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A posentado relem bra bons m om entos
Em entrevista ao Notícias de Lençóis, Paulo Amauri Bove revelou histórias incríveis ao lado de grandes artistas nacionais e internacionais

Nesta semana, o ex- 
beatle Paul M cCartney 
se apresentou no B ra
sil com shows que leva
ram o público ao delírio.

Há quem sonhe em 
um dia conhecer ou apertar 
a mão do astro que faz tanto 
sucesso em todo o mundo.

Em Lençóis, o sonho 
se tomou real para Paulo 
Amauri Bove, 61, que não só 
conheceu o músico como pas
sou bons momentos ao lado 
do cantor e de sua produção.
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Grupo
promove festa 
gratuita

O grupo “Bote a Boca 
no Trombone” vai comemo
rar seu terceiro aniversário 
neste domingo, 30, das 13h 
às 19h, no Recinto de Expo
sições “José Oliveira Prado”.

Segundo Em erson 
idriano de Lima, um dos 

adm inistradores do gru
po, 0 evento tem o apoio 
da D iretoria de Cultura 
e da Associação Rural de 
Lençóis Paulista (ARLP).

A entrada é fiança e os 
organizadores convidam toda 
a população para participar.
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Adefilp
é destaque nos 
Jogos Abertos
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Peça conta 
história de astro 
pop desiludido

Na próxima sexta-fei
ra, dia 5 de dezembro, a par
tir das 20h30, no Teatro Mu
nicipal de Botucatu, a peça 
Tudo Por Ela” vai garantir 

ao público muita diversão.
O espetáculo é uma 

comédia que traz aos pal
cos, Eddie Cosby, um gran
de astro do entretenimento 
e do hip hop, interpretado 
pelo ator global Júlio Rocha.

A peça conta ainda 
com preparação corporal 
de Ds Fuel e duas músi
cas de hip hop, que foram 
criadas a pedido de Júlio.
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Alunos simularam exercícios de yoga sob 

coordenação do professor Marcos Venditti

Crianças de Borebi
real izam apresentação 
de final de ano

N a sem an a  p a s 
sad a , d iv e rsa s  c r ia n 
ças participaram  de um 
m o m e n to  in e s q u e c í 
vel na cidade de Borebi.

Elas fazem parte do 
Projeto “Espaço Amigo”. O 
evento contou com diversas 
apresentações que destaca
ram as atividades que foram 
desenvolvidas ao longo do

ano com mais de 120 alunos.
O projeto é coorde

nado pelo Setor de Assis
tência Social de Borebi. As 
apresentações aconteceram 
no anfiteatro da Prefeitura 
M unicipal Todos as pro
fessores do projeto par
ticiparam  e colaboraram 
para o sucesso do evento.
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Bauru Shopping tança 
mega Campanha de Nata!
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Apresentação da Orquestra 
Municipal é sucesso no CEM p..g os
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OPINIÃO
Artigo

Uemerson Fiorêncío

Legisladores e legislação
Como pode num país 

democrático composto por 
inúmeras instituições sérias, 
desenvolvidas e reconhecidas 
internacionalmente, desfrutar 
de um paradoxo; legisladores 
que não conhecem a legisla
ção?

Q u an do  ho m en s e 
mulheres se aventuram nos 
concursos públicos federais 
e estaduais em determinadas 
áreas, e são obrigados a co
nhecer com maestria muitos 
temas da legislação brasileira.

Agora reflita: Por que 
os chamados legisladores não 
passam por pelo menos uma 
avaliação de conhecimento 
geral e específico associado a 
este cargo público?

Já que muitos destes 
candidatos defendem inúme
ras causas, deveríam conhecer 
a ponto de estar respaldado o 
suficiente, não é mesmo?

Pois, ao propagar com 
todas as suas forças ideais nas 
campanhas eleitorais, numa 
tentativa de ingresso a Casa 
Legislativa, deveria ter conhe
cimento de causa.

Mesmo porque eles irão 
de certa forma, tomar decisões 
que impactam diretamente na 
vida dos cidadãos.

Todos os dias, 0 ser hu
mano está passando por algum 
tipo de avaliação formal ou in
formal, mas qual é a diferença 
de um candidato ao concurso 
público para um candidato a 
estrutura legislativa do Estado 
ou da Federação?

Ambos estarão a serviço 
da população. Serão servidores 
públicQs por círcunstanc;iali-

dade. Onde estão os direitos 
iguais? A questão é: Como pro
mover uma reforma política 
que contemple este detalhe?

Vamos a sugestão: To
dos os candidatos (sem dis
tinção e igualitariamente) de
verão ser submetidos a uma 
avaliação com temas de seu 
livre interesse e temas obriga
tórios da Legislação Brasileira.

Qual será o órgão res
ponsável pela avaliação? O Tri
bunal Superior Eleitoral - TSE 
(aplicável aos candidatos ao 
Senado Federal e a Câmara) 
por seguimento; e os Tribu
nais Regionais Eleitorais - TER's 
(aplicável aos candidatos a de
putados estaduais e vereado
res) nos Estados e Municípios.

Em que período? Sem
pre antes da liberação do 
calendário para as disputas 
eleitorais.

No entanto, este mesmo 
país que possui organizações

públicas e privadas altamen
te qualificadas, respeitadas 
e competitivas, terá a partir 
de então, um corpo legisla
tivo de iguais valores, capaz 
de ressignificar o presente e 
projetar um país com ênfase 
na excelência de políticas in- 
clusivas, desenvolvimentistas 
e sustentáveis.

O país carece de ações, 
com destaque para o diferen
cial aliado a substancialídade 
e tangibilidade, em todas as 
instâncias.

Esta é uma proposta de 
reforma política com ênfase na 
dignidade humana.

Igualdade sempre. Um 
país dito dem ocrático não 
pode se permitir agir com ca
ráter desigual.

florencÍo@khalÍfabusiness.
com.br
www.facebook.com/uemer
son.florencio
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Colunista da Semana
A beiçada

Gisele Aparecida Pereira da Silva é escritora e blogueira

Beiçada. Gíria usada 
como sinônimo de mancadas 
como: tropeçar na rua e fingir 
que está correndo para disfar
çar; procurar os óculos, guarda
do no topo da cabeça; esquecer 
datas importantes, como o ani
versário da mãe; vestir meias de 
cores diferentes sem perceber.

Fabiana estava só numa 
rua escura, cercada de terrenos 
baldios. De quem tinha sido a 
idéia de construir uma faculda-
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de no meio do mato?
Fitou o céu e, nesse ins

tante, notou algo estranho: pas
sos atrás de si. Olhou por cima 
do ombro.

Era um rapaz negro e 
alto. As pernas fraquejaram. 
Entrou em pânico e começou 
a correr. Atrás de si escutou-o 
correr também.

Agia assim por ele ser 
negro ou também correría se 
ele fosse louro e vestisse terno?

Que absurdol Branco 
ou negro, era suspeito e, em 
seu íntimo, estava certa de 
que ele a mataria, de modo 
que começou a chorar.

Certamente, seria es
quartejada e colocada numa 
mala. Ou nem usaria mala. Tal
vez jogasse o corpo no mato 
ou a torturasse antes de matar.

Não! Teria que morrer 
de modo menos complicado.

Queria uma morte nor
mal, daquelas que deixam os 
parentes tranquilos no velório. 
"Ela se foi em pazi".

"Deus me ajude a mor
rer sem muita dor", rezava em 
pensamentos. "Droga, porque 
saí da faculdade sozinha?" pra
guejou.

Nem se importava de re
zar e praguejar ao mesmo tem
po, afinal, alguns pecados a mais 
ou a menos não faria diferença 
para alguém que está prestes a 
ver Deus pessoalmente.

Podia até ver crucifixos 
fixados no chão em sua home
nagem e manchetes nos jornais: 
"Estudante pobre, sem carro, 
foi encontrada morta dentro 
de uma mala".

