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Cooprelp trabalha em prol da população
Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista vem realizando um trabalho exemplar por meio da coleta seletiva da cidade

Falar sobre susten- 
tabilidade e preservação 
do meio ambiente é fácil. 
Muitas pessoas se enga
jam  em ações que envol
vem tem as am bientais.

Porém , a falta de 
conscientização por par
te da maioria da popula
ção ainda é um problema.

Em Lençóis, a so
lução veio através das 54 
m ulheres da C ooprelp  
(Cooperativa de Recicla
gem de Lençóis Paulista).
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Caminhada
atrai centenas 
de pessoas

Mais de 700 pessoas, 
de Lençóis Paulista e outros 
13 municípios, participaram 
do Circuito de Caminhada, 
voltado à Melhor Idade, no úl
timo domingo, 8 de fevereiro.

O evento foi uma ini
ciativa da Diretoria de Assis- 
mcia e Promoção Social e 

contou com a alegria e dispo
sição de vários participantes.

Eles percorreram três 
quilômetros, passando pelos 
principais pontos turísticos 
do centro da cidade como o 
Parque do Paradão e Bibliote
ca Municipal Orígenes Lessa.
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Top Team Cup
traz grandes 
competidores
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Bloco da 
Contramão
abre Carnaval

O Bloco da Contra
mão abre amanhã, 14 de 
fevereiro, o Carnaval da 
Família na Cidade do Livro.

A concentração tem 
inicio às 9h, ao lado da Pra
ça dos Constitucionalistas, 
na Avenida 25 de Janeiro.

O evento é uma ini
ciativa é da AMALP (As
sociação de Música e Ar
tes de Lençóis Paulista).

A Dirckoda de Cultura 
também já definiu a progra
mação para a edição 2015 
do Carnaval. C onto  os dias 
e locais das festividades.
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No fim do mês passa
do, os respíonsáveis pela Vo- 
lato Aeronaves receberam 
autoridades municipais no 
novo empreendimento cons
truído em Lençóis Paulista.

Natural de São Ber
nardo do Campo, o enge
nheiro e um dos sócios da 
empresa, Zizo Sola, expli
cou a importância da parce
ria firmada com o município.

A obra de constru

ção da fábrica da Volato, 
prevista para ser entregue 
no ano passado, ocupou 
um espaço ao lado do Ae
roporto M unicipal José 
Boso, em uma área de cin
co mil metros quadrados.

Apesar do atraso na 
entrega da obra, o empre
sário garante que a con
cretização do em preen
dimento foi um sucesso.
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Saúde alerta para cuidados 
durante o Carnaval
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Artigo
Üliana B.

Relocation Consultant
Estou aqui para apre

sentar uma nova atividade pro
fissional que muitas pessoas 
desconhecem, e que pode ge
rar muitas possibilidades pro
fissionais para os jovens que 
estão ingressando na carreira 
profissional.

Muitos jovens quando 
têm interesse por Relações in
ternacionais, imaginam que é 
algo voltado apenas para área 
de Trade, Comércio Interna
cional, Embaixadas ou ativi
dades ligadas com empresas 
estrangeiras.

Esta área é muito vasta 
e existem atividades paralelas 
que a maioria desconhece. Isto 
acontece em todas as áreas 
profissionais.

Eu vou detalhar melhor 
a respeito desta atividade cha
mada RELOCATION CONSUL
TANT.

O mercado internacio
nal é carente de mão de obra 
especializada e muitas vezes 
quem assume estas áreas são 
profissionais como eu, que ti
veram uma vivência internacio
nal e dominam outros idiomas.

Quando morei nos USA 
por alguns anos e desejava re
tornar ao meu país, fiz uma 
pesquisa no mercado profis
sional, onde busquei ativida
des existentes nos USA, e que 
eram difíceis de encontrar em 
nosso país.

Fiz uma pesquisa em 
jornal, nos classificados de 
emprego e serviços oferecidos. 
Para minha surpresa encontrei 
uma atividade jamais vista no 
Brasil.

A tradução correta de

Relocation Consultant é con
sultor de relocação. Esta ati
vidade é para gerar conforto 
aos expatriados de diferentes 
partes do mundo que estão se 
mudando para um novo país, 
onde o consultor deve oferecer 
os seguintes serviços: busca 
de moradia, escolas para os fi
lhos, documentação, tour pela 
cidade explicando tudo que a 
mesma oferece, orientação e 
atendimento para garantir que 
as necessidades do expatriado 
sejam supridas

Muitas empresas de 
Relocation já existem em São 
Paulo, Rio de Janeiro, entre 
outras.

Eu atuo nesta área há 
seis anos e hoje sou super co
nhecida no mercado. Trabalho 
como autônoma e quando as 
empresas precisam do meu 
trabalho, me chamam para 
atendimentos.

Normalmente sou paga 
por dia de trabalho. Por expa

triado costumo ter que fazer 
no mínimo três dias de atendi
mento, dependendo do nível 
do cargo.

Quando trata-se de um 
diretor ou presidente de em
presas, costumo trabalhar por 
um mês ou dois, e sou paga 
por dia, variando em média 
de R$ 350 até R$ 600 por dia 
de trabalho.

Não é um trabalho que 
acontece com frequência, pois 
tem períodos como dezembro, 
janeiro e fevereiro que costu
mam ser fracos.

Como autônomos, pre
cisamos reservar um dinheiro 
nos períodos ruins, para que 
nunca falte.

Hoje sou representante 
de uma empresa americana, 
onde sou a única consultora 
no Brasil.

Também presto servi
ços de Relocation Consultant 
para outras quatro empresas 
brasileiras e uma americana.

Michel RBmalho

NÀO TÁ FÁCIL PI3Á NINCUÉM.'

Editorial
Nos últimos anos, o 

mundo tem se preocupado 
com a questão que envolve 
a sustentabilídade.

E é exatamente este 
0 tema que o Notícias de 
Lençóis buscou evidenciar 
na terceira edição do ano.

A Cooperativa de Re
ciclagem de Lençóis Pau
lista (Cooprelp), formada 
por 54 mulheres, realiza 
um trabalho exemplar na 
cidade.

No ano passado, al
gumas representantes da 
Cooprelp visitaram diver
sas cooperativas na região 
e participaram de um evento 
em Brasília.

Através das infor
mações obtidas nas visitas.

elas implantaram na cidade 
ações de conscientização 
para melhorar a efetividade 
da coleta seletiva.

Quando a população 
se mobiliza e separa o lixo 
reciclável do lixo orgânico, 
contribui para uma cidade 
mais limpa e preservada.

Falamos ainda sobre o 
início das atividades da Vo- 
lato Aeronaves que está ins
talada em Lençóis Paulista.

Os re s p o n sá v e is  
p e lo  em p reen d im en to  
agradeceram o apoio da 
Prefeitura Municipal e co
memoraram o sucesso da 
obra de construção.

Serão produzidos na 
fábrica da Volato e mode
los Volato 400 (4 lugares)

e Volato 200 (2 lugares).
Zizo Sola fez questão 

de falar ao JNL e explicar 
o principal objetivo da em
presa neste começo de ano.

C o n fira  tam bém : 
Papo no Jornal conversa 
com o professor Adilson 
Sidney Bemardes; Prefeito 
de Dois Córregos rec o 
JNL na Festa das Naç* -;s: 
Márcio Santarém alerta para 
os riscos à saúde dun.aU o 
Carnaval; Projeto Ec^tB 
incentiva a prática d< e 
cícios físicos em Ai ad- -; 
Antônio Fagundes aj a‘sen- 
ta peça “Tribos'' ao lad( de 
seu filho Bruno Fagundes; 
Bloco da Contramão agita 
foliões lençoenses e muito 
mais. Boa leitura!

