-3033

SAVEIRO 1.6 TROO- 
PER 2010 PRATA ENTR. 
RS 7,000,00 ♦ 48X RS
815.00 - FS v eíc u lo s  - 
Fone (14) 3264-3033

GOL 1.0 G5 2013 PRA
TA ENTRADA ♦ 48XRS
649.00 - FS v e íc u lo s  - 
Fone (14)3264-3033

ÊCOSPORT XIT 2.0 2009 
PRATA ENTRADA + 48X 
RS 660.00 - FS veícu lo s

- Fone (14) 3264-3033

Morua GL 95 
RS3.000,00 de entrada 
*  48 parcelas fixas de 
RS360JX) com trarv 
ferenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

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

Palio EX 98 - RS3DOO,00 
de entrada 4 48 parce
las fixas de RS367.50 
com tranferenda grátis 
-3264-1613/7834-9576

Vectra G IS 94 
R$3.000.00 de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
RS360/X) com tran

ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576 
Hb20 1.6 2013 3264- 
3644/9610-5960 sbop 
ca rs veículos

Honda Diz ClOO 2002 • 
R$1.200.00 de entrada 
4 36 parcelas fiia s de 
R$122,00 com tran
ferenda grátis - 3264- 
1613/7834-9576

S-10 2.5 Cab. Dupla > 
1999 -  Diesel -  Azul ■ 
(14)32643033

Ford Ka 2004 -
RS3.500.00 de entrada 
4 48 parcelas fixas de 
R$420,00 com tran- 
fierenda grátis - 3264- 
1613/ 7834-9576

S-10 Colina prata 2008 
flex completa 3264- 
3644/9610-5960 shop 
ca rs veículos

Ecosport xtt freestyle 
2009 preta completa 
3264-3644/9610-5960 
shop cars veículos

Escort6L95-RS3.000.00 
de entrada 4 48 parcelas 
fixas de R$294,00 com 
tranferenda grátis 
3264-1613/7834-9576

CRV 2.0 LX Aut. 4x2 -  
Comf^to - 2011 -Ga
solina -  BraiKO • (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 HORNET 2010 
G PRATA

C6R 600RR 2006 G PRE
TA

CB300R
BRANCA

2012

Mlni moto trackbikes

i*

nos modelos cross ou ' 
motogp é na Pagan Mo- -- 
tos fone 32644345

125 flex 2013 /  Bíz 
100 - 2013 /Fan 125 . 
2013/Fan ISO flex 2013 ' 
/ Titan 150 ex flex 2013 
/ Lead 110 - 2013 /  CB 
300r 2013 / XRE 300 - 
2013/Bros ISOf1ex20i3 
- Pagan Motos fone: 
3264 4345

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

Rnanciamento de moto 
Honda okm com entra
da com a menor parcela 
do mercado. "Grátis 02 
capacetes” Pa^n Motos 
fone: 32644345

Capacete ebf ou liber- 
ty aberto ou fechado $ 
60.00 só na pagan motos 
fone: 3264 4345

Courier mod 2001 • 1.61 
protetor de casamba. 
lona maritima, som 
mp3 - vendo ou troco 
por moto Honda. Fones: 
3264 4345 / 97913285

são doenças 
silenciosas.

E podem ser transm itidas 
da m ãe para o bebê na gestação ou no porto.

Z
.t
f

O  bebê d»ve a«r vcKámdo cxaitra hepatite B oas pnjneim s 12 hozos de vid a

Faça o teste no pré-notol e vacine-se contra hepatite B.
Direitos seus assegurados pelo SUS. 1

1

r Procuro uma unidade de saúde.
wwwiiepatitesviraiJkcoRLbr

»
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Obra de reforma na BMOL
deve finalizar em setembro

Coluna da 
Transparência

De acordo com a coordenadora de planejamento, ainda falta o acabamento e a adequação dos móveis
Btâtriz de OUveín

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

As obras de reform a e am pliação da Creche Odet- 
te M oreira Cruz Pietraróia será de responsabilida
de da BG Projetos e Construções Ltda ME. Entre 
as sete em presas participantes da licitação a BG 
fará a execução dos serviços por R$ 499, 705,11.

