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Am izade e respeito superam  diferenças
Dia Nacional da Consciência Negra prestou homenagem aos afrodescendentes; ocasião deve ser marcada através de reflexões positivas

Ontem, 20, foi come
morado em todo o Brasil, o 
Dia da Consciência Negra.

Em Lençóis, diver
sas ações realizadas pelo 
Conselho de Participação 
e Desenvolvimento da Co
munidade Negra marcaram 
a luta pela igualdade entre 
brancos e afrodescendentes.

A agente cultural da 
Casa da Cultura e secretária do 
Conselho, Rosangela Danoel 
Rissatto, explicou a impor
tância do órgão no município.
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Idoso recebe 
homenagem 
em Agudos

Na última edição do 
jornal Notícias de Lençóis 
do mês passado, o aposen
tado Maurilio Serafim de 
Oliveira contou sua histó
ria no “Artigo da Semana”.

Ele relatou, entre tan
tas experiências vividas, o 
sonho de cantar ao lado 
de violeiros profissionais.

O JNL se sensib i
lizou e reuniu no dia 9 de 
novembro, no Lar dos De
samparados de Agudos, al
gumas duplas de violeiros 
do Clube da Viola de Bauru.
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Colegas de trabalho, Daniela Burisan e Janaina Dias, do 
Salâo Janaina Dias, exemplificam a essência da data

Fã mirim realiza 
sonho com ajuda 
do JNL
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Alunos buscam 
soluções para 
crise de água

Jovens estudantes 
trabalharam recentemente 
no levantamento de infor
mações sobre um assunto 
que está bastante eviden
te na mídia nos últimos 
meses: a falta de água.

Há dois meses, foi lan
çado um desafio para elabo
ração de textos, juntamente 
com um fórum de discussão, 
abordando os principais pro
blemas que envolvem a água.

Entre as pesquisas ela
boradas, estão dados que, 
para eles, fazem parte de um 
mundo de novas descobertas.
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Alunos desenvolveram projeto através de um 
acervo exclusivo cedido pelo Noticias de Lençóis

No início do ano leti
vo, a EE “Stela Machado” 
de Bauru recebeu mais de 
100 exemplares do jornal 
Notícias de Lençóis para uti
lizar em projetos da escola.

Os jornais foram usa
dos na Sala de Leitura e nas 
aulas de Português e História.

Na edição 156, co
memorativa do aniversário 
de três anos do jornal, foi

v T v r r ic

publicado o primeiro con
teúdo do caderno denomi
nado “Alunos em Ação” 
com as matérias: “Líquido 
Precioso”, com supervisão 
da professora de Portu
guês Rosilaine Casemiro, 
e “A Fábrica da Leitura”, 
sob orientação da profes
sora Elizabeth O liveira, 
que atua na Sala de Leitura.

Pág. 04

Praças da cidade recebem 
revitalização Píg os
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Sole aumento de nuvens 
demanhã. Pancadasde 
chuva à tarde e à noite.

Exposição é atração 
no Bauru Shopping

() Bauru Shopping pre
parou uma a\ entura inedita para 
surpreender o píihlieo de toda 
a regido.

Até o dia  ̂] de dezem- 
bn>, o centro comercial recebe a 
exposição “Ursos pelo mundo".

A  mostra ira/ com ex
clusividade pura u cidade oito 
espécies dc réphcas de urso.̂  cm 
tainaniio natural.

Para deixar a a\ entura 
mais emocionante, os bonecos 
cmitcm sons e simulam nun i- 
menios.

S e n iç ü

Exposição “l  rxos peh» Mundo" 
Quando: ale o dia 31 \2 
Horário de funcionameiifo:
Scgiutda a S.ibadí»das 14h is  22\\
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uiam movimentos

Domingodas Í2h «is 20h 
Fntiada Exposição: 
Entrada Inteira - RS 10,(»0

Entrada Mcia - RS 5.00 
Cine Simulador - RS 10,00
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Artigo
Silvio Fábio P. S. Oliveira

Sim, nasci nos anos 80 com muito orgulho
Hoje em sala de aula um 

aluno me perguntou: '"quantos 
anos 0 senhor tem?". Logo que 
respondí 3.0, o aluno me olhou 
de cima até embaixo e como 
quem fizesse contas mentais 
buscou 0 ano de meu nasci
mento, "83". Sim 83.

A ssustado não sei se 
pelo fato de eu ter só 30 anos - 
talvez esperava mais - o aluno 
ficou com um olhar profundo 
admirando o nada.

Me lembro com sauda
des de tudo que vivi na minha 
infância, sim, muitas saudades.

A c h a v a  e n g r a ç a d o  
quando ouvia minha mãe di
zer: "no meu tem po era tudo 
diferente".

E olha que meu tempo  
nem faz tanto tem po assim, 
tenho apenas 30 anos e acho 
que a Juventude de hoje sim 
plesmente não sabe mais viver.

Tudo é agressão, é ex
posição, é buHying. Na minha 
época tínham os sim os ape
lidos, mas não era agressivo, 
era apenas uma descontração, 
e sabíamos respeitar o limite 
do outro, sabíam os respeitar 
os professores, tem íam os os 
inspetores de aluno, o diretor 
então nem se fala.

Minha mãe nem preci
sava falar, pois o olhar dela já 
dizia muita coisa. Bastava ela 
olhar para saber a hora de ficar 
quieto, de obedecer, de dormir, 
de ajudar nas tarefas de casa, 
de ajudar o irmão mais novo.

V ivi in te n sa m e n te  e 
curti muito. Minha mãe não 
deixava a gente  a ssistir os 
"Smurfs", pois dizia que eles 
eram "demônios".

Gostava de assistir "Ca
valo de Fogo", "Topo Gigio", 
"He-Man", "She-Ra" e tantos 
outros desenhos lindos e ino
centes.

AXuxa reinava absoluta 
na TV com o seu café da manhã 
e com a m usiquinha "Quem  
Quer Pão"

C o n fe sso  que n u n ca  
curti tanto, pois quem  viveu 
nos anos "80", vindo de família 
simples como eu, sabe que não 
se tinha bandejas tão sortidas.

Gostava da Mara M a
ravilha, parecia ser mais real. 
Era morena e tinha cabelos e 
olhos negros com o eu e não 
descia de uma nave espacial. 
Tinha medo da Xuxa confesso.

Ouvíam os desde Blitz, 
Guns N Roses, Bon Jovi, Skid 
Row, Dominó, Legião Urbana, 
tudo isso tocado na vitrola de 
casa. Assistia televisão preto e 
branco, na "Telefunken".

Dizem que a gente sente 
saudades do que é bom, do 
que foi importante, do marcou 
nossas vidas.

E eu tenho saudade, do 
tem po que morava com meus 
irmãos, saudade da comídinha 
da minha mãe, do tem po em  
que a única preocupação era o 
boletim da escola, de ficar no 
portão esperando a paquera 
passar, das voltas que dava no 
meu bairro com os melhores 
amigos, dos cadernos de en- 
quete, das excursões da escola.

Todas essas experiên
cias me marcaram e me tor
naram 0 ser humano que sou.

Hoje sou homem feito. 
Sou aquele menino chorão de 
alpargatas de plástico e carrvi-

. ' th - » (S»

seta do Mickey e Donald.
Sou um "HOM EM " ao 

pé da letra, com falhas e vir
tudes. Não sou m ais um na 
multidão, sou único.

Eu te n h o  um a alm a  
imortal. Às vezes sou triste e 
real, e às vezes sou irônico e 
tenaz.

Tenho grandes esperan
ças e grandes paixões, não gos
to de ir com os outros porque 
não gosto de "pão e circo".

Gosto de coisas belas, 
pôr do sol, lua, vinho, café, 
livros e cinema. Sou um huma
nista nato, amo pessoas que 
am am  a vida e que se em o
cionam  ao ver uma criança, 
um velho, um m om ento de 
felicidade ou uma lágrima no 
olhar de um estranho.

Am o aqueles que não 
têm  m edo de am ar e de se 
arriscar. Am o a vida e sei que 
muitas vezes ainda estarei por 
estas terras, por estes cam i
nhos, com  outros trajes cor
porais, mas com esta mesma 
alma imortal que nunca perde
rá sua unicidade e que seguirá 
pelas muitas moradas da casa 
de meu Pai.