Os calcanhares batiam 
nas nádegas, tamanho o deses
pero ao correr. Lá se foi o salto 
alto e sua dignidade.

Quis ligar para o namo
rado, mas a realidade era dura: 
ou corria ou ligava. Um fio de 
esperança se insinuou ao ver o 
ponto de ônibus.

Era a chance de sair viva. 
E foi em meio a essa alegria que 
tropeçou. Foi com a cara e a 
coragepi ao chão.

Uma perna se enroscou 
na outra, após uma pedra meter- 
-se em seu caminho. "No meio 
do caminho tinha uma pedra".

Irritada, jurou que ma
taria Drummond de Andrade 
com a pedra, se o visse. 0  rapaz 
chegava mais perto, mas estava 
sem forças. Melhor morrer sen
tada do que correndo e sem ar.
- Moça! Tudo bem?
- Quê? - indagou.
- Tudo bem? Que tombo! - 
estendeu a mão a ajudando 
ficar de pé
- Consegue ir ao ponto sozinha? 
-Sim! - gaguejou.
- Tenho que ir! 0  buzão está 
saindo!

Em choque, não agra
deceu a gentileza. Coxeando, 
chegou ao ponto e agarrou-se à 
porta do ônibus, toda dolorida.

Pelo reflexo no vidro 
percebeu-se descabelada e 
m altrapilha. Que vexame! 
Como sonhar com um mun
do digno, com tanto precon
ceito à solta?

Sorriu sem je ito  ao 
pensar que não sabia nada 
da vida. Tinha uma pedra no 
meio do caminho e, com essa 
pedra, aprendeu a encarar os 
homens de modo mais posi
tivo. Sim! Pobre Drummond, 
até ele foi prejutgado naquela 
noite. "Quebeiçada!" pensou.

gpensadora@gmail.com
www.gpensadora.blogspot.
com.br
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PENSE Nisso

Editorial
Andando pelas ruas e 

conversando com as pessoas, 
podemos encontrar histórias 
que mais parecem cenas de 
filmes holiywoodianos.

Na semana passada, 
conhecemos o aposentado 
Paulo Amauri Bove, de 61 
anos de idade.

Ele trabalhou durante 
17 anos de sua vida, em uma 
empresa vip de transportes.

Nomes como Elton 
John, Madonna, Steven Ty- 
ler, Ugly Kid Joe, Charlie 
Watts (baterista dos Rolling 
Stones), Kurt Cobain, os 
músicos do Red Hot Chilli 
Pepers, entre tantos outros, 
já foram fregueses de Paulo.

E com muita simpa
tia, 0 ex-motorista contou 
suas experiências vividas ao 
lado de tantos astros nacio
nais e internacionais.

Quem diria que uma 
pessoa comum poderia ter 
tantas histórias interessantes 
ao lado de nada mais nada 
menos que Paul McCartney.

Também nesta edi
ção, mostramos o trabalho 
realizado pelo Projeto “Es
paço Amigo“ de Borebi.

Durante lodo o ano, 
diversas crianças tiveram a 
oportunidade de participar 
de atividades que envolvem 
dança, teatro, canto, e até 
mesmo aulas de yoga.

Uma apresentação no 
anfiteatro da Prefeitura Mu
nicipal da cidade demons
trou ao público algumas das 
atividades organizadas pe
los professores do projeto.

O professor Marcos 
Venditti, por exemplo, ficou 
responsável pela simulação 
de vários exercícios de yoga

feitos pelas crianças.
Todos se surpreende

ram com o nível de dedica
ção e esforço dos alunos que 
participaram da q^iesentação.

Confira ainda: Ander- 
son Prado de Lima é o con
vidado desta semana para o 
Papo no Jornal; Campanha 
de Natal do Bauru Shop
ping vai sortear três carros 
de luxo; Equipe PCD Ade- 
filp é destaque nos Jogos 
Abertos do Interior; Saúde 
indica diminuição de casos 
de violência doméstica na 
cidade; Atletas lençoens 
da ginástica rítmica con
quistam terceiro lugar cm 
competição; Ator global 
Júlio Rocha se ap̂ t̂ senta 
no Teatro Municipal de Bo- 
tucatu; Pablo Dell’Oca Sala 
conta sua história ao JNL 
e muito mais. Boa leitura!
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Brasil em FOCO Fonte: Aeèncía Brasil

Desmatamento cai 18% na Amazônia Legal em um ano

O desm atam ento  caiu 
18% na A m azônia Le
gal no período  en tre  
agosto de 2013 e julho 
de 2014, em relação ao 
período anterior - agos-

to /2 0 I2  a ju lho /2013 . 
Os dados estimados fo
ram  d ivu lgados nesta 
sem ana pelo  Institu to  
N acional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). O resul

tado do mapeamento 
2014 apresentou taxa dJP  
4.848 quilômetros qua
drados (km^) desmaia
dos, comparados a 5.891 
km^ do período anterior.

• 1 *

Aumenta o número de crianças vítimas do tráfico, diz ONU

O número de crianças víti
mas de tráfico de pessoas 
aumentou 5% no período 
de 2010 a 2012, em rela
ção ao período de 2007 a 
2010, segundo o Relatório

Global 2014 sobre Tráfi
co de Pessoas, divulgado 
na última segunda-feira, 
24, em Viena, pelo Escri
tório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime. De

acordo com o documento, 
os números mais recen
tes mostram que uma em 
cada grupo de três pes
soas vítimas de tráfico 
tem menos de 18 anos.

ONU adota resolução sobre direito à privacidade na era digital

A 3* Comissão da Assem
bléia Geral das Nações Uni
das adotou, por consenso, 
nesta semana, o projeto de 
resolução O Direito à Pri
vacidade na Era Digital,

apresentado por Brasil e 
Alemanha. Segundo o Ita- 
maraty, a resolução contou 
com o copatrocínio de 64 
países. A proposta conjun
ta do Brasil e da Alema

nha sobre privacidade na 
Internet é uma resposta às 
denúncias de espionagem 
internacional praticada 
pelos Estados Unidos em 
meios eletrônicos e digitais.

Prazo de adesão ao Sisu vai até sexta-feira

Instituições públicas e 
gratuitas têm até hoje. 
28, para aderirem ao Sis
tema de Seleção Unifica
da (Sisu), do Ministério

da Educação, referente 
ao primeiro semestre de 
2015. Todos os procedi
mentos operacionais refe
rentes ao Sisu serão feitos

exclusivamente online, 
por meio do sistema. O 
termo de adesão terá pra
zo para retificação de 4 e 
10 de dezembro próximo.

Saem novas regras para os impostos pagos por empresas

As mudanças no paga
mento do imposto de ren
da das empresas (IRPJ) 
e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido

(CSLL) foram publicadas 
no Diário Oficial da União 
anteontem, 26. A instru
ção normativa disciplina 
o tratamento tributário da

contribuição para o PIS/ 
Pasep e da Cofins, em fun
ção das alterações introdu
zidas pela Lei n“ 12.973, 
de 13 de maio de 2014.

http://www.facebook.com/uemer
mailto:gpensadora@gmail.com
http://www.gpensadora.blogspot
http://www.noticiasdelencois.com.br
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História de aposentado
causa invej a “boa

CIDAf>ES

Atualmente, morando em Lençóis Paulista, Paulo Bove conta como 
foi trabalhar como motorista de grandes artistas internacionais

Elder Ibanhez

Nesta semana, o ex- 
beatle Paul McCartney se 
apresentou no Brasil com 
snows que levaram o público 
ao delírio.

Há quem sonhe em 
um dia conhecer ou apertar 
a mão do astro que faz tanto 
sucesso em todo o mundo.

Em Lençóis, o sonho se 
tomou real para Paulo Amauri 
Bove, 61, que não só conheceu 
0 músico como passou bons 
momentos ao lado do cantor 
e de sua produção.

Ele conta que nasceu 
em Campinas e trabalhou 
como bancário durante qua
tro anos. Tempos depois, se 
mudou para São Paulo.

