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Todos j untos pela união das classes
Momento político do Brasil deixa milhares de pessoas insatisfeitas e leva uma multidão às ruas para protestar contra a corrupção

Edson Agnello

o  mercado e a 
crise do país

Sem dúvida este 
tema tem deixado os 
especuladores sem 
dormir e os alarmistas 
com assunto para as 
conversas de padaria.

Agora, será que 
as empresas produtoras, 
geradoras da verdadeira 
riqueza da nossa nação, 
juntamente com seus 
colaboradores e funcio
nários, sofrerão aquilo 
que tanto tem se propa
gado nos últimos dias?

Posso afirm ar 
com grande certeza 
que, salvo raras exce
ções e sazonalidades, 
0 momento continua
propicio ao crescimen
to e desenvolvimento.

Todos já  ou 
vimos falar que este 
nosso país é o “país 
do futuro”; pois digo 
a todos que o “futuro” 
é hoje, e que a única 
coisa que me entristece

é falarem que nós “brasi
leiros” não somos capazes 
de grandes realizações.

A cada momen
to que se fala na crise, 
lembro a fala de meu pai 
a uma indagação deste 
que escreve; de quando 
neste país estava iniciando- 
se o governo do presidente 
Fernando Collor, que à épo
ca, como num passe mágica, 
prometendo acabar com a 
inflação, bloqueou todo o 
dinheiro de que todos nós 
brasileiros tínhamos em 
movimentação em bancos, 
seja em conta corrente ou 
em poupança; e eu assustado 
com tudo aquilo, perguntei:

Pai, o que vamos fa
zer agora? E ele sempre 
com sua calma e paciência 
respondeu: Trabalharemos 
mais como sempre fizemos.

E para mim, a par
tir dessa resposta, a crise 
deixou de existir, e as re
alizações aconteceram .

Copa Lençóis 
segue para 
terceira fase

Conferência 
do Idoso
acontece hoje

“Protagonismo e empo- 
deramento da pessoa idosa - 
por um Brasil de todas as 
idades” é o tema da T Con
ferência Municipal da Pessoa 
Idosa de Lençóis Paulista,

O evento será re 
alizado hoje, dia 20 de 
março, a partir das 8h, no 
Centro de Convivência da 
Melhor Idade “Deputado 
Ricardo Izar”, na Cecap.

A realização é uma 
parceira entre o Conse
lho Municipal do Idoso e 
a Diretoria de Assistên
cia e Promoção Social.

Pág.04

ti\

S t

População 
brasileira precisa

se unir para 
garantir os direitos 
básicos de um país

democrático
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Cidadãos falam 
sobre as manifestações 
do último domingo

Q uando uma mãe 
impõe uma regra para seu 
filho da maneira correta, o 
mesmo tem duas alternati
vas: se rebelar ou aceitar.

O problema é que se o 
filho se rebelar, a mãe também 
poderá perder a paciência e a 
questão tomará uma propor
ção bem maior do que deveria, 

Um exem plo sim 
ples que possui um con
texto bastante interessante: 
Para toda e qualoquer ação 
sempre existe uma reação.

E ejustamente isso que 
o Brasil vem enfrentando nos 
primeiros meses de 2015.

O governo agiu e a 
população brasileira reagiu.

Os mais otim istas 
acreditam que com diálo
go tudo poderá ser resolvi
do, porém, a honestidade 
deve estar acima de tudo.

Confira na matéria es
pecial desta edição diversos 
depoimentos sobre as mani
festações do dia 15 de março.
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Equipe de Borebi vence Copa 
Cidade do Livro
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ChkJMxo de manhã Aberturas 
de soi à tarde e pancadas de 
chuva que võo até a noite.
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Artigo
Fellype Borges

Manifestação contra a corrupção?
Q ual o rea l m o tivo  

das manifestações pelo país 
todo que ocorreu no último 
dom ingo (15); A  luta pela 
democracia, rechaçando a 
corrupção em geral - com o 
m uitos dizem  que fo i - ou 
discurso de ód io  contra um 
só partido po lítico?

Essa é fácil de respon
der, pois o que mais se viu 
por aí foram pessoas exalan
do o ód io  contra quem vo
tou no PT, exalando um ódio 
im enso contra o partido e 
seus respectivos represen
tantes, muitas faixas pedin
do intervenção militar, faixas 
iguais as que o povo levaram 
consigo na tal "m archa da 
família com Deus" em 1964, 
marcha esta que antecedeu 
uma d itadura , que durou 
20 anos. (Um  a d en d o  - 
Tem intervenção m ilitar na 
favela todo  dia, mas morar 
lá ninguém quer, né?l)

Q ue ro  d e ixa r c la ro  
que não sou petista (e se 
fosse  eu estaria  em  meu 
d ire ito  de o ser).

M as sou estudante de 
d ire ito  e uma pessoa que 
pensa, logo é fácil notar que 
a manifestação que ocorreu 
no dia 15 de março (mesma 
data da tal marcha da família 
com Deus em 1964) não foi 
contra a corrupção, pois eu 
não vi nenhum outro partido 
ou político sendo rechaça
do... e de "SOMOS CONTRA 
A  CORRUPÇÃO" não se viu 
nada, apenas "FORA DILMA 
ELEVE O PT JUNTO" (além 
de pedidos de intervenção 
militar, com o já citei).

A  opos ição  está sa
bendo ser estrategista, jo 
gando com  o ód io  do povo, 
jogando muitas inverdades 
no ar, e o povo que não gos
ta de estudar e se inform ar 
direito, cai na lorota e acaba 
fazendo papel de massa de 
manobra.

Outro dia ti algo mais 
ou m enos assim : "O  povo 
é engraçado. Quem  queria 
o p lano de governo de Aé- 
c io  está rechaçando Dilma 
po r esta r cum prindo -o , e 
quem  era con tra  o p lano  
de governo  de Aéc io , está 
ap laud indo  D ilm a por e s

ta r cum p rin do -o "
Paradoxal, né? A  ver

dade é uma só: o governo 
não está tentando implantar 
o com unism o no país (nem 
de esquerda dá para chamar 
esse atual governo), mas a 
oposição sim, está tentando 
dar um golpe militar, alegan
do que é "o melhor remédio 
constitucional".

A questão é que NÃO 
irem o s  a ce ita r  q u a lq u e r  
t ip o  de golpe, que cerce ie  
nossa dem ocrac ia , que fo i 
tão  sonhada um  d ia  e que 
m u ito s  m o rre ra m  pa ra  
consegu i-la .

Fellype é estudante de direito

Colunista da Semana
Sobre os protestos de 15 de março|

W eilington M artins é 
professor de Filosofia

Primeiro o mais óbvio: 
os protestos popuiares são le
gítimos! Não só legítimos, mas 
bem-vindos em qualquer país 
que se quer democrático.

O filósofo contemporâ
neo Karl Popper diz ser essen
cial para a sociedade que o 
povo consiga controlar os seus 
próprios políticos.

E o protesto de rua é uma 
das melhores formas de o povo 
lembrar de quem é que emana o 
poder que sustenta o seu Estado.

Segundo, ainda óbvio: 
toda manifestação pública 
contra a corrupção, o roubo, a 
usurpação deve ser estimulada.

A honestidade não é só 
uma virtude moral pregada há 
milênios -já o decálogo judaico, 
no antigo testamento da Bíblia, 
ordenava o "Não roubarás!" -, 
mas 0 respeito aos bens pú
blicos é um dos alicerces que 
servem de sustentação à orga
nização social. Por isso, criticar 
a corrupção é algo elementar 
na moral e na política.

Terceiro, ainda bastante 
óbvio: os pequenos grupos de 
manifestantes extremistas, aber
tamente golpistas, bolsonaristas, 
os defensores de neonazismo, 
de novos golpes militares, de
vem ser obviamente rechaçados.

Não são pessoas sérias e.

ao que tudo indica, não repre
sentam as centenas de milhares 
de pessoas que estavam nas ruas 
dia 15 de março.

Ou seja, os fanáticos de 
"direita" - tal como também há 
os de "esquerda", obviamente - 
não devem ser colocados em 
evidência pela mídia e pelo 
debate público, pois parecem 
não passar de uma pequena 
parcela dentre aqueles que 
foram para as ruas.

Quarto, último tópico 
óbvio: a defesa de impeach- 
ment não tem sustentação 
jurídica nenhuma.

Ou seja, não há argu
mentos minimamente razoá
veis para pedir um "Fora, Dil
ma" ou um "Fora, PT", uma vez 
que o governo federal atual 
acabou de tomar posse para 
um novo mandato; um man
dato recebido das urnas.

Ou seja, toda crítica ao 
governo é muito bem-vindal 
Pois o governo obviamente 
tem muito a melhorar: no com
bate à corrupção, na adminis
tração de nossas estatais, na 
condução da economia, etc.

