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Eleições 2014: Estamos prontos
Chegou o grande momento em que os cidadãos brasileiros irão contribuir para a construção de um país mais democrático e justo

Domingo é dia dos ci
dadãos exercerem um gran
de papel na sociedade. As 
eleições irão proporcionar 
mais uma chance para que o 
Brasil demonstre sua força.

Sair nas ruas e reivindi
car melhorias no país foi algo 
válido, porém, o direito que 
cada eleitor tem para escolher 
quem merece ficar no poder 
é essencial para que ocor
ram verdadeiras mudanças.

O Notícias de Lençóis 
entrevistou o juiz titular da 2“ 
Vara de Lençóis Paulista, Ma
rio Ramos dos Santos, que es
clareceu diversas dúvidas so
bre este importante momento.
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“Papo no 
Jornal” recebe 
Wiverson

O Papo no Jornal abre 
espaço para que profissionais 
lençoenses e personalidades 
de toda a região possam trans
mitir suas vivências e projetos.

Wiverson Consalter foi 
0 primeiro entrevistado deste 
espaço que promete conquis
tar o coração dos leitores.

Ele é Relações Pú
blicas da Facol e vem de
sempenhando um papel 
significativo na cidade.
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O horário para o primeiro turno das 
Bieiçóes 20t4 será das 8h às 17h, 
Cada eieitor deverá comparecer 

em sua respectiva seçõo munido do 
tftuio de eieitor e de um documento 
oficiai com foto, Primeiro, deve-se 
votar para o cargo de Deputado 

Estaduai (cinco dígitos). Depois para 
Deputado Federal (quatro dígitos). 
Logo apás, o eieitor confirma seu 

voto para Senador (três dígitos). Em 
seguida é a vez do voto para 

Governador (dois dígitos). E por 
último, a escolha para o cargo de 

Presidente (dois dígitos).

Prefeitura de 
Agudos realiza 
3S Orquídea Fest
Pág. OS

Edital de
licitação gera 
questionamento

Na última terça-fei
ra, 30, uma das empresas 
interessadas em participar 
do pregão n® 135/2014, 
cujo objeto é a aquisição 
de uniforme escolar para 
alunos das escolas de en
sino fundamental e en 
sino infantil de Lençóis, 
entrou com recurso para 
a suspensão do mesmo.

Segundo a empresa, 
a exigência para realização 
de visita técnica conforme 
indica o item 2.2 do edital 
“gera ônus desnecessário 
à participação do pregão”.
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Espetáculo “Vozes 
de Nelson” estreia 
na Casa da Cultura

N elson R odrigues 
já  é bastan te  co n h ec i
do por seus contos po
lêm ico s e m u itas  v e 
zes não com preendido.

Baseado nas obras 
do escritor, dramaturgo e 
jo rna lis ta  brasileiro , no 
dia 9 de outubro, às 21h, 
no auditório da Casa da 
Cultura Professora Maria 
Bove Coneglian, alunos 
do Curso Livre de Teatro 
do município irão estrear 
um novo espetáculo cha

mado “Vozes de Nelson”.
O grupo se preocu

pou em criar um espetáculo 
autoral, mas que tivesse a 
essência de Nelson Rodri
gues e os tipos rodríguianos 

Segundo a p ro fes
sora de teatro e diretora 
da peça, Leda Fernandes, 
as apresentações do “Vo
zes de Nelson” começam 
neste  m ês, com p o ss i
bilidade para partic ipa
ções em futuros festivais.
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Matheus Ceará fala sobre  
sua carre ira  artística  Pág os
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Dia de sol com algumas 
nuvens e névoa ao 

amanhecer. Nohe com 
poucas nuvens.

"Only Black" vai 
movimentar a 
cidade
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Guilherme Argentino garante 
muita diversão durante a festa

Svivíç»

■'< )nl\ MIack Suiiscr*ctn l.cnçois 
r.m iisla
k>iiand»: J*' dc outubro 
Onde: Silio 1 a/cnd.i N«>\a 
llo rá iio : 22li

Valnr: l" 1 olc KS; '>() / 2*' l.oic
líS-in
hildriiiavôcs c vciidas dc coii-
víUmí:(I4)*)SS05-í>4̂ >5
*Nã(t sera permitida a cnliada 
dc inciHHcs dc IX anos.

Pág. 04

"Eu Te Amo" retrata uma verdadeira
história de amor Pág. 05
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OPINIÃO
Artigo

Ivan Hussni

A contratação de funcionários para o Natal
O resultado do fatu

ramento das micro e pe
quenas empresas paulistas 
do comércio não tem sido 
muito animador.

De janeiro a julho des
te ano houve queda de 3,8% 
na comparação com o mes
mo período de 2013, segun
do pesquisa do Sebrae-SP.

Diante dessa situação, 
0 Natal, tradicionalmente a 
melhor época do ano para 
0 setor, ganha importância 
ainda maior para tentar re
cuperar 0 terreno perdido.

No entanto, quem 
quiser aproveitar ao má
ximo a oportunidade de 
elevar as vendas com a 
data terá de fazer um bom 
planejamento, o que incluí 
montagem da equipe, em 
grande parte dos casos, re
forçada com funcionários 
temporários.

É estratégico que o 
processo de seleção do 
pessoal comece agora. 
Assim, haverá tempo sufi
ciente para fazer uma boa 
escolha ou a concorrência 
levará vantagem no recru
tamento de mão de obra 
mais qualificada.

Além disso, dará con
dições de, sem atropelos, 
treinar os novatos e inte
grá-los ao grupo.

Permitirá ainda con
tar com eles para assumi
rem suas funções a partir 
de novembro, quando mui
tos consumidores recebem 
a primeira parcela do 13& 
salário e vão às compras. 
Deixar para a última hora

só vai tornar precário todo 
esse procedimento.

Além desses cuida
dos, é preciso estar aten
to à legislação. Pela lei, a 
contratação de temporários 
deve ser feita por meio de 
uma agência especializada.

E necessário certifi
car-se de que a interme- 
diadora está regularizada 
no Ministério do Trabalho 
e que o funcionário tem re
gistro no regime da CLT; ou 
o contratante responderá 
solidariamente por proble
mas trabalhistas.

Também é importan
te vincular o pagamento

à agência à apresentação 
de nota fiscal de serviços, 
recibo de quitação de sa
lário e benefícios e com
provação de recolhimento 
de FGTS e INSS.

Desde 1> de Julho 
está em vigor a extensão 
do prazo de contratação de 
empregados temporários.

A medida permite 
0 recrutamento do pro
fissional por três meses 
podendo haver mais duas 
prorrogações até o limite 
de nove meses.

Antes, era liberado 
para três meses apenas com 
um acréscimo de mais três.

Michel lUmalho

Editorial

Ivan Hussni é diretor técnico do Sebrae-SP

Está chegando um 
dos dias mais esperados 
peta democracia brasileira. 
A nação mais uma vez terá 
a oportunidade de escolher 
seus governantes.

Candidatos para di
versos cargos, em especial, 
para à Presidência da Re
pública, tiveram a chance 
de mostrar suas propostas 
e idéias.

Mas diante de tantas 
promessas feitas, será que 
realmente as coisas por aqui 
irão melhorar?

A verdade é que tudo 
só depende da sociedade, 
porém, a mesma não se 
mostra preparada para es
colher candidatos honestos 
e trabalhadores.

O ju iz titular da 2* 
Vara de Lençóis Paulista,

Mario Ramos dos Santos, 
falou ao Notícias de Len
çóis e explicou como o elei
tor pode se preparar para 
contribuir positivamente na 
escolha de bons partidários.

Agora só resta saber 
qual será o futuro do Brasil 
que por muitas vezes tem 
clamado por justiça.

Também evidencia
mos um espetáculo ino
vador que vai retratar um 
pouco da vida e obra de 
Nelson Rodrigues.

A professora de tea
tro e diretora da peça. Leda 
Fernandes, contou como 
surgiu a iniciativa de tra
balhar com este importante 
escritor e dramaturgo bra
sileiro.

A peça será apresen
tada pela primeira vez no

dia 9 de outubro, às 2 lh , 
no auditório da Casa da 
Cultura Professora Maria 
Bove Coneglian.

O espetáculo será 
apresentado exclusivamen
te pelos alunos do Curso 
Livre de Teatro da Casa da 
Cultura.