Na cap ita l, Paulo 
conseguiu um emprego de 
motorista em uma empresa 
chamada Transarqui, cujo 
trabalho consistia em trans
portar pessoas famosas e de 
alto renome.

A empresa é responsá
vel pela locomoção da maio
ria dos astros nacionais e in
ternacionais, além de atores 
.grandes personalidades do 

mundo empresarial.
Entre as celebridades 

transportadas pelo m oto
rista, estão nomes como El- 
ton John, Madonna, Steven 
Tyler, Ugly Kid Joe, Charlie 
Watts (baterista dos RoUing 
Stones), Kurt Cobain, os 
músicos do Red Hot Chilli 
Pepers, entre tantos outros.

E foi transportando 
pessoas famosas que Paulo 
Bove viveu experiências úni
cas e inesquecíveis. "Apesar 
de não falar inglês fluente, 
conseguia ter bastante conta
to com os artistas com ajuda 
de um interprete. O primeiro 
rtista que transportei foi o 

^antor Elton John”.
C o n v iv en d o  com 

tantos astros da música, ele 
acabou juntando um grande 
acervo de fotos e lembranças 
dos shows. “Guardo até hoje 
credenciais, camisetas e fotos 
que relembram os momentos 
que vivi ao lado das grandes 
personalidades”.

Aposentado, atual
mente ele mora com a famí
lia em Lençóis e é associado 
da Adefilp. “Infelizmente tive 
que parar de trabalhar no 
ramo por alguns problemas 
de saúde”, revela Bove.

Vivendo momentos 
incríveis

Paulo Bove contou 
como foi a experiência que 
teve com o saudoso cantor 
norte-am ericano Michel

Stênio Garcia posou ao lado do motorista
durante o intervalo das gravações

Jackson. “Não cheguei a 
transportar o astro, mas fi
cava no camarim dele nos 
shows. Ele até me convidou 
para brincar em uma pista 
de autorama, mas fiquei com 
vergonha. Depois Michel 
brincou comigo e quebrou 
o gelo”.

Trabalhando a serviço 
da Rede Globo, ele também 
conheceu diversos atores e 
chegou a ser figurante em al
gumas novelas. “Me lembro 
que fui convidado para parti
cipar das novelas ‘O Mapa da 
Mina' e ‘Olho no Olho’, onde 
fiz o papel de um cobrador 
de ônibus. Conquistei muitas 
amizades, pois costumava ser 
simpático e atencioso com os 
artistas”, comenta.

Já com a cantora pop 
Madonna, Paulo foi surpre
endido. “Eu transportei uma 
mulher morena até o local 
do show. Achei que se trava
va de alguém da equipe de 
produção, pois tinha visto

uma loira se dirigindo até 
outra van. No final, a loira 
era uma sósia para despistar 
os paparazzi, e foi eu quem 
levou a artista para o evento”.

Com o cantor Paul 
McCartney, o aposentado 
viveu momentos de pura 
adrenalina. “Paul pediu 
fogo para um integrante da 
sua banda durante o trajeto. 
Parei o micro-ônibus para 
comprar uma caixa de fós
foros e o empresário dele me 
deu a maior bronca. Depois, 
o cantor ficou sensibilizado e 
me deu 300 ingressos para o 
show. Vendi tudo e consegui 
o valor de três salários só 
naquela noite”, diz.

“Se eu pudesse, esta
ria até hoje trabalhando no 
transporte de famosos. Mas 
foi uma boa fase na minha 
vida e aproveitei bastante. 
Agora quero seguir a vida 
em Lençóis e guardar na 
memória as tantas histórias 
vividas”, finaliza Bove.
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Anderson Prado é  ̂
vereador̂  presidente da 
Adipa e enqjresário

f  •

com Anderson Prado

Trabalhar pelas pessoas me traz
grande satisfação

O Notícias de Lençóis |  
recebeu para o Papo no Jor- ô 
nal, o vereador Anderson I 
Prado de Lima. ^

Além da carreira polí
tica, Anderson também está 
à frente da Acilpa (Associa
ção Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) e é um 
empresário bastante reco
nhecido na cidade.

Ele nasceu em Len
çóis Paulista em 27 de abril 
de 1978 e possui duas for
mações acadêmicas. “Sou 
lençoense de nascimento e 
coração, sempre digo que 
minha mãe poderia ter es
perado um pouco mais para 
eu comemorar aniversário 
junto com a cidade (risos).
Me formei em Letras, com 
habilitação em Espanhol e, 
logo depois, exercendo a 
função de gerente comer
cial do jornal ‘O Eco’, cursei 
Marketing e Varejo”.

Apaixonado por ven
das, o empresário descobriu 
sua vocação logo cedo. “Co
mecei com apenas onze anos.
No meu primeiro emprego 
percebi que eu gostava de 
me comunicar e de vender 
produtos ou a imagem de 
um determinado local. Tra
balhar posteriormente com 
marketing e publicidade foi 
uma consequência”, afirma.

Diretor proprietário 
da revista “O ComércioS,'õ"í- 
lençoense admite que seu 
foco é prestar um serviço de 
qualidade, acompanhando 
de perto os clientes.

Entre as diversas edi
ções e super guias da revista, 
estão projetos como a “Pode
rosa”, uma publicação volta
da para o público feminino.
“Buscamos parcerias para 
atingir diversos públicos.
Anualmente, participamos 
ainda do concurso ‘Rainha 
da Facilpa juntamente com 
ARLP e Diretoria de Cultu
ra, da ‘Caminhada da Saúde’ 
em parceria com a Farmácia 
Homeopática, e do famoso 
‘Botequim’ que reúne parcei
ros e patrocinadores em um 
evento bem descontraído”, 
acrescenta Prado.

porque precisa. Penso que 
quando você acredita no que 
está vendendo, o sucesso é ga
rantido. Até areia no deserto 
é possível vender”.

Ele ressalta que a pro
fissão de vendedor é subes
timada. “Conheço diversos 
vendedores que trabalham 
na rua XV de novembro, por 
exemplo, que buscaram aper
feiçoamento e, atualmente, 
conquistaram um salário que 
varia de cinco a sete mil reais 
como gerentes”, diz.

Apesar das influências 
de cidades como Bauru, o 
município tem caminhan
do sozinho na visão do em
presário. “Hoje o lençoense 
só compra em outra cidade 
pelo fator turístico. O gran
de inimigo do comércio, na 
verdade, é o governo, que 
impõe uma taxa tributária 
vergonhosa. O comércio 
Jíqui é muito forte e existem 
pratas da casa’ que estão en
raizadas”, explica.

“Para desestressar, bus
co trabalhar visitando meus 
clientes e conversando com as 
pessoas. Sonho com o dia em 
que a rua XV se transformará 
em um calçadão, e eu estarei 
velho, sentando em algum 
lugar tomando café, fumando 
cachimbo e com uma boina 
na cabeça”, idealiza Prado, 
descontraído.

que e necessário maior 
envolvimento da popula
ção nas decisões políticas. 
“Representar uma cidade 
é muito bom. Incentivo 
a todos aqueles que pos
suem um perfil de lideran
ça a tomar partido e fazer 
algo pelo povo”.

“Exerço cinco fun
ções e duas são remunera
das. Faço muita coisa por 
amor e tenho certeza que 
com as manifestações que 
ocorreram no Brasil, muitas 
mudanças ainda irão acon
tecer pelo país. A população 
está ncando mais informa
da e esclarecida. Defendo a 
democracia participativa, 
onde o povo tem voz ati
va. Temos políticos bons e 
honestos e é para eles que 
nosso açoio deve ser dire
cionado^’, acrescenta Prado.