Liliana trabalha com Relocation Consultant

Colunista da Semana
Capacitação que gera negócios

Uemerson Florêncio é dire
tor do Núcleo de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Khalrfa 
Business e atua com repo
sicionam ento de pessoas, 
negócios e desenvolvimen
to de cidades

Quando a administra
ção pública municipal resol
ve oferecer uma capacita
ção destinada à população 
é porque os assistidos não 
têm condição financeira  
para pagar cursos que na 
maioria das vezes, estão fora 
da sua realidade.

O povo quer qualida
de de vida com dinheiro no 
bolso para garantir poder de 
compra, uma educação dife
renciada que possibilite uma 
ascensão social qualificada.

O objetivo da quali
ficação profissional é pro
porcionar total diferencial 
competitivo no sentido de 
agregar valor m ercadoló
gico ao participante sobre 
determinado ofício.

São vários os desdo
bramentos que um progra
ma de desenvo lvim ento  
pode trazer:

• Ele pode gerar ne
gócios e empregos que for
talecem a economia;

• Posicionar candida
tos no mercado de trabalho;

• Reposicionar os pro
fissionais com necessidade 
de reciclagem;

• Reduzir potenciais 
falências.

A administração públi
ca deverá implantar um pro
grama de capacitação profis
sional capaz de atender as 
necessidades da população, 
principalmente no enfrenta- 
mento do desemprego.

A partir de uma me
todologia com ênfase no 
em preendedorism o, a d i
dática em saia de aula deve 
ser, entre outros, estimular 
o surgimento de novos ne
gócios e consolidação dos 
existentes.

A m etodologia  d e 
verá explorar uma relação 
ín te rd ísc ip lin ar, v isan d o  
contemplar diversas áreas 
profissionais, fazendo com 
que os participantes se iden
tifiquem com as disciplinas 
alí apresentadas.

Seguindo esta linha 
de raciocínio nota-se que 
o propósito é estimular as 
vocações dos partic ipan
tes, contribuir para a auto 
identificação, dessa forma, 
terem os pessoas que po
derão vir a fazer o que lhe 
dá prazer.

Quando uma prefeitu
ra oferta cursos para a po

pulação deve ter uma visão 
estratégica de desenvolvi
mento local.

Não se pode realizar 
cursos de forma aleatória e 
desordenada. É necessário 
ter objetivos orientado para 
0 reposicionamento profis
sional com base numa meta 
clara e alcançável.

Dessa form a o p la
nejamento estratégico de 
desenvolvim ento da cida
de deve ser orientado para 
suprir as necessidades do 
mercado de trabalho.

Para tanto, a gestão 
m unicipal deverá realizar 
uma pesquisa de opinião 
pública coerente para iden
tificar outras vocações em
presariais que poderão vir a 
ser atraídas e implantadas 
na cidade.

Na atualidade as re
giões carecem  de em pre
sas produtivas e rentáveis 
(lucrativas). Por efeito, a 
prefeitura cresce em sua 
arrecadação que será reves
tida para a própria cidade.

Saiba mais sobre al
gumas questões que devem 
ser levadas em considera
ção perante o processo de 
encam inham ento de pro
gramas de desenvolvimento 
das cidades. Acesse: www. 
facebook.com /uem erson. 
florêncio.
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Fonte: Aeêncla BrasilBrasil em FOCO
PM  simula sequestro em treinam ento p ara  as O lim píadas de 2016

O Batalhão de Operações 
Especiais da Polícia Militar 
do Rio simulou anteontem 
uma operação de resgate de 
passageiros feitos reféns

em um sequestro de ôni
bus. A simulação começou 
pela manhã, quando um 
policial fez reféns na Es
tação Golfe Olímpico, do

BRT na Barra da Tijuca. 
O BRT é um dos sistemas^ 
de transporte construídos^ 
para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016.

BNDES investiu RS 22,5 milhões em projetos culturais em 2014

O Banco N acional de 
Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) 
investiu, por meio da se
leção pública, cerca de R$ 
22,5 milhões em projetos 
culturais em 2014. Des
se total, o investimento 
em festivais de cinema

alcançou cerca de R$ 8,3 
milhões. Para este ano, 12 
projetos culturais nas áre
as de música e literatura 
foram selecionados para 
receber apoio financeiro 
do BNDES entre março 
e agosto, informou nesta 
semana a instituição. O

gerente de Patrocínios do 
banco, Gabriel Canedo, 
explicou que os valores 
só serão definidos pos
teriormente, após nego
ciação de contrapartidas 
e análise de orçamento. 
"Não há um orçamento 
alocado previam ente”.

C âm ara aprova projeto que define jo rnada diária para caminhoneiros

A Câmara dos Deputados 
concluiu nesta semana a 
votação do projeto de lei 
(PL 4.246/12) que discipli
na a jornada de trabalho e o 
tempo máximo de direção 
do motorista profissional, a

chamada Lei dos Caminho
neiros. Pela proposta, a jor
nada diária de trabalho foi 
fixada em oito horas, com 
possibilidade de duas horas 
extras. O texto diz ainda 
que, se for acordado em

convenção ou acordo cole
tivo, a jornada poderá ser 
estendida por mais duas ho
ras. A legislação aplica-se 
também aos motoristas que 
trabalham com transporte 
rodoviário de passageiros.

Governo lança cam panha p ara  denunciar exploração infanto-juvenil

A Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República (SDH/PR) 
lançou anteontem, na ca
pital paulista, a Campanha 
Nacional de Carnaval pelo 
Fim da Violência contra

Crianças e Adolescentes. 
Com o lema: “Não desvie o 
olhar. Fique atento. Denun
cie. Proteja nossas crianças 
e adolescentes da violên
cia” a mobilização tem por 
objetivo conscientizar as

pessoas sobre a importân
cia de prevenir e denunciar 
possíveis casos de violação 
de direitos da população 
infantojuvenil neste perí
odo de grande movimen
tação turística no Brasil.

Alguns serviços disponibilizados pela Diretoria de Saúde sofrerão alteração 
por causa do feriado de Carnaval.

Não haverá expediente nas unidades de saúde e Central de Regulação nos 
dias 16 c 17 de fevereiro, segunda e terça-feira. O atendimento será restabelecido na 
quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia.

Quem tem consultas ou procedimentos marcados entre amanhã e 18 de fe
vereiro deve procurar a Central de Regulação até hoje. A Central de A g e n d a m e n to s  

fica na Rua José Paulino da Silva, 147, ao lado do almoxarifado.

http://www.noticiasdelencolsxom.br
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com  Adilson Sidney Bemardes

conscientização
Cooperativa lençoense é exemplo na região e busca apoio da 
população na separação do lixo reciclável

Etder Ibanhez

Falar sobre sustenta- 
bilidade e preservação do 
meio ambiente é fácii. Mui
tas pessoas se engajam em 
ações que envolvem temas 
ambientais.

Porém , a falta de 
conscientização por parte 
da maioria da população 
ainda é um problema.

Em Lençóis, a solução 
veio através da Cooprelp 
(Cooperativa de Reciclagem 
de Lençóis Paulista).

Formada por 54 mu
lheres, a cooperativa se 
mantém por meio da coleta 
seletiva realizada na cidade.

A presidente da Co
oprelp, Marilza Rodrigues 
de Oliveira, contou como 
tem realizado o trabalho de 
conscientização no municí
pio. “No ano passado des
cobrimos um novo mundo. 
Fizemos visitas em outras 
cooperativas e fomos até 
para Brasília, em um evento 
com as novidades tecnoló- 

icas do setor. Entendemos 
o funcionamento de mui
tas coisas e buscamos nos 
organizar para colocar em 
prática diversas ações” .