Confira ainda: Wiver- 
son Consalter é convidado 
para o “Papo no Jornal”; 
Licitação causa desconforto 
e empresa entra com recin*- 
so; Only Black traz pira 
Lençóis um nono con- cito 
em festa; Agudos real /. 
terceira ed i^o  do Orqu .dt 
Fest; Matheus Ceará :'3la 
sobre sua carreira como hu
morista; Peça “Eu Te Amo ‘ 
atrai público para teatre :i 
Bauru e muito mais. Boa 
leitura!

Colunista da Semana
Juramos não cair na rotina

Júlia tem 16 anos e atualmente mora em Ribeirão Bonito (SP). Ela ficou em 
terceiro lugar no Concurso Cultural "No Fundo da Minha Gaveta"

Achei que fosse fácil 
lembrar de nós. Lembro 
que achamos motivos para 
pertencer um ao outro, 
além da promessa que 
fazíamos: nunca cair na 
rotina - acho que quebra
mos essa.

Achei em você o que 
eu tanto procurei em mim 
mesma. Achei em cada 
sorriso teu, uma parte do 
que tem em mim.

Achei em cada olhar, 
a vontade que eu - ainda - 
tenho de me perder - e me 
prender - dentro dele, me 
encontrei em você.

Continuei achando 
mais e mais coisas, só para 
confirmar o que já sabia - e 
você também.

Fui encontrando, e 
não guardei. Achei seus 
olhares e seus sorrisos em 
meio à multidão, de um 
jeito que eu acharia com 
1000 quilômetros de dis
tância, porque a gente se 
conhece como ninguém, 
até hoje.

Não guardei seus sor
risos - só na memória, é 
claro - e não fiz nenhum 
contrato de garantia de que 
ainda os teria depois de al
guns anos - e não os tenho.

Às vezes ainda te 
vejo sorrir, mas não por 
mim. Naquelas madru
gadas jogando conversa 
fora e achando que seria 
eterno, nós pensamos 
demais, juntos, mas não 
percebemos que um dia 
isso acabaria, e acabou.

Não guardamos esse 
tal contrato de garantia, e 
com o tempo, tudo ficou 
meio desgastado.

Foi ficando mais e 
mais difícil achar espaço 
para o outro. Aprende uma 
coisa: nós vamos continuar 
nos encontrando, um no 
outro, sempre.

Ta lvez ,  tam bém  
em novas pessoas, mas 
sempre naquele lugar ou 
naquelas músicas que a 
gente frequentava e ouvia, 
vai ter um pedaço de nós.

Você sempre teve 
razão em muitas coisas. 
Na verdade, você sempre 
teve bem mais de mim, 
uma coisa que ninguém 
além de você conseguiu 
ter: meu coração.

Juro pra você que 
pensei em te procurar, em 
te lembrar novamente da 
nossa regra número um.

Mas de quê adian

taria? Você Já tinha meu 
coração, meu telefone, 
meu endereço e todas as 
minhas redes sociais.

Queria que você me 
procurasse e talvez você 
também quisesse isso, mas 
sempre nos faltou cora
gem, você sabe.

Achar que um dia 
daríamos o braço a tor
cer, é aceitar que não nos 
conhecíamos.

No fundo, nenhum de 
nós admitiu a real impor
tância que o outro tinha. 
Mas nós sabíamos disso. Só 
nós e mais ninguém.

Vou continuar aqui, 
no - nosso - lugar de sem
pre. Achando que você vai 
vir e nós vamos colocar em 
prática aquela regra núme
ro um de novo.

Mas não demora, tá 
bem? Quando você não 
vem, a saudade assume 
seu lugar - o lugar que 
sempre vai ser seu. Já 
foi sorte demais que nós 
nos encontrássemos, no 
meio de bilhões de outras 
pessoas.

Se você voltar um dia, 
teremos que correr riscos. 
E você é o tipo de pessoa 
pela quai se deve arriscar.
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Brasil em FOCO Fontej Agência Brasil

Médicos alertam idosos para os riscos da catarata

Para alertar sobre uma 
das principais causas de 
cegueira no m undo, a 
Sociedade Brasileira de 
Catarata e Cirurgia Re- 
trativa aproveita o Dia do

Idoso, comemorado nes
ta semana, e sugere que 
quem passou dos 60 anos 
faça o exame periodica
mente. A catarata está 
ligada ao envelhecimen

to e tem mais chance de 
aparecer em quem pas
sou dos 40 anos. Doenças 
como glaucoma, diabetes 
e o hábito de fumar tam
bém favorecem a doença.

Acordo entre Brasil e EUA é vitória, dizem produtores de algodão

A Associação Brasileira 
dos Produtores de Algo
dão (Abrapa) considerou 
"uma vitória" para os co- 
tonicultores brasileiros 
o acordo fechado nesta 
sem ana entre B rasil e

Estados Unidos (EUA), 
que encerra o con ten
cioso do algodão, d is
puta que durou mais de 
uma década. Em nota, a 
A brapa, que custeou o 
processo movido contra

os EUA na Organização 
M undial do Com ércio 
(OMC), disse que o en
tend im ento  alcançado 
“ foi a m elhor solução 
para os produtores de al
godão e o agronegócio”.

Dilma tem 39% das intenções de voto; Marina

Pesquisa Ibope divulgada no 
inicio desta semana mostra 
a candidata Dilma Roussefif 
(PT) com 39% das intenções 
de votos para presidente da

República. A candidata pelo 
PSB, Marina Silva, aparece 
com 25% e Aécio Neves 
(PSDB) tem 19%. A pes
quisa foi encomendada pela

TV Globo e pelo jornal O 
Estado de S. Paulo. Na pes
quisa anterior, divulgada no 
dia 23, Dilma tinha 38%, 
Marina, 29% e Aécio, 19%.

Enem terá 15 mil candidatos idosos

Não são apenas os jo 
vens que estão buscando 
a educação no Brasil. Os 
idosos, que comemoram 
an teon tem  o seu d ia,

estão procurando, cada 
vez mais, desde o ensi
no básico até o ensino 
superior. Alguns rea li
zam o sonho de fazer a

segunda graduação em 
uma área que sempre lhes 
despertou interesse, ou
tros alcançam a meta de 
aprender a ler e escrever.

4b

Prazos para empréstimo consignado agrada aposentados

O aumento de 60 para 72 
do número de parcelas 
para pagamento de em
préstim os consignados 
para aposentados foi bem 
recebido pela Confede

ração Brasileira de Apo
sentados, Pensionistas e 
Idosos (Cobap). Segun
do o diretor Financeiro da 
Cobap, Luiz Adalberto da 
Silva, com mais prazo, os

idosos terão condições de 
planejar melhor o orça
mento, além de uma “folga 
no bolso” que possibilita
rá, a muitos, a compra - e 
0 uso - de medicamentos.
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umEleições 2014 
grande momento da 
democracia
No dia 5 de outubrO; os brasileiros irão decidir o futuro da nação

Elder Ibanhez

Domingo é dia dos ci
dadãos exercerem um grande 
papel na sociedade. As elei
ções irão proporcionar mais 
uma chance para que o Brasil 
demonstre sua força.

Sair nas ruas e re i
vindicar melhorias no país 
foi algo válido, porém, o 
direito que cada eleitor tem 
para escolher quem merece 
ficar no poder é essencial 
para que ocorram verda
deiras mudanças.

O Notícias de Len
çóis entrevistou o juiz ti
tular da 2* Vara de Lençóis 
Paulista, Mario Ramos dos 
Santos, que esclareceu di
versas dúvidas sobre este 
importante momento.

Formado pela Univer
sidade de São Paulo (USP), 
Mario exerce atualmente no 
município a função de juiz 
eleitoral. “Existe um reve
zamento a cada dois anos 
do cargo e nessas eleições eu 
estou responsável”.

Para ele, a eleição 
para definir novos gover- 
A .ites é considerada um 
acontecimento primordial 
para o exercício da demo
cracia. “Todos possuem a 
mesma importância. Cada 
voto tem 0 mesmo valor e 
cada cidadão pode mani
festar sua forma de pensar 
de maneira espontânea e 
plena” explica o juiz.