Entretanto, os gritos de 
"Fora, Dilma" não devem passar 
de palavras de ordem expressas 
no calor dos protestos, pois, 
institucionalmente, nem o STF 
e nem o Congresso Nacional 
têm quaisquer razões justifi
cáveis para o afastamento de

um Presidente da República.
Quinto, algo a se pensar: 

importa lembrar que grande 
parte dos que estavam nas ruas 
são, na verdade, eleitores do 
PSDB e votaram em Aédo Neves 
para presidente.

Por isso, seria muito 
interessante que a oposição 
tucana não perdesse essa ener
gia, mas que buscasse nesse 
movimento popular os meios 
de aprimoramento do seu pro
jeto partidário para o Brasil.

Ou seja, é pertinente 
que as pessoas vão para as 
ruas gritar as suas pautas, mas 
é igualmente necessário que 
essas pessoas se organizem jun
to aos partidos, a fim de deba
ter os caminhos mais viáveis 
para os problemas brasileiros: 
na educação, na economia, na 
saúde, nos transportes públicos, 
na preservação da natureza, r>o 
combate à pobreza, etc.

Enfim, crentes de que 
no debate democrático to 
dos só temos a ganhar, então 
defendemos que a oposição 
aproveite o momento para 
qualificar o seu discurso e, em 
2018, possa apresentar ao Bra
sil não só um presidendável 
forte para concorrer com o PT, 
mas mais que isso: que possa 
apresentar um projeto político 
que dialogue mais intimamen
te com as necessidades reais 
do povo brasileiro.
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CERTO?

P ronunc iam en to  O fic ia l

Editorial
No último domingo, 

dia 15 de março, o Brasil 
passou por momentos de
licados onde o governo foi 
questionado por diversas 
ações.

Entre as insatisfa
ções, está a alta dos preços 
de serviços básicos como 
água e energia.

E do começo do ano 
para cá, muitas mudanças 
acabaram prejudicando o 
orçam ento fam iliar dos 
brasileiros.

D uran te  as cam 
panhas presidenciais, as 
promessas eram as mais 
o tim istas, porém , infe
lizmente, o ano começou 
com o descumprimento de 
muitas delas.

Mas será que as ma
nifestações irão realmente 
resolver os problemas que

o país tem enfrentado?
Vale lembrar que na 

época do Collor, o impe- 
achm ent era totalm ente 
legal e de acordo com a lei.

Já no caso da presi
dente Dilma, nada foi com
provado até agora sobre 
sua responsabilidade em 
meio ao escândalo da Pe- 
trobrás, por exemplo.

Claro que as atitudes 
do governo para solucio
nar a crise não foram das 
melhores, mas garantir que 
uma mudança drástica no 
poder poderá resolver a 
situação é quase que uma 
utopia.

Nesta semana ouvi
mos a opinião de alguns 
leitores do jom al para sa
ber como cada um enxerga 
o importante momento po
lítico que estamos vivendo.

Que todos os cida
dãos b rasile iros sejam 
capazes de construir um 
lugar mais justo com co
nhecimento de causa.

Confira ainda: Con
ferência do Idoso reúne 
diversos segmentos da ci
dade; Beneficiários já  po
dem consultar extrato para 
declaração do IR; Saúde 
promove campanha con
tra 0 mosquito da dengue; 
Trupe Koskowisck apre
senta dois espetáculos na 
cidade; Borebi leva o título 
da Copa Cidade do L i v r ^  
Copa Lençóis segue para 
terceira fase; Cabeleirei
ra alerta para os cuidados 
com os cabelos; Padre Ju- 
arez traz show imperdível 
para tradicional festa da 
cidade e muito mais. Boa 
leitura!

Brasil em FOCO Fonte: Aeència Brasil

Brasil recebe prêmio internacional por ações contra o tabagismo
• « É • m < 4 * . %Ações brasileiras de con

trole do tabagismo foram 
reconhecidas intemacio- 
nalmente peta Fundação 
Bloomberg, parceira da 
Organização Mundial da

Saúde, que ̂ n t o u  o Brasil 
como modelo a ser seguido 
por outras nações com po
líticas neste setor. Em nota, 
0 Ministério da Saúde disse 
que o prêmio representa o

reconhecimento do pap 
desempenhado pelo país i 
monitoramento epidemiok' 
gico do uso do tabaco e n. 
implantação de políticas pú
blicas de luta contra o ílimo.

Mesmo com alta do dólar, brasileiros mantêm procura por vistos

A embaixadora dos Es
tados Unidos no Brasil, 
Liliana Ayalde, disse nes
ta semana que, até o mo

mento, a demanda de vistos 
de turismo por brasileiros 
para seu país não foi afeta
da pela alta do dólar. Nos

últimos dias, o dólar supe
rou a barreira dos R$ 3,20, 
alcançando o maior pata
mar dos últimos dez anos.

Cerca de 750 mi de pessoas não têm acesso à água potável, mostra ONG

Cerca de 750 milhões de 
pessoas no mundo vivem 
sem acesso à água potável, 
o que resulta na morte de 
mais de 500 mil crianças 
por ano, informa comuni
cado divulgado anteontem

pela organização Plan In
ternacional. Por ocasião

f

do Dia Mundial da Agua, 
que será com em orado 
domingo (22), a organi
zação não governamental 
(ONG) de proteção aos

direitos da infancia lem
brou que o recolhimento 
de água é um trabalho de 
mulheres e, sobretudo, de 
crianças, na maioria dos 
países em desenvolvimento 
da África, Ásia e América.

Suíça bloqueia R$ 1,3 bi de contas de investigados na Lava Jato

O Ministério Público da 
Suíça anunciou nesta se
mana o bloqueio de R$ 
1,3 bilhão de empresas

e pessoas envolvidas na 
Operação Lava Jato. O 
valor é equivalente a US$ 
400 milhões. O bloqueio

faz parte de um acordo de 
cooperação com o Minis
tério Público Federal, res
ponsável pela investigação.

Museu da Diversidade Sexual reedita primeiras exposições

No mês em que comemora 
seus três anos de criação, o 
Museu da Diversidade Se
xual reedita suas primeiras 
exposições: A Homofobia 
Fora de Moda, de 2011; 
Laços Afetivos, de 2012;

e Cartão Vermelho para 
Homofobia, de 2014. As 
três mostras foram mon
tadas a partir de concursos 
que estimulavam estilis
tas, designers e artistas a 
desenharem uma estampa

relacionada ao tema da 
exposição para que fosse 
impressa em camisetas a 
serem expostas no museu. 
Estão expostas nos qua
dros 39 estampas de artis
tas como Dudu Bertholini.
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Fpor um ‘‘novo”
Com pouco tempo após as últimas eleições presidenciais, o Brasil já 
enfrenta uma manifestação cheia de cidadãos insatisfeitos

pais

Elder Ibanhez

Quando uma mãe im
põe uma regra para seu filho 
da maneira correta, o mesmo 
tem duas alternativas: se re
belar ou aceitar.

O problema é que se o 
filho se rebelar, a mãe tam
bém poderá perder a paciên
cia e a questão tomará uma 
proporção bem maior do que 
deveria.

Um exemplo simples 
que possui um contexto 
bastante interessante: Para 
toda ação sempre existe uma 
reação.

E é justamente isso 
que 0 Brasil vem enfren
tando nos primeiros meses 
de 2015.

O governo agiu e a po
pulação reagiu. Mas quem 
está certo? Qual a consequ
ência das manifestações do 
dia 15 de março?

Os mais otim istas 
acreditam que com diálogo 
tudo poderá ser resolvido, 
porém, a honestidade deve 
estar acima de tudo.

A jornalista Mariana 
Cerigatto conversou com o 
JNL e falou sobre alguns 
pontos que precisam ser ana
lisados sobre a manifestação 
do último domingo. “A po
pulação está insatisfeita com 
os cortes no orçamento pú
blico, aumentos de impostos, 
etc. Realmente, ela está com 
razão. No entanto, o proble
ma deste ato específico do 
dia 15 foi que grande parte 
das pessoas alienaram-se 
ao apoiar e acreditar que o 
impeachment seria a solu
ção para tudo. Mesmo se 
entrar outra pessoa no po
der, e não for feita a reforma 
política, tributária, e tantas 
outras, nada vai mudar. O 
que precisamos questionar 
é o modelo governamental 
e econômico, que anda des
gastado. A política no Brasil 
é uma engrenagem, depende 
de mudanças em vários seto
res e não só da presidência. 
Precisamos exigir mudanças 
também dos que governam 
os Estados e municípios. A 
Câmara dos vereadores e 
deputados possuem sessões

abertas à população e é de 
lá que saem as leis e pro
gramas”.