A
te
to

Prefeitura M unicipal requereu em janeiro  des- 
ano, a com pra de nove mil sacos de cimen- 
de 50 kg, pelo período de 12 (doze) meses.

A data que informava o término da obra foi cohertat deixando a previsão entrega suspensa

Beatriz de Oliveira

E lá SC vão trcs me
ses dc atraso na conclusão das 
obras da Biblioteca Municipal.

Com início cm 17 dc 
dezembro dc 2012 c termi
no previsto para o dia 17 de 
abril deste ano, a ampliação e 
a modf nizaçào do prédio da 
Biblioteca Municipal Orige- 

1 essa ainda vai se esten- 
: >r mais alguns meses.

Quando o Notícias dc 
Lençóis, cm maio levantou o 
atraso de um mes na entrega 
do prédio, o diretor de supri
mentos da Prefeitura, Denilson

Nogueira disse que a parte dc 
construção civil cncontrava- 
-sc na fase final dc execução.

Novamcnlc procura
do para falar sobre a não con
clusão da biblioteca no tempo 
estimado. Nogueira afirmou 
que a parte civil, já  está termi
nada. “Agora será iniciada as 
instalações elétricas c a colo
cação dos vidros, que já foram 
licitados. Acredito que a insta
lação desses itens leve mais ou 
menos uns 40 dias'’, afirmou.

No espaço ainda c 
possível encontrar alguns 
materiais dc construção aco
modados cm um canto, bem

como os fios preparados para 
a instalação da rede elétrica.

A coordenadora dc 
planejamento urbanístico, Si- 
monc Eliza Diegoli foi mais 
enfática e falou sobre as eta
pas ate a finalização da obra.

“Após a instalação 
dos vidros será realizada a 
colocação do forro de ges
so. Estas duas etapas devem 
levar mais quinze dias para 
ficarem prontas. Depois fa
remos a instalação da par
te elétrica, ar condicionado, 
a rede que vai interligar os 
computadores da biblioteca 
e por fim a adequação dos

móveis”, esclareceu Simone.
Desta vez foi 

dado 0 prazo para finali
zação das obras da biblio
teca para o final setembro 
conforme previu Simone.

Com os cerca de 
R$ 295 mil investidos na 
obra, foram geradas licita
ções para compras dc mate
riais usados na construção. 
A equipe do Notícias dc Len
çóis solicitou requerimento 
por escrito junto á Prefeitu
ra da relação dessas licita
ções, mas, até o fechamento 
da matéria ainda não haví
amos recebido a listagem .

Duas em presas participaram  do pregão para compra 
de herbicidas para a D iretoria de Agricultura e Meio 
Am biente em janeiro  deste ano. Sagrou-se a vence
dora a em presa Fernando Bacchin Agropecuária Ltda 
-  EPP que ofereceu por R$ 105 o galão de herbicida.

Foi aberta licitação em 22 de ju lho  para a aquisição 
de m óveis confeccionados sob m edida para as esco
las e creches do município. Entre os 95 itens pedi
dos constam  três trocadores para berçário, sete arm á
rios com  rodas além de três arm ários para berçário.

Em 18 de julho, por meio da m odalidade Car
ta Convite, a em presa Cola e Cola Treinamentos 
Ltda M E foi a contratada para formação e aperfei
çoam ento de profissionais relativo à construção de 
itens de avaliação que com põe o SAELP -  Siste
ma de Avaliação Educacional de Lençóis Paulista.

A em presa Com ercial Autom ativa Ltda foi a úni
ca em presa a participar do pregão 072/2013. Por 
R$391.390 a Com ercial A utom ativa vai ser a res
ponsável pelos pneus para veículos leves e ser
viços de conserto, alinham ento, balanceam ento 
e cam bagem  da frota de veículos do município.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, iPREM e CMFP.