Ainda segundo Santos, 
a Justiça Eleitoral assegura a 
regularidade das eleições e a 
segurança no processo elei
toral. “O objetivo é oferecer 
mais conforto aos eleitores, 
com a preparação minuciosa 
das salas de votações, sem
pre de acordo com a lei. Em 
l^ ç ó is  tudo é bem tranquilo 
e' não temos históricos de 
violação eleitoral, abusos ou 
prisão no dia das eleições. 
Sempre tentamos nos preca
ver para evitar propagandas

"Cada um deve 
pensar em suas 

escolhas e 
consequências"

irregulares e eventuais pro
blemas”, diz.

O juiz esclarece tam
bém que não existe nenhum 
impedimento para que os 
eleitores utilizem uma “cola” 
ou “santinho” para auxiliar a 
votação. “Não só é permitido 
como recomendamos. Como 
são muitos cargos, é difícil 
decorar o número de todos 
os candidatos. Sugerimos 
que todos 
levem ano
tado  suas 
in te n ç õ e s  
de votos e, 
após o final 
da votação, 
joguem fora 
o papel ou
guardem consigo. Isso faci- 
uta o andamento do trabalho 
e evita filas”.

Mesmo com a libe
ração do uso de anotações 
no dia da eleição, um alerta 
precisa ser levado em con
sideração. “O que não pode 
ocorrer é passar anotações 
ou “santinhos” para outro 
eleitor. Isso é considerado 
crime e caso a pessoa seja 
flagrada cometendo tal ato 
será encaminhada à delega
cia”, ressalta Santos.

O passo a passo do eleitor

O exercício da cida
dania começa quando o 
eleitor busca todas as in
formações para concretizar 
de maneira consciente sua 
intenção de voto.

Em Lençóis, serão 
142 seções eleitorais, sendo 
que a seção 78 foi agregada 
a seção 143, devido a quan
tidade de eleitores.

O horário para o pri
meiro turno das eleições 
2014 será das 8h às 17h 
impreterivelmente, ou seja, 
não será possível realizar a 
votação antes ou depois do 
horário estipulado. O traba
lho nas seções será continuo, 
sem intervalos.

Cada eleitor deverá 
comparecer em sua respecti
va seção munido do tiíulo de 
eleitor e de um documento 
oficial com foto como RG 
ou CNH. Não é necessário 
levar os comprovantes das 
últimas eleições.

Caso o docum ento 
com foto não seja apresen
tado, o mesmo não poderá 
realizar seu registro na urna

eletrônica.
A Prefei

tura Municipal 
disponibilizou 
um a cartilha 
com a sequ
ência de votos

Mario Ramos dos Santos éjiàz dttdar 
da 2“ Vara de Lençóis PauÚsta

para  que os 
eleitores não se

confundam.
Primeiro, deve-se vo

tar para o cargo de Deputa
do Estadual (cinco dígitos). 
Depois para Deputado Fe
deral (quatro dígitos). Logo 
após, o eleitor confirma seu 
voto para Senador (três dí- 
gitosV Em seguida é a vez 
do voto para Governador 
(dois dígitos). E por últi
mo, a escolha para o cargo 
de Presidente (dois dígitos).

Não é necessário votar 
em candidatos do mesmo 
partido ou coligação. Cada 
pessoa é livre para escolher o 
candidato de sua preferência.

Vale ressaltar que é 
extremamente importante 
guardar o comprovante de 
votação que assegura a qui
tação eleitoral.

Apesar das espealTa- 
ções e dos questionamentos 
de ordem técnica, Mario 
Ramos dos Santos garante a 
segurança da urna eletrôni
ca. “Posso dizer que a urna 
é 100% segura. Não existe 
a possibilidade de fraudes. 
Todo o trabalho é auditado 
e fiscalizado. Como juiz e 
eleitor, confio plenamente 
no sistema utilizado no país”.

Em relação aos mesá- 
rios que foram convocados 
para trabalhar nas eleições, 
existe a obrigatoriedade com 
a Justiça Federai. “Se uma 

(3 pessoa for convocada e não 
I justificar sua ausência, ela 

pode responder criminal
mente. Após o dia de traba
lho nas eleições, os mesários 
podem tirar dois dias de des
canso junto ao seu empre
gador. Os dias precisam ser 
combinados e acordados pre
viamente” informa Santos.

“Desejo a todos um 
dia de reflexão, extrema
mente importante para o 
exercício da democracia. 
Cada um deve pensar em 
suas escolhas e consequên
cias”, finaliza o juiz.

CIDADES

com Wh/erson Consalter

"'Hoje só não estu d a quem  não q uer

os profissionais de Relações

O Papo no Jornal abre | : 
espaço para que profissionais u 
lençoenses e personalida-1 
des de toda a região possam “ 
transmitir suas vivências e 
projetos.

Wiverson Consalter 
foi o primeiro entrevistado 
deste espaço que promete 
conquistar o coração dos 
leitores.

Ele é Relações Públi
cas da Faculdade Orígenes 
Lessa (Facol) e vem desem
penhando um papel signifi
cativo na cidade.

Nascido em Lençóis 
e formado há um ano pela 
Universidade Sagrado Cora
ção de Bauru, o jovem expli
cou o motivo pela escolha do 
curso de Relações Públicas. 
“Depois que terminei o en
sino médio, pretendia entrar 
para a Academia de Polícia 
Militar do Barro Branco 
(APMBB). Pesquisando di
versos cursos na área de co
municação, me identifiquei 
com a área e abandonei a 
ideia anterior”.

Trabalhando em uma 
instituição de ensino com 
grande destaque na redão, 
Wiverson comentou sobre a 
difícil realidade que envolve

ipn
Públicas. “A profissão já tem 
100 anos no Brasil, porém 
muitos ainda não entendem 
exatamente o nosso papel. 
Buscamos trabalhar com o 
estreitamento de relações 
entre uma determ inada 
instituição e seus clientes, 
e isso é confundido com a 
propagação da imagem da 
mesma para com o público, 
através de propagandas e 
recursos visuais^’.

Hoje ele procura auxi
liar tanto a faculdade quanto 
o Colégio Francisco Garrido, 
construindo uma imagem 
positiva de acessibilidade ao 
ensino.

Em seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), 
o maior objetivo foi propor 
a comunicação limpa como 
uma ferramenta para a paz. 
“A comunicação precisa ser 
vista como um instrumento 
que influencia e pode agre- 
ar conceitos positivos so- 
re algo ou alguém”, afirma 

Consalter.

A arte de comunicar

Wiverson Consalter 
fez questão de falar sobre o 
sensacionalismo na comu
nicação. “Vemos que crimes 
e roubos recebem sempre 
mais destaque na mídia. Já 
um campeonato de xadrez

w w w .n o t ic i

Raul Gonç
Len

f

l
—  ^ *;j-f one:

Wiverson Consalter 
Relações Públicas da 

culdadeOr^ei 
Lessa (Facol)

que destaca alunos de escolas 
públicas e particulares, por 
exemplo, quase que é esque
cido. Precisamos de meios de 
comunicação que contribuam 
para a educação e, principal
mente, para o bem ’.

Ele ressalta que o co
municador tem uma gran
de responsabilidade social. 
“Existem dois caminhos nesta 
área: podemos trabalhar com 
ética e transparência, agregan
do valor ao que está sendo 
comunicado, ou em bene
fício próprio, manipulando 
as pessoas. O comunicador 
tem uma ferramenta muito 
importante nas mãos”, diz 
Consalter.

“Temos que entender 
e nossa cultura precisa mu- 
r. Hoje parece que a disputa 

fala mais alto do que a parce
ria. As pessoas preferem ser 
melhores que as outras e não 
respeitam o espaço que cada 
um pode ter”, acrescenta o 
relações públicas.

Para Wiverson, dife
rente do que a sociedade mui
tas vezes prega, o ser é mais 
importante do que o ter. “É 
necessário lembrar da nossa 
essência. Quando se percebe 
que o ser humano pode ser 
valorizado independente do 
que tem materialmente, a vi
são das coisas mudam. Temos 
um valor inestimável”.

Crescendo com a Facol

O jovem comunica
dor trabalha na Facol há um 
ano e cinco meses e sempre 
acompanhou a evolução da 
instituição. “Hoje a faculdade 
conta com 10 cursos e novos 
virão. Pela demanda do mu
nicípio, estamos para abrir

cursos como Tecnologia de 
Celulose e Papel, Engenha
ria de Produção, Direito, 
Engenharia Agrônoma e 
Engenharia Civil”, revela 
Consalter.

