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Viajar requer ajuda de especialista
A fim de evitar problemas ao programar uma viagem, o auxílio de um profissional especializado é a solução para uma maior comodidade

As férias estão chegan
do e muitas pessoas já come
çaram a planejar viagens para 
diversos lugares do mundo.

Porém, existem  os 
“espertinhos" que utilizam 
a Internet para tentar dimi
nuir o custo da passagem 
aérea ou das diárias do hotel.

Neste momento o tra
balho de um consultor de 
viagens toma-se essencial.

O Notícias de Len
çóis entrevistou nesta se
mana a consultora da Inter- 
point Viagens e Turismo, 
Priscilla Klinkerfus Dias.
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CMDCA
realiza
plano de ação

Até o dia 30 de de
zembro, pessoas jurídicas 
(empresas) e pessoas físicas, 
ao invés de pagarem todo o 
imposto de renda devido ao 
go’'̂ emo, podem doar parte 
dv para o Fundo Social.

Esta é a iniciativa que 
anualmente é desenvolvida 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente em parce
ria com a Diretoria de As
sistência e Promoção So
cial no mês de dezembro.
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Sempre Vôlei 
Lençóis disputa 
semifinal
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Espetáculo de
dança traz 
encanto e magia

Dc 11 a 14 de de
zembro, o Teatro Munici
pal de Botucatu recebe a 
42* apresentação do tradi
cional espetáculo de dan
ça da Academ ia Suely.

Por manter a tradição 
em
culos a cada ano, o  numero de 
espectadores tem aumentado 
consideravelmente c, neste 
ano, as apresentações serão 
realizadas em quatro dias, 
sempre com início às 20h.

Os in gressos po
dem ser adquiridos na 
b ilh e te r ia  do tea tro .
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l l̂etiário cUi C âmara
s i a  c

r c i n a i i g i i m d o

O P len á rio  “ M á
rio Trecenti” - a sala de 
sessões da C âm ara de 
Lençóis Paulista - foi rei- 
naugurado na manhã do 
últim o sábado, 29, com 
apresentações dos grupos 
musicais Big Band “Cidade 
do Livro" e Orquestra de 
Viola “Boca do Sertão".

Lideranças políticas 
regionais e autoridades 
compareceram ao evento, 
que contou ainda com a

participação dos ex-vere
adores Hélio Damasceno, 
Gumercindo Ticianelli, So- 
ely Paccola, Lu Martins, 
João Carlos Lorenzetti e 
José H enrique Paccola.

A obra no Plenário 
custou R$ 400 mil e durou 
cerca de 90 dias. Neste pe
ríodo, as sessões da Câmara 
de Lençóis Paulista aconte
ceram no CAC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão).
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Nova ESF é entregue 
no Jardim Monte Azul
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Soí com muitas nuvens dumnte 
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Noite com muitas nuvens.

Casa da Cultura 
apresenta "Amém"
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□ M ÍL a D E  LENÇÓIS

OPINIÃO
Artigo

Geração distinta, insana 
para uns, sem sentido a ou
tros. Nasceram no campo de 
batalha, em um mundo velho, 
adulto e hostil.

Cedo so u b eram  que 
vida e desafio são palavras ir
mãs. Com 0 tempo, notaram 
que tam bém  podç ser festa, 
su je ita  a transform ar-se em 
uma peça de arte . ^

No entanto , ainda de
safiadora. Esses dram as não 
se evitam : compreendem-se.

Claro, também se supe
ram. Porque nesta tela mestra, 
a realidade não se pinta; aqui 
se vive.

Cada um é cada um. De
sejos, gostos, opiniões. Não há 
formula que determine um gene 
padrão. Se não houver originali
dade, nada tem sentido. Honra 
devida às crianças. Elas são o 
presente, não apenas futuro. 
Suas perspectivas oferecem ca
minhos transitáveis, no incên
dio de mentes imprudentes, na 
arena das grandes esperanças.

As florestas queim am . 
M entiras voam entre destro
ços. A pergunta é em qual acre
ditar. A quem ser leal. A quem 
apresentar a face.

Experiências vêm e vão, 
mas a palavra perm anece. A 
lua se m antém  che ia  para 
quem precisa de socorro no
turno.

Loucura não . Valores 
não podem acabar. O que é 
bom deve ser base, e o que é 
sinistro, explorado e desmis- 
ti ficado.

Castelos de amor e men
tes altivas. Quem procura acha, 
e a chuva está aí para os loucos.

Matheus Peres

Geração
Oração de sábio se faz 

em tem pos de festa . Funeral 
é arte d istinta ; m orrer custa 
caro, viver é absurdo atraente.

Incoerências não faltam 
no tribunal. Vulgaridades, cus- 
paradas e fum aça que sobe 
ao topo da cadeia alim entar.

Ir  com  fé . V iv e r  em  
m eio a e la . Sem ela , a coisa 
tende a m achucar. Pés vac i
lam , e tem pos difíceis podem 
ser coveiros fatais.

O chato é que existe um 
program a assassino  em  an
dam ento. O cidadão comum, 
em seus anos de resistência , 
é atacado peta força da irra
cionalidade.

Re legado  a p rod uto , 
p ass íve l de ro tu la ção . Diz- 
-se que profeta de casa não 
tem  honra.

Sem malicia não se fica 
em pé, bala na agulha, força 
que reverta o fio da navalha.

Sen tim en to s não são 
in v is ív e is !  Som os fu n ç ã o .

ún icos, m ercad o ria  case ira  
fe ita  com m uito  am or, o b ri
gado, v iu?

Salve , prepare aquele 
guisado no capricho , pois a 
garotada vem al, e os mesmos 
querem  uma chance.

P o n tas  de lan ça  em 
bata lhas ch ave , negando o 
su p líc io  e o abandono  nos 
depósitos.

Sem  e m it ir  ju ízo  ou 
fro u x id ão , vêm  com garra . 
Esperaram  dem ais, não con
seguem se conter.

São m ais do que pen
sam . M erecem  mais do que 
im aginam . Não vieram  para 
s im p le sm e n te  e x is t ir , m as 
para eternizar.

São a geração que se 
estrutura dia-a-dia, com muito 
a aprender, é verdade , mas 
que usam  de so lid aried ade  
na p a rtilh a  de sonhos co n
ju n to s , abaixo  de um vasto 
céu, e d iante das m esm as e 
m aravilhosas estre ias.

Matheus Peres é professor de Inglês

Colunista da Semana
Ninguém quer o nazismo para si

W eilington M artins é graduado e m estrando em Filoso fia

Ninguém quer ter o na
zismo para si I Nem a esquerda, 
nem a direita. E que bom que 
é assim ; ninguém quer estar 
próxim o do que fpí o nazis
mo (nacionalista-xenofóbico, 
fascista, racista, covarde, as
sassino, etc).

O m e io  a c a d ê m ic o  
t ra d ic io n a lm e n te  co n fe re  
ao nazism o um patam ar de 
"extrem a-d ire ita".

Entretanto, precisamos 
compreender que a direita não 
se resume a uma coisa só.

Nem a esquerda se re
sume a uma coisa só. É mais 
complexo que issol A esquerda 
não é apenas o comunismo. Tal 
como a direita não é apenas o 
capitalism o.

É possível ser de esquer
da sem ser comunista: pode- 
se ser anarquista ou apenas 
socialista.

O u , m esm o, pode-se 
não aceitar nem comunismo, 
nem anarquism o, nem socia
lismo, mas ainda assim ser de 
esquerda; fazendo oposição 
aos valores da d ire ta , ou seja, 
defendendo o interesse cole
tivo antes do interesse ind i
vidual (seja na esfera moral/ 
jurídica ou econômica).

É possível ser de direita 
sem ser nazista: pode-se ser 
liberal. Ou, mesmo, pode-se

não aceitar nem o nazismo e 
nem o liberalism o, mas ainda 
assim ser de d ireita: fazendo 
oposição aos va lo res da es
querda, ou seja , defendendo 
o interesse privado-particular 
antes do interesse social (seja 
na esfera m ora l/ju rfd ica  ou 
econômica).