Diretoria de Saúde intensifica campanha de
prevenção combate

EMvuUgâ O
Hepatite em Lençóis

Diagnóstico precoce da doença previne danos graves ao fígado como o câncer

luliana Morelli

Conhecida como do
ença silenciosa, onde o vírus 
pode permanecer assinlo- 
mático dc 15 a 30 anos sem 
que a pessoa infectada tenha 
qualquer manifestação apa
rente, as hepatites B e C são 
caracterizadas por uma infla
mação no figado e considera
das um grande problema dc 
saúde pública, tanto no Bra
sil como no mundo. As mais

comuns no país são as virais 
B c C que se forem diagnos
ticadas tardiamente, podem 
SC tomar crônicas, trazendo 
danos mais graves ao fígado, 
como a cirrose e até o câncer.

O Jornal Noticias 
dc Lençóis entrevistou o cli
nico geral c infcctologista, 
Marcelo Ranzani, que trou
xe orientações importantes à 
população sobre esta doença 
que muitos tem c não sabem.

De acordo com o mé

dico, as hepatites virais foram 
agrupadas pelas letras A, B. C 
c D, conforme foram sendo 
descobertas. “Entretanto são 
doenças distintas, causadas por 
vírus diferentes e de quadro 
clínico, evolução e tratamento, 
também distintos. Em comum, 
c que todos esses vírus cau
sam a inflamação do fígado” .

Ranzani explicou 
que as “hepatites A c E são 
transmitidas pelo aparelho 
digestivo, por meio de água

ou alimentos contaminados e 
está relacionada às condições 
de higiene e de tratamento 
dc água e esgoto. Já as hepa
tites B c C, tem transmissão 
por meio do sangue ou secre
ções, uso de objetos cortan
tes, agulhas, entre outros, e 
também no caso da hepatite 
B por relação sexual, o que 
é muito raro na hepatite C”.

Principais sintomas das 
hepatites

As hepatites virais podem ser 
agudas ou crônicas. Na forma 
aguda 0 indivíduo infectado 
tem febre, icterícia (fica ama
relo), urina escura c dor abdo
minal. Este quadro pode durar 
alguns dias ou semanas; essa 
forma é mais comum na hepa
tite A c E. Na crônica a doen
ça é mais branda, dá poucos 
sintomas ou quase nenhum. 
Normalmentc os pacientes só 
descobrem estar infectados se 
fizerem um exame diagnóstico.

Prevenir é fundamental

O infcctologista 
orientou sobre as formas 
de prevenção das hepatites: 
Na hepatite A, a prevenção se 
faz evitando beber água conta
minada, ingerir alimentos sem 
lavá-los, ou peixes dc rios com 
áeua contaminada. Existe va

cina disponível na rede particu
lar c com diretrizes para situa
ções especiais na rede pública.

Para a hepatite B há 
vacina disponível desde a dé
cada de 90. Está no calendário 
de vacinação há cerca de 10 
anos, c as crianças recebem 
a primeira dose ainda na Ma
ternidade. No entanto, as pes
soas que não foram imuniza
das e tem idade até 49 anos, 
poderão receber as trcs doses 
da vacina dc forma gratuita 
na rede pública a partir deste 
mês. Até então a idade limite 
era 29 anos. O uso de preser
vativo também é outra for
ma de prevenir a hepatite B.

No caso da Hepati
te C não há vacina, e os ris
cos de adquirir a doença por 
transfusão de sangue quase 
desapareceram após a reali

zação do teste cm todos os 
doadores, a partir dc 1993. 
Porém, quem recebeu sangue 
antes disso deve fazer o tes
te. O maior risco hoje cm dia 
c o uso dc drogas endoveno- 
sas, entre pessoas que com
partilham seringas c agulhas.

A Diretoria dc Saú
de de Lençóis Paulista esta
rá intensificando a campa
nha de conscientização este 
mês, levando informações 
sobre transmissão, sintomas 
c formas dc prevenção da 
doença para as unidades dc 
saúde, c também para as crian
ças, com visita às escolas.

O diagnóstico preco
ce da hepatite é a melhor forma 
dc prevenção. O teste é rápi
do, gratuito c sigiloso, c pode 
ser feito cm qualquer Unida
de de Saúde do município.