Silvio Fábio é graduado em 
Letras Português/Inglês 
e tem especializado em 
Linguística e Literatura
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Colunista da Semana
Comunistas são cristãos não assumidos

W eilington Anselm o M artins é professor de Filosofia

Disse 0 Papa: "Comunis
tas são cristãos não assum i
dos!", em  entrevista ao jornal 
de Roma, II Messaggero.

Desde que chegou ao co
mando da Igreja Católica o Papa 
Francisco tem  feito reiteradas 
críticas ao sistema capitalista: ao 
consumísmo, ao enriquecimento 
a partir dè especulação financei
ra, ao rentismo, ao descaso com 
os pobres, ao individualismo, etc.

E tais críticas levaram  
analistas diversos a rotular o 
Papa atual de marxista.

A revista internacional 
The Economist, por exemplo, 
dlrlgiu-se a Francisco com o  
sendo um "leninista" (em re
ferência ao revolucionário russo 
Vladimir Lenin), por causa das 
acusações do Pontífice contra 
0 capitalismo e de sua posição 
em favor de uma reforma eco
nômica radical para o mundo.

Mas essa aproximação 
entre cristianismo e comunismo 
feita pelo Papa não é novidade, 
pois, apesar de serem diferentes - 
0 cristianismo (uma doutrina 
religiosa) e o comunismo (uma 
doutrina política) -, há um prin
cípio ético essencial para o qual 
convergem ambos: a Igualdade.

iesus Cristo foi um ho
mem do povo, que viveu fra
ternalmente em meio ao povo, 
sem fazer distinção de pessoas

[Mt 9,10] e que ordenou aos 
seus seguidores que fizessem  
0 mesmo: que amassem igual
mente a todas as pessoas [Jo 
15,12).

O Catecism o da Igreja 
Católica, por isso, afirma: "A 
igualdade entre os homens diz 
respeito essencialmente à sua 
dignidade pessoal e aos direitos 
que daí decorrem" (ClC §1935).

Tal igualdade entre to
dos os do povo, na dignidade 
de cada pessoa e nos iguais di
reitos concedidos a cada um, 
tem sido a grande bandeira da 
esquerda política: desde antes 
de KarI Marx até depois dele.

E, hoje, tal princípio já 
ganhou seu status na Decla
ração Universal dos Direitos 
Humanos, que afirma: "Todos 
os seres humanos nascem li
vres e iguais em dignidade e 
direitos" [Artigo I, de 1948).

Dessa defesa da igual
dade, com o objetivo de luta 
por Justiça social, é que tanto a 
Igreja Católica quanto vertentes 
socialistas fazem uma "opção 
preferencial pelos pobres".

Não só m ilitando pelo 
fim da exploração desumana 
feita pelos poucos ricos contra 
os m uitos pobres, mas indo 
além: louvando moralmente o 
desapego dos bens materiais 
como sendo uma virtude.

A simplicidade tida como 
virtude tem exemplos históricos 
tanto na tradição cristã (com São 
Francisco de Assis) quanto na es
querda política (com LeonTolstoi 
e 0 contemporâneo José Mujtca).

E esse discurso de desa
pego material, quer usado por 
um cristão ou por um socialista, 
fere frontalmente o capitalismo 
por fragilizar um dos alicerces 
da sua existência, o consumo.

Enfim, as aproximações 
entre cristianismo e socialismo, 
apesar de possíveis, são matéria 
de reflexão e crítica, especial
mente após o surgimento da 
chamada Teologia da Libertação.

Sobre este tema, o en
tão Cardeal Joseph Ratzinger 
exortou que não há apenas 
uma, mas "várias teologias da 
libertação" [Libertatis Nuntius 
VII, 4], dada a multiplicidade 
de interpretação que há acerca 
dessa proximidade entre cristia
nismo e socialismo.

Entretanto, ele assegu
ra que: "Existe uma autêntica 
Teologia da Libertação" [idem 
VI, 7], que é aquela que se ba
seia no evangelho de amor e 
que, por isso, busca não só a 
libertação materlal-econômica 
dos mais pobres e oprimidos 
(Marx), mas ainda a sua sal
vação moral-esplritual (Cristo). 
am.wellington9hotmall.com
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Michd Rânulho

Editorial
Nesta semana, o No

tícias de Lençóis destacou 
as questões que envolvem o 
Dia da Consciência Negra, 
comemorado ontem. 20. em 
todo o território nacional.

No Brasil, cultural
mente falando, milhares de 
pessoas ainda sofrem pre
conceito e discriminação 
pelo simples fato de serem 
afrodescendentes.

O problema pode ser 
considerado cultural, pois 
em nível de capacidade 
intelectual e profissional, 
brancos e negros são igual
mente capazes.

Mas a omissão por 
parte dos próprios afro
descendentes muitas ve
zes tom a o assunto ainda 
mais delicado.

A lgum as pessoas

acreditam que o “coitadis- 
mo” ou a pena se si mesmo 
não é capaz de conscien
tizar a sociedade por um 
mundo mais igual.

A verdade é que to
dos deveríam lutar para que 
oportunidades sejam dadas, 
independente de raça, credo 
ou opção sexual.

Ainda nesta edição, 
falamos sobre o projeto 
realizado pela EE “Stela 
Machado" de Bauru,

Os alunos do 6° ano 
A utilizaram diversos exem
plares do jornal Notícias 
de Lençóis, e realizaram 
pesquisa para a produção 
de uma matéria especial do 
caderno “Alunos em Ação".

Eles visitaram o Mu
seu Ferroviário Regional de 
Bauru e tiveram a oportuni

dade de conhecer um pouco 
mais da história do local e 
sua importância.

Um trabalho realizado 
com a ajuda de professores 
dispostos a educar de ma
neira didática e diferenciada.

Confira também; Ex
posição de ursos é atração 
no Bauru Shopping; Alu
nos discutem a importân
cia da água em fórum de 
discussão; Clube«^Espor- 
tivo Marimbondo recebv
apresentaçào com m - ;-tro 
uruguaio; Praças públí 
ganham revitalizaç:io, 
mirim realiza sonho em 
Bauru; Alexandre *orpe- 
tone conta em pouco de sua 
trajetória ao JNL; Aposen
tado recebe homenagem 
do Clube da Viola e muito 
mais. Boa leitura!

, f 11 f

Brasil em FOCO Fonte: A g ê n cia Brasil

Sem chuva, reservatórios em São Paulo voltam a baixar

Principal manancial de 
abastecimento de 6,5 mi
lhões de pessoas na capi
tal e cidades da Grande 
São Paulo , o S istem a

Cantareira voltou a re
gistrar nova baixa no ar
m azenam ento de água 
Conform e o m onitora
m ento d iário  da Com 

panhia de Saneam ento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), o nível 
baixou de 10,2% para 
10% an teon tem  (19).

Senado aprova projetos propostos por estudantes

O plenário do Senado apro
vou nesta semana dois pro
jetos de lei relacionados à 
educação propostos por es
tudantes que participaram

do projeto Jovem Senador. 
Anualmente, o projeto se
leciona 27 jovens, por meio 
de um concurso de reda
ção, para vivenciarem a

experiência de senadores. 
Eles podem fazer proposi
ções legislativas, que, pos- 
teriormente, são submeti
das às comissões da Casa.

Mostra destaca contribuição de Zózimo para a cultura negra

O ator e cineasta Zózimo 
Bulbui, que morreu em ja
neiro de 2013, aos 75 anos, 
ganha nesta Semana da 
Consciência Negra uma ex
posição em sua homenagem

no Centro Cultural Justiça 
Federal (CCJF), no Rio de 
Janeiro. A mostra “Zózimo 
Bulbui - Uma Alma Cario
ca. uma Celebração à Vida 
e ao Orgulho da Origem

Africana", aberta na noite 
da última terça-feira (18), 
mostra, em fotos e filmes, 
a trajetória do artista e de 
sua contribuição para a 
afirmação da cultura negra.

Encontro busca melhorias para pessoas com deficiência auditiva

Representantes das cen
trais de interpretação de 
Libras (língua brasileira 
de sinais) de todo o país 
participaram nesta sema
na. em Brasília, de um

encontro para discutir me
lhorias no funcionamento 
dos espaços destinados ao 
atendimento de pessoas 
com deficiência auditiva, 
O objetivo dos centros é

garantir a essas pessoas 
atendimento de qualidade, 
por meio de serviços de 
tradução e interpretação, 
além de facilitar o aces
so a serviços públicos.