Ela acredita que par
ticipar de uma manifestação 
não é o suficiente para se exi
gir mudanças. “A manifesta
ção é um ato importante, mas 
eu considero fundamental 
participar realmente, no dia 
a dia, da vida política, o que 
a maioria ainda não criou o 
hábito. As pessoas precisam 
ler mais, se informar mais, 
para depois não defendam 
atos sem sentido como o im-

9

peachment da Dilma, que
neste caso é ilegal, diferente 
na época do Collor, com pro
vas concretas para sua saída”, 
afirma a jornalista.

Mariana aponta ainda 
que, apesar da ilegalidade do 
impeachment, os efeitos das 
manifestações são positivos 
desde que pautados em argu
mentos sólidos. “E preciso 
tomar cuidado, pois uma 
parcela significativa que 
compareceu aos protestos 
defende a intervenção mili
tar. Xingamentos, ‘panelaço’ 
e tudo 0 que dificulta o di

álogo com o governo só vai 
piorar a situação. Existem 
maneiras mais inteligentes 
de se reivindicar algo”.

País dividido?

Segundo especialistas, 
literalmente não. Os cida
dãos brasileiros viajam na 
mesma embarcação e preci
sam estar dispostos a ver o 
país como um lugar de todos 
e para todos.

Uma visão simples e 
que precisa ser compreendi
da. O Brasil é para o pobre 
e para o rico, para o branco 
e para o negro, ou seja, para 
qualquer um.

O corpo humano não é 
capaz de sobreviver apenas 
com o cérebro. Ele necessi
ta de outro órgão chamado 
coração.

Da mesma maneira, 
como imaginar que um país 
pode prosseguir democra
ticamente somente com a 
população das regiões Sul 
e Sudeste?

M ariana C erigatto  
conclui deixando uma re

flexão importante: “Infeliz- 
mente o Brasil está muito 
dividido, é fato. As classes 
mais ricas, sem dúvida, fo
ram deixadas de lado nesses 
últimos anos. As políticas 
e programas sociais foram 
voltados para a população 
mais pobre, para os Estados 
mais pobres. Vale ressaltar 
que o Brasil saiu pela pri
meira vez do mapa da fome 
e muita gente melhorou a 
condição de vida. Isso de
veria ser motivo de orgulho, 
ainda mais para um país que 
se diz tão católico. Esperava- 
se mais humildade e solida
riedade. Foi preciso voltar 
às atenções para os mais

necessitados, e o governo 
fez isso, atitude elogiada no 
mundo todo. Mas é claro que 
o governo, agora, precisa 
começar também a pensar 
mais em outros grupos que 
estão se sentindo ‘abando
nados’ e ‘deixados de lado*. 
Aqui é um dos países em 
que mais se paga impostos e 
quem mais sofre com isso é 
a classe média, sem dúvida. 
Por isso, é necessário pen
sar na reforma tributária e 
em estabelecer mais diálogo 
com todos os setores do país: 
movimentos populares, em
presários, gente do baixo e 
alto escalão, restabelecendo
a união”
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Cristiano Guírado

“Sou contra o PT 
e contra o impeachment. 
Não fui ao protesto por-

m

lojane Borges Leal

“A tristeza é geral, 
o Brasil chora, nossa ban
deira chora por vergonha e 
tanto sofiimento, pois claro 
a corda sempre arrebenta 
do lado mais fraco. Chega

Juliana Morbí de Moraes

“Nós brasileiros so
mos incríveis e imprevisí
veis. Precisamos errar diver
sas vezes para aprender. A 
Dilma foi um erro e esse erro 
muitos cometeram. Agora

que ele não tem um obje
tivo claro. 'Fora Dilma' é 
muito vago, se o povo quer 
provocar alguma mudan
ça, precisa ter uma cartilha 
de reivindicações bem de
finidas e aí sim pressionar 
para conseguir. Sem con
tar a parcela preocupan
temente significativa de 
pessoas que consideram 
a manifestação como um 
passo para a volta do Re
gime Miliar”

de maldade por causa do 
dinheiro, chega de ganância, 
chega de CORRUPÇÃO. O 
povo brasileiro quer e preci
sa de dignidade, pagarmos 
o justo dos preços. Que o 
governo faça a parte dele 
tirando os malfeitores do 
poder e que nós também 
façamos a nossa parte tendo 
respeito com o próximo, no 
trânsito, com os mais velhos, 
com a limpeza dos quintais, 
ruas, com a saúde, com a 
educação, enfim, que cada 
um mostre que realmente é 
BRASILEIRO”

estamos lutando todos juntos 
para tentar concertar. Não vai 
ser fâcil, mas temos que reco
nhecer que com a permanên
cia dela muita coisa piorou. 
A manifestação mostrou o 
quanto todos estão revolta
dos com tudo, pois a gente 
trabalha e não é suficiente 
para nos manter. Temos que 
lutar pelos nossos direitos. 
Ela tem que sair e nós temos 
que fazer o que estiver ao 
nosso alcance. Só palavras 
não resolvem, temos que agir 
e juntar nossas forças, pois 
somos ou não brasileiros?”

Cláudio Prado

“Meus parabéns a to
dos os lençoenses que esti
veram nas ruas. Também ao 

l povo brasileiro que demo- 
craticamente e pacificamente 

* ‘ deixou uma linda mensagem

< .

Emerson Lima

“As manifestações 
^  em Lençóis foi um sucesso, 
^ o povo mostrou sua indig

nação com muito respeito 
e ordem. O lençoense está 
cansado de tantas mentiras 
e corrupção no Governo Fe-

T  í

Rosílaine Casemiro

“Sobre as manifes
tações de domingo, acredi
to que o povo foi protestar 
por que não aguenta mais 
ver tanta roubalheira, des
vios de verbas públicas.

i

por um país melhor. Real
mente países no exterior co
mentaram, podemos dizer 
que foi uma grande demons
tração de união em prol da 
pátria, o povo e as autorida
des estão todos de parabéns 
pelo ato de democracia e, 
agora, como orei bastante 
pelas mudanças em nosso 
país, tenho a esperanla e fé 
que foi um marco na história 
a manifestação do dia 15, 
uma flecha que acertou o 
alvo que é termos um país 
com condições ótimas e ex
celentes para vivermos”

deral. Gostaria de agradecer 
cada cidadão que compa
receu nas ruas e mostrou 
que não vamos nos curvar 
a um governo autoritário 
e corrupto, logo vamos ter 
uma nova manifestação e 
espero que dessa vez o Bra
sil inteiro saia às ruas. Nos
so protesto é legítimo, na 
Constituição de 1988 diz: 
0 poder emana do povo! 
Nós somos soberanos. O 
governo tem que governar 
para o povo e não querer 
governar o povo. Somos 
uma nação livre, honesta 
e ordeira”

obras superfaturadas que 
nunca são entregues, proje
tos que não saem do papel, 
promessas não cumpridas, 
favonecimentos pessoais, ar
rocho econômico, aumento 
da inflação e, a falta de um 
projeto de governo claro e 
transparente que promova o 
desenvolvimento econômico 
desse pais, a igualdade social, 
saúde, transporte e segurança 
decentes para sua população. 
O povo manifestou nas ruas 
que todos os envolvidos em 
atos de corrupção devem ser 
punidos. Isso é democracia!”

Marcone Granda

“O povo não apenas 
acordou. O povo se levan
tou em uma só voz e vamos 
voltar para as ruas quantas 
vezes for necessário, temos 
que acabar com as farras 
dos políticos corruptos! 
Fora Dilma!”
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Priscila Nóbrega

“Confesso que não fui 
às ruas participar da mani
festação. Mas nem por isso 
quer dizer que sou a favor do 
Governo e de suas atitudes, 
muito pelo contrário. Naquele

i

Larlssa de Souza

“Acredito que essa 
força e união do povo bra
sileiro é essencial para o 
crescimento do país, mas 
os mesmos devem se cons
cientizar e estudar melhor

Simone Rodrigues

“Devemos estar aten
tos ao discurso do PT. Nas 
coletivas não apresentou 
nada de concreto, somente 
um discurso evasivo e repe-

momento, estava em casa, 
com os olhos fixados na 
TV, assistindo a cobertura 
completa do povo indigna
do, como eu, com o que está 
acontecendo com o Brasil. 
Acredito que a união faz a 
fbh^ siní, e devemos f à ^  a 
difercn^ nais umas. Enquan
to eu estava acompanhando 
tudo pela TV, me arrepiava a 
cada cena que assistia. Acre
dito que o impeachment não 
seja a solução. Creio que a 
solução é a Dilma se virar e 
arrumar uma forma de me
lhorar nosso país”

sobre suas intenções nas 
ruas, principalmente na 
hora de escolher seus re
presentantes que é o ponto 
mais importante da história 
do nosso país. Na hora de 
votar, procurar entender os 
planos e projetos dos can
didatos e votar consciente. 
As manifestações são um 
ato de coragem e voz da 
população, mas entender 
isso e seus propósitos é a 
base de um país melhor. 
Seja a voz que o país preci
sa e não só mais uma selfie 
para o Facebook”

titivo. Como a ‘corrupção 
é coisa antiga, os culpados 
vão ser punidos’, nada de 
concreto. E necessário que 
estejamos analisando cada 
fala e fazer com que enten
dam que o povo brasileiro 
quer sair dessa mesmice de 
um discurso que não chega 
a lugar nenhum. Chega de 
pacotes pós-protestos que não 
atendem a vontade real de 
mudança do povo brasileiro. 
Quaemos um país justo igua
litário, sem corrupção e com 
políticas públicas concretas”

Serglnho Moraes

“As pessoas estão 
cansadas de tanta corrup
ção, de tanta impunidade. 
São as vozes daqueles 
que querem um futuro 
melhor para seus filhos. 
A mobilização nas ruas 
é o caminho, mas a mu
dança tem que ser feita 
na urna”



CIDADES
Beneficiários da Previdência 
j á podem consultar o DIRPF

Coluna da 
Transparência

Declaração é somente para quem recebeu 
rendimentos superiores a R$ 26.816,55

Da redaçSo

Os beneficiários da 
Previdência Social já  po
dem consultar o Demons
trativo de Imposto de Renda 
de Pessoa Física (DIRPF), 
ano base 2014.