En fim , esquerda e d i
re ita são d iscursos com ple
xos. E a m elhor form a para 
diferenciá-los didaticam ente 
é pelos princípios:

1) A direita é tradicional- 
mente mais individualista (seja 
nos co n se rvad o res m ora is , 
seja nos liberais econômicos, 
seja nos fascistas brasileiros 
de 1970 ou nos nazistas ale
mães de 1940; a direita sempre 
admite uma hierarquia social: 
alguém é superior a alguém, 
quer pela m oral, pelo dinhei
ro, pelo intelecto, pela cor da 
pele, pelo poder bélico, pela 
heterossexualidade, pela na
cionalidade, pela religião, etc. 
A direita quer ser sempre mais 
ou menos aristocrática);

2) A esquerda é trad i
cionalm ente mais coletivista 
(seja nos socialistas reform is
tas, seja nos revolucionários 
mundiais comunistas, seja nos 
anarquistas cristãos ou mesmo 
nos bolivarianos latino-ameri
canos: a defesa da igualdade

para todos é sem pre o "leit- 
m otív" da esquerda: mesmo 
entre pessoas de moral d ife
rente (im orais ou bandidos), 
condições econôm icas d ife
rentes (pobres e m iseráveis), 
n íve l educacional d ife rente  
(analfabetos ou pessoas com 
necessidades especia is), e t
nias diferentes (negros, índios 
ou o rien ta is ), força arm ada 
d iferente (m esm o os desar
mados ou fracos), orientação 
sexual d iferente (m esm o os 
hom o ssexua is), país ou re 
gião d ife ren tes (m esm o os 
nordestinos ou africanos), fé 
d iferente (m esm o os ateus, 
budistas ou religiões afro), etc. 
A esquerda quer ser sem pre 
mais ou menos democrática).

Ou se ja , as ideologias 
de esquerda e direita podem 
ser diferenciadas assim .

Mas é ainda mais com
plexo e teríam os que analisar 
ainda mais variáveis.

E, claro, ninguém quer o 
nazismo para síl Mas o nazis
mo, mesmo sendo anti-liberal, 
era aristocrático, nacionalista, 
racista e homofóbico.

Era uma ideologia extre
mista, nascida de um elrtismo 
ariano, excludente de minorias 
e, como é óbvio: era absolu
tam ente contra a esquerda 
com unista/igualitarista.

m iM iP fDE LENÇÓIS
Publk*(fo do lAMS - InftftiAo do Apoto a Porcarias a Açlo

Social - CNPJ 07.Uf34</0001-S6.
Roflitrado rto Ministério da iusttça coitm OSOP 

sob n* OM71.00104C/2007-07 datda 2S/02/2007.

Esta publicação encontra-se representada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sob o n« 07, Livro B-1, Folha 14 desde 01/11/2011.

C l
UJ
C L

Redação e Administração: Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 - Centro
Lençóis Paulista SP / a f c  18680 )̂60 / Fone: (14) 3263-1062/ TIm 98157-8490/ Vivo 99752-9094 
Emall: iornol^noticlasdelencois.com.br I  Site: www.noticiasdelencois.com.br 
Editor Chefe: Edson Agnello - MTB: 21926

Michel Ramalho - MTB: 74267 
Jornalista: Elder Ibanhez - MTB: 73725 
Distribuição: Edson Correia

ditora LTOA - ME. CNPJ 07.796.574/0001-67 
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

Michd Ràmâlho

É l/\  5E V/M 
/V\EU CAR60,

Editorial
Viajar é sempre bom. 

Viajar e não ter nenhum pro
blema com passagens aére
as e hotéis então, é melhor 
ainda.

Mas existem aqueles 
que acreditam que um ro
teiro de viagem pode ser 
programado sem a ajuda de 
um profissional qualificado.

Hoje, com a evolução 
da Internet, vários sites de 
busca oferecem descontos 
e promoções que atraem di
versos viajantes de plantão.

Porém, o problema 
surge quando acontecem 
imprevistos e o cliente não 
tem a quem recorrer para 
solucionar o infortúnio.

£  é nessa hora que se 
toma essencial o trabalho do 
consultor de viagens.

Nesta semana, en

trevistamos a consultora 
Prisciila Klinkerfus. Ela 
trabalha em uma carteira 
de viagens de luxo e con
tou como a profissão tem 
ganhado espaço no mercado 
que envolve o turismo.

Ainda nesta edição, 
evidenciamos a reinaugura- 
ção do Plenário “Mário Tre- 
centi”, a sala de sessões da 
Câmara de Lençóis Paulista.

A solenidade contou 
com a presença de diversas 
autoridades políticas e dos 
grupos musicais Big Band 
“Cidade do Livro" e Or
questra de Viola “Boca do 
Sertão”.

Segundo o presiden
te da Câmara, Humberto 
Pita, a reinauguração marca 
uma nova etapa na cidade 
de Lençóis Paulista.

Um m om ento que 
em ocionou a todos os 
presentes, e trouxe mais 
conforto e tecnologia para 
a realização das sessões 
no Plenário.

C o n fira  tam bém : 
CMDCA conscientiza pes
soas físicas e jurídicas para 
realização de doações para 
o Fundo Social; Unidades 
de Saúde promovem ações 
no Dia Mundial Contra a 
Aids; ESF Monte Azul e 
inaugurada em Lenonis; 
Sempre Vôlei disputa- 
m ifínal do Campeoij*^ 
Paulista Juvenil da APV, 
Teatro rompe barr ;iras do 
individualismo; Espetácu
lo Aladdin é atração em 
Botucatu; Casa da Cultura 
recebe a peça “Amém" e 
muito mais. Boa leitura!
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Brasil em FOCO Fonte: Aeéncia

Im pacto da pecuária nas alterações clim áticas

Apesar de o setor de car
nes e produtos lácteos ser 
um dos principais emis
sores de gases de efeito 
estufa, os governos pou
co fazem para limitar o 
seu impacto, diz estudo 
divulgado nesta semana.

“O setor da pecuária é 
responsável por quase 
15% das emissões mun
diais - quase tanto quanto 
é produzido por todas as 
viaturas, caminhões, avi
ões, comboios e barcos 
do mundo - e a ausência

de estratégias intemacij^ 
nais ou nacionais para ^  
duzír as suas emissões é 
notável", considerou Rob 
Bailey, um dos autores 
do documento divulga
do pelo Centro de Re
flexão Chatham House.

C ateter utilizado na hem odiálise de Pelé será retirado

Segue suspenso, desde 
ontem, o tratam ento de 
hem odiálise ao qual o 
ex -jogador de futebol 
Edson Arantes do N as

cimento, Pelé, 74 anos, 
estava sendo subm eti
do na semana passada. 
De acordo com o ú lti
mo boletim  m édico do

Hospital Albert Einstein, 
ele apresenta boa evo
lução clínica e continua 
internado na unidade de 
terapia sem i-intensiva.

PT protocola no Suprem o interpelação criminal contra Aécio

O presidente do PT, Rui Fal
cão, protocolou no Supremo 
Tribunal Federal (STF) uma 
petição de interpelação crimi
nal contra o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG). Candi
dato derrotado nas eleições

presidenciais deste ano, 
Neves disse em entrevista 
no último sábado, 29, a um 
canal de TV por assinatura, 
que perdeu para uma “or
ganização criminosa". ‘T^a 
verdade, eu não perdi a elei

ção para um partido político. 
Eu perdi a elèição púra uma 
organização criminosa que se 
instalou no seio de algumas 
empresas brasileiras paüwi- 
nadas por esse gmpo político 
que aí está", disse Aécio.

M aracatu recebe título de Patrim ônio Cultural Im ateríal do Brasil

Manifestações culturais, 
o maracatu nação, o ma
racatu baque solto e o 
cavalo marinho recebe
ram anteontem, o título

de Patrim ônio  C u ltu 
ral Imaterial do Brasil. 
O títu lo  foi concedido 
em votação unânime do 
Conselho Consultivo do

Patrimônio Cultural. O 
reconhecimento amplia 
a v isib ilidade pública 
sobre o bem imaterial e 
assegura m aior apoio.