Wiverson conta que 
além dos cursos de bacha
rel e licenciatura, também 
são oferecidos cursos tec
nológicos de curta duração. 
“Fazemos um trabalho de 
divulgação e conscienti
zação em diversas escolas 
de Lençóis e região. Hoje 
só não estuda quem não 
quer. Jovens podem através 
de programas do governo 
iniciar uma faculdade de 
acordo com suas necessi
dades e interesses”

Antigamente o Co
légio Garrido era uma ins
tituição pública, mantida 
pela prefeitura.

Após alguns anos, ele 
foi privatizado e se formou 
então a Associação Lenço- 
ense de Educação e Cultura 
(ALEC).

Na época, diversos 
professores da associação 
idealizaram o colégio e a 
faculdade, dando vida ao 
antigo sonho do município 
que foi mantido ao longo 
do tempo pelo Professor 
Afonso Placca Filho.

Wiverson finalizou 
deixando seu recado: “A 
educação em Lençóis está 
bem alicerçada e a juventu
de precisa reconhecer isso. 
Nossas instituições de ensi
no são boas e temos diver
sas opções para quem quer 
se graduar. Independente 
da condição financeira, é 
possível estudar, só depen
de da busca que cada um 
faz”, finaliza.

Palace Hotel

Café da manhã completo 
E.staclonaniento coherto www.sjpalacehotel.com

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, Internet sem fio de alta velocidade, Teletone, Frigohar e Ar-cond^
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.notici
http://www.sjpalacehotel.com
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CIDADE
Vem aí
um novo conceito
Luxo e muita diversão são algumas das propostas de um evento que promete ser um sucesso

festa
Elder Ibanhez

No dia 25 de outubro, 
a partir das 22h, no Sítio 
Fazenda Nova, localizado 
na Rodovia Marechal Ron- 
don, km 307, próximo ao 
Chapadao, acontece a “Only 
Black”, uma grande oportu
nidade para os apreciadores 
da música eletrônica curti
rem os maiores sucessos do 
gênero.

Um dos organizado
res do evento, Guilherme 
Argentino, contou ao Notí
cias de Lençóis como estão 
os preparativos para a rea
lização da festa. “Após ter 
participado da proposta em 
Campinas, decidi trazer para 
a nossa cidade. O diferencial 
da ‘Only Black’ em Lençóis 
será o transporte gratuito, 
proporcionando maior co
modidade e segurança aos 
frequentadores que não pre
cisarão dirigir até o local”.

Segundo ele, pontos 
estratégicos da cidade fo
ram escolhidos para que o 
público tenha fácil acesso 
ao transporte.

Felipe Galdino Fu- 
ganholi também é respon
sável pela organização da 
“Only Black” e garante o 
sucesso do evento.

A grande atração  
da noite fica por conta da 
“Sharp Bend”, um projeto

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

A Prefeitura torna pública a abertura da licita
ção que tem por objeto o registro de preços para 
aquisição de materiais de enfermagem, pelo 
período de 12 meses, conforme especificações 
constantes no edital. A sessão de pregão será 
realizada às 14h do dia 8 de outubro de 2014.

Ainda segundo a prefeitura, foi aberta licita
ção para o registro de preços para a contra
tação de serviços funerários, pelo período de 
um ano, conforme especificações e quantida
des constantes no edital. O pregão será rea
lizado às lOh do dia 9 de outubro de 2014.

formado por Jota Matiotti 
e Gambá.

A dupla vem conta
giando o público brasileiro 
com o melhor da House Mu- 
sic e já é sucesso em todo 
0 país.

Uma ex p e riên c ia  
única e que promete criar 
sensações audiovisuais ino
vadoras.

Além da atração prin
cipal, os DJs Erico Agnello e 
Gean Mingues vão agitar os 
amantes da música eletrônica.

O local da festa irá 
contar com um ambiente

aconchegante, algodão doce, 
espaço temático e um open 
bar de cerveja com promo
ções de bebidas (Absolut, 
Red Labei e José Cuervo).

Ainda de acordo com 
Guilherme, a iniciativa é 
um grande presente para 
a cidade. “Temos diversos 
eventos na região com um 
formato diferenciado e que 
fazem muito sucesso. Acho 
importante trazer uma festa 
assim para Lençóis. Que
remos também exercer a 
cidadania com a doação de 
um litro de leite para cada
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convite vendido”, explica.
A expectativa do pú

blico através das redes so
ciais tem aumentado a cada 
dia. “Todos estão animados 
para relembrar os grandes 
sucessos que envolvem a mú
sica eletrônica e curtir novos 
hits'\ acrescenta Argentino.

Para aqueles que fo
rem de carro para o even
to, um forte esquema de 
segurança vai garantir aos 
frequentadores maior tran
quilidade.

Guilherme finaliza 
deixando sua mensagem; 
“Esperamos receber um 
grande público. Aproveito 
para convidar a todos que 
participem desta noite me
morável. Vista-se de preto e 
faça parte desta festa”.

Quem quiser saber 
mais sobre a “Only Black” 
em Lençóis Paulista, o even
to criado no Facehook traz 
todas as novidades.

Também foi aberta licitação de concorrência públi
ca para contratação de empresa especializada para 
execução das obras de estrutura metálica do novo 
terminal rodoviário. O valor máximo estabelecido 
é de R$ 1.065.296,00 e os envelopes deverão ser 
entregues até às 14h do dia 28 de outubro de 2014.

No caso da licitação que teve por objeto o ser
viço de locação de 33 concentradores de oxigê
nio domiciliar com as características constantes 
no edital, sagrou-se campeã a empresa LINDE 
GASES LTDA, com o valor unitário para cada 
concentrador de R$ 290,00, total de R$ 9.860,00.

Já a empresa vencedora da licitação aberta para 
o registro de preços de serviços de impressão de 
informativos institucionais da Diretoria de Edu- 
cação, foi a FABIANO DOS SANTOS ALVE^ ^  
IMPRESSÃO - ME, que ofertou o valor global 
de R$ 12.700,00 para execução dos serviços.

As inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficiais do 
D iário O ficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

Son iço

"Only Black Siinscl" cm 
Lençóis Paulisla 
Quando: 25 dc outubro 
Onde; Sítio Fa/enda Nova 
I lorário; 22h
Valor: RS 40/Portaria R$50 
informações e \endas de 
com itês: (14) 0 8S05-0405 
*Nào será permitida entrada 
de menores de 1S anos

Edital de licitação gera controvérsias e e suspenso
Da redação

Na última terça-feira, 
30, uma das empresas inte
ressadas em participar do 
pregão n° 135/2014, cujo 
objeto é a aquisição de uni
forme escolar para alunos 
das escolas de ensino fun
damental e ensino infantil, 
entrou com recurso para a 
suspensão do mesmo.

Segundo a empresa, 
a exigência para realização 
de visita técnica conforme 
indica o item 2.2 do edital 
“gera ônus desnecessário à 
participação do pregão, pois 
obriga todas as interessadas 
de comparecerem ao Setor 
de Licitações da Prefeitura, 
visto que a administração 
dispõe de outras formas 
para garantir a qualidade 
do produto”.

O diretor de supri
mentos de Lençóis Paulis
ta, José Denilson Nogueira, 
esclareceu o fato e explicou 
0 procedimento adotado 
pela administração públi
ca. “Informamos que não 
há nenhuma irregularidade 
no edital. A exigência da 
realização de visita técnica 
não contraria a legislação, 
assim como não contraria o 
entendimento do Tribunal 
de Contas, pois o item 2.2

do edital prevê a exigên
cia de visita técnica, mas 
não designa um período de 
tempo ou uma única data, 
podendo, inclusive, os lici
tantes realizarem a vistoria 
no mesmo dia designado 
para a sessão de lances, ou 
seja, não traz ônus aos lici
tantes que podem aproveitar 
a mesma oportunidade da 
participação na sessão para, 
concomitantemente, efetuar 
a visita técnica e tomar con
tato visual com as peças de 
uniforme”.

Ele também ressalta 
outra informação importante. 
“Igualmente, a fim de não di
ficultar a participação de quem 
quer que seja, a visita técnica 
pode ser feita por qualquer pes
soa, não se exigindo nenhuma 
qualificação ou representação 
especial da pessoa que queira 
efetuar a visita”.