Para fazer o teste rápido
Ambulatório de 

Especialidadesda Avenida
Brasil

Terças e quartas-feiras 
7h30às Uh30 
14hàs 16h30

UBS Ubiram a 
Todos 05 dias 
7h30às Ilh30 
14hàs 16h30

ESF Nações
Quintas-feiras - 15h às 17h 
Sextas-feiras - lOh às 11 h

ESF Caju 
Terças-feiras 

14hàs 17h

ESF Júlio F errari
Quartas-feiras 

15h às I7h

ativaqualificacoes@yahoo.com.br

Salete Cortez
Psicóloga Clínica

Pós-graduação pela HVIUSP cm Sexualidade Humana e especializaçác
em Pânico o Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia Individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Panico/
Funerária $3o Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Marcos
Veaditti

1 4 . 32B 3-167S 
1 4 . 91S 4-7X M

^  Ciiítlrf'* ^

RCal. Joaquim Gabiie! n*" 643 
Ceoiro - Paulista 

mara»,MDiiiU;Syffio(! cnm br

mailto:ativaqualificacoes@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
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Karatecas de Lençóis levam 
medalhas nos Jogos Regionais

Atletas da Adeíilp conquistam 22 
medalhas nos 57” Jogos Regionais

Divn]igÂ'iu

\ )iv

Equipes de Karatê de várias cidades do interior pauHsta em disputa pelos fogos Regionais de São Carlos

Da Redacâo

Equipes dc karatê 
masculino c feminino de Len
çóis terminaram suas respec
tivas participações nos Jogos 
Regionais, ocomdo cm Sào 
Carlos na última semana. A 
equipe masculina encerrou 
sua participação ficando na

5" colocação da classificação 
geral da competição, enquan
to a equipe feminina termi
nou cm segundo lugar após 
serem superadas, por critério 
de mais medalhas conquista
das, pelas atletas bauruenses.

No masculino, o atle
ta Fernando Tatemoto con
quistou medalha dc bronze no

kata individual, já  no kata em 
equipe, os atletas Maxwell 
Calheiro, Erick Lima c no- 
vamente Fernando Tatemoto 
faturaram medalha dc bronze, 
além de uma medalha de prata 
conquistada na categoria luta 
até 75g por Rafael dc Oliveira.

Pelo feminino, Rafa- 
ela Marçal faturou a meda

lha dc prata na modalidade 
absoluto, enquanto Laríssa 
Angélico ficou com a pra
ta na categoria até 60 kg.

No total 0 karatê Icn- 
çoense conquistou cinco me
dalhas, sendo três dc prata c 
duas dc bronze. As competi
ções de Karatê foram realiza
das no último domingo, 21.

Da Redacâo

As equipes dc atle
tismo PCD (Pessoa com 
Deficiência) da Adefilp (As
sociação dos Deficientes Fí
sicos de Lençóis Paulista) 
encerraram suas participa
ções nos Jogos Regionais 
com saldo dc 21 medalhas 
para Lençóis Paulista, sen
do dezessete dc ouro. três 
dc prata c uma dc bronze.

A equipe feminina 
conquistou o terceiro lugar 
nos 57" Jogos Regionais cm 
Sào Carlos, com destaque 
para as atletas Maria dc Fáti
ma que conquistou prata nos 
4í)Um cadeirantes, bronze 
nos 200m cadeirantes c pra
ta no lançamento do disco; 
Taila Cristina com ouro no 
lançamento do dardo: Gci- 
sianc Renata Barbosa que 
obteve ouro no arremesso do 
peso c ouro no lançamento 
do dardo: Diusalcia Oliver 
que conquistou ouro no ar
remesso do peso, ouro no 
lançamento do disco c prata
nos lOOni cadeirantes. e.Li‘

lian Nascimento que trouxe 
ouro nos lOOm cadeirantes e 
ouro nos 20Üm cadeirantes.