O extrato está disponí
vel na página da Previdência 
Social (www.previdencía. 
gov.br) e pode ser acessado 
pelos 32 milhões de benefi
ciários, inclusive os isentos.

Para consultar o extra
to é preciso acessar a Agên
cia Eletrônica através do site, 
informar o ano base, no caso, 
2014, 0 número do benefí
cio, a data de nascimento, 
o nome do beneficiário e o 
CPF. Não é necessário o uso 
de senha.

O documento também 
pode ser retirado nas Agên
cias de Previdência Social 
(APS), onde o segurado 
precisa comparecer muni

do dos documentos: RG (ou 
qualquer documento com 
foto), CPF e o número do 
benefício.

Para maior conforto 
ao cidadão, o INSS reco
menda que a impressão seja 
feita no portal da Previdên
cia Social.

O documento também 
está disponível nos terminais 
de autoatendimento dos ban
cos pagadores para os segu
rados que deverão prestar a 
declaração à Receita Federal.

As instituições paga
doras de benefícios enviaram 
6,2 milhões de extratos para 
a residência dos segurados 
que são obrigados a fazer a 
declaração do IR.

Está obrigado a apre
sentar declaração quem rece
beu, em 2014, rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
26.816,55 ou rendimentos 
isentos - não tributáveis ou 
tributados somente na fonte -

Acom panhe aqui com o cada um dos órgAos
públicos gasta o seu dinheiro.

A Prefeitura toma pública a licitação que tem por 
objeto a aquisição de equipamentos de informática 
novos, 150 netbooks, com garantia e manutenção 
“ON SITE” durante o prazo de garantia, de acordo 
com as especificações do edital. A sessão de pregão 
está marcada para dia 27 de março de 2015 às 9h.

Prazo para entrega das declarações
termina no dia 30 de abril

cuja soma seja superior a 
R$ 40 mil.

O prazo para a entrega 
das declarações começou no 
dia 2 de março e termina no 
dia 30 de abril.

Os beneficiários do 
Regime Geral da Previ
dência Social (RGPS) que 
tiverem que fazer a Decla
ração de Imposto de Renda 
da Pessoa Física (DIRPF) 
devem ficar atentos: o CNPJ 
usado para fazer o Ajuste 
Anual não é mais o mesmo 
do ano base 2013.

Agora o número é o 
16.727.230.0001-97, con
forme consta no demons

trativo disponibilizado pela 
Previdência.

A mudança do CNPJ 
da fonte pagadora não causa
rá transtornos nem acarretará 
a retenção da Declaração de 
Imposto de Renda na malha 
fina para aqueles beneficiá
rios que, equivocadamente, 
informarem o CNPJ antigo.

Isso se deve ao ali
nhamento realizado entre 
0 INSS e a Receita Federal 
do Brasil que, desde o ano 
passado, estudavam alter
nativas para minimizar os 
impactos da mudança para 
os beneficiários que preci
sam prestar contas ao leão.

Já 0 SAAE informa a realização do pregão para 
aquisição de cloreto de polialumínio (PAC), na 
quantidade estimada de 300.000 quilos para utili
zação no tratamento da água, devendo obedecer as 
Especificações Técnicas contidas no edital. O pre
gão está marcado para às 9h do dia 27 de março.

O SAAE ainda toma pública a licitação para a 
aquisição de hipoclorito de sódio, na quantidade 
estimada de 180.000 quilos para utilização no 
tratamento da água, devendo possuir as especifi
cações constantes no edital. A sessão de pregão 
está marcada para dia 27 de março de 2015 às 14h.

Conferência Municipal da Pessoa Idosa é hoje

No caso da licitação para o registro de preços para 
aquisição de material hidráulico, pelo período 
de 12 meses, de acordo com as necessidades do 
município, sagrou-se campeã a empresa CORES 
VIVAS COMÉRCIO DE TINTAS LENÇÓIS 
LTDA, que ofertou o valor global de R$ 7.091,00.

Da redação

“Protagonismo e em- 
poderamento da pessoa ido
sa - por um Brasil de todas 
as idades” é o tema da P  
Conferência Municipal da 
Pessoa Idosa de Lençóis 
Paulista.

O evento será reali
zado hoje, dia 20 de março, 
a partir das 8h, no Centro 
de Convivência da Melhor 
Idade “Deputado Ricardo 
Izar”, na Cecap.

A realização é uma

parceira entre o Conselho 
M unicipal do Idoso e a 
Diretoria de Assistência e 
Promoção Social.

A assistente social 
Fabiana Grava, uma das 
palestrantes da conferên
cia, destaca que o evento 
é uma oportunidade para a 
população conferir e pro
por ações, além de garantir 
participação na implemen
tação de políticas públic 
para as pessoas idosas na 
cidade. “Esse tema tem 
o objetivo de enfatizar a 
necessidade de colocar a

temática da pessoa idosa no 
cenário político, uma vez 
que os idosos estão longe 
de incorporarem a ‘agenda 
política’, e isto se dá, em 
grande parte, pela timidez 
da ‘ação protagônica’ deste 
segmento etário”.

Serão apresentados 
quatro eixos centrais: Ges
tão (Programas, projetos 
e ações); Financiamento; 
Participação e Sistema Na
cional de Direitos Humanos.

“A partir do conteú
do apresentado, os parti
cipantes são estimulados à

reflexão para propostas no 
âmbito municipal, estadual 
e federal sobre o protago- 
nismo e o empoderamento 
e, também, as consequên
cias nas transform ações 
sociais como estratégia 
na garantia dos direitos da 
pessoa idosa, que para ser 
atingido necessitará de um 
trabalho intersetorizado 
apontando indicativos ao 
fortalecimento da Politica 
Nacional à Pessoa Idosa e 
refletindo em ações locais a 
partir das deliberações em 
cada eixo”.

E a vencedorora da licitação para aquisição 
de gás liquefeito de petróleo para diversos se
tores da Prefeitura, foi a empresa SUPER 
MERCADO SANTO EXPEDITO LENÇÓIS’ 
LTDA, que ofertou o valor unitário de R$ 
45,00 para o item 1 e R$ 170,00 para o item 2.

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

Prefeitura. Câmara. SAAE. IPREM e CMFP.

Serviço

O Centro de Convi
vência da M elhor Idade 
“Deputado Ricardo Izar”

fica na Avenida Carlos 
Drummond de Andrade, 
275, na Cecap. O evento 
tem início às 8h e término 
previsto para às 14h.

SAUDE
Danos causados aos cabelos exigem 
cuidados após o verão

Especialista aponta o excesso de sol, praia e piscina como fatores 
agravantes que prejudicam a saúde dos fios

Elder Ibanhez

Hoje, dia 20 de março, 
termina o verão e começa o 
outono. Diversas mulheres 
já contabilizam os prejuízos 
de uma estação onde a ex
posição ao sol compromete 
a saúde dos fios de cabelo.

Apesar de parecer su
pérfluo, os gastos com salões 
de cabeleireiros e produtos 
de beleza são bastante sig
nificativos no mercado.

Nesta semana, a ca
beleireira e proprietária do 
Salão Moça Bonita, Simone 
Rodrigues Vieira, explicou 
quais são os principais fa
tores que podem acarretar 
danos aos cabelos. “A água 
salgada das praias e o sol 
podem prejudicar a fibra ca
pilar, deixando os cabelos 
ressecados e desidratados. 
Além disso, o calor muito 
intenso queima o fio. Por esse 
motivo é fácil notar que o 
cabelo fica mais opaco ou 
descolorado depois de uma 
intensa exposição ao sol”.