E as cooperadas co
meçaram o ano com o pé 
direito. “Estamos realizando 
uma ação minuciosa todos 
os sábados. Vamos de casa

em casa explicar a impor
tância da coleta seletiva. A 
conscientização das pessoas 
ajuda na limpeza e preserva
ção da cidade”, diz Marilza.

Apesar do belo tra
balho, elas ainda sentem 
bastante resistência por par
te da população. “Muitas 
vezes as pessoas não estão 
abertas e acham que separar 
o lixo reciclável é perda de 
tempo. Em alguns lugares, 
colocar lixo orgânico no 
mesmo local que o lixo re
ciclável implica em multa. 
Acredito que isso não seja 
necessário por aqui, basta 
cada um fazer sua parte”, 
explica a presidente.

A inciativa conta com 
o apoio do Projeto “Cidade 
Limpa e Solidária”, Prefei
tura Municipal e Diretoria 
de Agricultura e Meio Am
biente.

Marilza também res
salta que a distribuição de 
panfletos - com a utiliza
ção de papel reciclável - faz 
parte da ação. “A Tetra Pak 
viu nosso empenho e fez a 
doação do material visual 
que utilizamos nas visitas. 
Com o panfleto consegui
mos informar e conscien
tizar melhor”.

Ajude e coopere

Para que o trabalho 
da cooperativa seja eficien

te, é necessário a ajuda e 
colaboração de toda a po
pulação.

Marilza acredita que 
a ação não conseguirá atin
gir seu objetivo se as pes
soas não entenderem a im
portância da coleta seletiva. 
“Temos que nos preocupar 
com a sustentabilidade. Se 
hoje estamos sofrendo com 
a falta de água, imagine o 
que irá acontecer se não nos 
preocuparmos com o lixo”.

Elizandra Alice de 
Oliveira, uma das cooper- 
das que trabalha na Coo
prelp, aproveitou para dei
xar seu recado: “O aterro 
sanitário tem uma vida útil. 
Muitas cidades já  estão so
frendo com esse problema. 
Se todos se conscientiza
rem, podemos garantir uma 
cidade mais limpa. Aqui na 
cooperativa não recebemos 
remuneração da Prefeitura. 
Só ganhamos referente ao 
trabalho que realizamos. 
São 54 mulheres que de
pendem financeiramente da 
coleta seletiva. Nas visitas 
entregamos sacos de lixo, 
panfletos e, uniformizadas, 
conversamos com os mora
dores. O que precisamos é 
do apoio de todos”, finaliza.

M ais inform ações 
sobre os dias, horários e 
bairros que receberão as 
visitas através do telefone: 
( 14)  3264- 1242.
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o  esporte possibilita bons
hábitos de vida

Caráter e honestidade 
são algumas das caracterís
ticas de um profissional que 
há vários anos tem feito a 
diferença na cidade de Len
çóis Paulista.

Adilson Sidney Ber- 
nardes é natural de Astor- 
ga, um município brasileiro 
situado no Norte Central do 
Paraná.

Logo cedo, ele se mu
dou com a família para Len
çóis. “Meus familiares são 
todos de Lençóis e Maca- 
tuba. Só nascí em Astroga. 
Depois, com apenas quatro 
anos, já estava por aqui”, 
revela.

O professor de Edu
cação Física conta que estu
dou na ITE (Instituição To
ledo de Ensino), em Bauru, 
e sempre quis trabalhar com 
o esporte. “Na minha vida 
fiz vestibular para Educação 
Física, faculdade e concurso 
para ser professor. Nunca 
quis fazer outra coisa e fui 
uma pessoa bem simples. 
O bicho do capitalismo não 
me mordeu”, diz.

Na juventude, Adil
son lembra que jogou como 
goleiro do Clube Atlético 
Lençoense (CAL), além 
de praticar natação e vôlei. 
“Sempre pratiquei esporte. 
O esporte possibilita bons 
hábitos de vida. Já fui pro
fessor de Educação Física 
em Macatuba, ministrei 
aulas de ginástica para me^ 
Ihor idade em dois clubès 
de Lençóis, fui técnico de 
futebol na equipe da Usina 
São José, técnico, prepara
dor físico e diretor do CAL, 
entre outras atividades pro
fissionais”.

A escolha pela área 
que envolve a educação es
colar surgiu com o exemplo 
(jue ele teve em sua família. 
‘Minha mãe foi meu espe
lho. Ela era professora. Uni 
meu fanatismo por esporte 
com a vontade de ensinar e 
educar”, afirma Bernardes.

Apaixonado pelo esporte

Palmeirense, Adilson 
Bernardes não se considera 
um torcedor fanático, mas 
sim um apreciador do fu
tebol. “Torço sempre para 
os times brasileiros. Antes 
de ser palmeirense, gosto 
do esporte e de assistir um 
bom espetáculo. Hoje a in
dústria do entretenimento e 
do futebol brasileiro perdeu 
bastante. Antigamente, im- 
portávamos jogadores para o 
Brasil, agora, somos nós que

a
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cedemos os craques brasilei
ros para disputarem campe
onatos em times europeus”.

Ele aproveita para 
ressaltar a importância do 
futebol no munícipio. “Em 
minha pós-graduação, estu
dei sobre o fato de Lençóis 
ser considerada a cidade do 
vôlei. Aqui no passado tínha
mos o Clube Atlético Lenço
ense e o futebol também teve 
seu momento importante 
na cidade. Era um time que 
lotava os estádios e muito 
bem visto. Todos se lembram 

“  que o jogador Marcos, um 
dos astros do Palmeiras, co
meçou no CAL”.

Segundo o ex-jogador, 
um projeto que envolvia o 
intercâmbio de jogadores do 
Japão abriu grandes opor
tunidades para a equipe na 
época. “Vários jogadores 
conseguiram alcançar gran
des oportunidades com o 
CAL. Na década de 80 era 
um time excelente. Como 
era mantido pela munici
palidade, quando ocorreu a 
troca de poder houve uma 
mudança de interesses, e aí as 
coisas deixaram de ser como 
antes”, explica Bernardes.

Adilson ainda acres
centa que foi o primeiro dire
tor da UME (Unidade Muni
cipal de Esportes), presidente 
do cômite organizador dos 
Jogos Regionais de Lençóis 
em 1993 e organizador de 
duas finais do Campeonato 
Colegial de Esportes.

Papel de vereador

Ex-vereador de Len
çóis Paulista, Adilson Ber-

Adilson Sidmy 
Bernardes éprofessor 
de Educação Física e 

ex-vereador

nardes sem pre esteve 
rodeado de pessoas in
fluentes na política. “Se 
a gente puxar o passado, 
na minha família muitos 
foram políticos. Meu avô 
e meu tio foram prefeitos 
em Macatuba. Sempre tra
balhei em prol do esporte, 
mas nunca pensei em me 
engajar na política”.

Incen tivado  por 
amigos e colegas de tra
balho, Adilson decidiu se 
candidatar. “Não havia ne
nhum professor de Edu
cação Física na política. 
Digo que se alguém acha 
que pode fazer algo melhor 
pela cidade, deve se lançar 
na política. Só assim ela 
será bem vista com cida
dãos honestos e do bem 
no poder”.

Para ele, a união do 
esporte com a política é 
algo extremamente bené
fico. “Busquei legislar em 
cima do bolsa afleta e de 
oportunidades para que 
os jovens tivessem sucesso 
no esporte. Além disso, in
centivei a prática esportiva 
para crianças pequenas. A 
alfabetização corporal é 
a primeira manifestação 
da infância” afirma o ex- 
vereador.

