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Setor sucroenergetico reage a crise
Em Lençóis Paulista, crise não se agravou e especialista aponta resultado positivo na safra 2013/14 através de algumas estratégias

Há dois meses, o só
cio e diretor da MBF Agri- 
business. Marcos Françóia, 
apontou um dado alarmante 
para o setor produtor de açú
car, etanol e energia do país.

Com uma dívida que 
chega a R$ 60 milhões e 
atinge mais de 67 usinas, 
“o setor sucroenégético pre
cisaria de um novo Progra
ma Especial de Saneamento 
de Ativos (Pesa) e até 20 
anos para ser restabelecido”.

O Notícias de Lençóis 
buscou informações para en
tender como Lençóis tem se 
posicionado em meio à crise.
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Papo no Jornal
conversa com 
Atila e Rosi

N esta  sem ana , o 
“Papo no Jornal” entre
vistou dois nomes conhe
cidos em todo o Brasil.

São artistas que ao 
longo dos anos conquista
ram o carinho do público e 
o respeito em um mercado 
que nem sempre abre espa
ço para novos profissionais.

O casal Átila e Rosi 
são personalidades que fi
zeram história ao longo de 
uma carreira desafiadora.
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De acordo com o grupo sucroalcooleiro Zilor, a empresa 
conseguiu driblar o mau momento do açúcar e do etanol

AAVLP
apresenta 
relatório final

Neste final de ano, 
Lençóis Paulista não podería 
receber um presente melhor: 
o Relatório Final de 2014 da 
Associação dos Amigos do 
Voleibol de Lençóis Paulis
ta (AAVLP) apontou 1033 
pessoas entre 8 e 80 anos 
praticando regularmente as 
aulas e treinamentos propor
cionados pela organização.

São dados do último 
senso oficial, que aponta 
5,1% dos quase 62 mil ha
bitantes de Lençóis Paulista 
envolvidos com o voleibol, 
direta ou indiretamente.

E foi com imenso or
gulho que o presidente da 
AAVLP, José Fernandes Co- 
neglian, acompanhado pelo 
coordenador geral do “Sem
pre Vôlei Lençóis”, professor 
Douglas Coneglian entrega
ram o Relatório Final de 2014.
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Padre Joõo Amâncio da Costa Novaes em 1977, 
abençoando o então recém-inaugurado Plenário

Livro contendo
história do Legislativo 

I lençoense é lançado
Está marcado para 

hoje, 12, a sessão solene 
para o lançamento do livro 
“Câmara Municipal de Len
çóis Paulista - 1886-2014”.

A obra conta a histó
ria do Legislativo lenço
ense desde seus primeiros 
dias de funcionamento, na 
segunda metade do sécu
lo 19, até os dias de hoje.

O evento está pre
visto para às 19h30, no

Plenário “Mário Trecenti”.
D e se n v o lv id o  ao 

longo de todo o segun
do sem estre de 2014, o 
livro relem bra a estrutu
ra, atuação e debates da 
Câmara ainda no século 
19 e prim eiras décadas 
do século 20, até o fecha
m ento dos leg is la tiv o s 
em todo o país, no Estado 
Novo de Getúlio Vargas.
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Bauru Shopping
divulga horário estendido
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Tempo
Hoje
máxima 30- 
míníma 20® V
SSol com muitas nuvens. Panca
das de chuva à tarde e à noite.

CarnafacuI 2014 
recebe Cristiano 
Araújo
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Espetáculo traz o melhor do tango 
para Botucatu e região Pág os
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OPINIÃO
Artigo

Vllma Borges

Viajar é preciso...faz bem para o corpo e para a mente

Sempre gostei de viajar, 
mas confesso que nos últimos 
dez anos de minha vida, tenho 
viajado constantemente.

Algumas viagens a pas
seio, outras mesclando traba
lho de imprensa e turismo.

A verdade é que uma 
vez na estrada, ou no céu, a 
expectativa de encontrar o 
"novo" material, espiritual e 
humano, me fascina.

Arrumar a mala já é um 
exercício e tanto. Cada destino 
exige itens específicos, confor
me o roteiro e as condições 
climáticas.

O importante é man
ter o bom astral e vibrar com 
a arrumação. Roupas leves, 
esportes, sociais, de banho, 
de festa, chinelo, sapatilhas, 
botas, scarpins, enfim, tem 
que separar tudo na cama, 
antes de colocar na mala, para 
que nada falte ou sobre.

Apesar do trabalho, 
acaba sendo divertido seguir 
0 roteiro com seus devidos 
trajes e acessórios para usá- 
los por onde for passar ou 
permanecer por um período.

Após a chegada, após 
horas de estrada ou horas de 
voo, começam as novidades.

O simples fato de estar 
em outras terras, às vezes, 
com outras línguas, outros 
costumes, nos torna uma pes
soa com mais conhecimento.

Toda viagem acrescen
ta alguma coisa em nossas 
vidas. Podemos até ensinar 
algo, mas em geral trazemos 
na bagagem muito conheci
mento, muitas lembranças, 
que nos habilita a ter muitas

histórias para contar.
Este ano de 2014, acho 

que bati todos os recordes. 
Passei a virada do ano em 
Blumenau, e aproveitei para 
conhecer todo o chamado 
"Vale Europeu", que é lindo!

Depois vieram o Leste 
Europeu, Florianópolis, Rio 
de Janeiro, Mogi das Cruzes, 
Catanduva, São Paulo, Gra- 
vatal. Laguna, Florianópolis 
novamente, Campo Grande, 
Bonito e Barra Grande/Ma- 
raú/Bahia.

Ufa! Deu trabalho, mas 
foi tudo muito gratificante.

Como jornalista traba
lha quase 24 horas por dia, 
posso afirmar que trabalhei, 
mas me aventurei no conhe
cimento como um todo, e a 
cada viagem, me considero 
uma pessoa melhor, recarre
gada de boas energias e com 
uma abrangente visão do 
mundo em todos os aspectos.

Seguem algumas ima
gens das viagens, elas falam 
por si!

www.vilmaborges.com.br
facebook.com/vbnewsbauru
vilmaborges@uol.com.br

Vilma é jornalista, colunista social e 
assessora d e^p fen sa  e eventos

«Ou

Colunista da Semana
De concorrentes a parceiros

Bruno Caetano é diretor superintendente do Sebrae-SP

Quando você pensa 
no concorrente, qual ideia 
lhe vem à mente? Que ele 
existe para disputar clientes 
com você, claro.

Afinal, todos querem 
sua fatia do bolo. Porém 
esta é uma visão limitada 
da realidade.

0  seu rival pode ser 
também o oposto disso, ou 
seja, um parceiro. Aliás, to
dos os envolvidos na cadeia 
do seu negócio podem ser 
verdadeiros aliados.

0  raciocín io  é sim 
ples; você, seu com peti
dor e as outras empresas 
do mesmo segmento - in
d ú stria , produtor rural, 
atacadista, varejista - têm 
interesses que se entrela
çam em algum ponto como 
tributação, legislação, ma
téria-prima, fornecedores, 
mercado, entre outros.

A ideia é colocar em 
prática o velho ditado de 
que "a união faz a força" e 
trabalharem juntos.

Esse agrupam ento  
pode ser formal, quando a 
associação assume a forma 
juríd ica de uma entidade 
constitu ída, ou inform al, 
quando se caracteriza por 
ações conjuntas apenas.

De qualquer forma.

existe um grupo batalhando 
pelos mesmos objetivos. 
Para a m icro e pequena 
empresa sign ifica ganhar 
musculatura para enfren
tar 0 mercado disputado 
também por médias e gran
des corporações, além de 
proporcionar uma m aior 
resistência em épocas tur
bulentas.

Ju n to s  têm  a in d a  
mais poder para reivindi
car benefícios para o setor 
perante o poder público.

Como exemplo, ima
gine um grupo de restau
rantes. Os proprietários se 
reúnem para adqu irir os 
produtos com que prepa
ram seus pratos.