Para que os cabelos 
não estejam vulneráveis, al
gumas precauções precisam 
ser tomadas. “E importante 
lembrar que o cabelo deve ser 
protegido dos raios solares 
com o uso de chapéus e bo
nés. A não exposição no pe
ríodo de pico do sol também

é extremamente importante”, 
aponta a cabeleireira.

Simone aconselha o 
uso de produtos específicos 
que oferecerem proteção total 
aos cabelos. “Na temporada 
de sol, mar e piscina, os fios 
tendem a ressecar, mudar de 
cor e ter mais frizz, o famoso 
cabelo arrepiado. Para não 
correr este risco, é recomen
dado usar antes e depois de 
cada mergulho alguns pro
tetores solares para os cabe
los. Esses produtos podem 
ser encontrados em lojas de 
cosméticos e farmácias”, diz.

Ela aproveita para fa
zer um alerta do uso indevi
do do protetor solar corporal 
nos cabelos. “Nunca façam 
isso. Além de deixar o cabelo 
pesado e ensebado, os óleos 
presentes na grande maioria 
dos protetores corporais fa
zem com que os fios simples
mente ‘íritem’ com o sol”.

No caso das pessoas 
que possuem os cabelos tin
gidos, a especialista revela 
a técnica que mantém a cor 
viva por mais tempo. “Lave 
o cabelo em água morna para 
fina. A água mais fina ajuda a 
fechar as cutículas do cabelo, 
promove maior umidade e 
não deixa desbotar a cor. Use 
xampu e condicionador espe
cialmente formulados para 
cabelos tingidos ou coloridos. 
Esses produtos possuem adi

tivos especiais que ajudam a 
nutrir e manter a nova cor de 
seus cabelos”.

Dicas para homens e 
mulheres

Segundo Simone Ro
drigues, homens devem lavar 
os cabelos todos os dias, pois 
previne a caspa, oleosidade, 
seborreia e outras dermatites 
do couro cabeludo. “Calvice 
nos homens não se agrava 
pelo fato de lavar o cabelo 
todos os dias, isso é mito”.

Já no caso das mulhe

res, o ideal é lavar dia sim, 
dia não. Em casos específi
cos, ela explica que existe a 
necessidade de lavar todos 
os dias.

Os cabelos devem ser 
hidratados com Irequência, 
assim como a pele. Cabelos 
mais sensíveis ou danificados 
por qualquer tipo de processo 
químico devem ser hidrata
dos toda semana. Cabelos 
normais duas vezes por mês.

Na hora de secar os 
cabelos, a dica é manter a 
temperatura média e o bocal 
do secador com no mínimo

20 centímetros de distância 
dos cabelos, sempre em mo
vimento.

Simone termina dei
xando outra dica infalível 
para quem quer curtir o sol 
sem medo. “Depois do ba
nho, não dispense um leave-

in. Além de hidratar, ele faz 
uma camada sobre os fios e 
os protege do sol e vento. 
Corte 0 cabelo a cada dois 
meses, pelo menós as pon
tinhas, assim você se livra 
do ressecado e das pontas 
duplas”.

Saúde educa crianças no combate à dengue
Da redação

A equipe do Progra
ma de Agentes Comunitá
rios de Saúde do Jardim 
Ubirama esteve na última 
segunda-feira, 16 de mar
ço, na Cooperelp, apresen
tando 0 projeto Agente Mi
rim para alunos do terceiro 
e quarto ano.

O objetivo do pro
jeto é transformar os es
tudantes em multiplica
dores das informações e 
fiscais no combate aos

criadouros do mosquito.
Eles são orientados a 

identificar os focos dentro 
da própria escola e obser
var se o descarte do lixo 
está sendo feito de forma 
correta pelos coleguinhas, 
por exemplo.

Em casa, são incen
tivados a advertir os pais 
sobre limpeza de calhas, 
vedamento da caixa d'água, 
limpeza da bandeja da ge
ladeira, entre outros itens.

As crianças que as
sistiram a apresentação dos 
agentes também aprende

ram mais sobre os hábitos 
do mosquito, conheceram 
o inseto na forma de larva 
e adulto, e tiraram dúvidas.

Também a partir desta 
semana as equipes voltam 
a desenvolver o Projeto 
Agente Mirim com alunos 
de escolas municipais.

10 minutinhos

Ontem, 19, os técni
cos em Vigilância Sanitá
ria, fiscais de Obras e do 
Meio Ambiente passaram 
por capacitação do projeto

“10 Minutos contra a Den
gue”, para esclarecimen
to de eventuais dúvidas 
e para que o combate ao 
mosquito seja incluído no 
trabalho de rotina.

Dados

Até a terça-feira, 17 
de março, a Diretoria de 
Saúde de Lençóis Paulis
ta confirmou 57 casos de 
dengue, sendo 42 autócto
nes e 15 importados. Até 
o momento foram conta
bilizadas 164 notificações.
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ESPORTE
Copa Lençóis: terceira fase 
começa neste domingo
Nas últimas partidas, Expressinho e Santa Luzia venceram seus

Campeonato Regional de Futebol Infantil

No infantil, a rodada marcada para amanhã, 21, vai contar 
com diversos confrontos no Bregâo. a partir das 8h.

adversários e estão na próxima fase

SUB 12
GRUPO A

PARDiNHO X MACATUBA

LO CAL

BREG AO  14H

Da redação

E foi com a m aior 
goleada do cam peonato 
até agora que o time do 
Santa Luzia venceu a par
tida contra a equipe da 
Duratex.

O jogo do último do
m ingo, que com eçou às 
8h, no estádio Archangelo 
Brega, o Bregão, terminou 
com o placar de 8 a 0 para 
o Santa Luzia.

Já na partida entre 
Palestra e Expressinho, 
quem levou a melhor fo
ram os jogadores de ver
melho e branco.

O Expressinho ven
ceu a disputa com o placar 
de 3 a 0. Armando e Gil
mar foram os responsáveis 
pelos balanços da rede.

Palestra não se aten
tou após os 20 minutos do 
segundo tempo, quando o 
jogo ainda estava empa
tado em 0 a 0, e perdeu 
a chance de se classificar 
para a próxima fase.

Agora, Expressinho 
joga na terceira fase com 
^ 4 o v a  Lençóis e o Santa 
^Qfcia enfrenta o time do 
São José.

Também na terceira 
fase estão marcados os jo 
gos entre Alfredo Guedes e 
XV de Dezembro e Grêmio 
Cecap e Asa Branca, às 8h 
e às lOh, respectivamente, 
no Bregão.

PARDINHO X M ACATUBA

LENÇÓIS PTA X ALFREDO GUEDES

GRUPO D

BEIRA RIO X BOREBI

BREGAO  15H

BREG ÃO  8H

BREG AO  9H30

PARDINHO X M ACATUBA

LENÇÓIS PTA X ALFREDO GUEDES

GRUPO F

BEIRA RIO X BOREBI

BREG AO  16H

BREGÃO  8H40

BREG ÃO  10H30

Confira os jogos da terceira fase que acontecem 
neste dom ingo, dia 22 de março, no estádio

Archangelo Brega, o Bregão:

GRÊMIO CECAP X ASA BRANCA

ALFRED O  GUEDES X XV DE DEZEMBRO

BR EG ÃO  - 10H

B R E G Ã O -8H 10

Equipe de Borebi é a campeã da Copa Cidade do Livro
Da redação

Em um jogo emocio
nante, com muita marcação, 
rapidez, movimentação e 
vontade dos atletas, a 15"* 
Copa Regional Cidade do 
Livro de Futsal foi decidida 
na noite da última sexta- 
feira, 13, entre as equipes 
do Amigos do Futsal (Bo
rebi) e Porto (Areiópolis).

No confronto entre 
as duas melhores equipes 
da competição organizada 
pela Diretoria de Esportes 
e Recreação, o Amigos do 
Futsal foi mais eficiente e 
conquistou o troféu José 
Antônio M arise, ao ven
cer por 3 a 1, a equipe de 
Areiópolis, no Ginásio de 
Esportes Antônio Loren- 
zetti Filho, o Tonicão.

Na abertura das fi-
i

nais, a disputa pelo 3® lu
gar reuniu UME e Demo
cratas, ambos de Lençóis 
Paulista.

A UME Lençóis ven
ceu com folga e aplicou 
uma goleada por 7 a 1 so
bre 0 Democratas.

Além do 3® lugar, a 
UME Lençóis conquistou o 
troféu como a equipe mais 
disciplinada entre os qua
tro times que disputaram

as finais.
Já a equipe do Por

to que conquistou o vice- 
campeonato, também teve 
dois a tle ta s  p rem iados 
como destaques individu
ais: Melhor Goleiro (Gus
tavo) e Jogador Destaque 
da Copa (Lucas).

A disputa pela arti
lharia da Copa também foi 
definida apenas na última 
partida e, mesmo assim.

houve empate entre Davi 
(UME Lençóis) e Josimar 
(Amigos do Futsal), que 
individualm ente assina
laram nove gols durante 
a competição.