A empresa também 
abriu questionamento refe
rente a exigência de vistoria 
obrigatória das amostras dos 
uniformes pelas licitantes, 
sob pena de desclassifica
ção. “Em análise preliminar, 
a exigência denota imposi
ção de ônus injustificado 
para a participação do pre
gão, considerando que no 
item 8.2.1 existe previsão 
de que deverão ser seguidas 
as especificações do edital

quando houver divergência 
entre estas e a amostra dis
ponibilizada”, aponta.

O diretor José Denil
son Nogueira afirma ainda 
que a vistoria visa garantir 
uma qualidade mínima dos 
produtos. “A necessidade de 
análise das amostras pelos 
licitantes é necessária para 
que as próprias licitantes 
saibam como é o padrão 
de uniforme adotado pelo 
município, para que tenham 
contato visual com as pe
ças dos uniformes e, pos
teriormente, não aleguem 
ignorância quanto àqueles 
aspectos que demanda do 
contato visual e que podem 
causar dúvidas na confecção 
das roupas”.

“Ressaltamos que a 
exigência se dirige ape
nas aos licitantes vence
dores, para que não haja 
nenhuma restrição quanto 
à participação de eventu
ais interessados, em total 
consonância com o enten
dimento do Tribunal de 
Contas. Tal preocupação 
visa dar cumprimento ao 
princípio da eficiência e da 
economicidade, ao buscar 
0 melhor produto possível, 
pelo menor preço. De nada 
adiantaria adquirir produtos 
extremamente baratos, mas 
de péssima qualidade e du

rabilidade e que, ao final, 
gerariam mais prejuízos e 
transtornos à administração 
do que vantagens”, finaliza

o diretor.
No momento o pre

gão encontra-se suspenso 
pelo TCE e a prefeitura já

encaminhou as justificati
vas necessárias, devendo 
aguardar a decisão para a 
continuidade do processo.

Agudos realiza 3S Orquídea Fest
Da redação

Para marcar o início 
da primavera, entre hoje e 
domingo, a Prefeitura de 
Agudos realiza na sede 
da Diretoria de Turismo e 
Comunicação (antiga Esta
ção Sorocabana) a terceira 
edição do Orquídea Fest.

O evento terá expo
sição e \ enda de orquídeas, 
feira de artes, mostra de 
trabalhos das escolas da 
rede municipal voltados ao 
turismo pedagógico, praça 
de alimentação, além de 
cursos de cultivo de or
quídeas, com inscrições 
antecipadas pelo telefone 
(14)3261-1313.

O horário de visita
ção é das 9h às 21 h nos dias 
3 e 4, e das lOh às 18h no 
domingo, 5.

Ã variedade de es
pécies, cores e tamanhos 
das orquídeas prometem 
impressionar os visitantes.



CULTURA
Cultura apresenta espetáculo “Vozes de Nelson”
Alunos de teatro da Casa da Cultura, com auxílio da professora Leda Fernandes, estreiam neste mês uma peça excepcional

Elder Ibanhez

Nelson Rodrigues já é 
bastante conhecido por seus 
contos polêmicos e muitas 
vezes não compreendido.

Baseado nas obras do 
escritor, dramaturgo ejoma- 
lista brasileiro, no dia 9 de 
outubro, às 21 h, no auditório 
da Casa da Cultura Profes
sora Maria Bove Coneglian, 
alunos do Curso Livre de 
Teatro do município irão 
estrear um novo espetáculo 
chamado ‘'Vozes de Nelson”.

A professora de tea
tro e diretora da peça, Leda 
Fernandes, explicou como 
surgiu a iniciativa de tra
balhar com este importante 
escritor. “ Iniciamos uma 
pesquisa mais aprofundada 
sobre Nelson Rodrigues no

segundo semestre do ano 
passado. No processo de es
tudo, buscamos trocar idéias 
e experiências baseadas em 
quatro contos não tão co
nhecidos de ‘A Vida Como 
Ela É’, uma grande obra da 
literatura brasileira”.

Leda também é atriz 
e integra o grupo “Atos e 
Cenas”. Dirigido p>elo diretor 
de Cultura, Nilceu Bernardo, 
a equipe de atores já existe 
há mais de 26 anos e con
quistou diversos prêmios em 
festivais no Paraná, Mato 
Grosso e São Paulo.

Em 2000, ela foi para 
a capital para estudar na 
Escola de Teatro Ewerton 
de Castro.

Anos depois, a profes
sora prestou concurso pú
blico e começou a trabalhar 
com os alunos de teatro da

Casa da Cultura de Lençóis. 
“Aqui procuramos promo
ver um curso de qualidade, 
pesquisando diversos au
tores e explorando a parte 
prática e teórica do teatro. 
E através de muitos estudos 
e pesquisas, pensamos que 
seria interessante entender 
a obra de Nelson”, revela.

Ela ressalta que o gru
po se preocupou em criar 
um espetáculo autoral, mas 
que tivesse a essência de 
Nelson Rodrigues e os tipos 
rodriguianos. “Ao estudar 
a vida pessoal deste autor 
adquirimos uma importante 
bagagem para o processo 
de criação da peça”, afirma 
Leda.

Um processo
diferenciado

Leda Fernandes sem
pre se preocupou em tra
balhar de maneira diferen
ciada.

Através da participa
ção dos alunos de teatro no 
processo de estudo e criação 
do espetáculo “Vozes de Nel
son, ela proporcionou uma 
oportunidade para que os 
mesmos se tomassem mais 
atuantes. “A contribuição 
dos atores, desde a escolha 
dos contos até a montagem 
da peça, sempre foi o nosso 
diferencial. Ter este tipo de 
apoio dos alunos é muito

gratificante”, acrescenta a 
professora.

Ela garante que quan
do os atores se tomam agen
tes de criação, a diferença 
toma-se gritante. “Aqui na 
Casa da Cultura damos sub
sídios para que os alunos 
possam desenvolver suas di
versas competências. Temos 
oficinas e cursos que envol
vem canto, dança e corpo. 
Quando o artista busca se 
aperfeiçoar, ele se toma mais 
completo”, diz.

As apresentações do 
espetáculo “Vozes de Nel
son” começam neste mês, 
porém os planos vão mais 
além. “Pretendemos através 
das leis de incentivo levar 
nosso mais novo trabalho 
para várias cidades da região 
e participar de festivais. No 
dia da estreia, um grupo de 
música vai tocar ao vivo e 
iremos explorar mais pro
fundamente o universo de 
Nelson Rodrigues”, garante 
Leda.

“Convidamos a todos 
para que possam conhecer o 
nosso trabalho. O teatro é 
capaz de abrir novos hori
zontes e olhares diferentes. 
Conhecer mais sobre Nelson 
Rodrigues é incrível. Ele diz 
0 que muitos gostariam de 
dizer e vive aquilo que muita 
gente esconde, mas que gos
taria de mostrar”, finaliza a 
professora.

Serviço

Espetáculo “Vozes de Nel
son”
Quando: 9 de outubro 
Onde: Auditório da Casa 
da Cultura 
Horário: 2lh

Valor: R$ 10
Pontos de Venda: Recepção 
da Casa da Cultura ou com 
integrantes do grupo 
Informações: (14) 3263- 
6525
*Não recomendado para 
menores de 14 anos

Irreverência e carisma do humorista Matheus Ceará

A

Elder Ibanhez

No último sábado, 27. 
o Notícias de Lençóis entre
vistou um dos humoristas de 
maior destaque no Brasil.

M atheus Ceará se 
apresentou pela primeira vez 
na região com seu show “So
cando a Bucha”, uma mis
tura de humor e improviso.

O nome do espetáculo 
^fere-se a um dito popular 

do Ceará que significa seguir 
em frente e trabalhar, sem 
restrições ou proibições.

Ele conta que desde 
criança sempre era apontado 
como um m ?nino engraçado. 
“Nasci em Fortaleza e com 
nove anos me mudei para o 
interior de São Paulo. Tinha 
facilidade em decorar pia
das e com 14 anos decidi 
montar um show de humor. 
Hoje completo 15 anos de 
carreira”.

Para ele, fazer uma 
apresentação no formato 
stand-up é fácil quando exis
te a participação do público. 
“Geralmente o show tem 
duração mínima de uma hora 
e meia, mas quando a pla
téia interage, a gente acaba 
se estendendo e tudo vira 
uma grande brincadeira. Em
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humor tem ganhado um es
paço importante na mídia e, 
também, nos teatros e casas 
de shows. “Diversos grupos 
estão se formando, como por 
exemplo, o Riso com Farofa. 
A nova safra de humoristas 
está possibilitando a cria
ção de diversos quadros e 
programas de humor na te
levisão”.