Já 0 masculino PCD 
ficou cm sexto lugar na classi
ficação geral. Os atletas con
quistaram medalhas de ouro 
cm todas as provas disputa
das, Antonio Taioque - ouro 
nos lOOm, ouro nos 2()0m e 
ouro nos 400m cadeirantes; 
Marcelo Galvào, ouro no 
arremesso do peso: ouro no 
lançamento do dardo; e ouro 
no lançamento do disco: Rc- 
nan Cesar Nunes: ouro nos 
lOüm rasos, ouro nos 200m 
rasos e ouro no lançamento 
do dardo: Marcos Batista: 
ouro no arremesso do peso.

Além do atletismo, 
a natação PCD da Adefilp 
também foi destaque com 
o atleta Rogério Cremonesi 
qúc conquistou o bronze na 
prova de 50 metros livres, no 
último dia 23 cm São Cario

Com essas con
quistas as equipes PCD da 
Adefilp encerram suas par
ticipações na competição 
com 22 medalhas nos total.

CU LTU RA

Ex- baterista da banda Oficina 
G3 realiza Workshop em Lençóis

Dim iLj .v i .

O músico L uís  Fernando, conhecido como Lufe, em uma de suas perfortnances

Da Redação

Apreciadores do 
som pesado das baquetas 
do cx-balcrista da banda dc 
Hcavy Metal cristão Ofici

na G3, Luís Fernando ou, 
simplesmente, Lufe como é 
conhecido, poderão conferir 
um Workshop do músico na 
Casa da Cultura, no próxi
mo dia 3 1 de julho às 19h3ü.

Após ficar à frente 
da bateria da banda Oficina 
G3, por quatro anos, Lufe 
vem dcslanchando em car
reira solo após ter lançado 
um DVD intitulado Drum-

med on Classics cm 2008.
Viajando por mui

tas cidades realizando 
Workshops, Lufe se apresen
tará cm Lençóis pela primei
ra vez para mostrar técnicas 
como viradas, marcação, 
tons, bem como peças dc 
bateria como bumbo, caixa, 
pratos, chimbal entre outros.

Os ingressos para o 
Workshop estão à venda na 
Casa da Cultura cm Len
çóis c na Elo Musical cm 
Bauru por R$ 15 mais um 
litro de leite. Ao final toda 
doação dc leite será rever
tida para a Rede de Com
bate ao Câncer de Lençóis 
Paulista. Mais informação 
pelos telefones (14) 4105- 
0365 e (14) 9782-1060.

Fim de semana 
recheado de baladas
Lençóis Paulista: Clube Es
portivo MariniboiKlo -  (hoje,
26) Prata da Casa. com Or
questra Banda do Sertão às 
I9h,M) - Casa Four (amanhã.
27) Founicja às 23h,
Jaú: General Bar -  (amanhã) 
Brothers of Bra/il às 23h / Lo
tus (amanhã) Kleo Dibah e 
Rafael às 2.^h;
Barra Bonita: Dublin -  
(Hoje) Banda Gato Carteiro 
às 22h;
Pederneiras: ObaZuah Club
-  (hoje) Os Patrões às 22h: 
São Manuel: Pimenta Roxa
- (amanhã) Juliana Franco c 
Convidados às 22h;
Clube Esportivo Marimbon
do: (14) ^269-34(K) / Casa 
Four: (14) 3264-5100. Gene
ral: (14) 3626-4652 / Lotus: 
(14) 3621-1775 / ObaZuah 
Club. (14) 9746-9159 / Pi
menta Roxa: (14)9144-8668.

Mestre Osnir Cugenotta ministra curso de Orquestra Boca do Sertão se apresenta 
Kriyã Yoga hoje, 26, no Instituto Shenmen hoje, 26, no Clube Marimbondo em Len^ois

Divulgflçâo

Da Redação

O professor dc 
Yoga. Osnir Cugenotta, já 
está cm Lençóis para mi
nistrar neste final dc se

mana o curso dc iniciação 
cm Kriyã Yoga da tradição 
Lahiri Mahasaya, que con
siste em técnicas milena
res para libertar a mente 
dos padrões culturais que

norteiam as nossas ações 
durante toda experiência 
dc vida, causando sofri
mento psicológico c físico.