Blitz educacional conscientiza sobre direitos dos deficientes

Uma ôZ/Yr educacional feita 
nesta semana nas ruas do 
centro do Rio de Janeiro, por 
equipe da Secretaria Estadu
al de Assistência Social e Di
reitos Humanos, constatou

que são inúmeras as dificul
dades enfrentadas por pesso
as com deficiências diversas 
no dia a dia. A operação foi 
alusiva ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência,

instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
nesta data, para conscien
tizar a população sobre a 
igualdade de direitos des
sa parcela da sociedade.
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Cl
Na hora de viajar, peça ajuda

um profissional qualificado
Priscilta Klinkerfus Dias falou ao JNL sobre o papel dos consultores de viagem no 
planejamento de um roteiro turístico

ES

Elder Ibanhez

As férias estão che
gando e muitas pessoas já 
começaram a planejar via
gens para diversos lugares 
do mundo.

São roteiros, hotéis, 
aluguéis de carro, alimen
tação. e tantos outros itens 
para se preocupar, que fica 
praticamente impossível fa
zer tudo sem a ajuda de um 
profissional.

Porém, existem os 
“espertinhos” que utilizam 
a Internet para tentar dimi
nuir o custo da passagem 
aérea ou das diárias do hotel, 
imaginando que nas agências 
de viagens, as taxas acabam 
encarecendo o roteiros.

Mas segundo a consul
tora de viagem da Interpoint 
Viagens e Turismo, Priscilla 
Klinkerfus Dias, trata-se de 
um grande mito. “Não sobre
vivemos de taxas, mas sim, 
de comissões das empresas 
parceiras. Um cliente só vai 
perceber que precisa da aju
da de um profissional quan
do tiver um problema sério.

rocurar uma agência ou um 
profissional de turismo não 
encarece o roteiro. Procuro 
sempre lembrar que uma 
viagem é um investimento 
que precisa ser planejado 
com cautela e segurança”.

Priscilla se formou em 
Administração Hoteleira na 
Swiss Hotel Management 
School (Suíça). “Quem me 
direcionou para este ramo foi

meu pai. Na época, ele acre
ditava que era um mercado 
promissor e que estava na 
moda, ou seja, uma profissão 
do futuro. Como sempre via
jei muito e estudava fora do 
país desde os 15 anos, decidi 
fazer o curso. Gostei do que 
aprendi e percebi que a pro
fissão é bastante valorizada 
na Europa”, explica.

Ela ressídta ainda que 
o curso aborda temas que 
vão desde a culinária até o 
marketing. “É possível ad
quirir uma boa bagagem 
para exercer a profissão no 
mercado de trabalho. Quan
do voltei para o Brasil em 
2002, percebi que a hote
laria aqui não é valorizada 
e os profissionais do ramo 
não são devidamente reco
nhecidos. No começo, isso 
foi uma grande decepção. 
Trabalhava muito por um 
salário que não condizia com 
o meu cargo”.

Com o passar do tem
po, a consultora de viagem 
conseguiu um emprego na 
Interpoint (empresa brasilei
ra), e há onze anos trabalha 
com uma carteira voltada 
para atender produtos de 
‘̂Classe A” como cruzeiros 
marítimos e destinos asso
ciados a atividades espor
tivas, culturais ou de lazer. 
“A tualm ente, m oro em 
Buenos Aires e tenho um 
home Office na minha casa 
para continuar atendendo 
as demandas da empresa por 
e-mail ou telefone - um ra
mal de São Paulo e um 0800

para que as pessoas não te
nham gastos com chamadas 
internacionais. Meu trabalho 
é diferenciado e mantenho 
contato com meus clientes 
pela Internet ou telefone. 
Eles não precisam me visitar 
fisicamente para fechar um 
roteiro de viagem. Já con-

âuistei confiança por parte 
eles e presto um serviço que 

proporciona mais praticida- 
de e agilidade”, diz

Atendimento inovador

Priscilla Klinkerfus 
admite que o “atendimento 
móvel” a clientes interessa
dos em comprar roteiros de 
viagens é inovador. “Muitos 
ainda precisam ir fisicamente 
a uma agência e falar com o 
profissional pessoalmente. 
Mas o número de clientes 
que buscam o atendimento 
sem a necessidade de se des
locar para uma agência tem 
crescido consideravelmente. 
Hoje, com a Internet, tudo 
ficou mais fácil e o contato 
é mais ágil”.

Mesmo com os bene
fícios advindos da Internet, 
ela alerta para um grande 
problema, * **Existem pessoas 
que acham que vão economi
zar procurando passagens e 
hotéis em sites que oferecem 
descontos. Já tive inúmeras 
experiências de clientes que 
tiveram sérios problemas 
com isso. O profissional de 
turismo estudou e tem todo 
o conhecimento para planejar 
uma viagem sem infortúnios.

O serviço não fica mais caro 
com a ajuda de um consultor 
de via|em”.

^Me lembro que certa 
vez, um dos meus clientes 
fechou a estadia em um hotel 
comigo e comprou a passa
gem por conta própria na 
Internet. O problema surgiu 
quando ele não percebeu que 
trocou as siglas dos destinos 
e, de Luxemburgo, iria parar 
no Egito. No n^m, ele me 
ligou desesperado do aero
porto e tive que resolver o 
caso. A economia acabou

virando um grande prejuízo 
de tempo e dinheiro”, relata 
a consultora.

Priscilla finaliza dei
xando um recado para to
dos aqueles que pretendem 
planejar uma viagem nestas 
férias: “Valorizem o profis
sional de turismo. Não va
mos cobrar mais caro pelo 
serviço. Estudamos e atua
mos para ajudar as pessoas 
no planejamento de uma via
gem. Vejo minha profissão

como se estivesse pintando 
um quadro. Ao montar um 
roteirç do jeito que o clien
te quér, sinto uma grande 
satisfação. Aprendo com o 
mundo e o mundo acaba 
sendo o meu escritório”.

Para conhecer mais 
sobre o trabalho da con
sultora de viagem, Priscilla 
Klinkerfus, acesse: www. 
interpoint.com.br. E-mail; 
priscilla@interpoint.com. 
br.
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África do Sul

O país mescla interesses dos 
mais diversos viajantes, O 
Kruger Park concentra a 
maior quantidade de ani
mais do país, incluindo os 
“Big Five” - leão, búfalo, 
leopardo, rinoceronte e 
elefimte - e Sun City é um 
grande complexo, ideal 

ara a diversão em famí- 
ia. Quem já visitou Cape 

Town jura que esteve numa 
das cidades mais lindas do 
mundo. Repleta de praiof e 
mirantes, eia é capaz de ürar 
0 fôlego dos seus visitantes.

índia

Um país fascinante onde 
você se encantará com o 
mistério e a beleza eston
teante dos templos sagra
dos, monumentos antigos 
e palácios majestosos. Um 
contraste entre a moderni
dade do mundo atual e o 
misticismo e tradição do 
mundo antigo. O segredo é 
se deixar levar e se envolver 
nesse clima exótico, com 
cores e cheiros marcantes. 
Sem dúvida nenhuma, uma 
viagem inesquecível e sur
preendente.

Oriente Médio

Um mix de belezas naturais, 
história fascinante e cultura, 
o Oriente Médio se tornou 
um cobiçado polo do turis
mo e conquista, a cada dia, 
visitantes do mundo inteiro. 
Os maravilhosos jardins de 
Muscat, o impressionante de
serto de Dubai e Abu Dhabi, a 
belíssima Petra, o excepcional 
Líbano e sua vibrante capital 
Beirute, a culinária exótica e 
toda a exuberância dourada 
encontrada por toda parte, 
fazem desse destino digno 
“das arábias”.

Plenário da Câmara é reinaugurado em Lençóis Paulista
*a redação

Com música ao vivo e 
muita emoção. Assim foi a 
reinauguração do Plenário 
“Mário Trecenti” - a sala de 
sessões da Câmara de Len
çóis Paulista - na manhã do 
último sábado, 29.

Lideranças políticas 
regionais e autoridades com
pareceram ao evento, que 
contou ainda com a parti
cipação dos ex-vereadores 
H élio D am asceno, Gu- 
mercindo Ticianelli, Soely 
Paccola, Lu Martins, João 
Carlos Lorenzetti e José 
Henrique Paccola.

Participaram ainda da 
solenidade, o presidente da 
Adefilp (Associação dos De
ficientes Físicos de Lençóis 
Paulista), José Carlos de Oli
veira, o Baixinho, e Maria 
Ângela Trecenti Capoani,

Diversas autoridades políticas estiveram 
presentes na reinauguração

filha de Mário Trecenti.
Também estiveram pre

sentes o tenente da Polida Mili
tar, Fernando Queiroz Trujillo, 
e representantes do deputado 
eleito Fernando Cury.