Sobre as mulheres 
no poder, ele fez questão 
de ressaltar sua profunda 
admiração. “Mulheres são 
infinitamente melhores do 
que os homens. Se as pro
fessoras ganhassem um 
salário dieno de acordo

Paulo exibe com orgulho autógrafo que 
conseguiu do cantor Mick Jagger

Vendedor nato

Para Anderson Prado, 
ser vendedor não tem um 
segredo específico. “Existem 
dois tipos de produtos: aque
le que você tem que vender 
e o que se vende sozinho. 
Também existem dois tipos 
de vendedores: o que gosta 
do que faz e o que trabalha

Atuação política

Como vereador, An
derson Prado aponta a falta 
de conhecimento da cultura 
política por parte da popu
lação. “No Brasil, não existe 
conscientização da sociedade. 
Muitos não sabem o papel de 
um vereador ou deputado. 
Vivemos em uma falsa de
mocracia, cheia de cânceres 
como a reeleição permanente”.

Ele revela que pretende 
fazer mais por Lençóis. “Sou 
daqui e posso adiantar que 
vou continuar na carreira po
lítica, semçre trabalhando 
pela cidade, diz.

A nderson acredita

com sua função, come
çaríam os a viver uma 
nova era no Brasil. 15% 
de mulheres no cenário 
político já é uma evolução. 
Quando uma mulher se 
propõe em fazer algo, ela 
faz melhor do qüe o ho
mem porque é cuidadora 
e tem instinto maternal”.

“Infelizmente o po
der corrompe o homem. 
Imagino o dia em que va
mos ser liderados por al
guém que veio do povo e 
que seja honesto. Muitos 
buscam apenas vantagens 
na carreira política. O Bra
sil ainda é uma ‘biruta de 
posto’, que todo mundo vê, 
todo mundo olha, mas que 
não passa de um boneco 
desajeitado aos olhos do 
mundo. Poderiamos nos 
tornar uma grande nação. 
Uma coisa eu sei: vamos 
continuar trabalhando”, 
finaliza o vereador.

aint James

Palace Hotel

C afé da m anhã com pleto  
E stacionam ento coberto
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Contrata-se Cam areira

O Saint James Palace Hotel busca 
oferecer aos seus clientes conforto 
e variedade de serviços.
Prezando pela qualidade no atendimento, 
funcionários bem treinados trabalham para 
manter o bem estar dos hóspedes.
Se você quer fazer parte desta equipe e possui 
interesse em trabalhar com o ramo hoteleiro, 
entre em contato conosco e encaminhe seu 
currículo.

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

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186
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à ALUNOS EM AÇAO
4 4 Bote Boca no Trombone

rcomemora amversario
Emerson Adriano de Lima, um dos administradores do grupo no Facebook, contou ao JNL 
como será o evento de domingo

Coluna da 
Transparência

Elder Ibanhez

Certamente você já  
sentiu vontade de falar o que 
pensa para todos ouvirem.

O problema é desco
brir como tomar tal atitude 
em meio a uma sociedade 
capitalista e muitas vezes 
hipócrita.

Mas um grupo criado 
no Facebook denominado 
“Bote a Boca no Trombo
ne” tem feito a diferença no 
município quando o assunto 
é a liberdade de expressão.

Um dos administra
dores do grupo, Emerson 
Adriano de Lima, contou ao 
Notícias De Lençóis como 
surgiu a iniciativa. “João 
Luiz Aquino foi quem criou 
0 grupo em 2011. Ele tam
bém é administrador. Quan
do conheci a iniciativa me 
apaixonei pela ideia de ter 
um lugar para me expressar 
livremente”.

O nome do grupo foi 
escolhido para cumprir com 
o objetivo principal de seus 
idealizadores: dar voz à po
pulação para que a mesma 
consiga falar sobre as coisas 
que precisam melhorar na 
cidade.

“Acredito que é im
portante dar oportunidade ao 
cidadão lençoense de exercer 
a cidadania e o livre direito 
de expressão”, explica Lima.

Debater política mui
tas vezes pode até pare-

Emerson Adriano de Lima é um dos 
maiores apoiadores do grupo

O>3

cer um tabu, porém, com 
consciência e informação, 
é possível reivindicar por |  
melhorias de maneira pací- I  
fica e incisiva.

Atualmente, o gru- ^  
po tem 6482 membros e, 
quando uma ação social é 
realizada, eles contam com 
diversas parcerias.

A festa

O aniversário de três 
anos do grupo será neste 
domingo, 30, das 13h às 
19h, no Recinto de Exposi
ções “José Oliveira Prado”.

Segundo Emerson, o 
evento tem o apoio da Di-

retoria de Cultura e da As

sociação Rural de Lençóis 
Paulista (ARLP). “Este 
ano conseguimos pipoca, 
algodão doce, brinquedos 
coletivos como piscina de 
bolinhas, pula-pula, touro 
mecânico e tobogã, além 
de shows musicais com ar
tistas da cidade e região” 

A entrada é franca e 
os organizadores convidam 
toda a população para par
ticipar. “Nossa expectativa 
é que tenhamos uma festa 
onde todos possam se di
vertir e, assim, fortalecer os 
laços de amizade. Gostaria 
de convidar toda a popu
lação para festejar conos
co o terceiro aniversário 
do grupo ‘Bote a Boca no 
Trombone’. Tragam seus 
filhos para brincar nos brin
quedos e curtir os shows 
musicais”, convida.

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

A Prefeitura torna pública a abertura da 
lic ita çã o  para aq u isição  de uma m áqui
na R etroescavad eira  4x4  traçada, zero , 
con form e e s p e c if ic a ç õ e s  co n sta n tes  no 
ed ita l. A sessã o  de pregão será rea liza 
da às 14h do dia 9 de dezem bro de 2014.

Ainda segundo a Prefeitura, foi aberta lic i
tação para aquisição de condicionadores de 
ar para a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), conforme especificações e quantida
des constantes no edital. O pregão será rea
lizado às lOh do dia 8 de dezembro de 2014.

E a Prefeitura informa também foi aberta licitação 
que tem por objeto o registro de preços para aqui
sição de medicamentos (Lote H), pelo período de 
um ano, conforme itens, especificações e quanti
dades estimadas no edital. A sessão de pregão será 
realizada às 14h do dia 8 de dezembro de 2014.

Este ano a festa vai contar com 
várias atrações e shows musicais

No caso da licitação que teve por objeto a aqui
sição de diversos tipos de tintas para demarca
ção viária, de acordo com a necessidade da Pre
feitura, sagrou-se campeã a empresa CENTRO 
NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL 
LTDA, que ofertou o valor global de R$ 59.400,00.

E na licitação que teve por objeto o registro de pre
ços para serviços fotográficos, para montagem de 
acervo de obras e eventos oficiais realizados pelc|^ 
Município, a empresa vencedora foi a CINTIA TE- 
RESINHA DUARTE DE SOUZA FOTOGRAFIAS 
ME, que ofertou o valor global de R$ 49.549,00.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Crianças se apresentam em Borebi
Elder Ibanhez

N a sem ana p a s 
sada, diversas crianças 
participaram de um mo
mento inesquecível na 
cidade de Borebi.

Elas fazem parte do 
Projeto “Espaço Amigo”. 
O evento contou com di
versas apresentações que 
destacaram as atividades 
que foram desenvolvi
das ao longo do ano com 
mais de 120 alunos.

O projeto é coorde
nado pelo Setor de Assis
tência Social de Borebi. 
As apresentações acon
teceram no anfiteatro da 
Prefeitura Municipal.

Crianças com idade
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de 6 a 12 anos, cantaram, 
dançaram, interpretaram e 
praticaram exercícios de 
yoga.

Todos as professores 
do projeto participaram e 
colaboraram para o suces
so do evento.

Entre os p rofissio

nais envolvidos estão: 
Cássia (gestora do Setor 
de A ssistência Social); 
T atiane (co o rd en ad o 
ra do Projeto  “Espaço 
Am igo”); M iriam (tea
tro); André (dança); Erica 
(música) e Marcos Ven- 
ditti (yoga).