"O Adilson de hoje 
existe através de ensina- 
mentps que carrego desde 
meus primeiros anos de 
vida. Minha mãe sempre 
me ensinou que a hones
tidade é algo muito im
portante. Tanto na política 
[uanto no esporte procuro 
‘azer o meu melhor ̂ jndo  
corretamente” conclui.
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Praticidade, conforto e bem-estar.
O Saint James Palace Hotel 
proporciona a você um momento 
único e inesquecível. Aqui, nosso hóspede 
tem variadas opções de lazer e descanso, além de 
um delicioso café da manhã preparado por 
profissionais altamente qualificados. Oferecemos 
ainda amplo espaço para realização de eventos. 
Venha conferir o que há de melhor na rede 
hoteleira de Lençóis Paulista e região, e aproveite 
nossas promoções e preços imperdíveis. Saint 
James Palace Hotel, viva essa experiência!

www.sjpalacehotel.com
Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frigobar e Ar-condicionado

Rua Pedro Natálio Loren/etti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.sjpalacehotel.com
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CIDADES
Volato inicia com sucesso 
atividades na cidade
Linha de produção do empreendimento terá como foco o Volato 
200, aeronave com capacidade para dois passageiros

Elder Ibanhez

No fim do mês passa
do, os responsáveis pela Vo
lato Aeronaves receberam 
autoridades municipais no 
novo empreendimento cons
truído em Lençóis Paulista.

Natural de São Ber
nardo do Campo, o enge
nheiro e um dos sócios 
da em presa, Zizo Sola, 
explicou a im portância 
da parceria firmada com 
0 município. “Fazer avia
ção no Brasil é um projeto 
para apaixonados. Estamos 
muito felizes em poder to
car nosso sonho, que existe 
há 15 anos, aqui na cidade. 
A Prefeitura acreditou em 
nossa proposta e temos a 
certeza que poderemos ter 
grande sucesso em nossa 
empreitada”, diz.

A obra de construção 
da fábrica da Volato, previs
ta para ser entregue no ano 
passado, ocupou um espaço 
ao lado do Aeroporto Mu
nicipal José Boso, em uma 
área de cinco mi! metros 
quadrados, onde serão pro
duzidos os modelos Volato 
400 (4 lugares) e Volato 200 
(2 lugares).

Apesar do atraso na 
entrega da obra, o empresá
rio garante que a concretiza
ção do empreendimento foi 
um sucesso. “Tudo na avia
ção é muito burocrático. Nós 
dependemos da ANAC para 
muitas coisas e até mesmo

a Prefeitura precisou de tal 
órgão para adequar o aero
porto as novas condições. A 
velocidade na qual a muni
cipalidade resolveu todos os 
requisitos da área foi surpre
endente. Não acreditávamos 
em tal desempenho diante 
de tamanha burocracia”, 
revela Sola.

A Volato é a p r i
meira empresa brasileira 
a produzir aeronaves em 
com pósitos de fibra de 
alta densidade.

O novo em preen-

Prefeita parabenizou dirigentes da
Volato pela atuação

dimento já  iniciou o pro
cesso para contratação de 
mão de obra qualificada. 
“Já estamos contratando em

Lençóis. Estamos utilizan
do 0 serviço do PAT para 
divulgar a oportunidade”, 
conclui 0 empresário.

Dois Córregos recebe JNL na Festa das Nações

Elder Ibanhez

Momentos que co
memoraram com nobreza o 
aniversário de 152 da cidade 
de Dois Córregos.

Foi assim a Festa das 
Nações 2015 realizada na se
mana passada no município 
próximo a Lençóis Paulista.

E 0 Notícias de Len
çóis recebeu o convite e con
feriu de perto tudo o que 
aconteceu na tradicional 
festa da cidade.

O prefeito  Chico 
Telles, ao lado da primei
ra dama, Silvana Galastri 
Prado Telles, recepcionou 
de maneira calorosa o JNL 
e comentou sobre o evento.

“A gente fica feliz de poder 
oferecer uma festa de quali
dade que proporciona muita 
cultura, entretenimento e 
diversão para a população. 
E um espaço de confrater
nização onde comemoramos 
o aniversário de 152 anos 
do município, tudo de gra
ça, com shows de ponta e, 
ao mesmo tempo, oferecen
do uma oportunidade para 
entidades comercializarem 
seus produtos e reforçarem 
o caixa para tocar o restante 
do ano”, diz.

“A festa é para todos. 
Temos muitos motivos para 
comemorar. Recentemente 
implantamos o circular de 
graça, construímos um poço 
profimdo para solucionar o

problema da falta de água, 
montamos uma guarda mu
nicipal e trabalhamos na en
trega de casas populares. 
Desejo um feliz aniversário 
para a cidade de Dois Cór
regos e convido Lençóis e 
região para estarem sempre 
conosco fazendo parte da 
nossa história”, ressalta o 
prefeito.

Quem deixou seu re
cado também foi o cantor 
sertanejo Gabriel Médice, 
“É um prazer participar 
dessa festa tão bonita e 
tocar onde tudo começou. 
Lembro de cada um que me 
ajudou desde o início e só 
tenho a agradecer pelo ca
rinho de sempre dos meus 
fas que são tudo para mim”.

Coluna da
Transparência

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

O SA A E  torna p ú b lica  a lic ita ç ã o  para 
aquisição de produtos do gênero com bus
tív e is , para abastecim ento da frota de v e 
ícu los da Autarquia, nas quantidades e s t i
m adas no ed ita i. A se ssã o  de pregão fo i 
realizada às 9h do dia 12 de fevereiro de 2015

E a Prefeitura informa sobre a realização da licita
ção que tem por objeto o registro de preços para re
carga de extintores de incêndio para diversos seto
res da Prefeitura, de acordo com as especificações 
e quantidades constantes no edital. O pregão está 
marcado para dia 20 de fevereiro de 2015 às lOh.

Também foi aberta licitação que tem por obje
to a aquisição de herbicida para a Diretoria de 
Agricultura e Meio Ambiente, pelo período de 
um ano, conforme especificação e quantidade 
estimada no edital. A sessão de pregão foi rea
lizada às 14h30 do dia 11 de fevereiro de 2015.

Ainda segundo a Prefeitura, a empresa vence
dora da licitação para realização de serviços de 
melhorias em praças públicas e áreas de lazer do 
M unicípio, foi a BODO E FERREIRA CONS
TRUÇÕES LTDA - ME, que ofertou o valor glo
bal de R$ 108.530,00 pela execução dos serviços.

N o caso da licitação que teve por objeto o 
registro de preços para aquisição de equipa
mentos de proteção individual (EPFs), sagrou- 
se cam peã a em presa FERRAGENS SÃO  
CARLOS LTDA, que ofertou nos lotes pre
ços que variam de R$ 321,00 a R$ 9.652,00.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.
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Saúde alerta para os cuidados básicos
durante Carnaval
Márcio Santarém orienta foliões sobre as precauções que devem ser tomadas a fim de evitar 
problemas durante a famosa festa popular

Da redação

Quem vai aproveitar 
0 feriado de carnaval para 
cair na folia, deve lembrar 
que a festa popular ocor
re durante o período mais 
quente do ano.

Por isso, é bom es
tar atento a algumas flicas 
sobre alimentação, hidra- 
tação e vestuário, confor
me recomenda o diretor de 
Saúde de Lençóis Paulista, 
Márcio Caneppele Santa
rém. “Estamos passando 
por um verão de altas tem
peraturas e neste feriado 
de carnaval não podemos 
esquecer dos cuidados com 
alimentação e hidratação. 
Pedimos que as pessoas 
que vão participar dos bai
les de carnaval e matinês 
procurem usar roupas le
ves e frescas. As crianças 
precisam se hidratar com 
frequência, ingerindo bas
tante água e sucos. Procu
rem fazer uma alimentação 
leve durante este período, 
rica em frutas, legumes e 
verduras, para que tenha
mos uma festa tranquila, 
sem passar por nenhum 
mal-estar”, resume.