CPI da Petrobras no Senado cancela novamente reunião

Pela quinta vez consecuti
va, a comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) do Sena
do que investiga denúncias

de corrupção na Petrobras 
cancelou reunião marcada 
votação de requerimentos. 
Marcada para esta sema

na, apenas três membros 
registraram  presença e 
a audiência foi cancela
da por falta de quórum.
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Lençoenses lutam pela harmonia
raça humana

Instituído pela lei 12.519, o Dia da Consciência Negra tem como

CIDAHFS

objetivo a busca pela igualdade entre os seres humanos

i.

Elder Ibanhez

Ontem, 20, foi come
morado em todo o Brasil, o 
Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra.

Em Lençóis Paulista, 
diversas ações realizadas 
pelo Conselho de Partici
pação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra de 
Lençóis Paulista (Consciên
cia Negra) marcaram a luta 
pela igualdade entre brancos 
e affodescendentes.

Existem aqueles que 
acreditam que o filho de Deus, 
Jesus Cristo, tinha a pele bran
ca e os olhos azuis.

Há tam bém  os que 
creem que o menino Jesus 
era moreno, assim como os 
habitantes 
Oriente Mé

O fato é que, indepen
dente de como Ele era, nada 
vai mudar. Sua história con
tinua a mesma e Seu trabalho 
possui o mesmo valor.

A agente cultural da 
Casa da Cultura e secretária 
do Conselho da Consciência 
N ^ra de Lençóis Paulista, Ro- 

juela Danoel Rissatto, fidou 
ao j f e  e explicou a importân
cia do Conselho no municí
pio. **Em Lençóis, o Conselho 
começou a atuar em 2008. Na 
realidade, ele existe em todos 
os municípios devido ao de
creto de lei que foi instituído. 
Cada local tem sua forma de 
atuar. Aqui, procuramos reali
zar ações culturais com apoio

%
S/V
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édio.

de pessoas que fezem parte do 
poder público e da sociedade. 
Contamos com 18 membros.

ue viviam no mas ̂ n a s  alguns promovem
atividades simificativas”.

Para da, a população 
lençoense precisa apoiar mais 
as iniciativas do Conselho. “É 
necessário mobilização. Pro
mover mais atividades cultu
rais, fóruns, palestras, entre 
outras ações na área da saúde, 
educação, etc. Atualmente, 
nas escolas, por meio da lei 
10.639, a história da África 
é ensinada aos alunos. Acre
dito que a conscientização e 
0 aprendizado das diversas 
culturas existentes deveríam 
acontecer não só pela existên
cia de uma lei, mas de maneira 
voluntária”, afirma a secretária.

Rosangela ainda acre
dita que apesar de toda a 
evolução que ocorreu nos

X,

1 Concurso de Beleza Negra de 
Lençóis Paulista fo i um sucesso

últimos anos, muitas pes
soas ainda não entendem o 
princípio básico do respeito 
ao próximo e às diferenças.

“Somos todos aírodes- 
cendentes, independentes 
da cor. Se não temos a pele 
negra, temos os costumes. 
Muitas músicas que ouvimos 
são influências diretas do 
povo africano. A canção *0 
Rio de Piradcabal por exem
plo, pode até parecer uma 
melodia do repertório serta
nejo, porém, sua origem é do 
batuque de umbiga^, dança 
praticada pelos descenden
tes das regiões africanas. Até 
mesmo nosso vocabulário 
tem influências da África, 
e muitos não sabem. O im
portante é que o tema seja 
debatido não só no Dia da 
Consciência Negra” acres
centa Rosangela.

Um olhar menos ignorante

Rosangela Rissatto res
salta que é através do trabalho 
realizado pelo Conselho da 
Consciência Negra, que os 
affodescendentes possuem a 
oportunidade de se tomarem 
protagonistas da luta que tem 
feito a diferença na sociedade.

Ela alerta para o fato de 
que muitos se colocam ape
nas na condição de vítimas. 
“Não é somente pela força da 
lei que os direitos podem ser 
conquistados. Ê necessário 
também assumir espaços mais 
atuantes na sociedade. O de
bate e as discussões às vezes 
mais seereeam do oue unem”.

Ainoa serniao a secre
tária do Conselho, a falta de 
conhecimento e o preconceito, 
de ambos os lados, faz com 
que o assunto se tome extre

mamente delicado.
“Quanto mais 

pessoas se mobili
zarem e tratarem 
dos temas que en
volvem os afix)- 
descendentes, 
maior será a 
visibilidade 
das ações para 
amenizar o pre
conceito. Em ju
lho tivemos o con
curso *Beleza Negra 
Agora, na semana do 
Dia da Consdênda Ne
gra, mais eventos desta
cam o trabalho que re
alizamos durante todo 
o ano”, diz a secretária

Rosangela finali
za deixando sua mensa
gem; “Espero que a luta 
nunca termine. Toda 
e qualquer discussão 
leva a luz. Os assuntos 
precisam ser encara
dos, mas muitos ainda 
se escondem. Estamos 
evoluindo e não pode
mos aceitar os atos de 
preconceito e discri
minação. Sou bastante
otimista e sempre gosto 
de parafrasear Ms 
Lutner Kins cue diz: *eu
tenho o de ver

Kingat 
o sonn 

meus filhos julgados por 
sua personalidade, não 
pela cor de sua pele*. O 
nomem não tem raça, foi 
[eneticamente comprova- 
0 que somos uma raça 

só, o que falta mesmo é 
cultura e humildade”.

Bauru Shopping apresenta exposição inédita de ursos
Da redação

O Bauru Shopping 
preparou uma aventura

inédita para surpreender 
0 público de toda a região.

Até o dia 31 de de
zembro, o centro comercial 
recebe a exposição “Ursos

pelo mundo”.
A m ostra traz com 

exclusividade para a cida
de oito espécies de répli
cas de ursos em tamanho 
natural.

Para deixar a aven
tura m ais em ocionante, 
os bonecos emitem sons 
e simulam movimentos. Os 

® ingressos para exposição 
custam R$ 10,00 (R$ 5,00 
meia-entrada).

Os visitantes terão 
a oportunidade de conhe
cer de perto as espécies de 
urso polar, panda, pardo, 
negro, de óculos, negro 
americano, negro asiático, 
urso do sol e urso preguiça.

A atração interativa 
apresenta informações so
bre 0 habitat dos animais, 
que podem ser encontrados 
em regiões polares e flo
restas, especialmente no 
hemisfério norte.

Exclusividade

Após temporada em 
São Caetano, na grande São 
Paulo, Bauru foi a segunda 
cidade no país a receber a 
exposição.

Além da montagem 
com os ursos, os bauruenses 
também terão a oportunidade 
de participar de um simula
dor 7D e assistir a vídeos 
sobre os hábitos dos bichos.

Serviço

Exposição ‘̂ Ursos pelo 
Mundo”
Quando: até o dia 31/12 
Horário de fiindonamento: 
Segunda a Sábado das 14h 
às22h
Domingo das 12h às 20h 
Entrada Exposição: 
Entrada Inteira - R$ 10,00 
Entrada Meia - R$ 5,00 
Cine Simulador - R$10,00

Contrata-se Camareira

O  Sa in t Ja m e s P a lace  H otel b u sca  
o fe re ce r a o s se u s c lie n te s  co n fo rto  

e v a rie d a d e  de serv iço s.

P re za n d o  peta q u a lid a d e  no a te n d im e n to , 

fu n c io n á rio s  bem  tre in a d o s tra b a lh a m  para  

m a n te r o b em  e sta r d o s h ó sp e d e s.
Se v o cê  q u e r fa ze r p arte  d esta  e q u ip e  e possu i 

in te re sse  em  tra b a lh a r co m  o ram o  h o te le iro , 

e n tre  em  co n ta to  co n o sco  e e n ca m in h e  seu  

cu rrícu lo .

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

Rua Pedro Natálio Lorenzettl, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186
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A OS EM AÇAO

Transparência
Acom panhe aqui com o cada um dos órgftos

públicos gasta o seu dinheiro.

Matéria produzida pelos alunos do 6  ̂ano A da EE "Stela Machado" de Bauru com orientação
do professor de Português Silvio Fábio Oliveira

Da redação cu
o

Jovens estudantes da 
EE “Stela Machado” de Bau
ru trabalharam recentemente 
no levantamento de infor
mações sobre um assunto 
que está bastante evidente 
na mídia nos últimos meses: 
a falta de água.