Edson Correia

Alunos realizaram exercícios de yoga sob 
orientação do professor Marcos Venditti
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Lençóis registra queda no número 
de casos de violência doméstica

Campanha de Natal do Bauru 
Shopping sorteia Toyota RAV4

Da redação

Dia 25 de novembro 
é considerado o Dia Inter
nacional da Não-Violência 
contra as Mulheres.

E é Justamente o sexo 
feminino a maior vítima de 
agressões e abusos dentro 
dos lares.

Entretanto, os regis
tros da Diretoria de Saúde 
de Lençóis Paulista mostra 
que número de notificações 
(envolvendo homens, mu
lheres e crianças) vem cain
do ano após ano - foram 137 
notificações em 2012, 62 
em 2013 e 24 até setembro 
de 2014.

No âmbito da admi
nistração municipal, o com
bate à violência doméstica é 
tratado como um problema 
de saúde pública.

Embora a violência 
não seja um caso específico 
de saúde, afeta a qualida
de de vida e o bem-estar, e 
pode levar a outras enfer
midades como depressão, 
dores crônicas, uso de álco
ol e outras drogas, insônia, 
queixas ginecológicas, do
enças cardíacas e tentativas 
de suicídio.

Durante a gravidez, 
os maus-tratos duplicam o 
risco de aborto e de nasci
mento com baixo peso.

“As notificações de

violência em Lençóis Pau
lista demonstram uma esta
tística que também tem sido 
apontada em vários outros 
estudos realizados em outros 
locais do Brasil. Estes últi
mos também revelam que o 
tipo de violência mais fre
quente contra a mulher é o 
da violência doméstica, que 
consiste em qualquer ação 
ou omissão que cause à mu
lher morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial 
no espaço da casa, da famí
lia ou em qualquer relação 
íntima de afeto, no qual o 
agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida 
(conceito descrito na Lei 
11.340/2006). Enquanto os 
homens tendem a ser víti
mas de uma violência no 
espaço público, as mulheres 
sofrem esse fenômeno den
tro de seus próprios lares, 
na grande parte praticados 
por seus companheiros e 
ex-companheiros”, avalia 
Fabiana Zuin, psicóloga da 
Rede de Atendimento In
tegral a Saúde da Mulher - 
Rais Mulher.

Em mais de 80% dos 
casos de violência domésti
ca, a vítima é mulher, e tem 
entre 19 e 59 anos de idade.

O agressor costuma 
ser o parceiro ou ex-parcei
ro. E comum a vítima ainda 
relatar não ter sido a primei

ra vez que uma agressão 
aconteceu.

Também é comum as 
ocorrências estarem relr: :3 
cionadas ao consumo abu
sivo de bebidas alcoólicas.

“A violência aunge 
todo o ser humano e tam
bém não há uma causa úni
ca, existe uma inter-relação 
de fatores que contribuem 
para sua expressão. Os 
números em Lençóis e a 
experiência de atendimen
to e pesquisas em outros 
locais, chamam a atenção 
para o problema do alcoo
lismo presente nestes lares, 
demonstrando também a 
necessidade de serviços 
que atendam o agressor”, 
acrescenta a psicóloga.

A rede de cuidados 
e proteção inclui unidades 
de saúde como o RAIS 
Mulher, os programas da 
Vigilância Epidemiológi- 
ca - SAE (Serviço Ambu- 
latorial Especializado) e 
CTA (Centro de Testagem 
e Aconselhamento), Pron
to-Socorro, Ambulatório 
de Saúde Mental e Hospi
tal Dia Vereador Nicanor 
Pereira de Godoy, polícias 
Civil e Militar, Poder Judi
ciário, Assistência Social 
e entidades da sociedade 
civil - Conselho Munici
pal dos Direitos da Mulher 
(conselhodamulherJp@  
hotmail.com).

Da redação

O Bauru Shopping 
completa 25 anos de histó
ria em novembro, e no mês 
de aniversário do centro co
mercial, o público poderá 
triplicar as chances de con
correr ao sorteio da maior 
campanha de Natal de todos 
os tempos.

Serão sorteados três

veículos zero quilômetro 
da Toyota: RAV4, Hillux 
cabine dupla e Corolla, além 
de dois pacotes de viagem 
com acompanhante para o 
Rio Quente Resorts.

A cada R$ 150,00 em 
compras, realizadas até 11 
de Janeiro de 2015, o consu
midor poderá trocar as notas 
fiscais por cupons para con
correr aos prêmios.

Os ganhadores serão

conhecidos no dia 12 de Ja
neiro, às 17h, quando será 
feito o sorteio.

Para comemorar um 
quarto de século de sua 
inauguração, de 9 a 30 de 
novembro, as pessoas que 
comprarem no Bauru Shop
ping irão triplicar as chances 
de concorrer aos prêmios.

De segunda a quinta- 
feira, cada troca irá reverter 
em três cupons. Já às sextas.

sábados e feriados, elas da
rão direito a dois cupons.

A partir de 1" de de- 
zembro até 11 de Janeiro, g 
de segunda a quinta-feira, 
os cupons serão em dobro.

Às sextas, sábados e fe
riados, as compras acima de 
R$ 150 vão valer um cupom.

O balcão para trocas 
de cupons fiscais funcionará 
no terceiro piso do empreen
dimento, das 12h às 20h45.

A cada RS ISO em compras, consumidor 
concorre a três carros de luxo e duas viagens



ESPORTE
Ginástica Rítmica é destaque nos Jogos
Abertos do Interior
Atletas lençoenses brilharam durante competição; apresentação contou
com a coordenação da professora Izabel Zacarias

Da redação

No ultim o sábado, 
22, foi realizado mais um 
campeonato da GEG (Gi
nástica Estética de Grupo - 
modalidade extra), nos Jo
gos Abertos do Interior, na 
cidade de Bauru (SP).

Na categoria livre, a 
primeira colocação ficou 
para o município de Cotia, 
seguidos por Francisco Mo- 
rato em segundo e Lençóis 
Paulista em terceiro.

Já na categoria obri
gatória, o grande campeão 
foi o município de Bauru. 
Itatiba ficou com a segun
da colocação e Itupeva 
com a terceira.

O campeonato foi or
ganizado pela FEPAGEG 
(Federação Paulista de Gi
nástica Estética de Grupo),

com o apoio da CBGEG 
e do Município de Bauru.

Com a coordenação 
da professora Izabel Zaca
rias, a equipe de Ginástica 
Rítmica de Lençóis Pau
lista conquistou o 3° lugar 
com louvor.

As atletas competi
ram pela primeira vez na 
categoria livre e enfrenta
ram equipes de Cotia, Fran
cisco Morato e Cruzeiro.

O grupo, que apre
sentou uma série com a 
música tema do filme “Um 
amor para recordar”, con
tou com as ginastas; Ana 
Rafaela Caroline Pereira; 
Beatriz Mendes Marceli- 
no; Camila Cardoso Vieira; 
Gabriele Maria da Silva; 
Giovana Adrielle Rosa e 
Mileide Marcelina Olimpio 
de Oliveira.

Quero parabenizar

todas as ginastas pela dedi
cação e amor para com esse 
esporte tão belo, aos pais pela 
confiança, a direção da escola 
Idalina Canova de Barros, ao 
apoio da diretora de Educa
ção, Lucinara, e ao diretor 
de Esportes, José Lenci 
destacou Bel Zacarias.

empenho foram essenciais 
conquista do terceiro lugar

44.

Izabel Zacarias exibe com orgulho o 
troféu conquistado pelas atletas

\

Adefilp conquista seis medalhas de ouro
nos Jogos Abertos
Da redação

Durante a realiza
ção dos Jogos Abertos 
do Interior na cidade de 
Bauru, a equipe PCD da 
Adefilp foi destaque na 
região com um total de 
seis medalhas de ouro, 
sete de prata e três de 
bronze.

Os atletas contaram 
com o apoio da Prefei
tura Municipal de Len
çóis Paulista, Diretoria 
de Esportes e Recreação, 
empresas privadas e di
versos incentivadores.