Assim  compram em 
maior quantidade e podem 
barganhar melhores preços 
e condições de pagamento 
do que individualmente.

0  Sebrae-SP é entu
siasta de iniciativas cole
tivas e tem no Projeto Em
preender uma abrangente 
atuação nesse sentido.

Nele, são form ados 
grupos de empresários de 
um mesmo segmento que 
se reúnem regularm ente 
para buscar soluções em 
comum.

Atualmente, cerca de

1,7 mil empresas partici
pam em mais de 130 núcle
os setoriais e contam com 
o apoio de 23 Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP.

Como resultado, os 
empreendimentos já regis
tram ganho de competitivi
dade, melhoria de proces
sos e de gestão e aumento 
de faturamento.

0  dono de uma micro 
ou pequena empresa tem 
sempre que estar atento às 
oportunidades e trabalhar 
em conjunto é uma delas. 
Considere essa possibilida
de e bons negócios.

0  Sebrae-SP é uma 
entidade que tem em seu 
conselho administrativo re
presentantes da iniciativa 
privada e do setor público.

Essa composição visa 
s in to n izar as ações que 
buscam estimular e promo
ver as empresas de micro e 
pequeno porte com as po
líticas de desenvolvimento
economico e sociai.

Constitui-se portan
to, numa institu ição que 
prepara os m icro e pe
quenos em presários para 
o b terem  as c o n d iç õ e s  
necessárias para crescer 
e acompanhar o ritmo de 
uma economia competitiva.
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Michd Ranulho

A região de Lençóis 
Paulista há muitos anos é 
considerada um polo impor
tante na produção de açúcar, 
etanoi e energia.

Imensos canaviais 
demonstram a riqueza e o 
capital que gira em tomo 
das empresas do setor su- 
croenergético.

Mas algumas notí
cias recentes preocuparam 
aqueles que acompanham 
o desenvolvimento das em
presas do ramo.

O Notícias de Len
çóis evidenciou as informa
ções apontadas pelo sócio 
e diretor da MBF Agribu- 
siness, Marcos Françóia, 
que alertou para a crise que 
atinge o setor.

Segundo ele, as em
presas precisariam de um 
novo Programa Especial 
de Saneamento de Ativos

(Pesa) e até 20 anos para 
serem restabelecidas.

Outro dado alarman
te é que mais de 67 usinas 
estão em recuperação ju 
dicial, sendo que 38 estão 
no localizadas no Sudeste 
do Brasil.

Um cenário que pre
ocupa, mas que de acordo 
com especialistas, não atin
giu o município de Lençóis.

Também íàlamos sobre 
0 lançamento do livro “Câma
ra Municipal de Lençóis Pau
lista- 1886-2014*', contando a 
história do Legislativo.

São h istó rias que 
evidenciam a trajetória de 
vários anos de muito traba
lho e compromisso com a 
população.

A obra busca relem
brar a atuação da Câmara 
ainda no século 19, quando 
o país passava por grandes

momentos políticos.
Um exemplar para 

gravar na memória dos 
eternos cidadãos lençoen- 
ses nomes de pessoas que 
trouxeram tantos benefícios 
para a cidade por meio de 
seus mandatos ou serviços.

Confira ainda: Papo 
no Jornal conversa nesta 
semana com os ilusionis
tas Atila e Rosi; Projeto 
Ascana e Dupont mobiliza 
1,673 alunos em três cida
des; SAAE recebe visita 
de técnicos de PenápoÜv. 
“Sempre Vôlei Lençòi^; 
comemora diversas 
quistas; Espetáculo ‘Uma 
Noite de Tango” é atr  ̂ lo  
em Botucatu; Baun> Sho
pping estende horário de 
atendimento ao público; 
Cristiano Araújo vai agitar 
o Camafaeul 2014 e muito 
mais. Boa leitura!

. . f í ^

Brasil em FOCO Fonte: Aeêncía Brasil

Campanha é lançada para estimular consumo do audiovisual

Já está sendo veiculada 
nas emissoras de TV de 
sinal aberto a campanha 
publicitária “Audiovisual 
brasileiro. Grande como 
o Brasil”, lançada pela 
Agência Nacional do Cine

ma (Ancine). A campanha, 
que terá inserções também 
nos canais por assinatura, 
nas salas de cinema, no 
rádio, na mídia impressa 
e na internet, inclusive 
nas redes sociais, busca

incentivar o consumo d l^  
conteúdos audiovisuais 
brasileiros nas mais diver
sas telas. As mensagens 
terminam sempre com a 
frase “Assista, recomen
de, valorize o que é seu”.

Secretaria lança pesquisa de Indicadores em Direitos Humanos

A Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República divulgou on
tem, 11, a primeira publi
cação do Sistema Nacional

de Indicadores da área, que 
trata do direito humano ao 
trabalho. A pesquisa apre
senta onze indicadores que 
abordam temas diversos

como taxa de desemprego, 
formalização no emprego, 
situação de empregados 
domésticos, jornada de tra
balho e rendimento médio.

ti*

Mais de 38 mil presidiários participam do Enem deste ano

Mais de 38 mil presidiários e 
adolescentes internados parti
cipam do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Apli
cadas nesta semana, mais es
pecificamente nos dias 9 e 10

de dezembro, as provas in
cluem os candidatos que, por 
algum motivo, tiveram testes 
cancelados, como foi o caso 
dos que fizeram o exame na 
Escola das EXjnas, distrito de

Pitangui, na cidade de Extre- 
moz, região metropolitana 
de Natal, e Escola Estadual 
Eldah Bitton, em Manaus. 
Nas duas unidades, houve 
falta de energia elétrica.

Nobel da Paz é entregue à Malala e ao ativista

A adolescente paquista
nesa Malala Yousafzai e 
0 ativista indiano Kailash 
Satyarthi receberam nesta 
semana, em cerimônia em 
Oslo, o Prêmio Nobel da 
Paz. Eles foram conside

rados duas personalidades 
que simbolizam ‘"unidade” 
e “fraternidade” pelo pre
sidente do Comitê Nobel, 
Thorbjoem Jagland. “Uma 
jovem e um homem mais 
velho, uma paquistanesa

e um indiano, uma mu
çulmana e um hindu, os 
dois [são] símbolos daqui
lo que o mundo precisa: 
unidade e fraternidade 
entre as nações”, disse 
o presidente do comitê

CMO aprova relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Comissão Mista de Or
çamento do Congresso 
Nacional (CMO) aprovou 
nesta semana o relatório 
final ao projeto da Lei

de Diretrizes Orçamen
tárias (LDO) para o ano 
que vem. A LDO, que 
estabelece as diretrizes 
gerais para a elaboração

da proposta orçamentária, 
deveria ter sido votada 
no prim eiro  semestre 
deste ano, mas só hoje 
foi aprovada pela CMO.

http://www.vilmaborges.com.br
mailto:vilmaborges@uol.com.br
mailto:iomat@noticiasdelencois.com.br
http://www.notidasdeiencois.com.br


Lençóis administra 
bem crise da cana
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Consultor acredita que setor produtor de açúcar, etanol e 
energia do Brasil precisa de vários anos para se restabelecer

com AtilaeRosi
/

Da redação

Há dois meses, o sócio 
e diretor da MBF Agribusi- 
ness. Marcos Françóia, apon
tou um dado alarmante para 
o setor produtor de açúcar, 
etanol e energia do país.

Em matéria publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, 
o consultor explicou que com 
uma dívida que chega a R$ 60 
milhões e atinge mais de 67 
usinas, “o setor sucroenégético 
precisaria de um novo Progra
ma Especial de Saneamento 
de Ativos (Pesa) e até 20 anos 
para ser restabelecido”

Segundo Françóia, o 
governo precisa se mover 
para ajudar o setor. Das 67 
usinas em recuperação ju
dicial, 38 estão no Sudeste.

Ainda de acordo com 
o especialista, muitas em
presas agravaram a situação 
do setor por incompetência 
na gestão, e não necessaria
mente por um problema 
financeiro.