As aulas de Língua 
Portuguesa, ministradas pelo 
professor Silvio Oliveira, 
ganharam um novo olhar dos 
alunos do 6® ano do Ensino 
Fundamental.

Há dois meses, foi lan
çado um desafio para elabo
ração de textos, juntamente 
com um fórum de discussão, 
abordando os principais pro
blemas que envolvem a água.

Entre as pesquisas ela
boradas pelos alunos, com 
apoio dos pais e parentes, 
estão dados que, para eles, 
fazem parte de um mundo 
de novas descobertas.

Em pesquisa, a aluna 
Júlia Mesquita levantou a se
guinte informação para seus 
colegas de classe: “A água 
representa alguns aspectos 
significantes para a huma
nidade, são eles: transporte, 
geração de eletricidade, irri
gação e fonte de alimentos”.

Informações novas e

>3
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Todos fizeram questão de 
compartilhar idéias e informações

''JS»

idéias antigas sobre a im
portância da água também 
foram evidenciadas pelos 
jovens.

Em seu texto, o alu
no Joseph Daniel chamou a 
atenção para uma ação essen
cial no combate à escassez de 
água: “Me preocupo com o 
abastecimento de água em 
São Paulo e penso sobre a 
importância da proteção dos 
mananciais da região”.

Já o aluno Leonardo 
Silva, apontou um fato alar
mante: “A crise começa a 
sinalizar sua gravidade nos 
dias atuais com notícias qua
se que diárias sobre o racio
namento de água, escassez 
de chuva e poluição”.

No fórum apresen
tado em sala de aula, os 
alunos aproveitaram para 
abordar o tema que trata da 
poluição nas águas.

O grupo formado pe
los alunos Gabriel Massão, 
Felipe Ferraz e Júlia da Silva 
escreveram: “Existem mui

tas formas de poluir a água. 
Uma delas é a poluição por 
agrotóxicos não biodegradá
veis, que usados de modo in
correto acabam contaminado 
não somente os alimentos 
cultivados, mas também os 
rios e mares”.

Os alunos concluíram 
que poluir é muito fácil, mas 
preservar e cuidar do meio 
ambiente é um trabalho ár
duo e diário.

São iniciativas como 
esta que fazem a diferen
ça em escolas que buscam 
construir verdadeiramente 
seres críticos para vida, além 
de preparar cidadãos para 
o futuro e para o mundo, 
transformando os mesmos 
em pessoas mais conscientes 
e responsáveis pelos seus 
atos junto à natureza.

E sem dúvida uma ma
neira de conviver de forma 
positiva com o meio ambiente.

A Prefeitura toma pública a abertura da licitação para 
contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva no Parque 
de Iluminação Pública de Lençóis Paulista e seu 
Distrito de Alfredo Guedes. A sessão de pregão será 
realizada às lOh do dia 26 de novembro de 2014.

Ainda segundo a Prefeitura foi aberta licitação 
para aquisição de um aparelho DEA (Desfibri- 
lador Externo Automático) com tela de ECG 
touch screen para as UBSs e ESFs, conforme 
especificações constantes no edital. O pregão 
será realizado às lOh do dia 27 de novembro.

E a Prefeitura informa também que no caso da lici
tação que teve por objeto a aquisição de placas para 
sinalização viária, pelo período de um ano, sagrou- 
se campeã a empresa CENTRO NORTE SINA
LIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA, que ofertou o valor global de R$ 129.400,00. A
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o que
alguns
artistas
pensam

sobre isso?

MC Novinho

“Sobre a crise que es
tamos passando, eu tenho 
feito a minha parte, prin- 
fcipalmente nò banho. Foi i 
onde eu tive que aprender 
a me controlar mais! An
tes, confesso que demora
va além do necessário, pois 
muitas das minhas composi
ções saiam durante o banho. 
Hoje, diminui muito. Eu me 
molho, desligo o chuveiro, 
passo sabonete e shampoo, e 
depois ligo o chuveiro nova
mente só para tirar o sabão. 
Pronto. Simples e rápido! 
Faça isso também, ajude a 
economizar!

A empresa JORGE LUIZ DE SOUZA PORTA
RIAS ME foi intimada pela Prefeitura para apre
sentar defesa prévia acerca dos descumprimen- 
tos contratuais, sob pena de rescisão unilateral do 
contrato, cumulada com a aplicação de multa e 
suspensão do direito de participação em licitação.

De acordo com o expediente TC-OOI318/002/14, 
cujo assunto trata de irregularidades cometidas pela 
administração pública, constatadas por meio de 
fiscalização “in loco”, a responsável Isabel Cristina 
Campanari Lorenzetti tem até o início de dezem
bro para apresentar as justificativas pertinentes.

As inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM  e CMEP.

Marquinhos Gomes
i i

I”

Mesmo antes da cri
se da água que estamos vi
vendo, eu já me preocupava 
muito com a economia. No 
banho, para lavar louça, la
var o carro, escovar os den

tes, etc. Para tudo eu e minha 
família mudamos os hábi
tos. Para escovar os dentes 
e me barbear, por exemplo, 
eu presto mais atenção e não 
deixo a torneira ligada de 
jeito nenhum! Sempre dei
xo um copo à disposição. 
Encho o copo com água e 
utilizo somente para escovar 
os dentes, é uma boa dica 
de economia. Além disso, 
com as minhas filhas, eu e

minha esposa fizemos uma 
espécie de desafio e elas 
também têm que escovar 
os dentes com apenas um 
copo de água e tomar ba
nhos de cinco minutos. Em 
forma de brincadeira elas 
acabaram se conscientizan
do. Deu certo! ^Faça issi 
você também. Água é um 
bem precioso. Vamos eco
nomizar. Sabendo usar, não 
vai faltar!”

D e v o lta  ao  p a ssad o , e s tu d a n te s  re a liz a m  p esq u isa
Matéria produzida pelos alunos do 6  ̂ano A da EE "Stela Machado de Bauru" com orientação da professora de História Helana Pitta Gavaldão

Da redação

líNo início do ano leti
vo,, a-EE “Stela Machado 
de Bauru recebeu mais de 
100 exemplares do jornal 
Notícias de Lençóis para uti
lizar em projetos da escola. 
Os jornais foram usados na 
Sala de Leitura e nas aulas 
de Português e História. Na 
edição 156, comemorativa 
do aniversário de três anos 
do jornal, foi publicado o 
primeiro conteúdo do ca
derno denominado “Alunos 
em Ação” com as matérias: 
Líquido Precioso”, com su

pervisão da professora de 
Português Rosilaine Casemi- 
ro, e “A Fábrica da Leitura”, 
sob orientação da professora

ii

Elizabeth Oliveira, que atua 
na Sala de Leitura.

Após leitura do jornal 
Notícias de Lençóis no de
correr das aulas de História, 
alunos do 6° ano A da EE 
“Stela Machado” de Bauru 
realizaram trabalhos de pes
quisa sobre fatos que deixa
ram saudades na população 
de Bauru.

Com a ideia de apre
sentar 0 passado glorioso da 
cidade, os jovens estudantes 
conheceram o museu fer
roviário em uma excursão 
inesquecível.

Eles constataram que 
as ferrovias formaram uma 
base de progresso e influên
cia social nas regiões onde 
estavam instaladas.

O município recebeu

Jovens utilizaram diversas edições do 
jornal para realização de pesquisas

c>

Professora levou os alunos para uma excursão 
no Museu Ferroviário Regional de Bauru

o maior entroncamento fer
roviário do Estado de São 
Paulo, tanto em termos de 
fluxo de transporte como de 
dinheiro.

Foi uma época de mui
to desenvolvimento para a 
região. A ferrovia teve o 
importante papel de povo
ar 0 oeste do Estado, que 
era ocupado por milhares 
de índios de diversas etnias.

Em 11 de julho de 
1969, durante o governo do 
Dr. Alcides Franciscato, foi 
criado o Museu Ferroviário 
Regional, através da lei n° 
1425, que não entrou em 
funcionamento na ocasião.

Foi somente em 1986, 
que a discussão sobre o mu
seu esteve em evidência no
vamente, sendo alterado o 
nome para Museu Ferroviá
rio Regional de Bauru, pois

o mesmo iria abrigar acer
vos das ferrovias: Estrada de 
Ferro Sorocabana, Estrada 
de Ferro Noroeste do Bra
sil e Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro, vindos de 
várias regiões onde o trem 
fazia passagem, ou por onde 
foram construídas estações 
que ligavam todas as regiões 
do Estado Paulista, incluin
do Mato Grosso, Bolívia e 
Paraguai.