No caso dos peque
nos, o cuidado deve ser re
dobrado. “Os pais que vão 
levar as crianças para curtir 
a festa não podem esquecer 
de carregar garrafinhas de 
água e suco. E importante 
sempre oferecer o líquido à 
criança, já  que os pequenos 
não costumam pedir”.

M anipulação de 
alimentos

É preciso ter muito 
cuidado com o preparo e 
conservação dos alimentos 
para não ficar doente.

Essa dica não é váli
da apenas para o carnaval. 
Deve ser adotada o ano 
todo. “Devemos m anter 
os alimentos refrigerados, 
tomar cuidado com car
nes, embutidos, para que 
não ocorra nenhum tipo de 
contaminação, e dessa for
ma, sejam evitadas viroses 
e intoxicações” .

O Grupo Técnico de 
Vigilância Sanitária preco
niza um cuidado especial 
com a alimentação.

Estas regras devem 
ser observadas tanto por 
quem vai passar o carnaval 
na cidade, quanto por quem 
vai viajar durante o feriado:

• Escolha o local para  a 
compra dos produtos: uti
lize como critério a limpeza 
e organização do ambiente 
e a higiene dos atendentes. 
Verifique se o estabeleci
mento possui a Licença de 
Funcionamento da Vigilân
cia Sanitária. Se perceber 
irregularidade, denuncie. 
Não compre nada se a em
balagem estiver rasgada, 
amassada ou enferrujada. 
Observe a validade. Dê pre
ferência a alimentos que 
vão demorar a vencer.

* Preparo dos alimentos: 
sempre descongele os ali

mentos no microondas ou 
dentro da geladeira, nunca 
em tem peratura am bien
te. O contato de alimentos 
crus (carnes, pescados) com 
alimentos cozidos deve ser 
evitado. Além disso, lave 
os utensílios aplicados em 
alimentos crus antes de reu
tilizá-los em alimentos co
zidos. Alimentos perecíveis 
só devem sair da geladeira 
antes de serem consumidos.

• Consum o: lave bem as 
mãos e os alimentos (no caso 
de fmtas, legumes e verdu
ras) antes de consumi-los. 
No verão, dê preferência a 
alimentos leves como sala-t
das, carnes magras e fintas. E 
aconselhável evitar produtos 
gordurosos como maionese, 
bacon, linguiças e alimentos 
perecíveis (sanduíches, quei
jos amarelos, doces rechea
dos e com cobertura).

*

Caminhada para a Melhor Idade reúne centenas de pessoas j
I

Da redação

Mais de 700 pessoas, 
de Lençóis Paulista e outros 
13 municípios, participaram 
do Circuito de Caminhada, 
voltado à Melhor Idade, no 
último domingo, 8 de fe
vereiro.

O evento foi uma 
iniciativa da Diretoria de 
Assistência e Promoção 
Social e contou com a ale
gria e disposição de vários 
participantes.

Eles percorreram três 
quilômetros, passando pelos 
pontos turísticos do centro 
da cidade como o Parque 
do Paradão, Biblioteca Mu
nicipal Orígenes Lessa e 
Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, e depois retor
naram ao ponto de partida.

Para segurança dos 
participantes, ocorreram pa-
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radas para hidratação, além 
do apoio de uma ambulância 
e carro para acompanhar o 
trajeto e dar lodo o suporte 
necessário.

O grupo Bike e Saú
de e a Polícia Militar tam

bém colaboraram  para o 
controle do trânsito  du
rante a caminhada.

O evento foi voltado 
aos idosos que participam 
de projetos vinculados à 
Melhor Idade. Estiveram

Lençoenses se misturaram com  ̂
participantes de toda a região §

presentes os grupos de 
Borebi, Cabrália Paulista, 
Duartina, Gália, Alvinlân- 
dia, Femão, Reginópolis, 
Paulistânia. Espírito Santo 
do Turvo, Agudos e Aguas 
de Santa Bárbara.
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ESPORTE
Agudos combate

sedentarísmo
Ideia pioneira no interior do Estado; Projeto EcoBike é opção para
quem busca mais qualidade de vida através da prática esportiva

Elder Ibanhez

No início de fevereiro, 
os moradores de Agudos ga
nharam uma nova forma de 
íugir do sedentarísmo. Con
siderado o vilão do século, 
ele está aliado a aparição de 
diversas doenças, tais como: 
diabetes, obesidade, hiper
tensão, colesterol elevado, 
entre outras cardiopatias.

Visando o bem estar do 
cidadão, a Prefeitura de Agu
dos através da Secretária de 
Esporte, Lazer e Turismo, de
senvolveu 0 Projeto EcoBike.

Inicialmente, foram 
disponibilizadas dez bicicle
tas para uso dos moradores, 
que podem pedalar por até 
uma hora.

4 4

De acordo com o Pre
feito Everton Octaviani, ide- 
alizador do projeto, é impor
tante investir na qualidade de 
vida do cidadão e facilitar o 
acesso a práticas saudáveis. 
Quando investimos na pre

venção, estamos contribuindo 
para que a pessoa que prati
que algum tipo de atividade 
física corra menos riscos de 
apresentar uma doença cau
sada pelo sedentarísmo. Pe
dalar é um ótimo antídoto 
para acabar com o estresse, 
o mau humor e a ansiedade, 
os males do mundo moderno. 
Esperamos que o projeto al
cance cada vez mais adeptos”, 
comenta o prefeito.

Benefícios de andar 
de bicicleta

Andar de bicicleta é 
um ótimo exercício cardio- 
vascular que fortalece nosso 
coração. Além disso, a parti
cipação dos músculos e das 
articulações é máxima em 
número e intensidade. Está 
cientificamente demons
trado que a intensidade do 
exercício realizado ao andar 
de bicicleta nos traz exce
lentes benefícios à saúde. 
Pedalando pelo menos meia 
hora se treinam ao máximo 
os quadríceps e se tonificam 
e endurecem os glúteos. Os 
maiores benefícios de an
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dar de bicicleta são porque 
exercitamos a parte superior 
(peito, costas, ombros) e a 
parte inferior do corpo (co
xas, nádegas, panturrílhas) 
isto nos traz benefícios di

retos sobre nossa saúde. Os 
maiores benefícios da bici
cleta se encontram em um 
uso regular. Aqueles que vão 
ao trabalho diariamente de 
bicicleta gozam de vantagens

para sua saúde maiores que 
quem pratica o esporte so
mente nos finais de semana. 
Com alguns minutos diários 
de bicicleta, é possível dis- 
fintar de uma saúde de ferro.

t
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Os equipamentos fi
cam à disposição no Ginásio 
de Esportes, diariamente, 
inclusive nos finais de se
mana, das 8h às 17h.

Os interessados em 
praticar o esporte devem ter 
mais de 18 anos e preencher 
um cadastro com nome, RG, 
CPF, telefone para contato e 
endereço.

E importante levar os 
documentos citados e um 
comprovante de residência.t Especialistas reco-

■mchdam as pedaladas por 
no minimo três vezes por 
semana para atingir resul
tados positivos através da 
atividade física, que é con
siderada a mais completa.

Lençóis sedia etapa do circuito Top Team rodeio
•a
u

Da redação

Neste ano. Lençóis 
Paulista vai presenciar 
mais uma etapa do Top 
Team Cup, considerado o 
maior e mais importante 
circuito de rodeio do país.

Locutores renoma- 
dos terão bastante traba
lho para narrar as com
petições que prometem 
eletrizar o público.

O Top Team Cup re
úne os melhores competi

dores da atualidade, além 
de animais destacados e os 
melhores profissionais das 
arenas brasileiras.