Françóia também res
salta que melhorar o preço 
'^s combustíveis, por exem- 

piO, não é uma salda muito 
viável, pois a política econô
mica nos próximos meses 
não trará boas perspectivas 
para o setor.

No mês passado, em 
entrevista para a Revista 
Safra, ele voltou a analisar 
empresas do setor sucroe- 
nergético e advertiu: “O se
tor como um todo, acumula 
dívida que correspondente a 
R$ 100 por tonelada de cana 
processada, o equivalente a 
praticamente uma safra in
teira, levando-se em conta a 
cotação atual da saca de açú
car. Uma tonelada de cana

produz em média 2,5 sacas 
de açúcar e cada saca atinge, 
hoje, em torno de R$ 45 (o 
que resulta em uma receita 
de R$ 112,50 por tonelada 
de cana moída)”.

O fato é que a região 
de Lençóis Paulista possui 
uma grande movimentação 
quando o assunto é a produ
ção de cana.

Muitas pessoas depen
dem do setor para subsisti
rem e a crise pode causar 
uma preocupação real.

O Notícias de Lençóis 
entrou em contato com a 
empresa lençoense Zilor e 
com a Ascana (Associação 
dos Plantadores de Cana do 
Medio Tietê) para esclarecer 
as questões que envolvem o 
setor no município.

As informações rece
bidas foram de que a crise 
citada anteriormente não 
atingiu a cidade.

Aos que acompanham 
o caso, em entrevista ao jor
nal Valor Econômico no dia 
23 de julho de 2014, o grupo 
sucroalcooleiro Zilor, que 
possui três usinas de cana- 
de-açúcar, afirmou que “con
seguiu driblar o mau m o
mento do açúcar e do etanol, 
e teve resultado positivo na 
safra 2013/14, encerrada no 
dia 31 de março de 2014”

A empresa explicou 
que utilizou de uma estra
tégia: aproveitou os preços 
recordes da energia no pri
meiro trimestre deste ano 
e ampliou os negócios com 
levedura de cana, obtendo 
lucro líquido de R$ 800 mil, 
e revertendo o prejuízo de R$ 
79 milhões da safra 2012/13.

Segundo o d ireto r 
de relações com acionistas 
e administrativo da Zilor,

José Carlos Morelli, a recei
ta líquida da Zilor cresceu 
2,7%, para R$ 1,534 bilhão, 
mesmo com o recuo de 28% 
no faturamento com açú
car, que recuou de R$ 660 
milhões em 2012/13 para 
R$ 473 milhões em 2013/14.

Já o gerente de conta
bilidade e tributos da em
presa, Moisés dos Santos 
Barbosa, disse que a variação 
cambial na última tempo
rada trouxe impacto para 
a dívida da empresa, 30% 
denominada cm dólar.

O endividamento lí
quido cresceu 5,1% ao fim 
do exercício 2013/14, para 
R$ 1,023 bilhão.

Ele com plem entou 
explicando que "o efeito da 
variação do câmbio foi de R$ 
48 milhões, sem efeito caixa, 
ou seja, em termos absolutos, 
aumentou o custo médio da 
dívida, de 6,15% ao ano para 
6,31%, no entanto, houve 
redução relativa, conside- 
rando-se que em 2013/14 
esse custo passou a 71% do 
CDLante 82% de 2012/13”.

Para o diretor presi
dente da Zilor, Antônio José 
Zillo, “a empresa sempre 
teve o foco no crescimento 
econômico sustentável e na 
necessidade de gerar valor 
para os acionistas. Sabemos 
identificar oportunidades e 
encontrar soluções para os 
desafios, mantendo a em
presa em um patamar com
petitivo, buâfiftado seu^re q 
aumento da produtividade 
e a eficiência na gestão de 
custos e nas operações”.

E diante da crise, que 
venha o próximo ano com 
boas notícias, principalmen
te para o setor sucroenergé- 
tico de Lençóis.

Zilor teve o resultado positivo  ■  

na safra 201 m  4
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‘‘Não seí...Se a vída é 

curta ou longa demaís 

pra nós, mas se! que

nada do que vivemos

tem sentido, se não

tocarmos o coraçao

das pessoas"
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Todo artista é um formador
de opinião"

_i

N esta sem ana, o 
“Papo no Jornal” entrevistou 
dois nomes conhecidos em 
todo o Brasil.

São artistas que ao 
longo dos anos conquista
ram o carinho do público e 
o respeito em um mercado 
que nem sempre abre espaço 
para novos profissionais.

O casal Atila e Rosi 
são personalidades que fi
zeram história ao longo de 
uma carreira desafiadora.

Natural de Bauru, 
Atila explica como costuma 
atuar ao lado de sua esposa 
e companheira de trabalho. 
“Trabalhamos em várias 
frentes. Primeiro fazemos 
treinamentos em empresas 
através de palestras show 
comportamentais. Temos 
cinco livros editados na área 
coorporativa motivacional. 
Também realizamos espetá
culos grandiosos de ilusio
nismo com o ‘Mega Ma^c 
Show’ cheio de atrações.

Rosi nasceu em Biri- 
gui, mas logo cedo já con- 
(juistou sua independência. 
‘̂ Eu trabalhava como atriz e 
desenvolvia projetos peda
gógicos. Participei de uma 
seleção para trabalhar com 
o Atila. Depois que assinei o 
contrato e sai do escritório, 
fiquei sabendo que ele havia 
dito que eu seria sua esposa. 
Foi amor ̂ primeira vista. A 
partir daí me encantei pela 
mágica e passei a atuar como 
ilusionista. Nos identifica
mos emocionalmente e pro
fissionalmente selando nossa 
parceria conjugal e profissio
nal, e estamos juntos até hoje 
viajando por todo o país”.

Atualmente, eles pos
suem um local para morar 
tanto em Bauru como em 
São Paulo e, constantemen
te, se hospedam em hotéis 
devido ao trabalho.

“Tenho raízes em Len
çóis Paulista. Sou da família 
Coneglian e meu pai nasceu 
em Macatuba”, revela Atila.

Rosi lembra ainda que 
sempre fez teatro e dança, 
mas com o tempo se espe
cializou em mágica.

Apesar do lado ar
tístico, os mágicos procu
raram obter cada vez mais 
conhecimento para atender 
a demanda corporativa em 

ras e treinamentos. 
“Temos uma formação am
pla. A Rosi é pedagoga. Nós 
dois somos jornalistas, além 
disso, somos formados em 
psicanálise e terminamos 
juntos recentemente uma 
pós em psicopedagogia. Ten
tamos conciliar nossa carrei
ra artística ao conhecimento 
acadêmico. Considero que 
todo artista é um formador 
de opinião, por isso temos 
muita responsabilidade pelo 
que falamos e fazemos as 
pessoas pensarem”, afirma 
o mágico.

Buscando o lado do 
bem e mantendo a ética 
profissional, eles seguem 
uma trajetória de sucesso e 
já participaram de inúmeras 
apresentações nos principais 
programas de todos os ca
nais abertos da TV brasileira 
e alguns internacionais.

Os artistas de hoje

Toda a experiência de 
Atila e Rosi serviu para que 
o casal se tornasse íntegro e 
extremamente profissional. 
“Vemos que muitos produ
tores fazem tudo pela audi
ência. Recebemos propostas

RVI

todos os dias, mas tem certas 
coisas que não fazemos. O 
artista pode controlar uma 
massa. Se ele tiver atitudes 
ruins, pode acabar influen
ciando muitas pessoas. De
cidimos trabalhar assim 
para mantermos uma boa 
qualidade no trabalho que 
realizamos”, dizem.

Para eles,â televisão se 
tornou um meio de comu
nicação forte e amplo, que 
atinge uma grande parcela 
da população, principalmente 
através do sensacionalismo. 
"Acredito que falta um pouco 
de cultura e discernimento 
dos telespectadores na hora 
de escolher o que assistir. Eu 
e a Rosi nos inserimos na TV 
por outros caminhos, sem 
apelação”, explica Atila.