A Big Band “Cidade 
do Livro” e a Orquestra de 
Viola “Boca do Sertão” - 
com membros da Orquestra 
Municipal de Sopros - fize

ram a animação do evento.
O plenário - que abriga 

as sessões do legislativo lenço- 
ense desde 1977 - foi totalmen
te reformado e modernizado.

A obra de reforma do 
Plenário custou R$ 400 mil 
e durou cerca de 90 dias. 
Neste período, as sessões 
da Câmara de Lençóis Pau
lista aconteceram no CAC

(Centro de Atendimento ao 
Cidadão).

Primeira sessão, novos
projetos

Na noite de segunda- 
feira, 1, os encontros volta
ram a acontecer no Paço das 
Palmeiras.

E no primeiro encon

tro realizado na sala refor
mada, a Câmara aprovou um 
projeto que promete dificul
tar as pichações na cidade.

A ideia foi do ve
reador Francisco Naves 
(PSDB), mas a proposta foi 
apresentada pelo executivo.

Com a nova lei, as ca
sas de tintas ficam expressa
mente proibidas de vender

quaisquer m ateriais que 
podem ser usados para pi- 
chação a menores de idade.

A lei também muda as 
vendas desses produtos para 
maiores de idade. Agora, os 
compradores deverão forne
cer unia série de documentos 
que facilitam a identificação 
no caso de uma eventual in
vestigação policial.
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Orquestra de Viola “Boca do Sertão ”  

abrilhantou ainda mais a solenidade

aint James

Palacc Hotel * I

Cate (Ia m anhã completo 
Estacionam ento coberto
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Praticidade, conforto e bem-estar.
O Saint Jam es Palace Hotel 
proporciona a você um m om ento 
único e inesquecível. Aqui, nosso hóspede 
tem  variadas opções de lazer e descanso, além  de 
um delicioso café da m anhã preparado por 
profissionais a ltam ente qualificados. O ferecem os 
ainda am plo espaço para realização de eventos. 
Venha conferir o que há de m elhor na rede 
hoteleira de Lençóis Paulista e região, e aproveite 
nossas prom oções e preços im perdíveis. Saint 
Jam es Palace Hotel, viva essa experiência l

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 Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

mailto:priscilla@interpoint.com
http://www.sjpalacehotel.com


Á CIDADES
CMDCA recebe doações do 
IR em dezembro
Iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pretende 
conscientizar empresas e pessoas físicas sobre a importância do Fundo Social

Da redação

Porque não doar par
te do Imposto de Renda de
vido para que os recursos 
fiquem em Lençóis Paulis
ta, a fim de serem aplicados 
nos projetos desenvolvidos 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA).

Esta é a iniciativa que 
anualmente é desenvolvida 
pelo Conselho em parceria 
com a Diretoria de Assis
tência e Promoção Social 
no mês de dezembro.

Até o dia 30 de de
zembro, pessoas jurídicas 
(empresas) e pessoas físicas, 
ao invés de pagarem todo o 
imposto de renda devido ao 
governo, podem doar parte 
dele para o Fundo Social 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.

Um folheto explicati
vo foi enviado para os es
critórios de contabilidade, 
doadores regulares e popu
lação em geral.

Pessoas físicas podem

doar até 6% do imposto de
vido. O valor é definido com 
base no imposto pago no 
ano base 2014.

Já as empresas que 
declaram pelo lucro real, 
podem doar até 1% do im
posto devido.

O pagamento é feito 
diretam ente pelo contri

buinte ou por seu escritório 
de contabilidade, em qual
quer agência ou através de 
correspondentes bancários 
de Lençóis Paulista, em uma 
guia que pode ser adquirida 
no site da Prefeitura: www. 
lencoispaulista.sp.gov.br.

Todo 0 recurso ar
recadado com as doações

será destinado a mais de 
600 crianças e adolescentes 
lençoenses, que participam 
de programas e cursos de 
artesanato, bijuteria, teatro, 
música, dança e desenho.

A Diretora de Assis
tência e Promoção Social 
explica que a doação é mui
to importante e ajuda a re
forçar os investimentos da 
pasta de projetos voltados 
a crianças e adolescentes.

Em 2014, a Prefei
tura destinou R$ 400 mil 
para o fundo gerido pelo 
CMDCA e mais R$ 276 
mil vieram se somar a esta 
quantia, fruto das doações 
realizadas em 2013.

T elm a G u tie rre z , 
presidente do Conselho, 
explica que os recursos 
o riu n d o s  das d oações 
tam bém  ajudam  nas in 
ternações compulsórias de 
crianças e adolescentes por 
conta do vício em drogas. 
“Ao fazer a contribuição, 
0 lençoense está ajudando 
diretamente para a melho
ria de vida de muitas crian
ças e adolescentes” .

SAUDE

Ações contra a Aids mobilizam 
manicures I'

•»

Da redação

Nos últimos anos, o au
mento do número de pessoas 
que contraíram o vírus HIV 
se tomou alarmante em todo 
o país.

Mesmo com diversas 
campanhas de prevenção, 
jovens são os mais vulnerá
veis, o que tem preocupado 
bastante as autoridades.

Porém não são somente 
os jovens que estão contrain
do o vírus. Profissionais que 
trabalham com instrumentos 
como alicates e lâminas tam-

Na ESF Caju, a equipe encenou um teatro para 
mostrar o perigo das doenças contagiosas
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bém precisam ficar atentos.
Seis unidades de saúde 

de Lençóis Paulista realiza

ram açoes com manicures na 
tarde do dia 1 ° de dezembro, 
segunda-feira, o Dia Mundial

de Luta contra a Aids.
As profissionais da 

área de beleza receberam 
informações sobre o vírus 
HIV e também a forma de 
contágio de outras doenças, 
como hepatites e micoses, que 
têm contágio maior que o da 
Aids, e que podem ocorrer 
em caso de não esterilização 
adequada dos instrumentos 
de trabalho.

Além disso, até a data 
de hoje, 5, acontece a semana 
do Fique Sabendo. Todas as 
unidades ficarão abertas até 
às 19h para a realização do 
teste rápido, para diagnóstico 
de HIV e sífilis.
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Transparência «
Acompanhe aqui como cada um dos órgãos

públicos gasta o seu dinheiro.

A Prefeitura toma público que o contrato do pre
gão n® 005/2014, firmado com a empresa JORGE 
LUIZ DE SOUZA PORTARIAS ME, foi rescindi
do unilateralmente. A rescisão unilateral foi mo
tivada pelo descumprimento por parte da empre
sa das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Ainda segundo a Prefeitura, o contrato do pre
gão n® 100/2013, também firmado com a em
presa JORGE LUIZ DE SOUZA PORTARIAS 
ME, foi rescindido unilateralmente, e a mesma 
está impedida de contratar com o Município 
de Lençóis Paulista pelo prazo de dois anos.

E a Prefeitura informa também que foi aber
ta licitação que tem por objeto a aquisição de 
eletrocardiógrafos para as UBSs e ESFs, con
forme especificações e quantidades constan
tes no edital. A sessão de pregão será reali
zada às lOh do dia 11 de dezembro de 2014.

No caso da licitação que teve por objeto a 
aquisição de bebida láctea fermentada com 
polpa de fruta para semana da criança, sa
grou-se campeã a empresa AMC LATICÍ
NIOS LTDA, que ofertou o preço unitário de 
R$ 0,95, perfazendo o valor de R$ 15.200,00.

E na licitação que teve por objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de ser\ iços 
de entretenimento educativo nas creches e escolas ' 
de Ensino Infantil da rede municipal, a empresa 
vencedora foi a CLAUDIA JOSÉ DOS SANTOS - 
ME, que ofertou o valor global de R$ 24.000,00.

As Inform ações acim a foram  obtidas dos atos o fic ia is do 
D iário O ficia l do Estado, Portais Transparência da 

P re fe itu ra , Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

ESF “Antônio Benedetti” é inaugurada hoje no Jardim Monte Azul
Da redação

A Prefeitura de Len
çóis Paulista, por meio da 
Diretoria de Saúde, inaugu
ra a Estratégia de Saúde da 
Família Antônio Benedetti, 
no Jardim Monte Azul.