No a tle tism o , a 
atleta Lilian Augusta do 
Nascimento conquistou 
o ouro na prova dos 100 
m etros rasos fem inino 
(cadeirante) e no lança
mento de dardo feminino.

Já nos 1500 metros t  
livre m asculino , Renan < 
C esar N unes foi quem 
brilhou com a conquista 
do primeiro lugar.

O ouro também ficou 
com as atletas; Maria de 
Fátima Brunaikovics, no 
lançamento de dardo fe
minino; Geisiane Renata 
Barbosa, no arremesso de 
peso fem inino e Jessica 
Cristina, no salto em dis
tância.
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Renan ao lado do professor Eduardo Caldeira 
no Circuito Loterias Caixa de Atletismo

Um atleta de peso

O atleta lençoense, 
Renan Cesar Nunes, vem 
conquistando  cada vez 
mais vitórias em sua car
reira esportiva.

Ele participou, na se
mana retrasada, da 3“ fase 
nacional do Circuito Lote
rias Caixa de Atletismo,

Halterofilismo e Natação.
A competição ocor

reu em Fortaleza (CE). 
Renan competiu nos 1500 
m etros e conqu istou  a 
quarta colocação com o 
tempo de 5'15"21.

Entre os brasileiros, 
ele foi o terceiro colocado, 
pois um dos competidores 
era da Argentina.

O professor Eduar
do Caldeira ficou extre
mamente satisfeito com o 
resultado do atleta e ex
pressou seu gostinho de 
quero mais. “E muito bom 
saber da capacidade do 
Renan e das suas possibi
lidades de conquistar me
lhores resultados a cada 
competição”, conclui.

CULTURA
Pablo Dell’Oca Sala surpreende
lençoenses no CEM
Clube Esportivo Marimbondo recebeu no último domingo, 23, o maestro
uruguaio para uma apresentação inesquecível

Elder Ibanhez

No último final de se
mana, Lençóis Paulista teve 
a honra de receber no Clu
be Esportivo Marimbondo, 
0 maestro uruguaio Pablo 
DeirOca Sala.

A apresentação fez par
te da comemoração dos 55 
anos do clube e dos 19 anos 
de atividade da Orquestra Mu
nicipal de Sopros “Maestro 
Agostinho Duarte Martins' 

No programa, uma 
homenagem à música latina 
embalada por canções como 
“Mambo N“ 8”, “Aquarela

Brasileira” e “Samba Fan
tástico”.

Foram momentos que 
marcaram história no cora
ção das pessoas que estavam 
presentes.

Quem é Pablo DelPOca
Sala?

Pablo D eirO ca Sala 
nasceu em Canelones (Uru
guai), mas reside desde 1971 
na Argentina.

O maestro conta que 
começou a se interessar por 
música com apenas dez anos 
de idade. “Eu me lembro que 
ouvia minha tia Rosa Blan-

ca Sala tocar piano. Digo 
que meu início na música 
foi como uma brincadeira. 
Ganhei uma clarineta de brin
quedo e conseguia tocar e 
criar alguns arranjos”.

Mais tarde, ele estu
dou clarineta com o professor 
Gerardo Forino na Escola 
Municipal de Música em 
Montevidéu, e composição 
no Conservatório Nacional 
de Música do Uruguai.

Com 19 anos decidiu 
ser músico profissional. “Mi
nha mãe não gostou muito da 
ideia. Ela não queria que eu 
me arriscasse na carreira de 
músico. Mesmo assim come

cei a cursar licenciatura na 
Faculdade de Cultura Musical 
e Notários”, revela.

Apesar de não saber 
definir ao certo como con
seguiu ganhar notoriedade 
no mundo da música, o ma
estro garante que um pouco 
de sorte foi essencial. “Tive 
a oportunidade de conhecer 
grandes nomes da música. 
Estava no lugar certo e na 
hora certa, Conheci personali
dades importantes que depois 
vieram a falecer”, ressalta.

Casado e pai de dois 
filhos, ele já tocou em bandas 
de baile, teatros, orquestras sin
fônicas, entre outras apresen

tações tanto no Uruguai 
como na Argentina.

C o m p o s i t o r  
nato, Pablo possui 
dezenas de obras para 
orquestras de sopros 
e conjuntos como ar
ranjos, transcrições, 
orquestrações e obras ori
ginais para a especialidade, 
grande parte para solista.

Algumas de suas obras 
já  foram interpretadas na 
América Latina, América do 
Norte, China e alguns países 
europeus.

Vejo que muitos mú
sicos traçam uma carreira 
meteórica e ganham reper

cussão no mundo inteiro. 
No meu caso, tenho tenta
do crescer gradativamente. 
Em 2002, conheci o maestro 
Dario Sotelo e de lá para cá 
muita coisa mudou. Grandes 
nomes da música saíram do

44'

Uruguai e Aigentina e espero 
continuar realizando meu tra
balho com muita dedicação”, 
finaliza o maestro.

Júlio Rocha interpreta pop star com o coração partido
Da redação

Na próxima sexta-fei
ra, dia 5 de dezembro, a partir 
das 20h30, no Teatro Mu
nicipal de Botucatu, a peça 
“Tudo Por Ela” vai garantir 
ao público muita diversão.

O espetáculo é uma 
comédia que traz aos pal
cos, Eddie Cosby, um grande 
astro do entretenimento e do 
hip hop, interpretado pelo 
ator Júlio Rocha.

Escrito por Mara Car
valho e dirigido por Patricia 
Vilela, a comédia se embasa 
no comportamento masculi
no sobre o término de uma 
relação amorosa, mostrando 
os desafios masculinos para 
os sentimentos de abandono 
ou popularmente conhecido

como “pé na bunda
“O espetáculo muito 

bem humorado, usa artifícios 
do romantismo para interligar 
as histórias contadas. Não 
teria como falar do universo 
feminino se não vivenciá-Io 
nesta linha”, comenta Júlio 
Rocha.

Eddie Cosby é um pop 
star, reconhecido por ser uma 
personalidade autêntica, ir
reverente, com estilo visual 
único.

Sempre criando novos 
conceitos na arte, desta vez, 
está eufórico e ansioso para 
lançar ao público um (novo 
single) de hip hop com pro
dução, direção e parceria nas 
letras por Duckjay.

A caminho do teatro, ele 
recebe uma ligação que muda 
todo sentido daquela noite.

Júlio Rocha vive um astro do 
entretenimento e do hip hop

A namorada Lika ter
mina o namoro por telefone 
sem motivo aparente. Ao en
trar em cena, não consegue 
disfarçar e conta ao público 
que acabou de levar um pé 
na bunda da namorada.

Mas a pinta de durão 
coloca toda comicidade no 
personagem, e agora ele está 
totalmente fragilizado.

Para tentar se conven
cer do término, usa os defei
tos dela, da relação e histórias

da intimidade dos dois.
A raiva momentânea 

de Eddie deixa tudo engra
çado e o público acaba par
ticipando da história.

Depois de tentar en
contrar inúmeros defeitos e 
motivos para o término, ele 
se convence ainda mais apai
xonado por Lika e declara 
tudo por ela.

A comédia conta ainda 
com duas músicas de hip hop, 
que foram criadas a pedido 
de Júlio, pelo diretor musical 
DuckJay, que faz parceria nas 
letras e é responsável pela 
direção musical.

A peça conta também 
com preparação corporal de 
Ds Fuel. A cada cidade por 
onde o espetáculo se apre
senta, um grupo de hip hop 
é convidado para participar.

dando maior interatividade e 
promovendo a arte hip hop.

O ator Júlio Rocha acu
mula mais de sete novelas e 
diversas participações em sé
ries, filmes e peças de teatro.