Tendo contato com 
0 Yoga, pela primeira fez 
em 1968, Osnir formou-sc 
como professor no Centro 
dc Estudo dc Yoga Naraya- 
na cm 1987. Com várias via
gens pela índia, o professor 
é discípulo direto dc Srí Si- 
bendu Lahiri, considerado 
um dos maiores mestres da 
prática milenar Kriyã Yoga.

Hoje, às 20h, será 
realizada a palestra intro
dutória do curso no insti
tuto Shenmen -  Centro de 
Cultura Oriental, locali
zado na Rua Coronel Jo
aquim Gabriel. 643, Cen
tro. Mais informações 
por telefone (14) 3263- 
1676 ou (14) 9134-7329.

Músicos da Orquestra Boca do Sertão trazem repertório de música sertaneja raiz

Da Redação

Com o projeto “Pra
ta da Casa'’ a Orquestra Vio
la e Violão Boca do Sertão 
se apresenta hoje às 20h, no 
Clube Esportivo Marimbondo.

Desde a sua fundação, 
a orquestra promove c difun
de a cultura musical sertaneja

de raiz, executando em suas 
apresentações músicas com 
instrumental c vocal, além de 
declamar estórias c poesias 
da cultura popular caipira.

A Orquestra Viola c 
Violão Boca do Sertão conta 
com integrantes do grupo musi
cal Folia dc Reis dc Lençóis Pau
lista, músicos remanescentes dc

duplas sertanejas do município, 
c o maestro Marcos Maganha.

O Clube Esportivo 
Marimbondo fica localizado 
na Avenida Brasil 1039, em 
Lençóis Paulista. A entrada 
c 0 estacionamento no local 
são gratuitos apenas para só
cios do clube. Para não só
cio o ingresso custa R$ 20.
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Zack Snyder anuncia íilinc conjunto
dc Supcr-llomcm c Batman

Foi a grande surpresa deste sábado, dia 
20, na C om ic-C on de San Diego. O  diretor Zack 
Snyder anunciou, durante o painel da W arner, 
que nào apenas a sequência de "O H om em  de 
Aço” está oficialm ente confirm ada, m as que 
tam bém  verem os o encontro  do Super-Ho
m em  com o Batm an neste longa, os dois m aio
res super-heróis de todos os tem pos -  Super- 
-H om em  e Batman -  pela prim eira no cinema.

Sepultura revela data de lanvainento
e nome do novo disco

O novo disco do  Sepultura se cham a The Me- 
diator Between The Head And Hands Must Be The 
H eart, chega às lojas em  outubro  e terá participação do 
baterista do Slayer.
O álbum  foi gravado em  um  período de 40 dias e tem  
a participação de Dave Lombardo, baterista do Slayer. 
Serão nove músicas, além de duas faixas bônus com 
covers de “Zom bie Ritual”, do Death, e “Da Lama ao 
Caos” de Chico Science & Nação Zumbi.

\p ó s  provocar um incêndio. Amanda Bynes
é internada em hospital psiquiátrico

Depois de provocar um incêndio na garagem 
de uma casa em em Thousand Oaks, a atriz Amanda 
Bynes foi internada em hospital psiquiátrico. O inci
dente aconteceu na últim a segunda-feira (22) e a dona 
da casa disse que não conhecia Am anda e não sabia o 
m otivo pelo qual ela estava incendiando sua garagem. 
Am anda já  tinha queim ado algum as roupas e quando 
a polícia chegou encontrou a atriz ao lado da fogueira.