O evento acontece 
hoje, 5 de dezembro, às 1 Oh. 
Desde fevereiro deste ano, 
o imóvel vem sendo utili
zado pela Unidade Básica 
de Saúde Dr. José Antônio 
Garrido, pertencente ao

Jardim Ubirama, enquanto 
o prédio passa por reforma.

O diretor de Saúde, 
Márcio Caneppele Santa
rém, explica que, embora o 
prédio esteja pronto há cerca 
de um ano, a inauguração só 
foi marcada agora porque, a 
partir deste mês, começa o 
atendimento da equipe de 
Saúde da Família. A unidade 
tem capacidade para com
portar até três equipes.

“Com o crescimento da 
cidade, especialmente naque
la região, foi necessária uma

reformulação das equipes de 
ESF e agentes comunitários. 
Agora dispomos de uma equi
pe para atender o bairro. Tam
bém concluímos a compra de 
equipamentos e mobiliários 
para a ESF”, resumiu.

Após a inauguração, 
a unidade passa a oferecer 
o atendimento da equipe de 
Saúde da Família e também 
continua abrigando a equipe 
da UBS Ubirama, até que a 
reforma seja concluída.

O valor total da obra 
foi de R$ 580 mil, sendo

R$ 400 mil de emenda do 
deputado federal Ricardo 
Izar e R$ 180 mil de recur
sos próprios.

O m unicípio ainda 
recebeu emendas dos de
putados federais Mendes 
Thame e Aloysio Nunes 
Ferreira para a compra de 
mobiliários e equipamentos.

Como ficará o 
atendimento

A primeira equipe da 
ESF Monte Azul vai atender

a população do Jardim Mon
te Azul, Açaí I e II, Maria 
Luiza III, Jardim Europa, 
Cachoeirinha e Vila da Prata.

A segunda equipe, que 
deve ser implantada ainda no 
primeiro semestre de 2015 
- assim que for concluída a 
reforma da UBS Ubirama - 
passará a atender também: 
Maria Luiza I e II e Jardim 
Príncipe. Por enquanto es
sas pessoas devem procurar 
atendimento na Cecap.

A ESF do Caju, que 
tem duas equipes, fica res

ponsável por Ibaté, Caju I 
e II, Jardim Grajaú, Jardim 
Santana, Residencial Athe- 
nas e o Jardim Carolina.

A Cecap atende o 
Jardim Itapuà, Jardim João 
Paccola, Santa Teresiqha e 
por enquanto Maria I^ z a  I 
e II e Jardini Príncijre.

Serviço

A ESF Antônio Be
nedetti fica na rua Horácio 
Moretto, n° 1.255, no Jar
dim Monte Azul.

ESPORTE

AAVLP j oga semifinal amanhã
Da redação

A equipe do Sempre 
Vôlei (AAVLP) disputará 
amanhã, dia 6 de dezembro, 
a semifinal do Campeonato 
Paulista Juvenil da APV (As
sociação Pró Voleibol - Série 
Ouro - 2014), com o time de 
Artur Nogueira, às l lh  no

CSEC - Ginásio Municipal 
de Esportes “Archangelo 
Brega”.

A outra sem ifinal 
acontecerá em Araras, en
volvendo o time local e a re
presentação de Araraquara.

Os vencedores farão 
uma série de melhor de duas 
vitórias em três partidas, 
valendo o título estadual, e

os perdedores farão apenas 
uma partida para a disputa 
do terceiro e quarto lugar. 
Falta apenas a APV marcar 
as datas e locais das partidas.

Para a partida de ama
nhã, o técnico e professor 
D ouglas C oneglian vai 
contar com todos os seus 
comandados e, segundo ele, 
só interessa a vitória.

“Vamos buscar a cada 
ponto a vitória. A ideia é 
conquistar o 8° título esta
dual juvenil. Nossa equipe 
tem treinado muito bem e 
tenho certeza que faremos 
uma ótima partida nesta se
mifinal”, diz.

A Equipe do Sempre 
Vôlei Lençóis é gerencia 
pela AAVLP (Associação

dos Amigos do Voleibol de 
Lençóis Paulista) com uma 
forte parceria entre a Prefei

tura Municipal de Lençóis 
Paulista e empresas privadas 
da cidade.
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CULTURA
DJ agudense conta sua trajetória 
com a música eletrônica
Idealizador do Projeto "Green Beat", Leonardo Almeida Camargo sonha em 
ser reconhecido através de sua dedicação e trabalho

Elder Ibanhez

O Projeto “Encontro 
de DJs”, realizado em Agu
dos no mês de julho deste 
ano, reuniu diversos profis
sionais que trabalham com a 
vertente da música eletrônica.

E foi através do en
contro, que o Notícias de 
Lençóis teve contato com 
o DJ agudense Leonardo 
Almeida Camargo.

O jovem, de apenas 19 
anos de idade, é idealizador 
do projeto “Green Beat” e 
desde os nove anos come
çou a despertar interesse pelo 
gênero musical. “Conheci a 
música eletrônica através de 
uma dança. Por influência e 
incentivo de amigos e fami
liares, decidi tocar e com
partilhar minhas produções”.

O DJ revela que devi
do a sua condição financeira, 
não teve a oportunidade de

fazer cursos na área.
Foi com ajuda da In

ternet e de amigos também 
DJs, que ele aprendeu as téc
nicas básicas de mixagem. 
“Na Internet, busquei me 
aperfeiçoar com os tutoriais 
disponíveis. Sempre digo 
que na rede podemos en
contrar muitas informações 
úteis”, diz,

Dedicado e em pe
nhado, Leo Almeida segue 
a vertente do “Bass Garage” 
e “Tech House”.

Sua primeira apresen
tação foi em uma festa de
nominada “Tetris Open Air”. 
“Muitos acabam banalizan
do as festas que envolvem a 
música eletrônica por causa 
do uso de drogas, principal
mente a mídia. Diversos DJs 
e produtores ganham a vida 
na área, ou seja, precisamos 
dos eventos para realização 
do nosso trabalho. A verdade 
é que as drogas podem ser

encontradas em todos os lu
gares, não somente em uma 
festa eletrônica”, explica.

Com muitos sonhos 
pela írente, o agudense res
salta que seu maior desejo é 
trilhar uma carreira de suces
so. “Espero um dia ser reco

nhecido pelo meu trabalho 
sem desmerecer ninguém. 
Quero através do meu esforço 
e dedicação chegar ao meu 
objetivo, pois tudo que vem 
fácil vai fácil. Mesmo demo
rando, que seja merecido”.

Artistas do meio como

DJ Leo Almeida seg^ue as vertentes do 
**Bass Garage** e **Tech House**
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Com apenas 19 anos, ele já  pretende 
se profissionalizar na área
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Vintage Culture, Gabe, Mar
celo V.O.R., Nicolau Mari
nho, Tough Art, Van Brauer, 
33HZ, Honkie, Amine Edg 
& Dance, entre outros, são as 
principais influências do DJ 
Leo Almeida. “Apesar das 
minhas admirações, tento ser 
original e me diferenciar”, 
acrescenta.

E é com muita luta e 
trabalho que o jovem DJ pre
tende continuar escrevendo 
sua história. “Futuramente 
quero me profissionalizar 
em produção musical na 
AIMEC, mesmo sendo um 
curso caro para minha atual 
condição financeira”.

Para aqueles que qui
serem conhecer melhor o tra

balho do DJ Leo Almeida e 
alguns de seus sets musicais, 
basta acessar o endereço ele
trônico: www.soundcloud, 
com/greenbeatofficial.

“Meu conselho para 
quem quer seguir este ca
minho é fazer com gosto e 
paixão, pois ao contrário, 
será apenas um ‘hooby’. Se 
falarem que não é possível 
conseguir, lute e mostre que 
sendo forte e guerreiro há 
espaço para todos, assim 
como no céu existe espaço 
para mais de uma estrela bri
lhar. Batalhe, lute, sonhe, 
e o principal de tudo, seja 
muito humilde. Sem humil
dade não se conquista nada”, 
finaliza o DJ.

Peça “Amém” atraçao
tieste fim de semana
Da redação

Amanhã, 6, a partir 
das 21 h, acontece na Casa da 
Cultura de Lençóis Paulista, 
a encenação do espetáculo 
“Amém”.