Serviço

Data; 5/11 (sexta-feira) 
Sessão: 20h30 
Local: Teatro Municipal de 
Botucatu
Duração: 70 minutos 
Gênero: Comédia 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: Meia; R$ 25,00 
Clientes Unimed ou 
Uniodonto; R$ 30,00 
Inteira; R$ 50,00 
Pontos de Venda: Teatro 
(Terça a Sexta - 13h às 19h 
ou até início do espetáculo) 
Online: culturaeteatro.com
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CLASSIFICADOS
NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Ajudante de tapeceíro 
(vaga masculina, nâo exige 
experiência)
Arquiteta (feminina c/ expe
riência na área)
Atendente de balcão (sor- 
veteria, disponibilidade de 
horário)
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de logística 
Borracheiro 
Caldeíreiro 
Corretor de imóveis 
Caseiro - (casal sem filhos c/ 
experiência comprovada) 
Cozinheira - 2 vagas (restau
rante)
Desossador (disponibilidade 
para trabalhar na cidade de 
São Carlos-sp)
Eletricista (s^xperiência, 
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 
Unha de produção (frigo
rífico - salário r$935,20 + 
benefícios, masculino) 
Marceneiro (com disponi
bilidade para trabalhar em 
Bauru-sp)
Mecânico de manutenção 
(frigorífico cj disponibilida
de de horário)
Mecânico de motor à die- 
sel/ molejeiro 
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 
Pizzaíolo
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 (s/ 
experiência, curso técnico 
completo)
Vendedor externo (loja de 
tintas)
Vendedor (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
Vendedor (loja de infor
mática - vaga masculina, s/ 
experiência)
Vendedor (s/ experiência - 
livros de saúde, cnh b) 
Vendedor (anúncios publici
tários em uma revista local) 
Vendedor (vendas internas 
de tv por assinatura)
Zelador (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

A Porto Seguro promove a 2  ̂edição da Cam
panha "Rindo à toa", que estimula corretores 
de todo o país a ampliarem suas vendas e pros- 
pecções no segmento de seguro odontológico

Campanha "Rindo à toa" incentiva novos
negócios com seguro odontológico

A Porto Seguro está promovendo uma 
nova edição da Campanha "Rindo à toa".

A iniciativa tem como finalidade estimular 
corretores de todo o país - pessoa física ou ju
rídica - a ampliarem suas carteiras de negócios 
com o Porto Seguro Odontológico, seguro com 
coberturas e benefícios exclusivos para o meio 
corporativo.

São consideradas para fins de premiação 
as contratações do produto efetuadas entre 
de fevereiro e 31 de dezembro de 2014.

Para aumentar as chances de ganhar, a 
campanha tem diferentes formas de premiar 
os corretores participantes.

A cada mês, aqueles que emitem 200 
vidas - ou mais - podem ganhar um voucher- 
presente para aproveitar em restaurantes, es
tabelecimentos voltados ao bem-estar (como 
spas), atividades esportivas, entre outras opções.

Há também a premiação referente à pro
dução efetuada em cada um dos períodos da 
campanha.

O primeiro correspondeu aos meses de 
fevereiro a junho. E o atual abrange os meses 
de julho a dezembro.

Em cada fase, o corretor que emitir 800 
vidas ou mais poderá ganhar um iPhone 5s.

O prêmio principal será uma viagem com 
acompanhante à Disney, no valor de R$ 30 mil, 
que será oferecida ao corretor que contabilizar 
o maior volume de vidas em novos negócios 
durante toda a campanha.

Informações completas sobre a campanha 
podem ser consultadas pelo site www.porto- 
segurorindoatoa.com.br.

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

(para quem possuir) Informações: (14) ^263-2300 - Ramal 7 ou no PAT
Rua Cel. Joaquim Gabriel. 11 • Centro

Xsara picasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8.000.00 * 48X R$ 
839jO • FS veículos 

3264-3033

VENDE-SE

Ele só queria 
encontrar uma
informação...

agora ficou fácil, basta ligar ou acessar;

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

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

portão correr

Tel: (14) 99889-8006

Vende-$e Paraty ano 
94, cor bordô. 1.8, Ál
cool original, com di
reção. trava, alarme e 
rodas originais. Impe- 
civel! IVatar Fernando: 
(14)99797-4840

Courier mod 2(X)I 
1.6L protetor de ca- 
samba, lona maritima, 
som mp3 - vendo ou 
troco por moto honda. 
Fones: (14) 3264 4345 
ou 97913285

VENDE-SE

% * *

solutudo

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

333 Jd. cruzeiro 
Horário comercial

' I 'uOo

CARROS/M OTOS

Kombi 1600 1998
branca • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Goi 1.0 4P 2000 g dou- 

raefo direçào/vidro/trava 
convicto e Fox 1.0 4P 
2005 ílex preto vidro/ 
trava /alarme FS vdculos 
fone (14) 3264-3033

Ford 2004
R$3.500,00 De entra
da 48 parcelas B- 
xas de R$420,00 com 
tranferencía grátis - 
(14) 3264-1613

Honda b izcl00  2002 - 
R$1.200,00 De entrada 
-f 36 parcelas focas de 
R$122,00 com tran- 
ferencia grátis - (14) 
3264 1613

Tel: (14) 3264-9700

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

VENDE-SE

Terreno no Grajaú, 
250 metros, plaino, 

quitado,
R$ 78 mil

Tel: (14) 982274510

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

Golf sportline 2.0 2011 
Flex preto completo - 
FS veicuios - fone 

(14) 3264-3033

Vectra ^  2.0 1994 G 
azul completo - FS vei

cuios - ft 14) 3264-3033

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

ios-fone(14) 3264-3033

Uno mille way 2008 
branco enlr. R$ 
3.000.00 -f 48X R$ 
499,00 ■ FS veicuios 
fone 0 4 )  3264-3033

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

Biz 125 flex 2013 / biz 
100 • 2013 /fan 125 
2013 f fan 150 flex 
2013 / titan 150 ex fiex 
2013/lead 110-2013/ 
cb 300r 2013 /  xre 300 

2013/ bros 150 Hex 
2013 - pagan motos 
fone: 3264-4345

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

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

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

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapía 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

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

(14) 3264-3033 ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

locaçao
Partícipe da apresentação do Partido NOVO, em São Paulo,

no dia 3 de dezembro
Local: Teatro Raul Cortez - Fecomercio - Av. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista 
Data: 3 de Dezembro de 2014 
Horário: das 19 às 21hrs 
Entrada Franca - Vagas limitadas

Christian Lohbauer, fundador e presidente do Diretório Estadual de Sào Paulo, fará uma 
apresentação, que abordará os seguintes temas:

• Histórico e motivação para sua criação;
• Nossos valores, no que acreditamos;
• Os desafios, o que queremos;
• Diferenciais do NOVO;
• O que iá fizemos, onde estamos;
• Estratégia de ação, como avançarmos;
• Como você pode fazer parte deste projeto.

Em seguida, teremos uma sessão de perguntas e respostas, com outros membros do Diretório 
Estadual e Nacional.
O evento é direcionado para todos que desejam conhecer mais sobre o Partido NOVO.
Garanta seu lugar, inscreva-se através do endereço eletrônico: go.novo.org.br/EventoSaoPaulo

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

isam íxtradíng@yahoo.com.br

SERVIÇOS

MAnicure e pedicure 

Elitna 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.porto-segurorindoatoa.com.br
http://www.porto-segurorindoatoa.com.br
http://www.solutudo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:ng@yahoo.com.br


ENTRETENIMENTO
Olha isso! iHoroscopô da Semana

"  de 28/11 aV8/12  "  ̂ ^

Primeiro documentário autorizado sobre 
Kurt Cobain revela 200h de inéditas

A HBO, enn parceria com a Universal Pictures, lançará no pró
ximo ano o primeiro documentário autorizado sobre a vida 
e a carreira de Kurt Cobain, líder da banda grunge Nirvana. 
Chamado "Montage of Heck”, o documentário mostra que 
ainda hoje "a banda carro-chefe da Geração X continua a ser 
um objeto de reverência e fascínio para os fãs de música em 
todo o mundo”. O longa será escrito, dirigido e produzido pelo 
diretor indicado ao Oscar Brett Morgen. As informações são do 
site "The Wrap". Segundo comunicado do HBO, o documen
tário será feito com a cooperação da família de Kurt Cobain.