O casal contou tam 
bém que na época do famoso 
Mister M, personagem do 
ilusionista norte-americano 
Vai Valentino, o foco de tra
balho passou a ser outro. “Co
meçamos a trabalhar mais 
com palestras. Optamos por 
esperar a situação se definir. 
Muitos queriam que colocás
semos a máscara do Mister 
M e revelássemos os truques, 
mas não era esse o nosso ob
jetivo. Ficamos algims anos 
sem realizar espetáculos, mas 
nesse período investimos em 
números exclusivos que ago
ra chegam com força total”, 
acrescentam.

“Alguns mágicos per
deram a personalidade. Vejo 
que diversos artistas, em to
dos os segmentos, muitas 
vezes são movidos apenas 
pelo dinheiro, se sujeitando a

coisa. Claro que sem 
heiro não é possível man

ter a qualidade do trabalho, 
mas é necessário preservar a 
nossa personalidade de tra
balho em aparições positivas. 
É assim que o dinheiro vem. 
Importante também é man
ter o equilíbrio entre razão e 
emoção”, diz o mágico.

Rosi complementa fa
lando sobre a sensação que 
o verdadeiro artista carre
ga dentro de si. “O dia que 
não sentirmos mais o Trio- 
zinho’ na barriga acabou o 
que chamamos de artista. 
O verdadeiro artista quer 
morrer trabalhando e ama 
o que faz. Toda a adrenalina 
antes de subir ao palco é o 
que nos move e nos faz amar 
a profissão”.

Parceria que deu certo

Muito bem casados 
e sem filhos. Atila e Rosi já 
são bastante reconhecidos 
no meio empresarial através 
da realização de palestras em 
grandes empresas.

Convidados no ano

• r  ’

Atila e Rosi são 
má̂ coSy jornalistas e 

palestrattíes

passado para uma parti
cipação especial no pro
grama “The Love School - 
A Escola do Amor” da TV 
Record, o casal contou o 
segredo de 22 anos de 
união. “Eu e o Atila temos 
uma cumplicidade muito 
grande. Nossa interação 
tanto profissional quanto 
sentimental é ótima. Como 
viajamos bastante, o fato de 
sermos casados ajuda. Ao 
longo dos anos consegui
mos trocar experiências e 
viver em harmonia. Procu
ramos comemorar tudo e 
buscar a felicidade em cada 
momento de nossa vida”.

Atila faz questão de 
deixar sua opinião quan
do o assunto é trabalhar 
ao lado de sua parceira. 
“Muitos dizem que não 
gostariam de trabalhar ao 
lado da esposa. No meu 
caso, desde o momento 
que nos unimos, só tive 
benefícios. Cresci muito e 
juntos aprendemos a nos 
doarmos um para o outro. 
Vejo que algumas pessoas 
são egoístas e não querem 
alguém para estar do lado. 
Querem na verdade uma 
pessoa para satisfazer a si 
próprio. É aí que surgem 
os problemas. Se relacio
nar é abrir mão, escutar, se 
colocar no lugar do outro 
e pensar antes de falar. Eu 
e a Rosi temos um truque: 
nos casamos todos os (fias. 
Tiramos as nossa alianças 
a noite e pela manhã pe
dimos um ao outro em 
casamento, trocamos as 
alianças e seguimos nosso 
dia”.

E é desta maneira 
que um dos casais de artis
tas mais famosos do Brasil 
segue uma trajetória digna 
de aplausos.

Anos de profissiona
lismo que se completam 
em um mega espetáculo 
repleto de muita magia e 
diversão, itens essenciais 
para proporcionar ao pú
blico uma opção de lazer 
diferenciada e de qualida
de. Itens

“Nosso show de 
mágica é um espetácu
lo único com mais de 30 
mega números. Buscamos 
quebrar paradigmas. E são 
momentos assim que nos 
dão força para continuar. 
Felicidade não é um estado, 
é um momento. Ninguém 
pode ser feliz todos os dias 
em todos os momentos. 
A felicidade é a soma de 
nossos* momentos felizes. 
E por isso, temos que apro
veitar e procurar ampliar ao 
máxinio cada momento de 
felicidade em nossa vida”, 
finalizq Atila.
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CIDADES
Câmara lança livro sobre 
história do Legislativo
Evento vai apresentar obra que relembra estrutura, atuação e debates 
da Câmara ainda no século 19

Da redação

Está marcado para 
hoje, 12, a sessão solene 
para o lançamento do li
vro “Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista - 1886- 
2014”, contando a história 
do Legislativo lençoense 
desde seus primeiros dias 
de funcionamento, na se
gunda metade do século 19, 
até os dias de hoje.

O evento está previsto 
para às 19h30, no Plenário 
“Mário Trecenti” . Desen

volvido ao longo de todo o 
segundo semestre de 2014, 
o livro relembra a estrutura, 
atuação e debates da Câmara 
ainda no século 19 e pri
meiras décadas do século 
20, até o fechamento dos 
legislativos em todo o país, 
no Estado Novo de Getúlio 
Vargas.

A obra resgata ainda, o 
nome das mais de 150 pesso
as que foram vereadores em 
Lençóis Paulista a partir de 
1948, quando as assembléias 
municipais foram reabertas 
em definitivo.

C om pletando  a 
pesquisa, a obra apre
senta dados sobre o 
Legislativo de Lençóis 
Paulista, como suas se
des ao longo da his
tória, atual estrutura 
de funcionamento 
e depoimentos de 
pessoas que tive
ram, de alguma 
forma, suas vidas 
marcadas pela atuação na 
Câmara, seja como verea
dores, presidentes ou ser
vidores.

Por fim, uma galeria

de fotos com momentos 
marcantes da Casa de Leis 
lençoense, uma das grandes 
atrações do material.

»

Técnicos de Penápolis visitam SAAB
Da redação

Referência no trata
mento de água e esgoto, o 
SAAE de Lençóis Paulista 
recebe com frequência a vi
sita de técnicos de autarquias 
e empresas especializadas 
neste tipo de serviço.

Na semana passada, a 
diretora“presidente*da DAEP 
(Departamento Alutônomo 
de Agua e Esgoto de Pe
nápolis), Silvia Shinkai de 
Oliveira, esteve em Lençóis 
Paulista com uma equipe 
técnica em busca de infor
mações sobre o trabalho de 
manutenção da rede de água 
e esgoto.

“Eu e minha equipe 
viemos trocar experiências 
com o SAAE de Lençóis, 
principalmente na manu
tenção da rede. Buscamos 
verificar como funcionam os 
procedimentos para atender 
a demanda de vazamentos, 
ligações e entupimento”, 
destaca a diretora-presidente 
do DAEP.

Visitas contribuem para o aprimoramento do sistema de 
captação e distribuição de água e tratamento de esgoto \

O coordenador de dis- parceria com o DAEP é an- informações sobre gestão de 
tribuição de água, Quirino tiga. “Nós já  fomos várias qualidade. Agora estamos 
Cochi Júnior, disse que a vezes em Penápolis buscar retribuindo com informações

Coluna da 
Transparência

Acom panhe aqui como cada um dos órgãos
públicos gasta o seu dinheiro.

A Prefeitura torna pública a realização da lici
tação que tem por objeto o registro de preços 
para aquisição de suprimentos de informática 
(cartuchos/toners), conforme especificações e 
quantidades estimadas no edital. O pregão está 
marcado para dia 18 de dezembro de 2014 às 14h.

Ainda segundo a Prefeitura foi aberta licitação 
que tem por objeto a contratação de empresa 
para execução de estrutura para fechamento re
movível de fosso do Teatro Municipal, conforme 
memorial descritivo no edital. A sessão de pregão 
acontece às 14h do dia 22 de dezembro de 2014.

E 0 SAAE informa que foi aberta licitação que tem 
por objeto a contratação de empresa prestadora 
de Serviço Móvel Pessoal e Serviço de Telefonia 
Fixa Comutada para utilização em Serviço de 
Longa Distância Nacional. A sessão de pregão será 
realizada às 9h do dia 18 de dezembro de 2014.