A principal finalidade 
do museu na época era de 
acolher e preservar o mate
rial ferroviário para exibição 
ao público.

O Museu Histórico 
Municipal tem um espaço 
interno que conta com uma 
praça, palco, bancos e uma 
parte de um carro de passa
geiro reformado.

Possui um acervo

muito rico e diversificado, 
que abrange coleções de 
objetos, pintura, fotos, do
cumentação impressa e ma
nuscrita, além de retratar a 
história da cidade de Bauru, 
que foi o maior entronca
mento ferroviário do Brasil.

No local, existe uma 
sala de pesquisa para au
xiliar e fornecer subsídios 
aos alunos do ensino médio, 
mestrandos e doutorandos.

O museu tem o auxílio 
de monitores bem treinados 
que incentivam e chamam a 
atenção dos visitantes atra
vés das explicações sobre 
os materiais em exposição.

Eles utilizam diver
sas brincadeiras para evitar 
que a visita fique monó
tona e, assim, despertar 
ainda mais a curiosidade 
dos estudantes.

Após o aprendi
zado no museu, a ideia 
de fazer um jornal foi 
proposta aos alunos pela 
professora Helana Pitta 
Gavaldão. A aceitação

objetiva e dinâmica.
Cada aluno realizou 

uma apresentação mostrando 
para toda a classe o jornal 
que havia produzido.

Dos trabalhos, surgiu 
a primeira página do jornal. 
Todos ficaram maravilhados 
e satisfeitos com o resultado, 
pois 0 projeto passou por 
várias etapas: o passeio, a 
leitura das edições e a pes
quisa na Sala de Leitura.

A tarefa de produzir 
um jornal na escola foi exce
lente e, ainda por cima, valeu 
um dez para a classe toda. 
Agradecemos ao JNL que 
foi nosso jornal inspirador”, 
finaliza Helana.

u

notícias dosteu Machado
A
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foi plena.
Ela utilizou 0 jor

nal Notícias de Lençóis 
como referencia para 
o trabalho que seria 
realizado.

O JNL foi es
colhido por ser um 
jornal que apresenta 
as informações de 
uma forma prática.



CIDADES
Orquestra lençoense celebra 19 anos de 
fundação
Domingo, 23, no Clube Esportivo Marimbondo, a Orquestra Municipal de Sopros se apresenta ao lado de Pablo DeirOca Sala

Da redação

A Orquestra Munici
pal de Sopros de Lençóis 
Paulista realiza no dia 23 de 
novembro, um concerto em 
comemoração aos 19 anos 
de atividade do grupo. O 
evento marca ainda os 55 
anos do Clube Esportivo 
Marimbondo.

O espetáculo tem iní
cio a partir das 20hl5, no 
Clube Marimbondo, com 
a participação especial do 
m aestro uruguaio Pablo 
DeirOca Sala.

No repertório da apre
sentação, temas em home
nagem à música latina com

destaques para as canções 
‘‘Mambo No. 5”, “Aquarela 
do Brasil” e peças de samba, 
tango, entre outras.

O espetáculo tem a di
reção artística e regência do 
maestro lençoense Marcelo 
Maganha.

A Orquestra Munici
pal de Sopros conta atual
mente com 44 músicos e já 
realizou mais de 800 concer
tos em 19 anos de atividade.

O Notícias de Lençóis 
teve a honra de entrevistar os 
maestros Marcelo Maganha 
e Pablo DeirOca Sala, que 
falaram um pouco sobre o 
evento que acontece no do
mingo. “Atualmente, Pablo 
é uma importante referência

e autoridade em criação de 
arranjos e composições no 
mundo. Com 55 anos de car
reira, ele possui um grande 
conhecimento técnico de 
orquestração. Como minha 
intensão era fazer uma ho
menagem a musica latina, 
estendi o convite ao maes
tro para a realização de uma 
apresentação instrumental 
em Lençóis, já que ele co
nhece bem a música brasilei
ra”, explica Maganha.

Segundo Marcelo, to
dos os arranjos foram escri
tos pelo maestro Pablo. Ele 
também garante que serão 
músicas dwçantes e que irão 
embalar o público presente.

“Acredito que o res

gate da música latina é es
sencial. Muitas vezes damos 
valor para as músicas ame
ricanas, europeias, e esque
cemos a riqueza da música 
latina, que fazia sucesso 
antigamente com grandes 
orquestras e nas épocas dos 
bailes”, ressalta o maestro 
lençoense.

Já Pablo expressou

sua satisfação em tocar com 
a Orquestra Municipal de 
Lençóis. “O grupo de mú
sicos da cidade possui uma 
qualidade internacional. É 
um dos melhores grupos 
amadores que eu conheço. 
Eles têm a capacidade de 
mudar constantemente seu 
repertório, uma tarefa que 
eu julgo ser muito difícil.

A adaptação a um regente 
convidado requer grande es
forço. O maestro Marcelo 
Maganha vem realizando 
um excelente trabalho”, diz.

“A orquestra vai se 
preparar em apenas três dias 
para a apresentação. Isso 
mostra o nível do trabalho 
e dedicação de todos os en
volvidos”, finaliza Pablo.
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Pablo DelVOca Sala compôs todos 
os arranjos da apresentação
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Praça dos Constitucionalistas 
começa a ser revitalizada
Da redação

Duas das principais 
praças da cidade vão re
ceber obras de reforma e 
revitalização. A empresa 
contratada pela prefeitura 
já iniciou as obras na Pra
ça dos Constitucionalistas 
localizada na Avenida 25 
de Janeiro.

O projeto contempla 
a reforma da calçada do 
entorno, troca de bancos, 
regularização do projeto 
paisagístico e reforma do 
monumento aos soldados 
lençoenses que participa
ram da Revolução Consti- 
tucionalista em 1932.

Os investim entos 
chegam a R$ 30 mil. As 
obras devem ser concluídas 
dentro de 30 dias.

Na Praça Paulo Frei-

Diretoria de Planejamento vai 
acompanhar o andamento da obra

re, defi-onte a Casa da Cultu
ra, as obras incluem a troca 
de iluminação, bancos, guias, 
instalação de bebedouro e 
implantação de piso inter- 
travado no passeio público.

As obras devem sem

concluídas dentro de 90 
dias com investimentos que 
somam R$ 120 mil.

A ex ecu ção  das 
duas obras terá acompa
nhamento técnico da Di
retoria de Planejamento.
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Elenco de musical realiza sonho 
de fã mirim em Bauru
Espetatuío "Frozen: uma aventura congelante" foi recorde de público e 
proporcionou momentos mágicos para a pequena Clara

Elder Ibanhez

No último sábado, 15, 
0 Teatro Bela Vista de Bauru 
ficou pequeno com a presen
ça de tantas crianças.

O musical “Frozen: 
uma aventura congelante 
deixou a garotada eletriza- 
da com cenas recheadas de 
muito encanto e magia.

Apesar do calor da ci
dade, o clima esfriou com 
a apresentação baseada na

animação de grande sucesso 
dos estúdios Disney.

Muita fumaça artificial, 
figurinos impecáveis e um 
telào gigante fizeram do espe
táculo um verdadeiro sonho.

A história das prince
sas Anna e Elsa emocionou 
o público que cantou com 
muita empolgação as músicas 
do filme original.

Ao som da canção 
principal “Livre Estou”, a 
atriz que interpreta Elsa p a 
receu no meio da platéia e

interagiu com as crianças.
Por todos os lados era 

possível presenciar rostinhos 
encantados com a presença 
dos personagens.

A pequena Clara, com 
a ajuda do Notícias de Len
çóis, conseguiu conversar 
com o elenco da peça e rea
lizou seu grande sonho.

Ela tirou fotos no ca
marim, deu risada ao lado 
dos atores e demonstrou todo 
o seu carinho.

Para os atores, foram

momentos incríveis e cheios 
de diversão e alegria. “Foi 
simplesmente maravilhoso. 
Não temos palavras para 
agradecer o carinho do pú
blico. Isso nos faz ter cada 
vez mais vontade de continu
ar. Viemos para Bauru pela 
primeira vez e esperamos 
voltar, pois nos divertimos 
muito”, afirmam.