A c e r im ô n ia  de 
premiação contou com a 
presença do vice-prefeito 
e patrono da Copa, José 
Antônio M arise, que foi 
homenageado por diversas 
personalidades.

CUl 'RA
Padre Juarez promete show com A.

mensagens esperança
Natural de Lavras (MG), ele se apresenta na cidade no dia 10 de 
maio com uma missa mais do que especial

•  n
V

Elder Ibanhez

Movido pela missão 
de evangelizar, o Padre Jua
rez Pedro de Castro tem via
jado por todo o Brasil com 
0 propósito de levar amor 
e esperança ao coração das 
famílias.

No dia 10 de maio ele 
se apresenta na tradicional 
festa da cidade com um show 
repleto de canções e mensa
gens edííicadoras.

Padre Juarez é natu
ral de Lavras (MG), mas 
atualmente mora na capital 
paulista.

Ordenado em 1995, 
após dez anos de estudo, ele 
passou a dedicar sua vida ex
clusivamente ao evangelho. 
“Estudei seis anos em Santa 
Catarina e quatro anos em 
Taubaté. Após minha ordena
ção fui enviado para trabalhar 
no santuário São Judas Tadeu 
em São Paulo”, conta.

Ele lembra ainda que 
teve uma infância como qual
quer outra. “Fui uma criança 
tranquila e normal. Senti que 
tinha vocação para ser padre 
apenas a partir dos 18 anos. 
No começo, não tive incenti
vo dos meus pais e enfrentei 
bastante resistência por parte 
deles, porém, decidi fazer 
0 seminário mesmo assim. 
Não me arrependo da minha 
decisão”.

O padre também re
vela que quando criança 
frequentava a igreja com os 
pais, mas não era muito ativo. 
“Nunca participei de grupo

de jovens. Com o passar dos 
anos, senti uma grande ad
miração pelo trabalho rea
lizado por um padre que eu 
conhecia. Ele se aproximava 
bastante das pessoas e foi 
então que decidi imitá-lo e 
ter um coração semelhante 
ao dele”.

Evangelizar pelo Brasil

Padre Juarez de Castro 
possui uma agenda de shows 
pelo país bastante agitada.

Apesar de não ter se 
programado para vivenciar

a experiência de viajar por 
tantas cidades do Brasil, ele 
se sente satisfeito. “Foi um 
desafio. Deus me colocou 
em shows e apresentações 
na televisão e no rádio. Sem 
dúvida é uma maneira de 
estar mais próximo das pes
soas e levar a mensagem 
do evangelho com alegria e 
bom humor”, explica.

Nas apresentações, o 
padre faz questão de levar 
uma mensagem de esperan
ça, perseverança e alegria. 
‘"Não podemos ser tristes. 
Cristão precisa ter alegria.

Nosso show tem exatamente 
isso, muita alegria de todos 
que foram tocados por Jesus. 
Daqueles que têm um Deus 
vivo e vibrante dentro de si”.

“Quero dizer para 
vocês nunca desistirem do 
amor de Deus, pois Ele 
nunca desiste de nós, nun
ca mesmo. Por maior que 
sejam as dificuldades que 
passamos, devemos olhar 
adiante. Deus tem algo mui
to bonito para cada um de 
nós e convido a todos para 
prestigiar o show que ire
mos fazer em Lençóis. Um

t

momento bonito, de alegria, 
de louvor, que vai ser bem 
diferente e tocar a vida das

pessoas. Espero dar um abra
ço e rezar com todos vocês”, 
finaliza o padre.

Trupe Koskowisck celebra Dia do Circo e Teatro em Lençóis

Da redação

A dupla sorocaba- 
na de palhaços da Trupe 
Koskowisck se apresenta 
pela primeira vez em pal
co lençoense na próxima 
quinta (26) e sexta-feira 
(27), na Casa da Cultura, às 
20h, com entrada gratuita.

Os espetáculos irão 
celèbrar o Dia Nacional 
do Circo e Dia Mundial do 
Teatro, que é comemorado 
no dia 27 de março.

Após passar por fes
tivais europeus e argenti
nos, e circular pelas cinco 
regiões do Brasil, o grupo 
chega à Lençóis com duas 
de suas peças mais aplau
didas: Quiproquó, com di-

4̂

Dupla de palhaços de Sorocaba chega à 
cidade com dois de seus maiores sucessos

reção de Fernando Sampaio, 
do grupo La Mínima, e Olha 
0 Palhaço no Meio da Rua, 
dirigido por Hudson Rocha.

As apresentações fa
zem parte do projeto intitu
lado Trupe Koskowisck em 
Dobro, contemplado pelo 
ProAC - Circulação de Es

petáculos Infantojuvenis.
A cidade de Lençóis 

Paulista é o quarto municí
pio a ser visitado pela Trupe 
dentro do projeto, que prevê 
apresentações em oito muni
cípios do interior paulista até 
o final deste semestre. “Viajar 
pelo nosso estado com dois

espetáculos é um presente e 
também uma grande respon
sabilidade, ainda mais em 
Lençóis, aonde iremos nos 
apresentar pela primeira vez 
em uma data tão importante 
para a classe artística, que é o 
dia do circo e do teatro. Esta
mos empolgados e esperamos 
que seja a primeira de muitas 
visitas”, completa Geisa He
lena, que soma mais de 20 
anos de carreira, é fundadora 
da Trupe e forma dupla com 
o ator Alexandre Malhone 
nos dois espetáculos.

A lexandre, quinta 
geração do tradicional Cir
co Guaraciaba, é nascido e 
criado sob lonas circenses e 
já passou por inúmeros pi
cadeiros pelo Brasil, como o 
Spacial, Estoril e Di Napoli.

O palhaço explica 
que o objetivo da circu
lação estadual é levar à 
região espetáculos que 
resgatam a ingenuidade 
do palhaço, levando para 
a platéia o lúdico circense. 
“Nesses espetáculos traze
mos três componentes má
gicos, mesclamos o circo, o 
teatro popular e a música. 
Olha o Palhaço no Meio da 
Rua e Quiproquó são peças 
divertidas que são aplaudi
das por crianças e adultos, 
toda a família se diverte. E 
o melhor, as apresentações 
são gratuitas, então todos 
estão convidados a apro
veitar as cenas hilariantes 
que o circo teatro pode nos 
proporcionar. Venham rir 
com a gente”, finaliza.



CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougue iro  
Advogado externo 
(experiência área de 
vendas)
Agente sind ica l (vaga 
fem in ina, c/experiên- 
cia em Depto. Pessoal 
e C N H  A/B)
Assessor com ercia l 
(possu ir experiência  
na área de vendas e 
CNH A/B)
A tenden te  de pós- 
vendas/assistente 
técn ico  (SAC) (exclu
sivo para pessoa com 
defic iência)
A ux ilia r de churras- 
que iro  (vaga m ascu li
na, c / experiência  em 
cozinha)
A ux ilia r de departa 
m ento  de pessoal (c/ 
experiência  na área 
e cursando ensino 
superior)
Aux ilia r técn ico  de 
refrigeração 
Chape iro  (em um 
tra ile r de lanches) 
Co le to r de am ostras 
de so lo  (s/experiên- 
cia, d ispon ib ilidade  
para viajar) 
Empregada dom ésti
ca (c/ experiência) 
Encarregado de frios 
(vaga m asculina, c/ 
experiência  na área) 
Faxineira (vaga exclu
siva para pessoa com  
defic iência  física, s/ 
experiência) 
Jard ine iro 
Lam inador em fibra 
de v id ro
M ecân ico  de m áqu i

nas agríco las 
O perador de roça- 
deira costal (vaga 
m ascu lina, s/ experi
ência)
Personal treann ing  
(form ação em Ed. 
Física com ple ta- s/ 
experiência) 
Recuperador de cré 
d ito  (m aiores de 16 
anos - tu rno  da tarde, 
d ispon ib ilidade  para 
tra b a lh a rem  Bauru- 
SP)
Recepcinon ista (vaga 
fem in ina, c/ experi
ência, CNH A/B) 
Recepcionista (fol- 
guista, vaga m ascu
lina)
Serviços gerais (vaga 
exclusiva para pessoa 
com  defic iênc ia  física, 
c/ experiência) 
Tapeceiro
Técnico de re frigera
ção
Técnico em enfer- 
magm do traba lho  (c/ 
coren ativo, s/ experi- 
encia)
Traba lhador rural - 
vaga exclusiva para 
portadores de de fic i
ência física (c/ expe
riência em serviços 
braçais)
Vendedor ( de m ate
ria is de construção, 
c/ experiência) 
Vendedor em dom i
c ílio  (s/ experiência  • 
venda de icegurt) 
V ig ia (d ispon ib ilidade 
de resid ir fazenda da 
em presa e CNH A/C)

o que você sabe sobre a raiva?
Agente etiológico

o  vírus rábico pertence à ordem Mononegavirales, 
família Rhabdovirídae e gênero Lyssavirus.