Lenda, Stan Lee participa até de animação 
baseada em quadrinhos da Marvel

Primeiro filme da Disney a aproveitar personagens do universo 
Marvel, a animação "Operação Big Hero" ganhou um making 
of mostrando a participação do lendário Stan Lee no longa. No 
vídeo, 0 diretor emérito da Marvel Entertainment fala sobre a 
emoção de participar de um filme dos estúdios de Walt Disney, 
um de seus grandes ídolos na infância. Lee, criador de persona
gens como o Homem-Aranha, Incrível Hulk, Homem de Ferro e 
os heróis da série "X-Men", é conhecido por fazer pontas nos 
filmes do seu estúdio. O filme estreia em 25 de dezembro no 
Brasil, com uma pré-estreia especial na Comic Con Experience.

Gregorio Duvivier e Clarice Falcão se
separam após cinco anos juntos

Namorados desde 2009, os comediantes Gregorio Duvivier, de 
28 anos, e Clarice Falcão, de 25, não estão mais juntos. Procu
rado pelo UOL, Gregorio confirmou a separação, mas preferiu 
não entrar em detalhes. A assessoria do ex-casat afirmou que 
os dois continuam amigos e mantêm sua agenda profissional 
normalmente. Em 2013, ao receber um prêmio de melhor 
música, Clarice dedicou o troféu ao então namorado. "Sem 
ele eu podería até fazer o que eu faço, mas não teria a menor 
graça", declarou, na ocasião.

Reflexão da Semana
"Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas: dispor de todo o 

conhecimento e ainda assim não ter nenhum poder sobre a ação"
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fonte: http://rachacuca.com.br/ 8

HORIZONTAIS

1. Conjunto de hotéis de uma região. (9)
5. Arte (em inglês). (3)
8. Rachado em lascas. (7)
9. Planeta do sistema solar. (5)
10. Navegador, marinheiro. (5)
12. Som audível (plural). (6)
14. Que produziu eco. (6)
15. Um dos órgãos do aparelho reprodutor nas 
fêmeas da maioria dos mamíferos (plural). (6) 
18. Lábios. (6)
20. Pequena cochilada no início da tarde, geral
mente depois do almoço. (5)
22. Palavra que indica ideia de ação ou estado. (S)
23. Risca, traço (plural). (7)
25. Contar; dizer (em inglês). (3)
26. Esqueleto (plural). (9)

1 «

VERTICAIS

1. Pertencente ou relativo à Holanda. (8)
2. Grande quantidade de dinheiro ou de objetos 
preciosos. (7)
3. Satélite da Terra. (3)
4. Quetem bastante idade (feminino, plural). (6)
5. Canal ou galeria construído para conduzir
água. (9)
6. Que tem asas. (5)
7. Conteúdo; escrita. (4)
11. Audaz, corajoso, destemido. (9)
13. Dispersa; difundida; solta (plural). (8)
16. Fazer rasura em. (7)
17. Casas de assistência social que abriga crian
ças abandonadas ou idosos desamparados. (6) 
19. Cedo, precoce (em inglês). (5)
21. Frutos da videira. (4)
24. Conjunto; grupo; série (em inglês). (3)

Mlchel fUmalho TIRINHA DA SEMANA estcanhanoitê.blofs pot.com
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VOCÊ POPC me
VOCÊ

AM. É?

EU sou um CARA <3U6 ACREPlTA 
muiTO Em PEus.

E EU SEI QUE

PÉUS ífíATA PÊ5SOAS 
C0 /í)0 vocè.

Áries
de 21/03 a 20/04

Belo m om ento para você ex
pandir horizontes, buscando  
novas fontes de conhecimento 
e 0 que percebe que lhe trará 
crescimento. Invista em viagens, 
estudos e no desenvolvimento 
da espiritualidade.

^ Leão
22/07 a 22/08

Uma fase mais alegre e expansi
va é uma tendência presente a 
partir desta semana na vida dos 
leoninos. Atividades criativas e 
recreativas estão estimuladas. 
Abra-se para a vida.

if*Sagitario 
de 22/11 a 21/12

Finalmente um novo ciclo se es
tabelece em sua vida, sagítariano, 
sendo o prenuncio de um período 
mais promissor e de crescimento. 
Expresse-se com mais confiança. 
Mas não exagere, nem seja indul
gente com suas responsabilidades.

^  Touro
f ^ '^ d e  21/04 a 20/05

O foco da semana está em ques
tões emocionais e financeiras, 
onde podem ocorrer importantes 
mudanças. Hora de se libertar 
de velhos com portam entos. 
Reinvente-se, taurino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

A vida familiar e doméstica dos 
virgínianos está enfatizada nesta 
semana. Viagens para encontrar 
com familiares podem ocorrer. 
Você está resgatando a sua his
tória emocional. Grandes ensi
namentos.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Hora de fazer um balanço de 
suas atitudes e projetos. A fase 
pede reflexão e ínteriorizaçâo, 
para poder assimilar importantes 
aprendizados. O autoconhecí- 
mento se revela essencial.

Excelente m om ento para co
nhecer novas pessoas e para 
estim ular os relacionam entos 
existentes. Oportunidades de 
expansão que ocorrem em par
cerias. Aprenderá muito de si 
por meio dos outros.

Estude, movimente-se mais, esteja 
aberto a novos aprendizados e 
experiências, viaje. O momento 
atual é positivo para se expandir 
em novas direções, libriano. Fase 
libertadora.

Aquário
de 21/01 a 19/02

A fase atual é positiva para in
vestir em projetos que envolvam 
amigos e instituições, compre
endendo que 0 conhecimento 
é 0 fator que leva ao sucesso. 
Momento expansivo, aquariano.

p\ F*

Câncer Escorpião
de 21/06 a 21/07  j & ^ d e  23/10 a 21/11

Semana positiva para obter um 
melhor condicionamento físico, 
cuidar da saúde e expandir a 
atuação profissional. Estimulo 
para se libertar e viver de forma 
mais expansiva.

Fase favorável a um novo direcio
namento financeiro, escorpiano. 
O incremento material depende 
de expressar seus conhecimentos 
com maestria e de se sentir capaz 
e merecedor das bênçãos da vida.

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03
Momento favorável a uma nova 
etapa de desenvolvimento pro
fissional e pessoal, pisciano. 
Hora de am pliar horizontes e 
de ir mais longe, literalmente, 
ou por meio de sonhos e de
safios. Novas possibilidades e 
conquistas.

fonte: h oicom.br/
Í 7 S* I

Se você gosta de musica eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABAIHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras
0 1 H E B A G C X c K S E z V X R i 0 ESTEIRA
z u V J X A 2 0 0 w P s V B M J D S Q TATAME
L X 0 C F C D N c K 0 z c 0 F V 6 R U SUPINO
T J p c É 1 K H K S V T A X J u D ô F MUSCULAÇÃO
F V p T G S S N E 0 E u P E C G P Y M ESPELHO
H u A E 0 u x P R 1 S 0 0 N s s Y W J PESOS
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NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

No Estilo Lençóis desta semana destacamos 
o trabalho da artista lençoense Lavfnia Yank.

Ela se apresentou no último sábado, 22, na 
llusion de Botucatu e conquistou o carinho do 
público com muito humor e simpatia.

Com uma mega produção, Lavínia subiu 
ao palco e interagiu com a platéia que ficou 
eletrizada.

Também conferimos a apresentação dos 
alunos que fazem parte do Projeto "Espaço 
Amigo" de Borebi.

O evento contou com a participação de 
crianças com idade de 6 a 12 anos que cantaram, 
dançaram, interpretaram e realizaram exercícios 
de yoga.

Elas esbanjaram felicidade e foram aplaudi
das por pais e familiares que estavam presentes 
no anfiteatro da Prefeitura Municipal da cidade.
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