■m í R e f í e o c ã a  d a  S e m a n a

"Ouça uma pessoa antes de dar uma resposta, e mui
ta:. outras antes de tomar uma decisão".
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ABARITONAR
ABNEGAÇÃO

ABOCAMENTO
BABUGEM
BAFEJAR

BALAIADA
BALANCIM

BANGÜÊ
CABOCHÃO
CABRIÚVA
CACUNDA
CAFUNÉ

CAIADOR
CRAQUE

DECALCAR

Mich«l Ramalho TIRINHA DA SEMANA artranhanoha.btoi»pot.coiT>

EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSDAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães
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ACTION
O vn iltr.in

^o*cóbcopo da ^em aaa
Áries 
de 21/03 a 20/04

Leão
^de 22/07 a 22/08

Dia interessante para  ̂ Em seus relaciona-
ousar mais, tentar soluções j mentos seja mais amigo e 
alternativas e inovar, nativo t companheiro, respeitando as 
de Áries. Favorecimento em * diferenças. O momento atual é 
questões que envolvem ami
gos, grupos, imóveis e familia.
Percepção de que as conquistas 
mais importantes estão relacio
nadas à família e aos senttmen- 
.tos.

Touro
de 21/04 a 20/05

Desafio entre o apego 
a situações conhecidas e a ne
cessidade de mudar, taurino.
Momento de estabelecer con
tatos, circular mais, aprender 
novas coisas, conquistar ter
reno. O dia favorece atitudes 
mais despojadas e gestos que 
falam ao coração taurino.

' repleto de acontecimentos que 
mexem com as emoções e a fa
mília dos leoninos. A aceitação 
de que há um propósito espi
ritual nas situações que passa 
gora ajuda^evolulr.

Virgem
de 23/08 a 22/09
Conflitos com amigos , 

' I podem ocorrer, se você agir

kde forma carente ou infantil. O 
momento é de novas conquis
tas e realizações, mas com as 
pessoas certas, virginiano. Fase 
importante para questões que  ̂
envolvem instituições e per
cepção de seu lugar na socie- 
xlade.

I

p
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Gêmeos
de 21/05 a 20/06
Questões financeiras 

estão fortemente ativadas nes
te momento, geminlano. Po
derá expandir seus recursos, a 
forma como expressa suas ha
bilidades e o que valoriza.

Dia que evidencia sur
presas e novidades interessan
tes. Desenvolva os seus talen- 
:os.

Câncer
de 21/06 a 21/07
Momento em que os 

canceríanos estão se expan
dindo e conquistando novos 
espaços.O dia favorece o de
sapego, negociações, soluções 
Inusitadas e mudanças surpre
endentes. Este é um dos mo
mentos mais importantes de 
sua vida, retrato de um novo 
ciclo.

Libra
de 23/09 a 22/10
Importante período 

em que você pode conquistar 
novos terrenos, pessoal e profis
sionalmente.
O dia favorece uma perspectiva 
mais ousada do que você quer 
empreender, libriano. Você está 
delineando uma nova trajetória 
de vida. Isso tem a ver com car
reira, família e sentimentos.

*  Escorpião 
^ i ^ d e  23/10 a 21/11

0  que tem base no co
ração e na espiritualidade tem 
alto poder de realização agora. 
Você está ampliando suas pers
pectivas sobre sentimentos e 
isso pode envolver viagens e 
reencontros. Sente-se chama
do a viagens (reais ou simbóli
cas) que representam um reen- 
oontro com sua essência.

t

Palavras Cruzadas

 ̂de 26/07 a 02/08

Sagitário ^
de 22/11 a 21/12 '

Lutas em questões 
familiares e financeiras podem 
ocorrer. Lute pelo que vale a 
pena. Momento em que per
cebe a força transformadora e 
curativa da união e do compar
tilhar.

Sente que está dei
xando uma fase para trás. Eii- 
jnlnar, mudar e regenerar, sagl-

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01
A tendência a con

frontos nos relacionamentos 
pode ser resultado de com
portamento infantil. O que as 

 ̂pessoas com quem se relaciona 
i mostram sobre as suas caracte- 
, rísticas, capricorniano? Dia que 
favorece soluções alternativas 
e inusitadas para questões fi
nanceiras e familiares.