Também distribui a 
maior premiação do espor
te no país. Mais de R$ 1 
milhão, abrangendo etapas 
espalhadas por vários es
tados brasileiros.

O circuito veio pela 
prim eira vez ao m uni
cípio em 2007 e, desde 
então, tem feito bastan
te sucesso na tradicional 
festa da cidade.

CULTURA
Antônio Fagundes se apresenta na região
com grande espetáculo

f Ao lado de seu filho, Bruno Fagundes, o ator global encena uma comédia
perversa que envolve diversos assuntos polêmicos

Da redação

Na próxima sexta- 
feira, 20, Bauru vai receber 
mais um grande espetáculo. 
Antônio Fagundes estrela 
em “Tribos”, uma comédia 
perversa que aborda ques
tões familiares.

A peça será realiza
da no Teatro Municipal em 
duas sessões, às 20h e 22h. 
Uma oportunidade para que 
toda a região possa apreciar 
a cultura e se envolver nesta 
história onde o ator global 
contracena com seu fílho 
Bruno Fagundes.

Eles se encontram na 
produção e no palco do te
atro pela segunda vez. Mas 
0 motivo agora é ainda mais 
especial, já que formam uma 
dwlicada equipe de produção 
com os atores Aríeta Corrêa,

Eliete Cigaarini, Guilher
me Magon e Maíra Dvorek, 
em uma premiada comédia 
perversa, com sacadas in
teligentes e uma questão 
polêmica.

O espetáculo promete 
criar uma inusitada relação 
com a platéia, além de en
treter, provocar questiona
mentos e entregar um bom 
produto aos amantes das 
artes.

Nina Raine, autora do 
texto, usa a figura de um de
ficiente auditivo para ques
tionar os diversos tipos de 
limitação do ser humano e, 
de uma maneira perversa
mente divertida e politica
mente incorreta, revive as 
típicas questões familiares 
e reforça as dificuldades de 
convivência.

“Tribos” aborda a sur
dez universal e divide o tema

em duas categorias: daqueles I  
que não conseguem “calar- ^ 
se” por tempo suficiente para I 
entender uma realidade di
ferente de sua própria; dos 
surdos que são fisicamente 
incapazes de receber estí
mulos sonoros.

Sucesso no Royal 
Court Thealer, em Londres, e 
vencedor do New York Drama 
Critics, quando em cartaz nos 
Estados Unidos, o texto tem 
tradução de Rachel Ripani e 
direção de Ulysses Cruz.

Billy (Bruno Fagun
des) nasceu surdo em uma 
família de ouvintes, liderada 
pelo pai Christopher (Antô-

íLi
^  *

Elenco é  form ado por vários atores 
que abordam questões fam iliares

nio Fagundes) e pela mãe 
Beth (Eliete Cigaarini), e 
completada pelos irmãos Da

niel (Guilherme Magon) e 
Ruth (Maíra Dvorek).

Ele foi criado dentro

de um mundo paralelo, to
talmente fechado e politica
mente incorreto.

I
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Com texto de Nina Raine^ **Triboŝ * 
tem a direção de Ulysses Cruz

Bloco da Contramão agita carnaval lençoense
Da redação

O Bloco da Con
tramão abre amanhã, 14 
de fevereiro, o Carnaval 
da Família na Cidade do 
Livro.

A concentração tem 
início às 9h, ao lado da Pra
ça dos Constitucionalistas, 
na Avenida 25 de Janeiro.

A iniciativa é da 
AMALP (Associação de 
Música e Artes de Lençóis 
Paulista).

A Diretoria de Cul
tura também já  definiu a 
programação para a edição 
2015 do Carnaval.

Os bailes e matinês 
serão realizados em locais

diferentes, buscando a parti
cipação da comunidade nas 
atividades e projetos culturais.

No domingo, 15 de fe
vereiro, o baile será realiza
do na quadra poliesportiva

do Jardim Nova Lençóis, das 
18h às21h.

Na segunda-feira, 16, 
a Concha Acústica recebe o 
baile a partir das 2 Ih.

Já na terça-feira de

carnaval, é a vez do Jar
dim do Caju receber o 
baile, das 18h às 21h, na 
quadra poliesportiva da 
Escola Guiomar Fortunata 
Coneglian Borcat.



C M H E y D E  LENÇÓIS

CLA SSIFICA D O S
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO (2 Vagas) 
ARQUITETA (feminina c/ 
experiência na área) 
ATENDENTE DE BALCÃO (su
permercado - vaga feminina 
s/ experiência)
ATENDENTE DE PÓS-VENDAS/ 
ASSISTENTE TÉCNICO (SAC) 
(exclusivo para pessoa com 
deficiência)
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (vaga masculina 
c/ experiência)
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(feminina s/ experiência c/ 
Ensino Superior Completo ou 
Cursando)
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
BARMAN/COPEIRA
BORRACHEIRO
CHAPEIRO (em um trailer de
lanches)
CORRETOR DE IMÓVEIS 
COZINHEIRA - 2 VAGAS (Res
taurante)
DESOSSADOR (Disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de São Carlos-SP)
ELETRICISTA (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
ELETRICISTA (em um frigo
rífico)
EMPREGADA DOMÉSTICA 
GARÇOM (disponibilidade de 
horário)
GARÇONETE
INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TV
LINHA DE PRODUÇÃO (Fri
gorífico - Salário R$935,20 + 
benefícios. Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalharem 
Bauru-SP)
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO (frigorífico c/ disponibili
dade de horário)
MECÂNICO DE MOTOR à 
DIESEL/MOLEJEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS 
OPERADOR DE CAIXA (Res
taurante)
OPERADOR DE CAIXA (cur
sando graduação em admi
nistração, ciências contábeis, 
gestão financeira ou cursos 
relacionados)
OPERADOR DE CALDEIRA (em 
um frigorífico)
PADEIRO
PIZZAIOLO
PERSONALTREANNING 
(formação em Ed. Física com
pleta- s/ experiência) 
RECEPCIONISTA (exclusivo 
para pessoa com deficiência) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
(Maiores de 16 anos - Turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru - SP) 
SERVIÇOS GERAIS (instalação 
de purificadores d'água) 
SERVIÇOS GERAIS (Caseiro 
Homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
VENDEDOR (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
VENDEDOR (loja de infor
mática - vaga masculina, s/ 
experiência)
VENDEDOR (s/ experiência 
livros de saúde, CNH B) 
VENDEDOR (anúncios publici
tários em uma revista local) 
VENDEDOR (loja de material 
de construção)
VENDEDOR EM DOMICILIO 
(s/ experiência - venda de 
Icegurt)
VIGIA FLORESTAL (disponibi
lidade para morar em uma 
fazenda)
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

Vagas válidas de ocordo com o prazo determinado pelo empregador 
Pà(3 cadastramento no sistema através do PAT. basta comparecer portando- 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Informações: (14) 3263-2300 ■ Ramal 2 ou no PAT;
Rua Cel Joaquim Gabriel. 11 - Centro

VENDE-SE

Terreno no Jardim Grajaú, 
250 metros 

quadrados, plaino, 
quitado R$ 78 mil

Tel: (14) 982274510

CARROS/MOTOS

Courier 1.3 1998Gpra- 
U básico • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

CG tiUn ks 12Scc ano 
2002 bom estado 2.500 
Fone: (14) 99797-5221

Cdta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme - FS veícu

los - fone (14) 3264-3033

"Não seI...Se a vida e 

curta ou longa demais 

pra nós, mas seí que 

nada do que vivemos 

tem sentido, se não 

tocarmos o coração 

das pessoas".