Segundo o humorista.

a TV é uma excelente vitri
ne para os profissionais que 
buscam destaque nacional. 
“Quando estou no teatro, 
percebo o reconhecimento 
do público que assiste minha 
participação no programa 
da Praça. Faço questão de 
atender a todos e tirar fotos. 
A sensação de estar com as 
pessoas pessoalmente é im
pagável”, acrescenta.

“Quero agradecer o 
carirtho de toda a região que 
prestigiou minha apresenta
ção em Agudos e convidar 
a todos para conhecerem a 
Casa de Show's ‘São Genésio 
Comedy Club’, em Campi
nas”, finaliza o comediante.

M ais inform ações 
através do endereço eletrô
nico: www.saogenesioco- 
medyclub.com.br.

Humorista fe z  questão de apreciar 
o trabaiho do JNL

Agudos foi muito bacana”, 
revela o humorista.

M atheus tam bém  
ressaltou sua trajetória até 
alcançar o reconhecimento 
nacional. “Sempre digo que 
encontrei as pessoas certas. 
Alguns humoristas que eu 
conhecia fazendo shows em 
uma casa de Campinas me 
indicaram para participar de 
programas na TV. Acabei 
sendo apresentado ao pesso

al do ‘Café com Bobagem’ 
e, posteriormente, ao apre
sentador Carlos Alberto de 
Nóbrega”.

Em 2011 ele fez seu 
primeiro teste no SBT e hoje 
integra o elenço do progra
ma “A Praça É Nossa”.

Hum or ganhando espaço

Matheus Ceará con
sidera que, atualmente, o

Matheus Ceará fa lou  com exclusividade 
ao Noticias de Lençóis

“Eu Te Amo” é atração hoje em Bauru

Oa redação

Encenada pelos ato
res Sérgio Marone e Ju
liana Martins, a peça “Eu 
Te Amo” será apresentada 
hoje, a partir das 20h30, 
no Teatro Municipal de 
Bauru.

O espetáculo, com 
texto de Arnaldo Jabor, 
reúne dois diretores de ci
nema, Rosane Svartman e 
Lírio Ferreira.

Rosane e Lírio trans
formam o “Eu Te Amo” em 
uma grande experiência 
com duração de 75 minu
tos, como um filme que se 
monta no palco, no tempo, 
no ritmo dos atores e com 
a presença do público.

A história é uma 
comédia romântica que 
mostra a exposição de 
um casal, suas diferenças 
e questionamentos sobre o 
amor e os relacionamentos. 
“O nome da peça é o sim
bolismo de uma verdadeira 
história de amor”, revela a 
atriz Juliana Martins.

“Eu Te Amo” fala de 
desejos momentâneos, mas 
também da carência que 
vem depois, diante de um 
certo vazio e da falta de 
amor e rejeição.

Uma peça direciona
da para homens e mulheres 
que buscam entender me
lhor o amor e o relaciona
mento de um casal.

Os personagens Pau
lo e Maria, dois derrota
dos pela vida, ou por si 
mesmos, decepcionados 
com 0 amor e com a vida

profissional, se encontram 
e se apaixonam enquanto 
fingem ser outras pessoas.

Quando caem na real e 
decidem agir com honestida
de um com o outro, qualquer 
vestígio de afeto acaba, ou 
talvez nada realmente tenha 
começado.

O texto, que deu ori
gem ao filme de 1981, se 
renova, não só por tratar 
de afetos contemporâneos 
como paixão, rejeição, de
sejo, carência e derrota, mas 
também por brincar com a 
fronteira entre verdade e 
mentira, ficção e realidade, 
que é, praticamente o espí
rito da atualidade. “Garanto 
que é um bom programa, 
uma peça bonita, emocio
nante e engraçada. A platéia 
se identifica bastante, pois 
são personagens comuns”, 
explica a atriz.

Os ingressos podem 
ser comprados na bilheteria

do teatro até o início do es
petáculo.

Seniço

Espetáculo “Eu Te Amo” 
em Bauru
Q uando : 3 de outubro 
(hoje)
Onde: Teatro Municipal 
Celina Lourdes Neves 
Horário: 20h30 
Gênero: Comédia Român
tica
Duração: 75 minutos 
Valor: R$ 30 (estudantes, 
idosos e professores) / R$ 
40 (recorte Jornal da Cida
de) / R$ 60 (inteira) 
Pontos de V enda: My 
Gloss Acessórios (Bauru 
Shopping - piso térreo) e 
Roth Store (Av. Getúlio 
Vargas, 5-9)
Informações: www.cultu- 
raeteatro.com 
*Não recomendado para 
menores de 16 anos

Asseiâohè Oficiftl

Espetáculo conta a história das diferenças
e questionamentos de um casal

http://www.saogenesioco-medyclub.com.br
http://www.saogenesioco-medyclub.com.br
http://www.cultu-raeteatro.com
http://www.cultu-raeteatro.com


CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Analista contábil 
Analista fiscal (graduação 
ciências contábeis ou ad
ministração + inglês) 
Analista contábil 
Arquiteta (feminina c/ 
experiência na área) 
Assistente de departamen
to pessoal
Assistente de vendas 
Auxiliar de cozinha (dispo
nibilidade de horário) 
Auxiliar de logística 
Auxiliar de torneiro 
mecânico (s/ experiência, 
somente com curso de 
formação)
Auxiliar de atmoxarifado 
(vaga exclusiva para pessoa 
com deficiência).
Balconista (loja de peças 
automotivas)
Borracheiro 
Coletor de amostras de 
solo (cnh a/b, disponi
bilidade p/ trabalho em 
campo, sem experiência) 
Corretor de Imóveis 
Costureira em geral 
Cozinheira (residência) 
Cozinheira ( restaurante) 
Eletricista (c/ experiência e 
curso de nr-10 atualizado) 
Eletricista (disponibilidade 
para trabalhar em bauru- 
-sp)
Empregada doméstica (c/ 
experiência)
Estoquista
Farmacêutico (graduação 
completa e experiência na 
área)
Faxineira
Frentista/caixa (c/ experi
ência)
Garçom (trabalhar lOh às 
17h)
Garçom (freelancer -  com 
e sem experiência) 
Garçonete
Instalador de equipamen
tos de comunicação (cnh 
a/b)
Unha de produção (frigo
rífico -  salário r$935,20 +

benefícios, masculino) 
Manobrista (cnh a/d) 
Marceneiro
Marceneiro (com disponi
bilidade para trabalhar em 
bauru-sp)
Mecânico de manutenção 
de autos
Mecânico de motor à die- 
sel / molejeiro 
Montador
Motorista entregador 
Motorista carreteiro (cnh 
e, c/ experiência)
Motorista carreteiro (cnh 
e, transporte de madeira, 
c/ experiência na área) 
Motorista carreteiro ( c/ 
experiência, disponibilida
de de longas viagens) 
Motorista de ônibus (s/ 
experiência e com curso 
de transporte coletivo de 
passageiros, cnh d) 
Operador de grua (máqui
nas florestais)
Pedreiro
Personal treanning / pro
fessor de educação física 
Personal treanning / pro
fessor de musculação 
Porteiro (em uma pedreira) 
Professor de inglês (vivên
cia e fluência na área) 
Recepcionista (exclusivo 
para pessoa com deficiên
cia)
Recuperador de crédito 
(maiores de 16 anos-  
turno da tarde, disponibi
lidade para trabalhar em 
bauru • sp)
Serviços gerais (em uma 
pedreira)
Serviços gerais (em um 
frigorífico)
Soldador (solda elétrica/ 
argônio)
Técnico em enfermagem ( 
s/ experiência)
Vendedor (s/ experiência) 
Vendedor em domicilio 
Vendedor externo 
Vigilante (com curso obri
gatório e atualizado cnh 
a/b)

Vogas válidas de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Ptiri) cdddstramertto no sistema através do PAT. basta comparecer portando' 
RG. CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endere(o e Número do PIS 

(p^raquem possuir) Informações: (14) 3263*2SOO Ramal 2 ou no PAT

NÃO FIQUE PARADO

Mande o seu currícuium 
completo para nós, pob 

buscarenxrs a melhor colocação
para você.