No caso da licitação que teve por objeto o 
registro de preços para os serviços de re- 
manufatura de cartuchos de toner, sagrou- 
se cam peã a em presa PAULO H EN RI
QUE DE SOUZA PIMENTEL - ME, que 
ofertou o valor global de R$ 84.892,00.

E na licitação para contratação de empresa espe
cializada para realização dos serviços de limpe 
asseio e conservação de dois prédios públicos 
cidade, a empresa vencedora foi a MOUR.A : : - 
DRAS DECORATIVAS E PAISAGISMO L I ' A, 
que ofertou o valor global de R$ 152,995,00,

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

sobre o nosso trabalho de 
campo, que são as manuten
ções, ligações, entre outros”, 
diz Quirino.

Para o d ire to r do 
SAAE, José Antônio Mari- 
se, é sempre uma satisfação 
receber técnicos de outras

cidades e poder contribuir 
para melhorar o sistema de 
captação e distribuição de 
água e tratamento de es
goto. “Vejo isso com bons 
olhos. Sinal de que estamos 
fazendo um bom trabalho”, 
finaliza Marise.

fHorário especial do Bauru Shopping começa a partir de amanhã
Da redação

Para oferecer mais 
comodidade aos seus visi
tantes, o Bauru Shopping 
preparou um horário dife
renciado no mês de dezem
bro para que os consumi
dores tenham mais tempo 
para fazer suas compras e 
aproveitar a programação 
especial do maior centro 
comercial da região.

A partir de amanhã, 
13, até a terça-feira, 23, as 
lojas do empreendimento 
passam a atender em horá
rio expandido de uma hora, 
abrindo das lOh às 23h. Nos 
domingos 14 e 21 de de

zembro, o expediente será 
das l lh  às 22h.

Nas vésperas do Natal 
e Ano Novo, dias 24 e 31 
de dezembro, os visitantes 
poderão fazer suas compras 
das lOh às 18h.

Nos feriados de 25 de 
dezembro e de 1° de janeiro, 
somente as salas de cinemas 
estarão abertas.

“Nos preparamos para 
atender as necessidades dos 
nossos clientes, oferecendo 
segurança e tranquilidade. 
Ao estender o horáno para o 
Natal, possibilitamos que as 
pessoas venham conhecera 
decoração, passem um tem
po agradável e façam suas 
compras sem preocupação”.

ressalta Américo Cardinale, 
representante da AD Sho
pping, administradora do 
Bauru Shopping.

E a campanha de Natal 
continua a todo vapor. A cada 
R$ 150,00 em compras, rea
lizadas entre 9 de novembro 
e 11 de janeiro de 2015, o 
consumidor poderá trocar as 
notas fiscais por cupons para 
concorrer a três veículos zero 
quilômetro da Toyota: RAV4, 
Hiliux cabine dupla e Co- 
rolla, além de dois pacotes de 
viagem com acompanhante 
para o Rio Quente Resorts.

Os ganhadores serão 
conhecidos no dia 12 de ja 
neiro, às 17 horas, quando 
será feito o sorteio.

Lojas do empreendimento irão atender em 
horário estendido para suprir a demanda
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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 manha 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!

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

Rua Pedro Natálio l.oi enzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 I 3264-6186

http://www.sjpalacehoteI.com
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AAVLP atinge população
lençoense comemora resultado
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Segundo último senso oficial, 1033 pessoas praticam e participam das aulas e treinamentos 
de voleibol em Lençóis Paulista

Da redação

Neste final de ano, 
Lençóis Paulista não poderia 
receber um presente melhor: 
1033 pessoas entre 8 e 80 
anos praticam regularmente 
as aulas e treinamentos pro
porcionados pela Associação 
dos Amigos do Voleibol de 
Lençóis Paulista (AAVLP).

São dados do último 
senso oficial, que aponta 
5,1% dos quase 62 mil ha
bitantes de Lençóis Paulista 
envolvidos com o voleibol, 
direta ou indiretamente.

E foi com imenso or
gulho que o presidente da 
AAVLP, José Fernandes 
Coneglian, acompanhado 
pelo coordenador geral do 
“Sempre Vôlei Lençóis”, 
professor Douglas Coneglian 
entregaram para a prefeita 
Bel Lorenzetti, na manhã da 
última terça-feira, dia 9 de 
dezembro, o Relatório Fi
nal de 2014, contendo todas 
as informações sobre os 15

polos onde o voleibol é pra
ticado no município, em cin
co etapas distintas de acordo 
com a idade.

O resultado não pode
ria ser outro: centenas de pes
soas praticando a modalidade 
mais tradicional da cidade.

Entre as etapas geren
ciadas pela AAVLP estão: 
Escolas de Habilidades do 
Voleibol, que inicia de for
ma lúdica a execução das 
habilidades da modalidade 
com crianças do quinto ano 
escolar; Escolas de Voleibol, 
que dão oportunidades para 
jovens entre 10 e 16 anos 
de desenvolver e aprimorar 
os fundamentos básicos da 
modalidade e suas noções 
técnicas; Equipes de Volei
bol, que dão continuidade 
ao processo educativo pelo 
voleibol, respeitando o pro
gresso individual e aperfei
çoando o coletivo dos atletas 
envolvidos nas competições 
oficiais ou não; Clube Master, 
que reúne um público espe
cífico, com atletas de 25 a 60

Grandes equipes de 
voleibol já  foram 
formadas na cidade

Novos talentos da Escola de 
Habilidades do Esperança

anos, preferencialmente com
posto por ex-atletas e Equipes 
de Voleibol Adaptado, para 
homens e mulheres acima 
de sessenta anos.

Voleibol; um patrimônio
da cidade

Lençóis Paulista é um 
município de médio porte 
com uma população estimada 
de 61.454 habitantes.

A cidade é intitulada 
como “Cidade do Livro” de
vido ao seu ilustre lençoense 
e grande escritor “Orígenes 
Lessa”, mas também é ca
rinhosamente chamada de 
‘Terra do Vôlei” ou “Capital 
Paulista do Voleibol”.

O município sempre 
esteve em foco no cenário do 
mundo esportivo, com uma 
representatividade expressi
va por meio de atletas como 
Valderbi Romani, ex-jogador 
e técnico da Seleção Brasi
leira de Voleibol Masculino 
nas Olimpíadas de Munique,

Iara Maria Pietraroia Nelli, 
ex-jogadora da Seleção Bra
sileira de Voleibol, José Vir
gílio Capoani e Suzete Maria 
Grandi Coneglian.

Eles representam mais 
de vinte nomes, entre homens 
e mulheres, convocados nas 
últimas décadas a integra
rem a Seleção Paulista de 
Voleibol.

Por isso, quando a his
tória de Lençóis Paulista é 
contada, é difícil não men
cionar a importância que o 
voleibol representa para to
dos os lençoenses.

Para o saudoso Tonico 
Lorenzetti, “não dá para contar 
a história de Lençóis Paulista 
e não se lembrar do voleibol”.

O voleibol é o esporte 
amador mais tradicional do 
município. Registros confir
mam que desde 1938 a mo
dalidade já  estava presente 
no cotidiano da cidade.

São mais de sete dé
cadas formando, educando 
cidadãos pelo esporte e re

velando atletas no 
cenário regional, 
estadual, nacional , 
e internacional.

Trazido por ope
rários italianos contratados 
para trabalharem na fábrica 
de macarrão Segalla & Co
neglian, o “Pallavolo” (tra
dução de voleibol na Itália), 
começou de forma recreativa, 
como uma brincadeira, um 
“jogo de bola novo, jogado 
apenas com as mãos”, nunca 
visto, diferente do futebol.

Ele era praticado na
quela época em um terreno 
em fi^ente ao pastifício, no 
centro da cidade, sempre 
nos intervalos da secagem 
do macarrão ao sol.

Não demorou para 
despertar a curiosidade da 
juventude, que praticamen
te era formada por filhos ou 
netos de italianos que já  re
sidiam em Lençóis Paulista.