A peça trata de forma 
muito perceptiva, aprofun
dada, bem pesquisada e até 
com certo humor, as dificul
dades que as religiões podem 
trazer para as pessoas LGBT.

O drama cômico é 
a viagem psicodélica pelo 
verso de Clara, uma cria

tura que se apresenta como 
fundadora de uma nova e
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promissora igreja.
Em suas reflexões, ela 

ironiza o fúndamentalismo 
religioso e a hipocrisia hu
mana, responsáveis pela ru
ína de sua família.

Identidade, diversida
de, preconceito, intolerância 
e hipocrisia sãos os fios con
dutores do trabalho.

O espetáculo estreou 
em agosto deste ano, depois 
de aproximadamente doze 
meses de processo, contando 
com a direção do próprio 
autor-intérprete, Laerte Jú
nior, e de Alexandre Me- 
linsky, que também assina 
a iluminação.
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Espetáculo trata de assuntos como 
diversidade, preconceito e intolerância

A peça já  possui em 
seu currículo os prêmios de 
“Melhor Espetáculo”, “Me
lhor A tof\ "Melhor Direção", 
"Melhor Figurino" e "Melhor 
Cenografia", conquistados 
em festivais de teatro pelo 
Estado de São Paulo.

Serviço

Peça “Amém 
Data: 6 de dezembro 
(sábado)
Sessão: 21h
Local: Casa da Cultura
Reservas: (14) 3263-6525

Alunos do teatro rompem 
barreiras do individualismo
Da redação

Atualmente, o mun
do vive uma era que “lou
va” a tecnologia. A faci
lidade de comunicação 
gerada pela Internet, por 
exemplo, fez dessa mídia 
uma grande “companheira” 
do cotidiano, no trabalho, e 
mesmo nas horas de lazer.

Um dos mais visí
veis avanços desse “boom” 
tecnológico é o celular. 
Tornou-se imperativo o 
uso desse aparelho em 
sociedade, e em diversas 
ocasiões vemos, principal
mente, jovens “grudados” 
no telefone.

Sem dúvida, a tec
nologia trouxe muitas van
tagens. Mas a era “ciber” 
também pode ser um ca
minho para que o contato 
humano não seja mais tão 
essencial.

A comunicação a 
longa distância sem fazer 
muito esforço se tomou 
algo comum. Contudo, a 
presença pessoal, o contato, 
a relação humana acabou 
ficando em segundo plano.

Seguindo esse con
texto, uma das artes que 
tem se preocupado em rees-
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tabelecer o contato humano 
é o teatro. “O teatro sempre 
esteve ligado, naturalmen
te, à formação humana. E 
nessa era em que vivemos, 
reforça-se mais ainda este 
papel, de quebrar as barreiras 
tecnológicas e reestabelecer 
o contato entre as pessoas”, 
destaca o diretor de teatro 
Thiago Neves, que coorde
na o Curso Livre de Teatro 
Paulo Neves em Bauru.

Formação

M as a fo rm ação  
humana do indivíduo no 
teatro, tam bém  depende 
de uma boa formação com 
respaldo teórico.

Para garantir o contato 
com 0 público, a conexão

entre pessoas, é preciso es
tudar. “O ator tem que estar 
comprometido com a teoria. 
Antes de subir no palco, ele 
tem que conhecer as escolas 
de teatro, os autores clássi
cos. Ele só vai saber o que 
fazer no palco e por que 
fazer se souber tudo isso”, 
salienta Paulo Neves, diretor 
e professor teatral.

Pâra o aprendiz de 
ator, Pedro Furtado, o teatro 
acumulâ bastante material 
de estudos, de valor histó
rico, artístico e científico. 
“Por ser uma das artes mais 
antigas, pré-histórica, existe 
muito material a respeito”, 
enfatiza. “Tão importante 
como atuar e contracenar é 
estudar. Prática e teoria es
tão relacionadas”, conclui.

“Aladdin” é tema de espetáculo de dança em Botucatu
Da redação

De 11 a 14 de dezem
bro, o Teatro Municipal de 
Botucatu recebe a 42‘ apre
sentação do tradicional espe
táculo de dança da Academia 
Suely.

Por manter a tradição 
em apresentar grandes espetá
culos a cada ano, o numero de 
espectadores tem aumentado 
consideravelmente e, neste 
ano, as apresentações serão 
realizadas em quatro dias, 
sempre com início às 20h.

Os ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria 
do teatro de segunda a sexta, 
das 13h às 19h.

O Espetáculo

Grandes clássicos do 
cinema mundial já  foram 
apresentados nesses mais 
de 35 anos de atividade da

Academia Suely de dança.
Este ano o tema é 

“Aladdin”. Trata-se de um 
filme norte-americano de 
1992 do gênero musical, 
produzido pela Walt Disney.

Baseado no tradicio
nal conto árabe “Aladim e 
a Lâmpada Maravilhosa”, 
contido em “As Mil e Uma 
Noites”, o Sultão de Agra- 
bah, está tentando recuperar 
uma lâmpada mágica, con
tendo um gênio, que está 
localizada na Caverna das 
Maravilhas.

Surge então na histó
ria, um jovem de rua cha
mado Aladdin. Ele e seu 
macaco de estimação Abu, 
embarcam em uma aventura 
para proteger a lâmpada.

“Escolhemos Aladdin 
por ser um clássico da Dis
ney com uma das mais belas 
trilhas sonoras, e pelos desa
fios que o tema apresentava”, 
analisa a diretora artística do

.1

Elenco conta com a 
participação de 100 pessoas

espetáculo, Natalia Barros.
Para a concepção  

dos cenários, foram con
tratados dois artistas: um 
especialista em desenhos e 
animações e outro em pin
tura em tecido. “Desenvol
vemos os cenários a partir

de várias conversas sobre o 
tema do filme. O Elenco é 
composto por 100 pessoas, 
o que torna o espetáculo 
rico em detalhes. A ma
gia da dança vai contagiar 
imensamente o público” , 
completa Natalia.

Serviço

Espetáculo de dança da 
Academia Suely (Aladdin) 
Data: 11 a 14 de dezembro 
Local: Teatro Municipal de 
Botucatu
Classificação: Livre

Duração: lh45 
Gênero: Espetáculo de 
Dança
Pontos de venda: Bilheteria 
do Teatro (das 13h às 19h) 
Ingressos: Meia: R$ 15,00 
Unimed ou Uniodonto: R$ 
20,00 I Inteira: R$ 30,00

http://www.soundcloud
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CLASSIFICADOS
NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

I

O PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE 
EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO (2 Vagas) 
AJUDANTE DE TAPECEIRO 
(vaga masculina, nSo exige 
experiência)
ARQUITETA (feminina c/ 
experiência na área) 
ATENDENTE DE BALCAO 
(sorveteria, disponibilidade 
de horário)
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
BORRACHEIRO 
CALDEIREIRO 
CORRETOR DE IMÓVEIS 
CASEIRO - (casal sem filhos c/ 
experiência comprovada) 
COZINHEIRA • 2 VAGAS (Res
taurante)
DESOSSADOR (Disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de SAo Carlos-SP)
ELETRICISTA (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
EMPREGADA DOMÉSTICA (c/ 
experiência)
ENCANADOR
FRENTISTA/CAIXA (vaga mas
culina, c/ experiência) 
GARÇOM (disponibilidade de 
horário)
GARÇONETE
INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TV
LINHA DE PRODUÇAO (Fri
gorífico - Salário R$935,20 + 
benefícios, Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalhar em 
6auru-SP)
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO (frigorífico c/ disponibi
lidade de horário)
MECÂNICO DE MOTOR à 
DIESEL/MOLEJEIRO 
MONTADOR DE MÓVEIS 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
ENTREGADOR (CNH C, com 
experiência)
OPERADOR DE CAIXA (Res
taurante)

OPERADOR DE CALDEIRA 
PILOTO DE AERONAVE NÃO 
TRIPULADA (s/ experiência) 
PADEIRO 
PIZZAIOLO
PERSONALTREANNING 
(formação em Ed. Física com
pleta - s/ experiência) 
PORTEIRO (s/ experiência, 
masculino)
RECEPCIONISTA (exclusivo 
para pessoa com deficiência) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
(Maiores de 16 anos - Turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru - 
SP)
SERVIÇOS GERAIS (jardina
gem, plantio de gramas - $/ 
experiência)
SERVIÇOS GERAIS (instalação 
de purificadores d’água) 
SERVIÇOS GERAIS (Caseiro - 
Homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
(c/experiência, curso técnico) 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (s/ 
experiência, curso técnico 
completo)
VENDEDOR EXTERNO (loja de 
tintas)
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 publi
citários em uma revista local) 
VENDEDOR (vendas Internas 
de TV por assinatura) 
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

A partir de dezembro, a Porto Seguro começa 
a oferecer descontos de S% a 10% em seguros 
residenciais, de condomínio e empresariais para 
quem comprovar iniciativas que ajudam a econo
mizar água

Economia de água também vai 
garantir desconto no seguro

A Porto Seguro também vai incentivar o con
sumo consciente de água, a fim de colaborar com 
as iniciativas para se evitar o agravamento da crise 
hídrica que atinge diversas cidades do país.