Envie hoje mesmo, a qualquer 
hora. De repente na próxima 
segunda-fieira você já estará 

trabalhando.
ATENÇAO: não mande 
currkulum se você está 

querendo mudar de emprego. 
Só buscamos oportunidades para 

quem está sem nenhum emprego.

ativaqualifícacoes@^hoo.com.br

CARROS/MOTOS

$-10 2.5 Cab. Dupla 
1999 -  dicsel -  azul 

(14) 3264-3033

Espaço do CORRETOR #
Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão sobre o mercado 
de seguros, a Porto Seguro disponibilizou mais um texto 
sobre o Porto Seguro Residencial Premium para imóveis de 
alto padrão, com coberturas para obras de arte, mármores, 
coleções e outros itens, além de serviços como assistência 
a veículo de colecionador (placa preta) e a bíkes.

Seguro Residencial Premium cobre de joIas 
a obras de arte e bicicletas

A Porto Seguro lança neste mês o Porto Seguro Re
sidência Premium, produto com garantias para Imóveis de 
alto padrão.

O objetivo é oferecer proteção mais adequada a casas 
e apartamentos cujo vaior de contratação da cobertura básica 
fique entre 1 milhão e R$ 20 milhões.

As coberturas se destacam por garantir itens normal
mente encontrados nesse tipo de residência, como joias e 
obras de arte.

O lançamento da Porto Seguro atende às necessidades 
de um setor que cresce no Brasil.

O chamado "mercado imobiliário de luxo" deve movi
mentar mais de R$ 46 bilhões em negócios nos próximos cinco 
anos, de acordo com um estudo do banco europeu Haliwell 
Financial Group.

De acordo com o novo modelo de estratificação social 
adotado pela Associação Brasileira de Pesquisas (Abep) no iní
cio de 2014, a classe A - público-alvo do produto - representa 
2,8% da população do pais. Antes, somava 1,8%.

As garantias do novo seguro residencial da Porto Seguro 
se adaptam às necessidades do cliente.

A cobertura de Incêndio, explosão e fumaça, por exem
plo, garante os prejuízos causados a veículos de colecionador, 
além dos bens existentes na propriedade.

Já a cobertura de quebra de vidros se estende a itens 
como mármores e granitos.

Em caso de incêndio ou subtração, o seguro também 
cobre as joias, relógios, obras e objetos de arte.

Outra novidade é a cobertura para bicicletas, que são 
garantidas se forem subtraídas dentro ou fora da residência 
e também se houver danos provocados por acidente durante 
o transporte.

O seguro oferece ainda a garantia para jardins, contra 
subtração e danos em árvores, arbustos, plantas e o gramado, 
causados por incêndio, explosão, fumaça, impacto de veículos 
terrestres e aéreos, vendaval, queda de granizo e tumultos.

Outra cobertura disponível no produto é a de respon
sabilidade civil do empregador.

Ela garante os danos que os empregados do segurado 
sofram durante o exercício das suas atividades.

E o cliente pode ampliar essa proteção contratando a 
garantia de danos morais a terceiros.

O Porto Seguro Residência Premium conta ainda com 
serviços diferenciados, desenvolvidos para proporcionar co
modidade ao segurado.

Em caso de sinistro ele pode solicitar, por exemplo, a 
guarda de animais domésticos ou de móveis.

Outros atendimentos disponíveis são as assistências 
para bikes e veículos de colecionador; e os reparos em depu- 
rador/exaustor de ar e portões automáticos.

Xsara pica&so glx 1.6 

2010 Preta entr, R$ 
8.000.00 *  48X R$

839.00 ■ FS veículos -
Wíiê (H'J 15M-TO3T

' u

Uno vivace 4p 2011 

vermelho entr. R$
6.500.00 -t- 48X RS

630.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Vectra GL 1998 azul. 

completo RS 15.000,00, 

130.000km. Pneus no
vos Ac, aq, dh. ved, vet. 
ted. trt, mdas Ifga, Motor 

2.0 - Gás, Esloí Interior 
aveludado. Informações: 
welsonzuntinií^ig.com. 

br, Gratifico indicações 
com venda. Welson (14) 

98152-2029

Saveiro cl 1.6 Mi 2000/ 
G branca dlreção/vi- 
dro/trava - FS veículos
- Contato pelo telefone 
(14) 3264-3033

Peugeot 307 feline 
2008 g preto completo
- FS veículos - fone 

(14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Trooper 
2010 prata entr. RS 

7.000.00 + 48X RS
815.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada + 48x RS

649.00 - FS veículos • 
fone (14) 3264-3033

Ecosport xlt 2.0 2009 
Prata entrada + 48x RS

660.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Palio ex 98 - RS3.000,00 
De entrada + 48 parce

las fixas de RS367.50 
com trarderenaa grátis 

(14) 3264-1613

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Locação

, 4 

*

Construção
isamixtrading@ yahoo.com.br

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FM USP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia Ind ividual Terapia de casal O rientação  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

Vagas para deficientes iu h to s  p ara  m elhorar SAo Paulo

Para quem deseja ingressar no 
mercado de trabalho. Cadastro na 
ADEFILP, com os seguintes docu
mentos: Cópia RG /  CPF /  Com

provante de ENDEREÇO /  LAUDO 
MÉDICO atualizado /  CURRICU- 

LUM. Rua Pernambuco, 333 
D a sB h a sllh d e  2*a6<féira

lV ILSO N >

B O N ^ M E
1 5 9 .9 .9 ,

OIPOUJIOBfTADUAl

Para facilitar o voto anote aqui 
os números dos seus candidatos Tel: (14)3264^9700 PROCURA-SE CASA

DEPUTADO ESTADUAL

Kombi 98 branca entr. 
R$ 5.000,00 + 24X ^  
500,00 - FS veículos'^ 
fone (14) 3264-3033

VENDE-SE

DEPUTADO DEFERAL
Casa no A çai 1,3 dorm , 

sa la , coz, e w c, m urado, 
portão correr

Procura-se casa 2/3 cômodos ou 

kit para alugar direto com o dono 

Falar com Gracíeie

Tel: (14) 99769-1093

SERVIÇOS

Manicure e pcdicure 
EUana Atende à dom i

cílio Contato pelo tele
fone: (14) 99887 7272

SENADOR

VENDE-SE

Tel: (14) 99889-8006

GOVERNADOR

Caminhão Chevrolet Toco 74 
R$ 8.000,00 

Tratar na A ^ lp  
Rua Pernambuco, 333 

Jd. Cruzeiro

PRESIDENTE

Cuidadora de Idosos

Ofereço serviço 
falar com Ana Maria

Tel: (14) 3264-9700 E obrigatona o apresentação de um documento oficial com loto. 
Leve o titulo de eleitor para facilitar sua identificação.

Tel: (14) 99632-4928

Gol 1.0 4P 2000 g dou
rado direção/vidro/trava 

completo e Fox 1.0 4P 
2005 flex prelo vidro/ 

trava /alarme veículos 

-fone: (14) 3264-3033

Courier mod 2001 • 1.6L 
protetor de casamba. lona 

marítima, som n ^3  • 

ver>do ou trocu por moto 
Honda. Fones: (14) 3264 

4345/(14) 99791-3285

VENDE-SE

Motores elétricos de 0,5 a 150 cv 
tubos de inox de diversas 

medidas e materiais diversos 
www.mesteves.com.br 

Pederneiras - Dias: e
domingo

Tel: (14) 3283-2847 
(14) 99772-6971

MOÇADA QUE VAI PRESTAR 0  ENE! 
PRECISA CONHECER ALGUMAS 

DICAS IMPORTANTES!

Os professoras do CO LÉGIO  GARRIDO sabem que o conhecimento é fundamental para quem quer ir bem no ENEM, mas outras coisas também!

Élida Farias - Diretora do Colégio Qarrido
Ao receber as folhas de sua prova, comece a ler com atenção cada questão e vá resolvendo as que você sabe com certeza.

, Depois volle e vá respondendo as outras.
Esta atitude é importante porque existe um tempo máximo para fazer todas as questões
Deixe para o final as que considerar mais difíceis e.. lembre-se' não deixe de assinalar nenhuma questão na folha de respostas

B io lo ^ a  I P rofessor R ow ilson
Sobre a Biologia, o professor Rowilson diz que é importante uma visão abrangente dos conceitos básicos e aplicados, como:

Componentes celulares - Conceitos relacionados ao DNA e suas aplicações - Conceitos da genética básica e humana 
Ecologia e os problemas ambientais - Organismos parasitas (vírus, protozoários. vermes)

BOA PROVA!