De lá para cá o mundo 
evoluiu muito, e com a glo
balização diversos jogado
res (homens e mulheres) de 
outras cidades, e até mesmo 
de outros estados, acabaram 
ingressando nas equipes do 
município durante mais de 
sete décadas.

Em janeiro de 2001, 
nasceu o “Projeto Vôlei”, sob 
comando do apaixonado pelo 
esporte, professor Douglas 
Coneglian, o Dodô.

Ele tinha como prin
cipal meta, massificar a mo
dalidade no município. E o

objetivo foi alcançado.
Hoje, o que era apenas 

um sonho, tomou-se reali
dade e transformou-se em: 
“Sempre Vôlei” - Lençóis 
Paulista, abrindo oportunida
de para crianças, adolescen
tes, jovens, adultos e pessoas 
da melhor idade praticarem 
o voleibol.

E para uma melhor 
gestão das atividades, foi 
fundada em 19 de outubro 
de 20 j 1, a AAVLP, em sessão 
presidida pelo atual técni
co das equipes de voleibol, 
Douglas Coneglian, contan
do com a presença de outros 
cinquenta e um atletas.

“Podemos afirmar que 
mesmo com todos os avan
ços tecnológicos e transfor
mações da sociedade moder
na, o voleibol sempre teve, 
tem e terá fundamental pa
pel na vida dos lençoenses, 
principalmente dos atletas, 
nascidos ou não aqui, que 
como no passado foram 
atraídos para a prática da 
modalidade, com mais de 75 
anos de existência na comu
nidade, revelando talentos 
e, se dúvidas, melhorando a 
qualidade de vida de todos 
os integrantes da família do 
voleibol de Lençóis Paulis
ta”, finaliza Dodô.

v-rr ‘7T . -

URA
■ %

Crístiano Araújo agita o Carnafacul
este ano, a famosa micareta universitária vai contar com um dos artistas mais consagrados 

da música sertaneja na atualidade

Elder Ibanhez

No dia 19 de dezem
bro, a Ibem Produções traz 
para Bauru a maior micareta 
universitária do Brasil.

O Carnafacul 2014 
acontece no Recinto de Ex
posições Mello de Moraes, 
a partir das 22h.

Serão momentos de 
pura adrenalina embalados 
pelos trios elétricos “Demo- 
lidor” e "Caracol”.

E 0 talento do cantor 
sertanejo Cristiano Araújo 
promete arrastar uma grande 
multidão para a cidade.

O artista atualmente é 
considerado um dos artistas 
mais consagrados da músi
ca sertaneja e recentemente

gravou seu novo DVD inti
tulado “Cristiano Araújo In 
The Cities”.

No dia 30 de novem
bro, 0 novo trabalho estará 
disponível em todas as lojas 
e vai reforçar ainda mais o 
grande sucesso do cantor.

Gravado na cidade 
de Cuiabá (MT), o terceiro 
DVD (20 faixas) e quarto 
CD (15 faixas) da carreira 
de Cristiano traz o que há de 
mais moderno em tecnolo
gia, um projeto internacional 
que marcará a história da 
música sertaneja.

Com direção geral 
da Hit Music e produção 
musical de Dudu Borges o 
DVD/CD “Cristiano Araújo 
In The Cities” contou com 
uma estrutura de mais de 40

toneladas de equipamentos, 
algo jamais visto.

U m a das g randes 
novidades foi o alto in
vestimento em tecnologia 
criando um verdadeiro es
petáculo visual.

O Notícias de Lençóis 
conversou com o cantor para 
saber como estão os prepara
tivos para a maior festa uni
versitária da região. “Estou 
muito feliz, são 19 anos de 
carreira para chegar onde es
tou e em 2014 muita coisa 
boa aconteceu na minha vida 
profissional. Poder levar meu 
Show para um evento como 
esse vem confirmar essa boa 
fase que estou vivendo”, re
leva o artista.

Para o show em Bau
ru, Cristiano promete mo

mentos únicos para o públi
co. “Podem aguardar com 
certeza muita animação e 
energia porque o bicho 
vai pegar no Carnafacul. 
Cada show é sem pre 
único, mas tem luga
res que a anim ação 
domina o evento do 
começo ao fim, e fa
zer uma apresentação 
em cima de um trio 
elétrico é bem isso.
Vai ter hora de beijar na 
boca apaixonado e hora de 
dançar para valer”.

Apesar de ser um can
tor sertanejo, ele aproveita 
para ressaltar que no show vai 
tentar agradar a todos. ‘Tenho 
uma preocupação imensa na 
hora de montar um show e 
uma das coisas que sempre

i

gostei de fazer é colocar diver
são e misturar outros estilos. 
Rola de tudo um pouco, às 
vezes axé, forró ou flink. Essa 
mistura é que deixa o show 
interessante e eclético”.

“O Carnafacul vai ser

pra lá de especial e eu con
to demais com a presença 
de todos vocês da região 
e, principalmente, com os 
leitores do Notícias de Len
çóis. Espero vocês para um 
show inesquecível”.

Espetáculo típico argentino presta homenagem aos grandes compositores
r
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Da redação

No dia 20 de dezem
bro, no Teatro Municipal de 
Botucatu, acontece o espe
táculo “Uma Noite de Tan
go - Homenagem de Carlos 
Gardel a Astor Piazzolla”, 
a partir das 20h30.

Composta por argen
tinos e brasileiros, a Cia 
Tango & Paixão é a melhor 
e mais atuante companhia 
de tango da atualidade no 
Brasil. Trata-se do único 
show de tango argentino 
origina] no Brasil.

Formado pelo quarte
to típico de tango (bandone- 
on, piano, violino e baixo), 
cantor e quatro casais de

.

bailarinos, a apresentação 
encantará a platéia no espe
táculo típico argentino que 
presta homenagem aos gran
des compositores e autores 
do gênero.

Clássicos como: “Por 
Una Cabeza” (Perfume de 
Mulher), “El Dia Que Me 
Queiras”, “Mi Buenos Aires 
Querido”, “Volver”, “A Me
dia Luz”, “Caminito”, “La 
Cumparsita”, “Adios Noni- 
no”, “Libertango”, “Balada 
Para Un Loco”, entre outros, 
estão no repertório musical 
do show, do qual faz parte 
um elenco internacional con
sagrado em vários países.

O público poderá se 
deleitar com as coreografias 
que aliam qualidade do balé

de alto nível a sensualidade 
marcante do típico tango 
argentino.

A Cia Tango & Paixão 
realiza, há 11 anos, o melhor 
e maior espetáculo de tango 
no Brasil e América Latina, 
reunindo, no mesmo palco, 
a magia da dança, o canto e 
a música ao vivo.

No show, os bailarinos 
mostram talento para home
nagear o estilo em diferentes 
momentos de sua trajetória.

A história passa pelos 
primeiros cabarés, festeja a 
década de 1930 graças ao 
cantor Carlos Gardel, e abre 
espaço para a atualidade, 
com coreografias apaixo- 
nantes e sensuais.

“Esse espetáculo é

o resultado de um ano de 
pesquisa a respeito da pai
xão que os brasileiros têm 
pelo tango. Com o objetivo 
de desenvolver um projeto 
multicultural entre Brasil e 
Argentina, visamos eviden
ciar a forte ligação com este

ritmo que também nasceu 
aqui”, diz o diretor do espe
táculo, Nelson Lima.