Na presença da fa mi
rim, eles aproveitaram para 
estender um agradecimento 
a todas as crianças e adultos

que prestigiaram 
o espetáculo. “E 
gratificante poder  ̂
fazer parte da re- /  
alização de um / 
sonho. Assim 
como a Clara, 
muitas crian
ças tiveram a oportunidade 
de viver um mundo de pura 
fantasia. Agradecemos a pre
sença de todos que compa
receram nas quatro sessões 
e a imensa energia positiva” 

E foi através da trilha

Clara teve a oportunidade de 
abraçar e tirar fotos com os atores

V'

sonora de sucesso do filme 
e do talento dos artistas que 
integram o musical que a 
criançada aproveitou cada 
segundo, transformando o 
espetáculo em uma experi
ência inesquecível.

Clube da Viola homenageia Maurilio de Oliveira
Elder Ibanhez

Na última edição do 
jornal Notícias de Lençóis 
do mês passado, o aposen
tado Maurilio Serafim de 
Oliveira contou sua história 
no “Artigo da Semana”.

Ele relatou, entre tan
tas experiências vividas, o 
sonho de cantar ao lado de 
violeiros profissionais.

O JNL se sensibili
zou e reuniu no dia 9 de 
novembro, no Lar dos De
samparados de Agudos, 
algumas duplas de violei
ros do Clube da Viola de 
Bauru.

Na visita, os músicos 
conheceram Maurilio e se 
emocionaram com a recep
tividade dos outros idosos 
que estavam presentes na
apresentação.

O aposentado, que fez 
aniversário no dia 6 de no
vembro, teve direito a uma 
homenagem especial feita 
com exclusividade pelo Clu
be da Viola.

Além de um parabéns 
personalizado e alguns pre
sentes, ele recebeu muito ca
rinho e atenção dos amigos.

Entre as canções em
baladas pelos violeiros, a 
música “As Andorinhas”, do 
Trio Parada Dura, fez com 
que Maurilio relembrasse 
momentos únicos da vida.

Sueli, mais conhecida 
como Suka, uma das violei
ras que se apresentou no lar, 
aproveitou para agradecer a 
oportunidade de tocar para 
qs idosos. “Foi maravilhoso. 
É muito gratificante ter mo
mentos assim na vida. Sem
pre levamos nossa música 
aos idosos da Vila Vicentina
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Clube da Viola passou bons 
momentos ao lado de Maurilio

de Bauru. Em Agudos é a 
primeira vez e espero que 
possamos voltar o quanto 
antes”, afirma.

Suka faz dupla com 
Miranda. Eles, que também 
forma um casal na vida real, 
já  estão no meio musical há 
cerca de 20 anos com apre
sentações por toda a região.

“Considero uma hon
ra e um prazer tocar para

os idosos. Se eles ficam 
felizes, nós igualmente. 
Quero estender um gran
de agradecimento aos fun
cionários do lar, ao JNL 
por ter proporcionado esse 
momento e a todos que nos 
receberam com tanto cari
nho. Um grande beijo no 
coração de todos do Clube 
da Viola de Bauru”, con
clui a violeira.

y

Otávio Müller fala ao JNL
Da redação

Na semana passa- ■ 
da, Bauru teve a honra 
de receber um grande 
espetáculo.

Com quase 30 anos 
de carreira, o ator Otávio 
Müller vem conquistando 
cada vez mais o públi
co que prestigia o teatro 
brasileiro.

Interpretando Ma- 
ricleide em “A Vida Se
xual da M ulher Feia” , 
Otávio relata as vivên
cias e frustrações de uma 
mulher feia.

O ator falou ao No
tícias de Lençóis e ex
pressou sua satisfação em 
se apresentar na região. 
É sempre muito gratifi

cante me apresentar por 
aqui. Na peça procuro 
não fazer críticas, mas

i i

sim uma reflexão, tratan
do tudo com muito bom 
humor”, diz.

“Não conheço Len
çóis ainda, mas fico muito 
feliz em saber que a cida
de em breve irá receber 
um novo teatro. Espero 
um dia levar meu traba
lho para todos os lenço
enses”. finaliza.
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CLA SSIFICA D O S
NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Ajudante de tapeceiro 
(vaga masculina, nâo exige 
experiência)
Arquiteta (feminina c/ expe
riência na área)
Atendente de balcão (sor- 
vetería, disponibilidade de 
horário)
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de logística

Caldelreíro 
Corretor de imóveis 
Caseiro • (casal sem filhos c/ 
experiência comprovada) 
Cozinheira - 2 vagas (restau
rante)
Oesossador (disponibilidade 
para trabalhar na cidade de 
São Carlos-sp)
Eletricista (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
Empregada doméstica (c/ 
experiência)
Encanador
Frentista/caixa (vaga mascu
lina, c/ experiência)
Garçom (disponibilidade de 
horário)
Garçonete
Instalador de antenas de tv 
Linha de produção (frigo
rífico - salário r$935,20 + 
benefícios, masculino) 
Marceneiro (com disponi
bilidade para trabalhar em 
Bauru-sp)
Mecânico de manutenção 
(frigorífico c/ disponibilida
de de horário)
Mecânico de motor á dfe- 
set/ molejelro 
Montador de móveis 
Motorista de caminhão 
entregador (cnh c, com 
experiência)
Operador de caixa (restau
rante)
Operador de caldeira

Piloto de aeronave não 
tripulada (s/ experiência) 
Padeiro 
Pizzaiolo
Personal treanning (forma
ção em ed. Física completa - 
s/ experiência)
Porteiro (s/ experiência, 
masculino)
Recepcionista (exclusivo 
para pessoa com deficiên
cia)
Recuperador de crédito 
(maiores de 16 anos - turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru •
sp)
Serviços gerais (jardinagem, 
plantio de gramas - s/ expe
riência)
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/ experiência, 
curso técnico completo) 
Técnico em nutrição ($/ 
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 publici
tários em uma revista local) 
Vendedor (vendas Internas 
detvpor assinatura)
Zelador (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

Vagos válidos de acordo com o proio determinado pelo empregador 
c«id»tstiomcnto no sisti^nvi «itr.ivos do PAT. basL) comp.irect^f portando 

RG. CPF. Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço e Numero do PIS 
(p«iiuquvm povNUii) Informações: (14) 3203 2300 Ram jt2 ou no IVM.

Rua Cel. Joaquim Gabn^l. 11 Cenho

C A R R O S/M O TO S

Vectn GL 1998 uuL 
completo RS 15.000,00, 
130.000km. Pneus no
vos Ac, aq, dh, ved, vet 
ted. teL rodas liga, Motor 
2.0 • Gás, Estof. Interior 
ivdudada Informações; 
wdsonzunünlt^g.com. 
br, Gratifico indicações 
com venda. Welson (14) 
98152-2029

VENDE-SE

Terreno no Grajaú, 
250 metros, plaino, 

quitado,
R$ 78 mii

Tel; (14) 982274510

Ford 2004
RS3.500,00 De entra
da -f 48 parcelas fi
xas de R$420,00 com 
tranferencia grátis • 
(14) 3264-1613

Gol 1.0 4P 2000 g dou
rado direçào/vidro/trava 
completo e Fox 1.0 4P 
2005 fiex preto vidro/ 
trava /alarme FS vdculos 
fone (14) 3264-3033

Kombi 98 branca entr. 
RS 5.000,00 + 24X RS 
500,00 • FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Fiorino 1.3 Fire 2012 
flex branca único dono 
FS veículos -  fone (14) 
3264-3033

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

Escort 1 1.8 93 -  Gaso
lina - vermelho - 
(14)32643033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
Okm branca completa • 
FS veículos • fone 

(14) 3264-3033

Biz 125 ílex 2013 /  biz 
100 - 2013 /fon 125 
2013 /  fian ISO ílex 
2013 / titan 150 ex ílex 
2 0 1 3 /le a d ll0 -2 0 1 3 / 
cb 300r 2013 /  ire  300 
- 2013/ bros 150 flex 
2013 - pagan motos 
fone: 3264-4345

S-10 2.5 Cab. Dupla -  
1999 -  diesel -  azul - 
(14)32643033

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

APENAS

Empresa que reúne a linha de seguros agrícolas da Porto Seguro 
é patrocinadora da sexta Cavalgada do Qrcuito das Frutas, que 
será realizada entre Valinhos e Louvelra (SP) amanhã, dia 22 de 
novembro

Porto Seguro Agronegócios patrocina 
Cavalgada no Circuito das Frutas

A Porto Seguro Agronegócios é a patrocinadora da VI Ca
valgada do Circuito das Frutas.