A partir de dezembro, a empresa oferecerá 
descontos na contratação ou renovação de seguros 
residenciais, empresariais e de condomínios.

Para aproveitar o t>eneffcio, o segurado terá 
que comprovar a adoção de medidas que resultem 
em economia de água.

Para seguros residenciais, o desconto será 
de 10%. Já os condomínios e empresas terão uma 
redução de 5% no valor do seguro.

Para garantir a vantagem, será necessário 
comprovar economia igual ou superior a 20% em 
relação ao consumo médio mensal de água no 
imóvel, informando no momento da contratação ou 
renovação o número de instalação fornecido pela 
empresa de abastecimento da região (disponível 
na conta de água) e o CPF/CNPJ do titular da conta.

Para Edson Frizzarím, diretor de Ramos Ele
mentares da Porto Seguro, o benefício pode desper
tar mais pessoas e empresas a encontrarformas de 
preservar esse bem indispensável à vida humana.

"Seja com iniciativas simples e amplamente 
conhecidas, seja com o uso de recursos mais ela
borados, o importante é participar desse esforço 
coletivo para poupar água e garantir o abastecimento 
em meio à estiagem", explica.

O benefício da Porto Seguro é válido para 
todo o país e abrange os produtos: Porto Seguro 
Residência - Habitual, Veraneio e Premium; Porto 
Seguro Condomínio; e Porto Seguro Academias, 
Bares e Restaurantes, Ofnicas e Consultórios, Em
presa, Escolas, Estética e Beleza, Pet Shop e Clínica 
Veterinária.

Vagos válidas de acordo com o  prazo determ inado pelo em pregador 
Pjra cjdastrampnto no sistema através do PAT, basta comparecer portando' 
RG. CPf. Cartetra de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(p.tr.i quem possuir) Informações: (14) 3263-2300 Ramal 2 ou no PAI
RuJ Cet. Joaquim Gabriel. 11 - Centro

CARROS/MOTOS

Courier U  1998Gpn- 
ta biiico - PS vekukMa

•fone (14) 3264-3033

VENDE-SE

OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO

Casa no Açaí I, 3 dorm, 
sala, coz, e wc, murado, 

portão correr

Tel: (14) 99889-8006

Empresa no segmento de construção civil está com as 
seguintes vagas em aberto para a cidade de

Pederneiras:

ENGENHEIRO CIVIL, ADMINISTRATIVO DE 
OBRAS, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO E CARPINTEIR
I

Todas as Vagas com experiência comprovada.

Interessados, comparecer no PAT de Pederneiras no 
dia 09/12/2014 ou no PAT de Lençóis Paulista no dia

11/Í2/2014, munidos de currículo, 
documehtos pessoais e carteira de trabalho.

Vende-«c Psnty tno
94, cor bordó, 1.8, Ál
cool orlglntl. com di
reção, trtva, alarme e 
rodas originais. Impe- 
cávcll IVatar Fernando: 
(14) 99797-4840

Courier mod 2001 
1.6L protetor de ca- 
samba, lona maritima, 
som 0 ^3  - vendo ou 
troco por moto Honda. 
Fones: (14) 3Z64 4343 
ou 9791328S

VENDE-SE

P m a  Kombi 95 - R$ 5.000,00 
Adcftlp - Rua Pernambuco, 

333 id . cruzeiro 
Horário comercial

Ttl: (14) 3264-9700

Horário: Das 9h às 18h 
Local: Espaço Cultural Cidade do Livro

VENDE-SE

Terreno no Grajaú, 
250 metros, plaino, 

quitado^
R$ 78 mil

Tel: (14) 982274510

Fox 1.6 4P plus 2005 
flez prata completo • 
FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

Golf sportline 2.0 2011 
Fiex preto completo - 
FS veículos • fone 
(14)3264-3033

Vectra gb 2.0 1994 G 
azul completo - FS veí
culos-FU ) 3264-3033

Celta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/aUrme - FS veícu
los-íbne(U) 3264-3033

Uno mille way 2008 
branco entr R$ 
3.000.00 48X R$
499,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Couner 1.4 1998 G 
prata direçáo/vidro/ 
trava • FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Biz 125 flex 2013 / biz 
100 - 2013 /fui 125 
2013 / fan 150 fle i 

2013 / titan 150 ex flex 
2013/lcad 110-2013/ 
cb 300r 2013 / x rt  300 
20)3/ bros 150 Ílex 
2013 - pagan motos 
fone: 3264-4345

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

S-IO 2.5 Cab. Dupla -  
1999 -  djesd -  azul - 
(14) 32643033 '

Psicóloga C lín ica
Pós-graduação pela FM USP em Sexualidade Hum ana e especialização

em  Pânico e Depressão

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

Convênios: Grupo LW ART/ Funerária Pân ico/ 
Funerária São Francisco /  Associação dos Servidores Públicos

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

#violenciaeviolência
DENUNCIE 180
C t n t r i l  d #  g t e n d i m e n l o  á m u l h e r

KK
d'

\ %
violência donii.stiCc
violência física
violência psicológica

violência sexual 
■‘.sédio moral

Gallól6V1998gbran- 
co bâiko • FS vcícuIm  

ione (14) 3264-3033

Palio &re 2007 flex 
preto completo - FS 
vekulo* - fone (14) 
3264-3033

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

} CooM dio m a k j o rn e laR
.... . • lAlm«ld.

m « ri«  p fâ

G<á 1.0 4P 2000 g dou
rado direçh>Mdro/trav8 
completo e Fox 1.0 4P 
2005 flex preto vldio/ 
trava/^anne FS vckulot 
fone (14) 3264-3033

íiI3K15í Ford 2004

O que é belo.
Encanta.
O que é folo,
(ài vezes) espanta!

Nio se olha, com tanto zelo 
Para o sofrimento alheio...
As marcas no corpo de outrem. 
Nio lhe doem...
Nio lhe afetam,
Pois nio foi sua foce que 
acertaram...

O Belo
Carlos Henrique Marques

Uma pessoa 
marcada pela violênda 
Em seu corpo.
Leva na alma. 
marcas 
Que jamais 
Poderemos ver.

Por isso se cala,
Se esconde...
O agressor 
Nio mora longe,
As vezes
Até dorme na mesma cama...

Leva dentro de si.
Marcas piores que.
As da pele.
Que nio se consegue eKonder.

Nio há quem foça 
(Quando nio quer) folar. 
Mas nio pode haver
Quem cale.
Os que querem, e podem ̂ udar.