Possuí aspecto de um projétil e seu genoma é cons
tituído por RNA. Apresenta dois antígenos principais: um de 
superfície, constituído por uma glicoproteína, responsável 
pela formação de anticorpos neutralizantes e adsorçâo vírus- 
célula, e outro interno, constituído por uma nucleoproteína, 
que é grupo específico.

Modo de transmissão

A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus 
contido na saliva do animal infectado, principalmente pela 
mordedura, arranhadura, lambedura de mucosas.

O vírus penetra no organismo, multiplica-se no ponto 
de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico e, poste- 
ríormente, o sistema nervoso centra (sentido centrifugo).

A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glân
dulas salivares, onde também se replica (sentido centrípeto) 
e é eliminado pela saliva das pessoas ou animais enfermos.

Existe, na literatura, o relato de oito casos de transmis
são inter-humana por meio de transplante de córnea.

Nos Estados Unidos, em 2004, foram registrados quatro 
casos de raiva humana referentes a indivíduos que receberam 
órgãos doados (fígado, dois rins e artéria ilíaca) de um indivíduo 
que morreu por infecção pelo vírus da raiva.

O mesmo ocorreu na Alemanha, em 2005, com três 
indivíduos após transplante de órgãos (pulmão, rim e pâncreas) 
de um indivíduo que faleceu devido àquela infecção.

Em ambos os países, os doadores dos órgãos não 
tiveram suspeita diagnóstíca de raiva.

Possibilidade remota de transmissão sexual, respira
tória, digestiva (em animais) e vertical também são relatadas.

Período de transmissibilidade

Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva 
ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, 
persistindo durante toda a evolução da doença.

A morte do animal acontece, em média, entre 5 a 7 
dias após a apresentação dos sintomas.

Em relação aos animais silvestres, há poucos estudos 
sobre o período de transmissibilidade, que pode variar de 
acordo com a espécie.

Por exemplo, especificamente os quirópteros podem al
bergar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente.

Ministério 
da Saúde

Meditação
Lian Gong

14 3263.1676 
14 99134.7329 P ro fe sso r

Marcos Vendltti
m a rco s . v e n d U tK ^ y a h o o .c o m .b r

Rua Cel. Joaquim  G ab rie l 643 - Centro - Lençóis Paulistas SP

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psicoterapia ind iv idua l Terapia de casal O rientação de País

Convênios: Grupo LWART /  Funerária Pânico / 

Funerária São Francisco/ Associação dos Servidores Públicos

(14) 3263-6214
www.saletecortez.com.br

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 - Centro - lençóis Paulista

K
U M  P A l S  D l  T O D O S  

G O V E R N O  F E D E R A L

Compro ou troco por 

m oto Okm, m oto bon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$ 

8.000.00 t  48X R$ 

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

SERVIÇOS

M anicure e pedücure 

Eliana Atende i  dom i

cílio Contato p d o  tele

fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerdals. Tele

fone; (14) 99677-6859

VENDE-SE

Escort Hobby 1.0, gasolina, 

ano 1995, bom estado de 

conservação, R$ 6.990,00 

(Negociável)

Vogas validas de acordo com o proio determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistem.i airavc» do PAT. basta comparecer portando- 
R(i. CPf, Carteira de Trabalho, Comprovante de ertdereço e Numero do PIS 

(para quem possuir). Informações: (14) 3763-2300 - Ramal 2 ou no PAT
Rua Cel. Joaquim Gabncl. 11 • Centro

CARROS/MOTOS

Ceha 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme • FS veícu

los - fone (14) 3264-3033

Apresentação do Partido NOVO

Limeira - SP
Sábado, 21 de março, 9h -  11 h30

Sicomércio Limeira - Rua Boa Morte 200, Centro

Saiba mais e inscreva-se!

Capacete EBF ou Li

berty aberto ou fecha

do a{>enas RS 60,00 só 
na Pagan Motos Con

tato através do telefo

ne: (14) 3264-4345

Vendo 01 bicicleta Ca- 

loi usada, amarela aro 

14 fone (14) 3264-4345 

ou (14) 3263-1961

VectragU94-R$3.000.00 

De entrada + 48 parce

las fixas de R$ 360,00 

com tianferénda gràüs 

(14)3264-1613

Goll.016V1998gbran- 

CO básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Mini moto trackbikes 

nos modelos cross ou 

motogp é na pagan m o

tos fone; (14) 3264-4345

Courier 1.3 1998Gpra- 

ta básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

ISAMIX
“Trabalhe com  quem faz história.”

Tel:(14) 99774-5355

Locação
CONTRATA-SE v"?

■ É

Prof (a) de Educação Física para 

aulas de Natação e Pilates 

Interessados entrar em contato na 

Adefilp c/ José Carlos

Rua Pernambuco, 333 4̂  
Jd Cruzeiro

VENDE-SE

Construção
is a m ix tra d in g @ y a h o o .c o m . br

Terreno no Jardim Grajaú, 

250 metros 

plaino (parte baixa)

R$ 62 mil + 37x de R$ 315,00

Tel: (14) 98227-4510

Acesse: novo.org.br IMÓVEIS A VENDA Procura-se em prego

Rua 13 de mab, 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12,65 metros de frente, 

área de teneno com 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 • R$ 430 mH

Rua Guaradaba, 536> Jardim ttamaraty em Lençóis PauSsta, com 13,05 metros 

de frente, área de terreno com 40134 m2 e área Ikendada para construção de
659,71 m2-R$ 185 mn

Rua Alfredo Simk>ni, 01-36, RestderKlal Azevedo em Macatuba, com 10 metros 

de frente, área de tenerto com 24630 m2 e área em cortstrução de 9236 m2 

V^lor no estado de R$ 195 mH e N l̂or com obra acabada de R$ 245 mH

Sou formado em Administração 

de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 

auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 

atendente, etc.

Tratar com Marcelo

Falar com Edson - Fone (14) 99649-4889 (vivo)
Tel: (14) 99175-4914 

98136-7338

l.tKMl: Cfllt.-M (\x: C<.n''V.*ii(‘ l:i ri;, \y.ir
A\. Calio^ 1UiinimvMKl dt *. t .11

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com


Olha isso!
fonte: Uol

I

Seres intergalacticos Interpretam erroneamente um arquivo em 
vídeo com imagens de jogos clássicos de videogame como uma 
declaração de guerra contra eles. Eles então atacam a Terra usando 
esses jogos como modelos para suas ofensivas. O presidente Will 
Cooper busca ajuda de seu melhor amigo de infância Sam Brenner, 
um campeão de competições de vídeogames nos anos 80 para liderar 
uma equipe de jogadores veteranos, derrotar os alienígenas e salvar o 
planeta. Eles ainda vão contar com a ajuda da tenente-coronel Violet 
Van Patten (Michelle Monaghan), um especialista em tecnologia que 

irá fornecer aos arcaders as armas exclusivas para lutar contra os 
aliens. Estreia prevista para 23 de julho de 2015.

Jim Parsons, o Sheldon de "Big Bang
Theorj'", ganha estrela na calçada da fama
O ator norte-americano Jim Parsons recebeu recentemente uma 
estrela na Calçada da Fama de Hollywood - numa cerimônia que 
homenageou o intérprete do cientista Sheldon Cooper, da série 
de comédia "The Big Bang Theory". Parsons, de 42 anos, estava 
acompanhado de colegas de filmagem como Kaley Cucco-Sweeting 
e John Galecki. A  entrega da estrela, a 2.5455 da famosa calçada, foi 
acompanhada por uma multidão de fas e admiradores que tentavam 
fazer uma foto ou pegar um autógrafo do astro. "Uma das coisas a 
que mais me dedico é à minha família, por todo seu apoio e pela 
forma como me estimulou a perseguir este sonho louco que é 
atuar", afirmou o ator, olhando para o companheiro Todd Spiewak.

Documentário sobre Amy Winehouse tem
pôster e data de estreia reveladas

i
i

"Am y", o docum en tá rio  que conta a h istó ria  da cantora Am y 
W inehouse, será lançado no Reino Un ido  em 3 de ju lho, m e
nos de um  mês antes da data em  que se com p le tam  quatro  
anos da m orte  da artista . Para m arcar o anúncio , um pôster 
do f ilm e  fo i ap resen tado  nesta quarta -fe ira  (18) pe lo  site 
The H o llyw ood Repórter. O p rim e iro  tra ile r de um m inuto  do 
docum entá rio  havia sido apresentado em  fevere iro, durante 
um  even to  rea lizado  pe la U n ive rsa l M u s ic  G roup , mas fo i 
m an tido  em s ig ilo  desde então . A nun c iado  pe la p rim e ira  
vez em  2013, "Am y" fo i d ir ig id o  po r A s if  Kapad ia e con tém  
film agens e gravações inéd ita s da cantora.