O evento será realizado amanhã, dia 22 de novembro, tendo 
como ponto de partida a cidade de Valinhos, no interior de São Paulo.

Os participantes passarão por Vinhedo e chegarão até 
Louveira, em um percurso 100% rural.

O objetivo é resgatar tradições como o "tropeirismo" e 
valorizar a produção e cultura locais.

Além de Vaiinhos, Louveira e Vinhedo, a região conhecida 
como Circuito das Frutas abrange os municípios de Atibaia, Indaia- 
tuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Morungaba.

Pata este importante pólo produtor, a Porto Seguro Agro
negócios conta com seguros específicos.

O Porto Seguro Pomar, por exemplo, é um produto com 
garantias para plantações de uva, ameixa, pêssego, figo, nectarina, 
atemoia, caqui, laranja, limão, tangerina, maçã, manga, goiaba e pera.

O final do ano, inclusive, é o período de safra de muitas 
deias. O seguro cobre os prejuízos causados aos pomares peia 
ocorrência de granizo.

O coordenador de seguros rurais da Porto Seguro, Joaquim 
Cesar, afirma que o apoio à Cavalgada é importante para tomar mais 
conhecida a necessidade desse investimento entre os participantes 
e produtores. "A fruticultura exige dedicação quase que integral 
do agricultor. Por isso, é indispensável contar com uma garantia 
que reponha os prejuízos financeiros provocados por ocorrências 
naturais sobre as quais não tem controle", explica.

A linha de produtos da Porto Seguro para o Agronegócio 
inclui ainda os seguros: Horta, que cobre plantações de alho, ce
bola, tomates, berinjelas e pepinos; e Grãos, para as culturas do 
milho e soja.

Incentivo à contratação

Para facilitar a contratação de seguros agrícolas, o produtor 
pode recorrer aos Programas de Subvenção ao Prêmio do Seguro 
Rural.

São incentivos oferecidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelas Secretarias de Agricul
tura de alguns Estados (como São Paulo), que assumem parte do 
valor do seguro.

A subvenção oferecida pelo MAPA atualmente varia de 40% 
a 60%, dependendo da cultura coberta.

Pari garantir uma economia maior, o produtor pode solicitar 
as subvenções custeadas pelos Estados.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
Slo Pauto, por exemplo, assume até 50% do prêmio a ser pago pelo 
segurado, depois de deduzida a subvenção federei.

Ele só queria 
encontrar uma
informação...

agora ficou facil, basta ligar ou acessar:

0800 202 2222
Ligue de celular 3811 -4000 www.solutudo.com.br

* *

solutudo
. lUifD

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

Honda biz clOO 2002 - 
R$1.200,00 De entrada 

36 parcelas fixas de 

RS122,00 com tran
ferencia grátis - (14) 
3264-1613

Ceha 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme - FS vdeu-

CG titan ks 125cc ano Kombi 1600 1998
2002 bom estado 2.500 branca ■ FS veiculos

los - fone(14) 3264-3033 Fone: (14) 99797-5221 fone (14) 3264-3033

Omega gls Ano 1999 
Cor prata comp. FS Ve
iculos - Contato pelo 
telefone (14) 3264-3033

Vectia gls 2.0 1994 G 
azul completo - FS vd
culos - f  14) 3264-3033

PaUo v^eek. 1.5 1998 Monzaano90-mecàiu-

G verde completo - FS 
veículos • fone (14) 
3264-3033

Montana 1.8 2005 Flex 
prata oxnpleto • FS veícu
los-fone (14) 3264-3033

ca ok - direção hidráuli
ca - fone (13) 9726-7094

Fiorino 1.3 Fire 2012 
ílex branca único dono 
FS veículos -  fone (14) 

3264-3033

VENDE-SE

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

portão correr

Uno mllle way 2008 
branco entr. R$ 
3.000,00 -f 48X RS 
499.00 • FS vdculos 
fone (14) 3264-3033

Psicóloga Clínica
Pos-gM tiuação pela FM USP eni Sexualidade Hum ana e especialização

om Piinico 0 Depressão

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

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

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

Tel: (14) 99889-8006

Vende-se Parxty ano 
94, cor bordõ, 1.8, Ál
cool original, com di- 
reçio, trava, alarme e 
rodas originais. Impe
cável! lYatar Fernando; 
(14) 99797-4840

Courier mod 2001 
1.6L protetor de ca- 
samba, lo iu  maritlma, 
som mp3 • vendo ou 
troco por moto honda. 
Fones; (14) 3264 4345 
ou 97913285

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

VENDE-SE

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

333 Jd. cruzeiro 
Horário comerciai

Tel: (14) 3264-9700

Golf sportline 2.0 2011 
Flex preto completo • 
FS vdculos • fone 
(14) 3264-3033

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca trava/alarme • 
FS veiculos - 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 

0 dono Falar com Gracíele

Tel: (14) 99769-1093

Construção
isamixtrading@yahoo.com.br

SERVIÇOS

Manicurc e pedkure 
Eliana Atende à domi
cílio Contato peto 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

EM mu  5
CASOS DE EXPL ORAÇÃO S E X U A L  SÃO DENUNCI ADOS.

MUDE ESSA REALIDADE.

E I IC M mH9 VEK»A»E

Yoga
Meditação 
Lian Gong

Professor

VendiW
Cultura ^

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

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

marcos.venditti@yahoo.com.br

http://www.solutudo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
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ENTRETEN IM ENTO
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Olha isso! Horoscopo da Sem ana
fonte: Uol de 21/11 a 28/11 -W .1

i Estudantes são detidos na Tailândia ao
imitar saudação de "Jogos Vorazes" %Áries

de 21/03 a 20/04
^ Leão

22/07 a 22/OB

Três estudantes foram detidos ontem, 20, durante a estreia do 
filme "Jogos Vorazes - A Esperança: Parte 1" na Tailândia, após 
imitarem a saudação usada pelos personagens do filme como 
símbolo de rebelião. Os jovens têm usado o gesto - com três dedos 
para cima - como forma de demonstrar descontentamento com o 

golpe militar, ocorrido no país em maio. O governo local proibiu 
o gesto e uma rede de cinemas de Bangcoc cancelou todas 
as exibições do terceiro filme da saga após os manifestantes 
adotarem o sinal como protesto. Ativistas dizem que a polícia 
pressionou a rede a cancelar a exibição do filme, após centenas 

de estudantes planejarem o protesto ontem.

Tenha uma atitude consciente e 
responsável em situações emo
cionais e financeiras, ariano. 
Evite excesso de idealizações e 
mantenha seus compromissos 
em dia. Enfrente os seus medos. 
Reflita e resolva pendências.

Resolva pendências relaciona
das à vida familiar, ao lar e a 
questões emocionais, leonino. 
Desafio de amadurecimento. 
Semana de reflexões e de con
clusão de um ciclo. Após o sá
bado a energia melhora, com 
a Lua nova, que favorecerá os 
leoninos.

Sagitário
de 22/11 a 21/12

Semana em que você sente dara- 
mente o limiar entre um velho e 
um novo cido, sagitaríano. Hora de 
refletir sobre o que tem ocorrido 
desde o ano passado, aprendendo 
as lições, eliminando velhos padrões 
e fazendo os ajustes necessários. No 
sábado uma nova etapa inida, com 
a Lua nova ocorrendo em seu signo.

Slayer: "Novo álbum está quase pronto".
^ ^ ^ T o u ro
^ ^ d e  21/04 a 20/05

Virgem
de 23/08 a 22/09

revela guitarrista

Kerry King, guitarrista do Slayer, revelou que o novo álbum da 
banda está quase pronto. O músico deu a declaração durante 
uma feira americana de auto-peças. "A gravação do trabalho está 
praticamente finalizada. Nós vamos fazer uns shows e depois 
vamos gravar mais algumas coisas. Nós temos o suficiente para 
um disco agora, mas vamos gravar mais porque temos tempo. 
O registro deve sair no começo do ano que vem". O disco, ainda 
sem nome, será o primeiro da banda de metal desde a morte 
do guitarrista Jeff Hanneman e o primeiro desde 1985 a não ser 
produzido por Rick Rubin.