Serviço

Uma Noite de Tango 
Homenagem de Carlos

Gardel a Astor Piazzolla 
Companhia: Cia Tango 
& Paixão
Data: 20 de dezembro 
sábado
Sessão: 20h30
Local: Teatro Municipal
Botucatu
Gênero: Musica, dança e 
canto
Duração: 90 minutos 
Classificação; 10 anos 
Ingressos: Inteira 
R$ 70,001 Meia e Clientes 
Porto Seguro - R$ 35,00 
Unimed ou Uniodonto 
R$ 45,00 
Ponto de Venda: 
Bilheteria do teatro (das 
13hàs 19h)
Online:
wwwlculturaeteatro.com



CLASSIFICADOS
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 I
INSTALADOR DE ANTENAS 
OETV
LINHA DE PRODUÇÃO (Fri
gorífico - Salário R$935 ,̂20 + 
benefícios. Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalhar em 
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 
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 
(c/experiência, curso técnico) 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (s/ 
experiência, 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 (vendas internas 
de TV por assinatura) 
VENDEDOR (loja de material 
de construção)
VIGIA FLORESTAL (disponibi
lidade para morar em uma 
fazenda)
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

O Porto Seguro Transportes Embarcador Combustível é vol
tado às empresas do setor de combustíveis, que contam com 
coberturas específicas para o transporte desse tipo de carga

Seguro garante o transporte de combustíveis

A Porto Seguro lançou em novembro deste ano o Porto 
Seguro Transportes Embarcador Combustível, seguro para 
empresas proprietárias de carga no setor de combustíveis.

O objetivo é oferecer proteção mais adequada contra 
os riscos que possam ocorrer durante o transporte desse tipo 
de produto.

A apólice reunirá coberturas básicas, adicionais e 
serviços de assistência.

O seguro vai ao encontro das necessidades de um 
segmento expressivo para a economia brasileira.

Números da Fecombustíveis (Federação Nacional do 
Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes) mostram que 
distribuidoras, postos e outras empresas do ramo faturam, 
anualmente, cerca de R$ 200 bilhões, o que representa 6,3% 
de toda a riqueza que o país produz (PIB).

Dados de outro representante do setor, o Sindicom (Sin
dicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis 
e Lubrificantes), apontam que foram comercializados mais de 
98 milhões de metros cúbicos de combustíveis em 2013, uma 
produção 5,7% maior que a do ano anterior.

O produto da Porto Seguro garantirá o transporte de 
combustíveis feito por via terrestre.

As principais coberturas básicas protegem o veículo 
transportador e a carga nas seguintes situações: capotagem, 
colisão ou tombamento; incêndio, raio ou explosão; inundações 
e desmoronamentos.

Já as coberturas adicionais garantem o ressarcimento 
por roubo, despesas diversas, lucros que deixaram de serem 
ganhos devido a alguma ocorrência e a assistência à carga, que 
garante o reembolso dos custos para contenção, destruição, 
destinação da mercadoria, entre outros atendimentos, em 
caso de eventual sinistro.

Benefícios

Entre os benefícios do seguro para transporte de com
bustíveis estão; o atendimento gratuito de guincho, em um 
raio de até 200 quilômetros a partir do local da ocorrência; 
Central 24 Horas, com estrutura especializada para atendimento 
a diversos tipos de sinistro; pontos de apoio com veículos e 
prestadores, posicionados a cada 100 quilômetros nas principais 
rodovias do país para oferecer pronta assistência ao cliente 
em caso de acidentes; e sistema de averbaçâo eletrônica para 
transmissão de dados relacionados ao embarque da carga.

Outro diferencial do produto é o serviço de gerencia
mento de riscos, que pode ser contratado à parte pelo segurado.

O objetivo desse conjunto de medidas é proporcionar 
mais segurança ao transporte da carga, por meio da análise 
de potenciais riscos e escolha das ações mais adequadas para 
evitá-los, como por exemplo: rastreamento e monitoramento; 
escoltas; roteirização do percurso, para identificar postos 
policiais, pontos de apoio, condições das estradas e outras 
informações relevantes ao trajeto; segurança em depósito e 
desconcentração de riscos.

Vogas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT. basta comparecer portartdo 
R6, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir) Informações: (14) s •o í- ; 300 - Ramal 2 ou no PAT
Rua Cel Joaquim Gabriel. 11 - Centro

CARROS/MOTOS

Couríer 1.3 1998 G pra
ta bátco - FS veículos 

fone (J 4) 3264-3033

VENDE-SE
ui*

OPORTUNIDADE 
DE EMPREGO

Casa no Açaí I, 3 dorm, 
saia, 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

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

11/12/2014, munidos de currículo, 
documentos pessoais e carteira de trabalho.

Vende-se Paraty ano 

94, cor bordô, 1.8. Ál

cool original, com di

reção. u-ava, alarme e 

rodas originais. Impe

cável! Tratar Fernando: 

(14)99797-4840

Courier mod 2001 

1.6L protetor de ca- 
samba, lona marítima, 

som mp3 • vendo ou 

troco por moto Honda. 

Fones: (14) 3264 4345 

ou 97913285

VENDE-SE

Perua Kombi 95 - R$ 5.000,00 
Adefilp - Rua Pernambuco, 

333 Jd. cruzeiro 
Horário comercial

Tel: (14) 3264-9700
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Goll.016V1998gbran- 

co básico - FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

Palio fire 2007 flex 

preto completo • FS 

veículos - fone (14) 

3264-3033

Gol 1.0 4P 2000 g dou

rado direção/vidro/trava 

completo e Fox 1.0 4P 

2005 flex preto vidro/ 

trava /alarme FS veiculos 

fone (14) 3264-3033
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Chácara com infraestrutura completa para
finais de semana, festa de 
casamento e fotografias 

Linda casa, piscina com bar, cercada de 
natureza e espaços ideais para a 

realização de eventos com adequação e
acessibilidade

Contato: Marli Garcia

(li) 98270-3015
Endereço: Rua Luiz Vaz de Camões, 171, Jardim Granvilí

VENDE-SE

Terreno no Grajaú, 
250 metros, plaino, 

quitado,
R$ 78 mil

Tel: (14) 982274510

Fox 1.6 4P plus 2005 

flex prata completo • 

FS veículos • fone 

(14)3264-3033

Golísportlme 2.0 2011 

Flex prelo completo ■ 
FS veiculos - fone 

(14) 3264-3033

Vectra gls 2.0 1994 G 

azul completo • FS vd- 

cu los-f 14) 3264-3033

Cdta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarmc - FS vdeu- 

los-fone (14) 3264-3033

Uno mdle way 2008 

branco entr. R$ 

3.000.00 + 48X R$ 

499,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Courier 1.4 1998 G 

prata direçáo/vidro/ 

trava ■ FS veículos - 

fone (14) 3264-3033

Biz 125 flex 2013 / biz 

100 - 2013 /fan 125 

2013 / fan 150 flex 

2013 /  titan ISO ex flex 

2013/lead 110-2013/ 

cb 300r 2 0 1 3 /x re  300 

2013/ bros 150 flex 

2013 • pagan motos 

fone; 3264-4345 '

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa - 

FS veiculos - fone 

(14) 3264-3033

S-10 2.5 Cab Dupla -  

1999 -  diesel -  aiul - 

(14)32643033

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

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psícoterapia 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

Locaçao

Ford 2004
R$3.500,00 De entra

da + 48 parcelas fi
xas de R$420,00 com  

tranferencia grátis - 

(14)3264-1613

Honda biz c 100 2002 - 

R$1.200,00 De entrada 

36 parcelas focas de 

R$122,00 com tran

ferencia grátis - (14) 
3264-1613

Saveiro d  1.8 1995 A 

branca trava/alamte - 
FS veículos - fone 

(14)3264-3033

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 Graciele

Tel: (14) 99769-1093

isamixtrading@yahoo.com.br

SERVIÇOS

Manicurc e pedícurc 

Eliana Atende á domi

cilio Contato pelo tele

fone (14) 99887-7272

Serviço de limpeza 

para escritório ou lo 

cais comerciais. Te

lefone para contato: 

(14)3264-1869 ou(14) 

99677-6859

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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Monsters of Rock volta em 2015:
festival acontece em abril

Após retornar em 2013, o festival Monsters of 
Rock anunciou uma nova edição para 2015. O 
evento será realizado na Arena Anhembi, em 
São Paulo, nos dias 25 e 26 de abril. As atrações 
devem ser anunciadas em breve. Embora os fãs 
estivessem esperando um evento anual, a edição 
do Monsters of Rock deste ano não aconteceu. 
Em seu retorno em 2013, após 15 anos distante 
do Brasil, o festival teve shows de Slipknot, Korn, 
Aerosmith, Limp Bizkit e Whitesnake.