RS3.S00,(X> De entra
da 4 48 parcelu fi
xas de R$420,00 com 
tranfercncla grátis • 
(14) 3264-1613

Honda bit clOO 2002 - 
R$1.200,(K) De entrada 
4 36 parcelas foras de 
RI 122,00 com tran- 
fcrrnda grátis • (14) 
3264-1613

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca trava/alarme - 
PS vdculos • fone 
(14) 3264-3033

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

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 cômodos 

ou kit para alugar direto com 

o dono Falar com Gradele

Tel: (14) 99769-1093

Construção
isamixtrading@yahoo.com.br

SERVIÇOS

Manicurr e pedkure 
Eliana Atende i  domi
cílio Contato pelo tele
fone: (14) 99887-7272

Serviço de limpeza 
para escritório ou lo
cais comerciais. Te
lefone para contato: 
()4)32M-1869 ou(l4) 
99677-6859

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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Trailer de “Star Wars: O Despertar da
Força” é o mais visto do ano

Nada menos que 58.2 milhões de pessoas viram o primeiro 
tra iler do novo film e de Star Wars desde sexta-feira, dia 28 
de novembro. Assim , o recorde anterior, que era de Os V in
gadores; A Era de Ultron, com 50.6 milhões de visualizações 
em uma sem ana, foi totalm ente batido. Segundo o site Zefr, 
0 tra iler pode ser o mais visto de todos os tempos dentro de 
alguns dias. Sua estreia é em dezembro de 2015

Internado, guitarrista do AC/DC dava 
sinais de demência desde 2008
Internado em uma casa de repouso em Sydney, na Austrália, o 
guitarrista doAC/DC MalcoIm Young já demonstrava sinais de 
demência quando a banda estava trabalhando em seu álbum 
de 2008, "Black Ice". "Quando estávamos escrevendo músicas 
juntos, eu e ele, era perceptível", contou Angus Young, irmão de 
MalcoIm, em um programa de TV australiano. Em abril, a banda 
anunciou que o músico de 61 anos sofria uma doença séria e, por 
isso, não participaria da gravação do álbum "Rock or Bust", lançado 
na semana passada. Sobrinho de Angus e MalcoIm, Steve Young 
substituiu o guitarrista na gravação do último disco e também 
ocupará a posição do tio na turnê mundial em 2015.
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Vocalista do Creed passou três dias em
clínica psiquiátrica, diz site

Scott Stapp, vocalista do Creed, passou três dias em uma 
clínica psiquiátrica neste m ês. De acordo com o site espe
cializado em celebridades TM 2, Scott foi internado após ser 
encontrado aparentem ente alcoolizado por policiais. No dia 
13 de novembro, policiais encontraram  o cantor à beira de 
uma estrada, segundo um relatório da polícia do condado de 
M adison, na Flórida. Na ocasião, Scott apresentava sinais de 
embriaguez e estava incoerente, falando que alguém estava 
tentando envenená-lo . A polícia então o colocou em uma 
clínica psiquiátrica por 72 horas.

f

Reflexão da Semana
"Jam ais o lhei para trá s . Nunca tive  tem po e sem pre me pareceu m uito

perigoso. O lhar para trás é rê faxar a v ig ilância"
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f  HORIZONTAIS

1. Incendiar; queínnar (em inglês). (4)
4. Ato de drenar. (8)
8. Nome genérico de vários instrumentos musicais 
que fazem barulho quando agitados. (8)
9. Letra do alfabeto grego que corresponde ao nosso 
1.(4)
10. Pronome demonstrativo usado para pessoa ou 
coisa próxima daquela com quem ciamos (plural). (5)
11. Que tem zelo (feminino, plural). (7)
13. Matéria mineral dura e sólida (plural). (6)
15. Prediçâo baseada no voo ou no canto das aves. (6) 
17. Relativo a pelve. (7)
19. Poetas (em inglês). (5)
22. Grande confusão. (4)
23. Alojamentos que se destinavam à moradia dos 
escravos no Brasil. (8)
24. Próprio de quem chora (plural).. (8)
25. Relativo a boca. (4)

VERTICAIS

2. Estrutura composta por queratina presente 
na ponta dos dedos da maioria dos vertebrados 
terrestres (plural). (5)
3. Relativo a núcleo. (7)
4. Contração da preposição "de" com o pro- 
nome "ela". (4)
5. Desonerar, isentar. (8)
6. Casa de assistência social que abriga crianças 
abandonadas ou idosos desamparados. (5)
7. Arrancar. (7)
12. Doença mental (plural). (8)
14. Cílio (em inglês). (7)
16. Império____: Estado turco que existiu entre
1299 e 1922. (7)
18. Aquilo que ajuda a ver. (5)
20. Adorno que serve para prender os cabe
los. (5)
21. Aquilo que sobrecarrega. (4)

M k h e l R a m a lh o TIRINHA DA SEMANA e  s t ra  n  h  a  n  o  It a . b k > (sp o t. CO m

Horoscopo da Semana
de OS/11 a 12/12

Áries
d e  2 1 /0 3  a 2 0 /0 4

O momento é positivo para se 
alinhar com novas perspectivas 
e projetos, investindo em co
nhecimento e abrindo-se a uma 
nova mentalidade. Expansão é 
a palavra-chave, mas é preciso 
também desapego e inovação.

^ Leão
2 2 /0 7  a 2 2 /0 8

A fase atual enfatiza a vida amo
rosa dos leoninos e uma atitude 
mais confiante em relação aos 
seus sentimentos e potenciais. 
Deve haver cuidado com exa
geros. Mas tende a ser uma 
semana muito positiva.

Sagitário 
d e  2 2 /1 1  à  2 1 /1 2

Uma bela semana aos sagitaria- 
nos, que sentem mais Intensa- 
mente a chegada de uma nova 
etapa de vida, onde tendem a 
agir com mais confiança e ale
gria. E isso pode atrair novas 
oportunidades de desenvolvi
mento. i

i
t.

Touro
d e  2 1 /0 4  a  2 0 /0 5

A fase atual é importante para 
você reconhecer o que falta li
berar e libertar, taurino. Emo
cionalmente e financeiramente 
0 período é muito importante. 
Uma transformadora e interes
sante semana.

Virgem
d e  2 3 /0 8  a  2 2 /0 9

Você está refletindo sobre o seu 
histórico familiar e emocional. 
Olhando para o passado, tem 
melhores condições de com
preender 0 que acontece no 
presente. Mas é hora de se vol
tar ao futuro, ao novo ano que 
se aproxima. Abra-se a novos 
horizontes.

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

Fase de reflexões, em que o 
mais importante é o que está 
ocorrendo dentro de você. Bom 
momento para leituras e cursos 
que estimulem o seu autoco- 
nhecimento e evolução mental, 
emocional e espiritual.

O momento é de se abrir a novas 
perspectivas nos relacionamen
tos, reinventar as relações exis
tentes e conhecer gente nova. 
As qualidades que você aprecia 
nos outros desenvolva em si. 
Fase de inovações.

O momento é favorável para es
tudar, ler, viajar e agir com mais 
desprendimento e liberdade. 
Novos ares sopram e trazem 
interessantes possibilidades. 
Seu regente Vênus faz aspectos 
positivos esta semana e você 
tende a se sentir confiante.

Abra-se a novos contatos, às 
amizades, à participação em 
grupos e a projetos que envol
vem outras pessoas, aquarlano. 
Você é um ser de vanguarda e 
sente intuitivamente os rumos 
do novo ano que está chegando.

y

Câncer
d e  2 1 /0 6  a 2 1 /0 7

O momento é oportuno para 
investir em conhecimento, via
gens e expansão relacionada ao 
trabalho. Também é favorável 
para se libertar de velhas pautas 
de comportamento, completa
mente ultrapassadas. Mudan
ças nos relacionamentos e na 
carreira.

*  Escorpião 
^ l ^ d e  2 3 /1 0  a  2 1 /1 1

Fase importante para expressar 
seus potenciais com confiança, 
obtendo bons resultados finan
ceiros e se sentindo valorizado. 
Você está desenvolvendo novos 
valores e prioridades e para isso 
conta com recursos internos 
poderosos.

Peixes
4̂ d e  2 0 /0 2  a  2 0 /0 3

A fase prioriza o seu desenvol
vimento profissional e rnental, 
com boas possibilidades de ex
pansão, pisciano. Hora de acre
ditar mais em si e nos sinais que 
são abundantes e revelam que 
você pode ir mais longe.
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Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABAIHO
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

Nesta sem ana o Estilo Lençóis homenageou 
o estudante e DJ, Erico Agnello, que acabou de 
se form ar no Ensino M édio.

Agora, Erico pretende seguir sua carreira com 
a m úsica eletrônica e se profissionalizar na área.

E o Natal está chegando com tudo . Para 
celebrar essa data m ais do que especial, a Cfntia 
Fotografias preparou uma sessão de fotos sen
sacional.

A  pequena Jú lia de apenas sete meses dei
xou todos de boa aberta com tam anha sim patia.

Já a linda M anoela de oito m eses, posou 
sorridente para a foto que com certeza vai fazer 
m uito sucesso.

E os trigêm eos Eduardo, João Miguel e Fer
nando esbanjaram  o verdadeiro espírito do Natal 
que une fam ílias em todos os lugares do mundo.
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