V
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Uma semana muito importante 
para os relacionamentos, onde 
você deve assumir as respon
sabilidades que as relações de
mandam. E também compreen
der 0 que precisa ser firmado, 
aprofundado ou transformado. 
Importantes questões materiais 
e emocionais estão em pauta.

Uma semana positiva para refle
xões, aprimoramento mental e 
emocional e para concluirtarefas 
pendentes, virginiano. Sente a 
necessidade de ter mais maestria 
e profissionalismo em relação a 
conhecimentos e ao modo como 
se comunica.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A semana inicia com a conjunção 
entre Saturno, seu planeta regen
te, e o Sol. Deve agir de forma 
madura, coerente, responsável. 
Tenha foco e persistência, mas ’  
perceba também o que precisa 
ser modificado, capricornlano. ^

Gêmeos Libra
de 21/05 a 20/06 de 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

Chris Henisworth é eleito por revista
como o homem mais sexy do mundo

Á

Chris Hemsworth, o intérprete do herói Thor nos cinemas, foi eleito 
pela revista "People" como o homem mais sexy do mundo em 
2014, destronando o cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 
5, escolhido no ano anterior. O ator australiano de 31 anos, que é 
casado com a modelo espanhola EIsa Pataky, fez uma brincadeira 
ao ser comunicado do título. "Agora posso dizer [para a mulher]: 
Lembre-se, é o que as pessoas dizem, então não preciso limpar 

mais os pratos, nem trocar as fraldas. Estou acima disso"’. Ao ser 
perguntado se gostaria de agradecer alguém, o ator respondeu: 
"Meus pais, acho, por terem proporcionado isto".

Trabalho e saúde continuam  
sendo temas enfatizados para 
os geminianos. E nesta sema
na é im portante que resolva 
pendências e que encontre so
luções para dificuldades que 
esteja enfrentando, agindo com 
maturidade.

Uma semana importante para lidar 
de forma madura com as finanças 
e consolidar os seus recursos e 
valores, libríano. Sobriedade é fun
damental, evitando exageros que 
lhe comprometam materialmente 
e emocionalmente.

Ao longo da semana resolva as
suntos emocionais e profissionais 
pendentes, aquariano. Reflita, 
aprímore-se, faça um balanço do 
que ocorreu recentemente. Ob
serve suas atitudes. Perceba os 
fatores psicológicos e espirituais.

Câncer
de 21/06 a 21/07

^  Escorpião
de 23/10 Q 21/11

Peixes
20/02 a 20/03

Reflexão da Semana
"Não espere ser bem sucedido em tudo, o fracasso pode trazer

extraordinários toques de sabedoria"

Os cancerianos vêm sendo tes
tados em relação à maturida
de emocional. E nesta semana 
pode haver importantes refle
xões e conclusões a este respei
to. Questões afetivas e projetos 
criativos estão em pauta. Hora 
de refletir e fazer um balanço.

A semana inicia com uma con
junção de Sol e Saturno em seu 
signo, 0 que indica a necessidade 
de agir com responsabilidade, es
tando consciente de seus limites 
e atribuições. Resiliência é fun
damental. Deve evitar exageros 
financeiros. Não é uma semana 
positiva para negócios.

O desenvolvimento de conhe
cimentos, a abertura de men
talidade e a reflexão sobre a 
realidade espiritual da vida tem 
sido fatores importantes aos 
piscianos. Nesta semana uma 
atitude contemplativa e reflexi
va ajuda a perceber o que é re
almente essencial em sua vida.
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Se você gosta de música eletrônica
.0
/

CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello
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HORIZONTAIS

T ü A s E R B A L A C N R F R D U z P Z PEPPERONE
P O 6 B R 8 R 1 G A 0 E l R 0 Q c 0 J B CHOCOLATE
W R N A P 0 L 1 T A N A 0 R Q T 0 J 0 A NAPOLITANA
R N P P A C L B A T 1 R E U G R A M z Q BACON
Q E F £ T H S F X T R Z V V X 1 Q K N C VEGETARIANA
J U L W P J P M c 0 U E 1 E E S A 0 A 1 ATUM
P 0 D a M P 8 B H X F M w G W Y C T M T CATUPIRY
z 0 G Y A P E K 0 M U C H E T B u C F X TOSCANA
E z R N U 1 W R c M H K H T L P X T W Y MARGUERITA

B G W T A 0 A H 0 K 0 L R A 1 0 u 0 1 A MUSSARELA

U 0 0 H U R D N L N J T 0 R 0 Q M D U D LOMBO

F T x \ E G 0 W A F E T Y 1 A S c B M D ALICHE

N 1 Z U G E U M T K Y 1 S A P G s E 0 M SAUM E
CALABRESA

1 M A 0 F 1 P E E A 0 U C N W L L X E R
MORANGO

B L Q E U P T B S V K W G A G 0 F L B G
PORTUGUESA

A A M M C G F S G A M V 3 C H K X F A L
BRIGADEIRO

C P L A M C X P E O Y A C S Y B 0 J K T
BAIANA

0 F A L 1 C H E A R E G 0 O P L J G J G PALMITO
N T W A 0 H M J W E P E T T C C z M A U PRESTIGIO
M U s S A R E L A A G E B F R Q X P T G

VERTICAIS

S.

6. Mulher canonizada. (5)
7. Refeição pequena e rápida. (6)
8. Ataque, Impulso. (6)
9. Aquele que tem direito à metade dos bens. (6)
10. Madeira (em Inglês). (4)
11. Estômagos (em inglês). (8)
13. Forte, poderoso, potente. (8)
17. As mulheres usam para agasalhar os ombros 
e o  tronco. (4)
19. Sala de estar (em Inglês). (6)
21. Indivíduo, pessoa (feminino). (6)
22. Inseto (em Inglês). (6)
23. Uma das maiores revistas de publicação 
semanal do Brasil. (5)

1. Que tem ondas (plural). (8)
2. Membro da maçonaria (plural). (6)
3. M onte___ : Lar dos deuses da mitologia
grega.(6)
4. Em que lugar. (4)
5. Igreja (em Inglês). (6)
6. Macaco. (S)
12. Ajuda, assistência (plural). (8)
14. Cebolas (em Inglês). (6)
15. Noites (em inglês). (6)
16. Torre ; (cone mundial da França. (6)

''N ã o  se L ..S e  a vida é

curta ou longa dem ais

18. é usada em fogueiras. (5) 
20. A mesma coisa. (4)

pra nós, m as se i que

nada do que vivem os
A

tem  sentido, se  não

Mch«{ Kimalho TIRINHA DA SEMANA
to carm o s o co ração

BitninhBnoltt.blofipot.com

PIZ fC l QUAL i  O CÚmULO 
NA NCRPIS5C?

A0tO SCI.

P6PIR um y-$ALAPA, 
COmCR A SALAPA 

6 CALCULAR O " V I

HA HA HA HA HA 
HA HA HA HA HA.'

$6m 6RAÇA.»

das p e sso a s” .
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A S A  A B R I G O *

AM O RADA

http://www.mixcloud.com/ericoagnello
http://rach%c3%a3c%c3%bcc%c3%a3xom!Er7
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o  Estilo Lençóis conferiu de perto diversas 
atrações que ocorreram na cidade e região no úl
timo final de semana.

Na última sexta-feira, 14, o ator global Otávio 
Müller lotou o Teatro Municipal de Bauru com a 
peça "A Vida Sexual da Mulher Feia".

Foram momentos de pura diversão que contou 
com a simpatia da personagem Maricleide, inter
pretada pelo ator. Após o espetáculo ele recebeu 
com muito carinho a equipe do Noticias de Lençóis.

No sábado, 15, também prestigiamos o lindo 
musical "Frozen: Uma Aventura Congelante", no 
Teatro Bela Vista de Bauru.

A pequena Clara, com uma "mãozinha" do 
JNL, conseguiu realizar seu sonho de conhecer todo 
o elenco pessoalmente.

E no domingo, 16, para finalizar com chave 
de ouro, em comemoração ao 55^ aniversário do 
Clube Esportivo Marimbondo de Lençóis Paulista, um 
Stand-Up Comedy com a presença dos humoristas 
Caio Morellí, Marcus Cirillo e Alexandre Porpetone 
contagiou com muito humor os lençoenses.
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PA R A B ÉN S

Camila Akemí 13.11 Ana Beatriz Cordeiro 18.11 Jack Mattos 18.11

"Eu leio o Notícias de Lençóis ft
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