Teaser de filme do Porta dos Fundos traz 
Compadre Washington como guerreiro
O longa do coletivo de humor Porta dos Fundos, previsto para 
0 fim de 2015, divulgou nesta semana na internet seu primeiro 
teaser, trazendo ninguém menos que o músico Compadre Wa
shington, do É 0 Tchan!, caracterizado como guerreiro épico. 
O vídeo, de pouco mais de 30 segundos, mostra o elenco do 
grupo, entre eles Gregório Duvivier e Fábio Porchat, em cenas 
tensas de sangue e batalha. Foi exibido na semana passada 
na Comic Con Experience, em São Paulo, quando o fílme foi 
anunciado oficialmente. "Vai ser o 'Game of Thrones' brasi
leiro. Talvez com um anão", afirmou Antonio Tabet, um dos 
integrantes fundadores do grupo. ^
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Ator de "O Senhor dos Anéis" diz que 
vozes originais do filme são dubladas

O ator americano Brad Dourif, intérprete do personagem Grima 
Língua de Cobra da saga "O Senhor dos Anéis", foi o convidado 
especial do "The Noite", da última terça-feira (9), e revelou que 
todas as vozes do longa-metragem foram dubladas em estúdio. 
"Não tem uma fala do filme inteiro que seja original. É tudo 
dublado em estúdio. Nunca fica tão bom quanto o original. 
Às vezes fica bom, mas é um processo melo triste", opinou 
ele. Questionado por Danilo Gentili o motivo que isso teria 
acontecido, o ator explicou que fatores exteriores contribuíram 
para que as vozes fossem refeitas.

Reflexão da Semana
"Há um tempo para partir, mesmo quando não há um lugar certo 

para ír; afínat o que importa é a viagem e não o destino"
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fonte: http://raehocuca.com.br/ 8 

HORIZONTAIS

ENTRETENIMENTO
Horoscopo da Semana
de 12/11 a 19/12

Áries
de 21/03 a 20/04

Oportunidade de agir de uma 
forma inovadora, libertária e di
ferente. A Inconvencionalidade 
e a ousadia ajudam a encontrar 
soluções alternativas. A sema
na enfatiza a capacidade de se 
expressar com inteligência, an
gariando apoios e ampliando 
conhecimentos e horizontes.

^ ^ -L e â o
22/07 a 22/08

Relacionamentos e parcerias 
são temas relevantes ao longo 
da semana aos leoninos. E tam
bém é momento de reavaliar os 
seus Ideais, princípios, crenças 
e valores.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Semana de culminância do que 
você veio semeando e desen
volvendo recentemente. Um 
novo ciclo iniciou e você agora 
se sente mais confiante e entu
siasmado. E essa energia abrirá 
portas também em 2015.

.'c'
• a .

Touro
de 21/04 a 20/05

Virgem
de 23/08 o 22/09

Momento que enfatiza novos 
avanços na carreira e na for
ma como lida com o dinheiro 
e os recursos que possui. Re
avaliações sobre casa, família, 
imóveis. Importantes questões 
materiais estão sendo definidas.

A fase é de reflexões sobre 
como o que você viveu na in
fância e no passado podem ain
da estar condicionando o seu 
comportamento. Importante 
momento para encontrar um 
equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

O ingresso do planeta Vênus em 
seu signo, na quarta, é um bom 
prenuncio para novas energias 
afetivas e valorização dos ca- 
pricornianos. Mas a fase ainda 
é de conclusão de pendências e 
de reflexões e balanço de 2014.

Ápice de situações vinculadas 
k, aos relacionamentos e a conhe

cimentos, gemíniano. Semana 
positiva para perceber como 
você está ampliando os seus ho
rizontes e enxergando as coisas 
com maior amplidão.

Momento que favorece a ca
pacidade comunicativa e ex
pressiva dos librianos. Estudos, 
viagens e novos interesses con
tinuam sendo foco de atenção 
e de expansão.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Uma atitude mais assertiva 
e independente é reflexo do 
movimento do planeta Marte 
em seu signo. Muita energia à 
disposição. Canalize para pro
pósitos relevantes ao seu de
senvolvimento. Cuidado com a 
rebeldia e a impaciência.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Reflita sobre como tem lidado 
com as finanças, canceriano, 
e o que de fato é vaiioso para 
você. Novas atitudes em relação 
aos recursos, às emoções e à 
sexualidade.

^  Escorpião 
iJ iP d e  23/10 a 21/11

O ciclo atuai tem estimulado 
uma forma mais expansiva e 
confiante de expressar os seus 
talentos, o que pode estar re
sultando em progresso financei
ro. Mas cuidado com excessos 
e negligências ao lidar com o 
dinheiro.

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

Chegam ao ápice questões re
lacionadas ao seu desenvolvi
mento profissional e pessoal, 
pisciano. A fase é importante 
para ampliar o seu raio de atu
ação, indo mais longe e se ex
pandindo. Atenção com o que 
ocorre nos bastidores.

r  • •

Fonte http://horoscâpov1rUtl^ol com.br/

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABAIHO
www.mixcloud.com/ericoagnello
Caça Palavras
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SARDINHA

C A T F c O V E A R U O N E C l J D G P
CHICÓRIA
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BATATA
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MACARRÃO
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VERTICAIS

1. Capital declarada de Israel. (9)
6. Adicionar (em inglês). (3)
8. Precipitação de gotas de água no estado líquido 
sobre a superfície da Terra. (5)
9. Que dura dois anos (plural). (7)
10. Distúrbio visual. (6)
12. Lugar onde se ora. (5)
13. Casa, edifício, prédio. (6)
14. Nome comum às lan/as dos anfíbios anuros. (6) 
17. Ser em um dado momento. (5)
19. Motorista. (6)
21. Que escapou de punição (plural). (7)
22. De pequena estatura. (5)
23. Combinação da preposição "a" com o artigo 
"os". (3)
24. Relativo à Áustria (feminino). (9)

I .  0  fruto da jaqueira. (4)
2. Ato de reunir. (7)
3. Estabelecimento que oferece serviços de cui
dados corporais. (3)
4. Unidade monetária da Grã-Bretanha (plural). (6)
5. Relativo à memória. (9)
6. Estado do norte do Brasil. (5)
7. Efeito de disparar. (7)
I I .  Que tem poeira (feminino). (9)
13. Relativo ou pertencente à Península Ibérica 
(feminino). (7)
15. Nunca visto; original (feminino). (7)
16. Que se acendeu (plural). (6)
18. Exemplar, modelo (plural). (S)
20. É equivalente a 60 minutos ou 3600 segun
dos. (4)
22. Unidade de medida da pressão atmosférica. (3)
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Yoga
Meditação 
Uan Gong

Professor

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

“ 'e  C u l t u r a  ^

R Cel. Joaquim Gabriel n° 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.venditti@yahoo.com.br

http://raehocuca.com.br/
http://horosc%c3%a2pov1rUtl%5eol
http://www.mixcloud.com/ericoagnello
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br


O Notícias de Lençóis esteve presente 
na última sexta-feira, 5, no mega show da 
banda O Rappa, realizado no Sagae Eventos 
de Bauru.

O evento - uma produção da PR2 En
tretenimento - deixou o local pequeno com 
um público recorde.

Marcos Venditti, Salete Cortez e Eri- 
co Agnello fizeram questão de prestigiar o 
evento.

E a Cíntia Fotografias mais uma vez 
embelezou a vida daqueles que conseguem 
enxergar nas crianças a verdadeira inocência.

A pequena Alice de apenas seis meses 
deixou os familiares orgulhosos com tanto 
charme e beleza.

Já a linda Isadora de dez meses posou 
para a foto como se fosse uma grande artista 
internacional, dá para acreditar?
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Alice 6 meses

•’ M Eu leio o Notícias de Lençóis

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
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(14) 3233-1062

www.noticiasdelencois.com.br
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Luís Henrique Araújo

Advogado e diretor fundador da Araújc s Organizações

http://www.noticiasdelencois.com.br