Aquário
de 21/01 a 19/02
A Lua está em seu 

signo e em contato com seu 
regente Urano. Dia de surpre
sas e novidades. Momento em 
que você sente que está lutan
do por melhorias familiares e 
emocionais. Ainda muito atu
ante a importância da saúde. 
Cuide de quem cuida de você, 

luariana

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03

Questões que envol
vem crianças, amor e projetos 
educacionais e criativos enfati
zados. Esteja atento à intuição 
e ao que lhe conecta com uma 
energia espontânea e afetuosa. 
Dificuldades afetivas podem 
estar relacionadas a questões 
mai-resolvidas da infância e do 
passado.

fon tt: http://horoscopovinual.uol.com.br/

HOKlZONTAiS 
). Fazer ora^ a (4)
4. A E^ulha de Ibí a últiina baialha de 
N ^oleia (B)
8. Trabalho: laborioso: dlticil (phiral). (8)
9. Sctnerrte, «n  t i i | ^  (4)
10. Ela tem lindos olhos__ . (5)
] 1. L^ldadc de medida de energia. (7}
13. Muitoa presentes foram doados aos__
doorfanalo da cidade (6)
15. Primeiro nome do sucessor do Fernando 
Cdint (6)
17. Sub^antlvo se refere a animais e ti- 
guiTUS pUnlas e tem apenas uma fonna para 
ambos os gêneros. (7)
19. Auilllo; ampara (S)
22. Lundnosidadeda Lua. (4)
23. Pais nórdíco msular europeu. (B)
24. I^ a frk a n o . (8)
25. Instrumento mudcal de sopro feito de 
madeira. (4)
VERTICAIS 
i  HomemJovem. (5)
3. Estado brasUelto situado na n 0 io  norte. 
(7)
4. Sábio, perito; «f»erto; inteligente: (em in
glês) (4 )
5. Pais de origem do Taz, personagem do Lo- 
oncy1\jncs.(8)
6. A camisa dele tinha um__na manga. (5)
7. Ma vontade-, aversáo. (7)
12. l')ono de uma usina. (6)
14. Ato ou efeito de n>per. (7)
16. ^quenoanja (7)
18, __fVrez, apresentadora dc TV. (5)
X). Maluu). (5)
21. “ô  Abre " foi s pnmclra marchloha de
carrunal da histúrta. (4)

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornal(S)noticiasdelencois.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

Voce gostaria 
de anrender?

Fale com o 
escritório

14 -3 8 4 13 0 9 6
s c c rc ta r la (® c lu b c a g iia n o v a ,c o m .b r

marcaremos datas c 
horários de acordo 

com a maioria inscrita

http://horoscopovinual.uol.com.br/


SOCIAL

CintUFoto^ m h it
Cintra Foiovafias Cintra Fotografias

H
‘

. -s ’4'

Rosangela , Cam ila, Angela Monteiro > Gustavo , Celia Maria e Lucas

Cintia Fotografias Cinoa Fptogf^fias üntta

Elisangela, Fabiano , Evandro Camila e Valdineia

Cintra Fotografias

Vitor e Roberta casaram no Cartório de Registro Civil
no dia 27/07/2013

Cinna fotografias

Os irmãos Enrico e Eenzo Brosco comemoraram os aniversários com uma animada festa no
Condomínio Residencial Vilaggio III -Bauru no dia 21/07/2013

Mayara Nicolini comemorou seus 15 anos no Salão VIP no dia 20/07/2013

Cinoa foTocrafias> • •

Maria Sofia comemorou seu l® aniversário no dia 20/07/2013
no Buffet Espaço Kids

Cfntia fotografias
‘■■'A'

'  A ••

*

^ ^ ^ G u e d e ^ o m e m o ro ^ e u s^ l 5 anos com uma super festa no Aero Eventos no dia
20/07/2013 junto com seus pais Paulo e Rochele, e sua irmã Isadora

Elias Marcus Ferreira - 30/07 Erica Borin (esquerda) - 23/07 Marcela Moreira - 26/07

9 -IP»

r ' - - S á Eu leio o Notícias de Lençóis S f

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 3263-1062 / 8124-5101 / 9868-6900
CÉ8ARO EBARA
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Cannila - Musicista e Artista Plástica
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