Reflexão da Semana
"N em  o m ais caro objeto  vale  algum a coisa se co loca em  risco a 

experiência  im pagável de  A  acordar p o r ln a is  um  dia* ^
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fonte: http://rochacuca. com. br/ 8 

HORIZONTAIS VERTICAIS i
I . Pessoas ignorantes, rudes. (6)
5. Fixado. (6)
8. M eta l nobre. (4)
9. Cabana frágil, (p lural) (8)
10. Arred io, bm ldo . (plural) (7)
I I .  Unir. (5)
13. M ercado dom inado  por poucos vendedores, 
(plural) (11)
16. Não agitado. (5)
18. An im a l c r ia d o  g e ra lm en te  em  rebanhos, 
(plural) (7)
21. Dar ênfase. (8)
22. Pronome. (4)
23. M u lher que não está sob  e fe ito  de bebidas 
alcoólicas. (6)
24. M u lheres que nascem  na Suécia. (6)

2. Desfruta de algum a coisa ou  serviço. (7)
3. "Salas" em  inglês. (5)
4. Pelé é um  d o s ___ do fu tebo l brasile iro . (8)

í

5. Personagem  do "S ítio do  Pica-pau Am are lo", 
de M on te iro  Lobato. (4)
6. Peixe. (7)
7. Rem édio. (5)
12. G lo rificação , (plural) (8)
14. Tornar irm ão. (7)
15. Raça de gatos. (7)
17. P rim e iro  nom e do  neto  de Tancredo Ne
ves. (5)
19. U sado para abanar. (5)
20. Protege as mãos. (4)

Wchel Ramalho TIRINHA DA SEMANA estnnhanotte.blofspot.com

É 6N6RAÇA(70 COMO O 
PASSADO COSTümA ACORPAt? 

REP6NT6 C TRA26R Um 
M0NT6 Pg LCMBRANÇA^  ̂ TONA,

C3UÉ TIPO 

LÊ/VIBRA/NÇAS?

LcmBRO co m o  sc po ssc  ONTcm, 
vo Tcmpo cm ou c  cu cra

só um PUNHADUSHO PC TRt60.

ENTRETENIMENTO
osco

/ 0 3
Semana

de 2 1 /0 3  a  20 /04
— Leão

2 2 /0 7  a  2 2 /0 8

Semana em que você sente clara
mente que está vivendo o limiar entre 
um ciclo que se fecha e outro que 
vai iniciar. Siga a sua visão interior, 

proteja-se de energias e situações 
nefastas, equilibre-se interiormente. A 
espiritualidade e o autoconhedmento 
ajudam a atravessar essa ponte que 
você necessita cruzar agora.

Aprenda as importantes lições 
emocionais, espirituais e mate
riais deste momento, leonino. A 
semana é de encerramento de 
um longo ciclo, em preparação 
a uma nova etapa que começa a 
se insinuar. Perceba o que deve 
ser deixado para trás.

Sagitário 

de 22 /11  a 21 /12

Momento marcante em relação 
à família, às emoções e às ques
tões imobiliárias e relacionadas 
a sua segurança e alicerces pes
soais. Algo está chegando ao 
final, e é preciso que você vire 
a página. Sonhos podem ser 
realizados. Mas reflita se eles 
não são, na verdade, ilusões. , 1

^  Touro

2 1 /0 4  a 2 0 /0 5
Virgem

de 2 3 /0 8  a  2 2 /0 9

Boa nova aos taurinos: nesta 
semana o planeta Vênus passa 
a atuar em seu signo, simboli
zando uma energia afetuosa, 
sensual, produtiva e criativa. 
Benefícios emocionais e finan
ceiros podem ocorrer. Uma 
nova etapa em seus valores e 
afeições.

Um eclipse ocorrerá no setor 
de relacionamentos, simboli
zando que algo precisa ficar 
para trás em suas relações e 
parcerias. Um modo de agir, 
um comportamento de mártir 
ou de vítima. Conscientizar-se e 
mudar atitudes é fundamental.

Capricórnio 

de 22/11  a 20/01

Esteja atento às profundas per
cepções que terá ao longo da 
semana, capricorniano. 0  mo
mento é de finalização de uma 
etapa de vida, com a a^imilaçao 
de ensinamentos. Uma nova 
etapa na família, em relação à 
casa e à privacidade vai iniciar.

Gêmeos Libra

d e  2 1 /0 5  a  2 0 /0 6 de 2 3 /0 9  a 2 2 /1 0
Aquário

de 21 /01  a 19 /02

r
Um ddo  está sendo encerrado e você 
deve deixar para trás o que sente que 
não mais preencheaalma. Momento 

em que deve valorizar a fé, a conexão 
com o sagrado, o autoconhecimento 

e as atitudes inovadoras. Nesta sema

na teremos o inído de um novo ano 
astrológico, com o ingresso do Sol no 

primeiro signo do zodíaco.

Cuide mais da saúde e do traba
lho, pois estas áreas estão vul
neráveis atualmente, embora 
também possam ser o cenário 
de importantes avanços. Perce
ba a influência das emoções so
bre a saúde e busque métodos 
alternativos e holísticos para ter 
mais qualidade de vida.

Resoluções materiais marcam 
a semana dos aquarianos. M o
mento em que você percebe os 
seus valores essenciais e viver 
de acordo com eles é fundamen
tal. Valorize mais os seus talen- 

' tose habilidades e expresse eles 
com sensibilidade.

V
Câncer

d e  2 1 /0 6  a  2 1 /0 7
^  Escorpião 

^ ^ d e  2 3 /1 0  a 21/11
Peixes

4f ^ d e  2 0 /0 2  a 20 /03

Necessidade de se desenvolver 
espiritualmente e de buscar um 
crescimento que não seja ape
nas concreto, material, mas faça 
bem à alma. Fé, meditação e 
contemplação são importantes, 
assim como leituras, estudos e 
viagens.

Semana de importantes aconte
cimentos emocionais e da per
cepção de novas possibilidades 
no terreno profissional. Favore- 
cimento nos relacionamentos 
e parcerias. Mas seja flexível e 
evite atitudes teimosas e pos
sessivas.

Nesta semana teremos um eclip
se em seu signo, poderoso símbo
lo de mudanças e de que algumas 
coisas precisam ficar para trás, 
para dar espaço ao novo. Tende 
a estar inquieto e deve buscar na 
espiritualidade, na contempla
ção e no autoconhecimento os 
elemernniS que auxiliem. ã.MòL. 
com este mofnento desafiador.

Fonte: h ioLcom.br/

Se uocê gosta de música eletrônica /
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras
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(14) 99684-8638
Raul Gonçalves de Oliveira, 120, Centro • Lençóis Paulista

http://rochacuca
http://www.mixcloud.com/ericoagnello


No Estilo Lençóis desta semana, destacamos 
um encontro familiar para o aniversário de mãe e 
filho.

O encontro aconteceu no Restaurante Car
melita, localizado na Alam eda Octávio Pinheiro 
Brizola, 18-96, em Bauru.

Dulce Purgato completou 87 anos no dia 16 
de maio e festejou ao lado de seu filho Antônio  
César que também é aniversariante.

E a festa do pequeno Mássimo Ibanhez reuniu 
diversos amigos e familiares.

Maria Clara aproveitou para brincar na piscina 
de bolinha com o aniversariante.

Na sua primeira festa, ele esbanjou alegria ao 
lado do papai Tony e da mamãe Cláudia.

As jovens Carina, Rafaela, V ictoria, M aria  
Luiza, Letícia, Rafaela Souza e Marina posaram para 
a foto com bastante empolgaçâo durante a festa.

Para finalizar, a Cfntia Fotografias produziu 
mais uma vez as crianças mais lindas de Lençóis 
para a Páscoa.
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NOTICIAS LENÇÓIS
A SER V IÇ O  DA PO PULAÇÃO LEN

"NÓS lemos o 
Notícias de Lençóis'
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amt James

Pralicidade. conforto c hcm-csiar. () Saini James Paluce Molel proporciona a \occ um momenio 
único c inesquecível. Aqui. nosso hóspede lem \ariada.s opçiVs de la/er e descanso, além de um 
delicioso café da maiihá preparado por profissionais uitumenie qualí(icad<ts. OfercceiTUTs ainda 

amplo espaço para reali/açào de csenlos. Venha conferir o que há de melhor na rede hoteleira dc 
l ençóis Paulista e regíAo. e aproveite ih t s s ü s  promoçóes e preços imperdiveis. Saini James

Pnlace Motel, viva essa experiêneia!

w w w .sjpalacchotcl.com
Com fácil acenso ao pólo industrial e rodovias, Internet sem fío de alta velocidade,

Telefone, Frigobar e Ar-condicionado

Uiiii Pedro Nutálio l.(»ren/etti, 115 - Lençóis Paulista - SP
l oiie: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.sjpalacchotcl.com