AMÜKAÜA

Reciclar é legal!
Partícipe da Coleta Seletiva

Veja como é fácil participar:

Coleta Seletiva

• Você coloca todos os materiais recicláveis em um saco 
ou caixa, separando-os do lixo orgânico e rejeitos. A Cooperativa 
de Reciclagem de Lençóis - COOPRELP coleta os recicláveis e os 
envia para Usina de Triagem, onde serão separados e vendidos 
às indústrias recicladoras

Coleta Comum

• Os resíduos orgânicos como sobra de alimentos, cascas 
de frutas, verduras, folhas e também rejeitos, lenços e fraldas 
descartáveis, absorventes e papéis engordurados vão para coleta 
comum feita pela Prefeitura

Todos Ganham

• Com essa atitude economizamos recursos naturais, 
aumentamos a vida útil do aterro sanitário e geramos emprego 
e renda para as MULHERES da Cooperativa

SEPARE PARA A COLETA SELETIVA

Plásticos
Garrafas de água e 

refrigerantes, sacolas plásticas, 
embalagens de produtos de 

higiene e limpeza, brinquedos e
utensílios

Vidros
Garrafas de bebidas, potes e 

frascos de alimentos e produtos 
de limpeza e higiene pessoal

Metals
Latas de bebidas e alimentos, 
panelas, talheres, bacias, fios, 
objetos de decoração e metais

em geral

Papéis
Jornais, revistas, cadernos, 

caixas de papelão, embalagens 
longa vida e Tetra Pak (caixas de 

leite, suco, etc)

UNÇÒIS PlMIUfTA
v«Á nu. O KV

Vendo 01 bicicleta Ca- 
loi usada, amarela aro 
14 fone (14) 3264-4345 
ou (14) 3263-1961

. ,

Vedfagls94-R$3.000.00 
B e entrada + 48 parce
las íixas de RS 360,00 
com tranferènda grátis 
(14) 3264-1613

Gol 1.0 16V1998gbran- 
co básico • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Mini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan mo
tos tone: (14) 3264-4345

VENDE-SE

Escort Hobby 1.0, gasolina, 
ano 1995, bom estado de 
conservação, R$ 6.990,00 

(Negociável)

Tel: (14) 99774-5355

Ele só queria
encontrar uma
informação...

agora ficou fácil, basta ligar ou acessar;

0800 202 2222
Ligue de celular 3811 -4000 w w w . s o l u t u d o . c o m . b r

0 * *
 ̂ *

solutudo
' 'üÇf t .1

Xsara picasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8.000,00 + 48X R$ 
839,00 * FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 
FS veículos - Telefone; 

(14) 3264-3033

Capacete ebf ou liberty 
aberto ou fechado R$ 
60 só na Pagan motos 
fone: (14) 3264-4345

Gol 1.0 4P 2000 g dou
rado direção/vidro/trava 
completo e Fox 1.0 4P 
2005 flex preto vidro/ 
trava /alarme FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Biz 125 flex 2013 /b iz  
100 • 2013 /  fan 125 
2013 /  fan 150 flex 
2013 / titan 150 ex flex 
2013/tead  110-2013/ 
cb 300r 2013 / xrc 300 
2013/ bros 150 flex 
2013 - Pagan motos 
fone: (14)3264-4345

Compro moto honda 
usada ''semi nova" ou 
troco por moto hon
da okm, Pagan motos 
fone; (14) 3264-4345

Astra sedan 1.8 2003 G 
azul comp FS veículos 
(14) 3264-3033 trava/ 
alarme/rodas - FS veícu- 
los-fone(14) 3264-3033

Compro ou troco por 
moto Okm. moto hon
da semi nova. Pagan 
motos (14)3264-4345

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo 
FS veículos - Telefone: 
(14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$
6.500.00 -t- 4BX RS
630.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Gol I.O G5 2013 pra
ta entrada -f 48x R$
590.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. Du
pla - 1990 - diesel azul 
(14) 3264-3033

Uno mille way 2008 
branco entr. R$ 
3.000,00 -F 48X RS
499.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

Manos
VemtiW í- .  CA

1 4 . 3263*1678 
1 4 . 9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n° 643 
Ceniro - L e i^ fs  Paulista

marcos.venditti@yahoo.com.bi

/30/ano5

“♦ —*

Montana ecoflcx 2010 cor 
preta, trava détríca, vidros 
détrícos, direção. 63 mil 
km rodados RS 24.200 
Fone(14) 99164350

Gouriô  mod 2001 - l â .  
pxotetcr de casamba, som 
np3 - wndo ou tioco per 
moto henrk Fones (14) 
32644345/(14)99791-3285

Cano Ford a 2004 
RS3500,00 De entrada 
•F 48 paredas fixas de 
R$420.0U com tranferen- 
da grátis - (14) 3264-1613

S-10 2.5 Cab. Dupla 
1999 • diesel ■ azul 
Fone: (14) 32643033

•

Courier mod 2001 
1.6L protetor dc ca
samba, lona marítima, 

som mp3 - vendo ou 
troco por moto honda 
Fones; (14) 3264 4345 
ou (14) 9979-13285

Facilidade de financia
mento de moto honda 
okm cora entrada com 
a menor parcela do

Vectia gls 2.0 1994 G 
azul completo • FS veí
culos - (14) 3264-3033

mercado. "Grátis 02 
capacetes” pagan mo

tos f: (14) 3264-4345

Golfspòrtlíne 2,0 2011 
Flex preto completo 
FS veículos • Telefone: 
(14) 3264-3033

Courier 1.4 1998 G 
prata direçào/vidro/ 
trava - FS veículos fone 

(14)3264-3033

Ecosport xlt ftéest>’le 
2009 preta completa 
(14) 3264-3644 shop 
cars veículos

Classic Life 2007 flex 
preto trava - FS veícu
los • tratar pelo telefo
ne (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
Okm branca completa - 
FS veículos - fone (14) 
3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 
completo - 2011 - ga
solina - branco - (14) 
3264-3033

Vendo 02 bicidetas 
caloi usada. Uma preta 
aro 20 a outra amare
la aro 14 Fones: (14) 
3264-4345

/

Honda biz clOO 2002 
RSl.200,00 De entrada 
+ 36 parcelas hxas de 
R$122,00 com tran- 
ferencia grátis - (14) 
3264-1613

Palio fire 2007 flex
preto completo - PS

/

veículos - fone (1.4) 
3264-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
Eliana Atende à domi
cílio Contato pelo tele
fone: (14) 99887-7272

Psicóloga Clinica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

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

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Daiane

Tel: (14) 99759-8094 
99714-1122

CONTRATA-SE

Prof (a) de Educação Ffeka para 
aulas de Natação e Pilates 

Interessados entrar em contato na 
Adefilp c/ José Cartos

Rua Pernambuco, 333 
Jd Cruzeiro

isam ixtrading@yahoo.com.br

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fecha
do apenas RS 60,00 só 
na Pagan Motos Con
tato através do telefo
ne; (14) 3264-4345

Serviço de limpeza 
para escritório ou lo
cais comerciais. Te
lefone p.^ra contato: 
(14)3264-1869 ou (14) 
99677-6859

http://www.solutudo.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.bi
http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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Cruzeiro do rock reúne 1.700 passageiros
com shows de Sepultura e Angra

Homens e mulheres tatuados, de roupas pretas, botas, jaquetas e coletes de 
couro de um lado. Do outro, senhoras elegantes com roupas claras ejoias, 

maquiadas e com cabelos impecáveis. Assim estava a área de check-out no
» porto de Santos, no litoral de SP, no último

 ̂ ■ domingo (8), quando acontecia o desem-
barquedosnaviosZenithePreziosa.ondeeram 

realizados, respectivamente, os cruzeiros temáticos 
\ T  "Motorcvcle Rock Cruise 5", com shows das bandas 

Angra, Sepultura, Kiss My Ass, PHILM e Plebe Rude, entre 
outras, e "Emoções em A!to*Mar", do cantor Roberto Carlos.

/TÍ

The Rock fala sobre a origem de Adão Negro 
e promete encontro com heróis da DC
"Acho que Adão Negro se desenvolverá para se tornar um 
anti-herói. Tudo está escrito no espírito de respeitar e hom e
nagear os quadrinhos. Com o sabem os, Adão Negro com eçou 
como um escravo. Quando ele recebe os seus poderes, ele 
os utiliza. Então, no despertar dos seus poderes, uma tragé
dia acontece, o que transform a o seu sentim ento e tom em 
term os psico lógicos", explicou o ator, deixando claro que 
0 longa seguirá a origem  dos Novos 52 e não a original de 
1945. Darren Lemke (Turbo) será o responsável pelo roteiro 
do longa, que mostrará Adão Negro mais como um anti-herói 
tentando lim par seu nom e do que com o um vilão.

!
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EN TRETEN IM EN TO

Áries
d e  2 1 /0 3  a 2 0 /0 4

Nesta semana temos a finalização 
do movimento retrógrado do pla
neta Mercúrio, o que simbolizará 
melhorias na comunicação, no 
contato com amigos, nos projetos 
que você desenvolve com grupos 
e empresas.

^ Touro
2 1 /0 4  a  2 0 /0 5

Melhorias na carreira e apli
cação na prática de idéias e 
projetos que você esteve re
pensando são a tendência para 
esta semana aos taurinos. A Lua 
minguante pede reflexão sobre 
0 que você realizou e o que falta 
aprimorar.

^ leão
2 2 /0 7  a 2 2 /0 8

Melhorias nos relacionamentos 
e parcerias serão percebidas 
nesta semana, em que o pla
neta Mercúrio findará o movi
mento retrógrado. Acordos e 
alianças são beneficiados.

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

Boa notícia aos virginlanos: o 
seu regente. Mercúrio, retoma o 
movimento direto e você sentirá 
que as coisas fluirão com mais 
facilidade.

Sagitário 
d e  2 2 /1 1  a 2 1 /1 2

Os sagitarianos perceberão me
lhorias em relação à comunica
ção, ao trânsito e aos contatos 
Interpessoais ao longo desta 
semana.

Capricórnio 
d e  2 2 /1 1  a  2 0 /0 1

Uma semana que indica me
lhorias no campo financeiro, 
nas negociações e com maior 
consciência do que você real
mente valoriza, capricorniano.

Gêmeos
d e  2 1 /0 5  a  2 0 /0 6

Libra
d e  2 3 /0 9  a  2 2 /1 0

Aquário
d e  2 1 /0 1  a  1 9 /0 2

"Cinquenta Tons de Cinza" arranca 
risadas da crítica no Festival de Berlim

Parte da cota Hollywoodiana da Berlinale, o aguardado primeiro filme 
da trilogia "Cinquenta Tons de Cinza" foi exibido na noite desta quarta 
(11), em uma sessão para 350 jornalistas. E risadas foram a principal 
reação dos críticos aos diálogos forçados e cenas relacionadas ao 
contrato de sadomasoquismo criado pelo empresário Christian Grey 
(Jamie Dornan) para que Anastasia Steele (Dakota Johnson) seja sua 
submissa. "A personagem é muito ingênua e muito jovem, e o filme 
gira em torno dos problemas do casal. A  atuação de Dakota Johnston 
tem alguns momentos de brilho, mas as cenas de S&M são fracas, 
assim como o drama", opinou Jan Schuiz-Ojala, do "Tagesspiegel", 
um dos principais jornais de Berlim, na saída da sessão.

Reflexão da Semana

O fato mais marcante da semana 
é a finalização do movimento 
retrógrado do seu planeta re
gente, Mercúrio, o que indica 
melhorias. Você tende a estar 
mais consciente do que real
mente quer.

Rr
Câncer
d e  2 1 /0 6  a  2 1 /0 7

A Lua, regente canceriano, nesta 
semana estará na fase minguan
te, um período de conclusão de 
pendências e de observação de 
suas atitudes.

A vida afetiva e a expressão 
criativa dos übrianos são te
mas enfatizados ao longo desta 
semana. Momento em que as 
conversas e as idéias tendem a 
fluir melhor.

^  Escorpião 
Q ^ d e  2 3 /1 0  a  2 1 /1 1

Questões que envolvem famí
lia, lar, imóveis e vida privada 
fluem com mais naturalidade 
a partir desta semana, escor- 
piano. Momento de reflexões 
e de necessário centramento.

Mercúrio finda nesta semana o 
movimento retrógrado de Mer
cúrio em seu signo, aquariano. 
Você perceberá que tudo passa
rá a fluir mais tranquilamente.

Peixes
2 0 /0 2  a 2 0 /0 3

Semana que finaliza uma etapa 
na vida dos piscianos. Perceba o 
que ainda falta eliminar, deixar 
para trás e melhorar. Intuição 
ajuda você nesse período.

"O conhecimento é o mais precioso dos tesouros, porque jamais pode
ser dado, nem roubado, nem consumido"
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Que POI? 
TÔCOmVONTAPC /
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AM, CU N ?0  QUERIA 
56R SACANA, mAS...
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•stnnhanoite.blofspot.com
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Fonte: h tt^ /h o ro iC ú p o irtã ií^ ^ o l.co m .b r/ I .

Se voce gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixGloud.com/ericoagnello

Caça Palavras
M D A 2 D M S N 1 T N A C 0 T M ATOGROSSO

RO RAIM A
0 A K 1 A M A Z 0 N A S X 8 Z

BAHIA
P A R A N Â A J N U Z 1 w F 0 PIAU Í

A 1 K A Z Ô 2 1 V S X A 0 G L SERG IPE
AM APÁ

P R H 1 N E D 0 H H w R s 0 U RO NDÔ NIA

A S A P U H R N J A 0 E s I A sAo p a u l o

R Z R E E E Ã S 0 T B G 0 A P TO CAN TIN S
PARANÁ
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A u 0 U C R P 0 Z R z S R S 0 PARÁ

U N R L M J N 1 E K c A G P Ã CEARÁ
PERN AM BUCO

L H A E G 0 Y A G X K N 0 A S G O IÁ S
P X 1 M R J W A M R 0 I T R M ACRE

D 0 M C G C 1 R P B E M A A N ALAG O AS
AM AZO N AS

A Q A 1 F Z A L 1 A U S M í R PARAÍBA

S A 0 G A L A P Z X

í

M c E B C MARANHÃO
M IN A S6ER A IS

U X Q M Q P 1 A u X A 0 A Z

http://www.mixGloud.com/ericoagnello


notícias

-i

O Estilo Lençóis desta semana evidenciou 
alguns eventos incríveis que reuniram diversas 
pessoas.

A Caminhada para a Melhor Idade, realizada 
em Lençóis Paulista, no último domingo, 8, contou 
com a presença de mais de 700 pessoas.

Já a Festa das Nações de Dois Córregos co
memorou o aniversário de 152 da cidade.

O prefeito Chico Telles, ao lado de sua fa
mília, posou para foto com o cantor sertanejo 
Gabriel Médice. A dupla Bruno e Léo também 
foi clicada pelo JNL.

Quem também brilhou por aqui foi a apre
sentadora Regina Monarí. Na companhia dos 
profissionais Edpo Azevedo, Meire Oliveira e Aline 
Gomes, do salão Sandra Berro, ela esbanjou muita 
beleza e simpatia.

E para fínalizar, todo o charme do pequeno 
Lucca de apenas dois anos de idade com sua mãe 
Fernanda Barreto.

♦ *