Colégio
Francisco G arrido

(14) 3269-3800

mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
http://www.mesteves.com.br
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Angry Birds: Filme 
ganha a sua primeira imagem

Jason Sudeikis (Quero Matar Meu Chefe, Família 
do Bagulho) lidera o elenco como Red, um pássaro 
tem peram ental. Josh Gad (o Olaf dei Frozen - 
Uma Aventura Congelante), interpreta o veloz 
Chuck, e Danny McBride (É o Fim, Eastbound & 
Down) é Bomb. Bíll Hader (SaturdayNight Live, Tá 
Chovendo Hambúrguer) está no time dos porcos 
e Peter Dinkiage (Game of Thrones, X-Men; Dias 
de Um Futuro Esquecido) será o lendário Mighty 
Eagle. Angry Birds estreia em le  de julho de 2016 
nos EUA e em 30 de junho de 2016 no Brasil.

Alan Moorc completa rascunho de livro
com I milhão de palavras

O escritor Alan Morre anunciou que completou o primeiro 
rascunho de "Jerusalem", épico no qual trabalha desde 2006. 
De acordo com a a filha do autor, Leah Moore, o trabalho 
contém um milhão de palavras. Como comparação, 1 milhão 
é aproximadamente a mesma quantidade de palavras dos 
três primeiros livros das "Crônicas de Gelo e Fogo", de Ge- 
orge R.R. M artin, ou dos sete livros da série "Harry Potter", 
de J. K. Ro\wling. A filha do criador de "W atchmen" e "V de 
Vingança" disse que agora é "apenas" uma questão de editar 
o documento gigantesco de "Jerusalem ", que ainda não tem 
previsão de lançamento.

^Q fLÓ beopo d a  ^ e m a n a

Roger Waters dá recado a fãs: "Não tenho 
nada a ver com novo álbum do Pink Floyd"

Apesar de não fazer parte do Pink Floyd desde 1985, o baixista e 
vocalista Roger Waters, fundador da banda, diz que sua mulher 
tem recebido mensagens de fãs perguntando a respeito do 
próximo disco, "Endiess River". Por conta dessas mensagens, o 
músico postou no Facebook nesta terça-feira (30) uma mensagem 
para tentar evitar que os ̂ s se conKjndam. "Queridos amigos, 
algumas pessoas têm perguntado a Laurie, minha mulher, sobre 
0 novo disco que eu estou lançando em novembro. Errhh? Eu 
não estou lançando um álbum. David [Gilmour] e Nick [Mason] 
constituem o grupo Pink Floyd. Eu, por outro lado, não sou parte 
do Pink Floyd. Eu deixei o Pink Floyd em 1985, isso é há 29 anos. 
Eu não tenho nada a ver com os últimos álbuns de estúdio do 
Pink Floyd", e ainda pede aos fês: "Controlem-se".

S l e f í e j c ã a  d a  S e m a t t a

Não há emoção igual à de se fazer atgo que você não
sabia que podia fazer"

ii

1 ,17

/onfe: http://rachacuca.com .br/ 8 

HORIZONTAIS

6. Ele Já recebeu o ____de Natal. (5)
7. Gás nobre (Ne, n. atômico 10) usado em le
treiros luminosos. (6)
8. Referente ao direito civil (plural). (6)
9. Encher com ar. (6)
10. Cabelo, em inglês. (4)
11. Contrária à razão (plural). (8)
13. Terrenos lavrados e cultivados. (8)
17. Aquele remédio tem diversos____, (4)
19. Fazer a dublagem. (6)
21. Impedir, impossibilitar (6)
22. Dinheiro dado aos mendigos. (6)
23. Objeto, coisa pequena. (5)

VERTICAIS

1. Voz multo forte. (8)
2. Textos escritos em versos. (6)
3. Caracóis ou lesmas, em inglês. (6)
4. Telhado, em inglês. (4)
5. Cada uma das oito partes iguais que se di
vide atgo. (6)
6. Junção entre braço e ombro. (S)
12. Encontros de diversas pessoas para discutir 
ou decidir algo. (8)
14. Que contém monóxido de dihidrogênio. (6)
15. Tornar raro. (6)
16. DIminutivo de saia. (6)
18. Referente a ovelhas, carneiros e cordeiros.
(5)
20. Mulher corajosa, valente (figurativo). (4)

ÍUm»Iho TIRINHA DA SEMANA

AAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA....,

O QUE POl?/
0  QUE FOI?.'

•stnnhênDtte.blogspotcom

TIREI O PAU NO 6AT0 TÔ, 
mA$ O 6AT0 TÔ 

mORREU rÇu r£u...

Áries
de 21/03 a 20/04

Este é um momento muito 
importante para as suas par
cerias e associações, ariano. 
t  necessário colaborar mais, 
ouvir pontos de vista alheios 
e estar receptivo ao diálogo. 
O dia favorece a consciência 
de suas responsabilidades 
pessoais e profissionais.

^ Leão
22/07 a 22/08

Não deixe de assumir respon
sabilidades pertinentes ao 
trabalho, leonino. É hora de 
um novo ciclo relacionado à 
comunicação, à expressão e 
aos conhecimentos. Aconteci
mentos envolvendo a vida de 
irmãos e pessoas próximas.

de 03/10 a 10/10

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Momento importante para 
realizações envolvendo gru
pos e amigos. Poderá ter um 
papel central numa organiza
ção ou empresa. Um momen
to importante para agir com 
mais maturidade em relação 
aos seus dons.

Touro
de 21/04 a 20/05

Esse é um momento de ajus
tes e de aprimoramento em 
suas relações. É importante 
que se tenha consciência do 
que precisa ser melhorado 
e m odificado. Um dia que 
favorece conhecim entos e 
viagens ligados à esfera pro
fissional.

Virgem
\de 23/08 a 22/09

Importante reflexões sobre 
os seus valores mais signifi
cativos. É hora de expressar 
os seus dons com mais bele
za e sensibilidade. Parcerias 
podem ser multo importantes 
para as finanças.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Um momento im portante 
para te r mais consciência 
de suas responsabilidades 
e atribuições. É fundamental 
que cultive relacionam en
tos positivos, capricorniano. 
Momento oportuno para o 
desenvolvimento da carreira 
e dos seus objetivos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Dia importante para resolu
ções ligadas às finanças e à 
vida afetiva. É fundamentai 
ag ir com re sp o n sab ilid a 
de em questões m ateriais 
e em ocionais. O momento 
oportuniza um novo dina
mismo na vida amorosa dos 
geminianos.

Libra
'e 23/09 a 22/10

Iniciativas e novos propósitos 
estão favorecidos, libriano. 
Um dia em que se deve agir 
com multa maturidade em as
suntos domésticos e fam ilia
res. É importante que esteja 
mais centrado e consciente 
de suas responsabilidades.

Aquário
[de 21/01 a 19/02

Um dia de reflexões e de 
ponderações aos aquaria- 
nos. A fase é oportuna para 
ampliar os seus horizontes 
mentais e emocionais. É hora 
de olhar para a sua vida sob 
um aspecto mais abrangente 
e expansivo.

Câncer
21/06 a 21/07

Um lar mais harmonioso e 
equilibrado é essencial aos 
cancerlanos. Este é um mo
mento multo importante para 
as suas relações e vida fami
liar. É hora de priorizar o seu 
centramento e as questões 
subjetivas e emocionais.

^  Escorpião 
í y ^ d e  23/10 a 21/11
Um dia importante para se 
dar 0 tempo que você pre
cisa, escorpiano. A fase é de 
reflexões e de aprimoramento 
interior. O auxílio da espiritu
alidade e da psicologia pode 
ser multo significativo atu
almente.

V í k  Peixes
20/02 a 20/03

Questões consideradas tabu 
estão em pauta neste mo
mento. É Importante que lide 
de uma forma mais harmo
niosa com as suas emoções. 
A capacidade de cooperar e 
de unir está favorecida.

t/o^.com.èr/

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TBABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello
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Caça Palavras
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A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornai@not1ciasdelencois.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

Yoga
Meditação 
Lian Gong
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Nesta semana, o Estilo Lençóis destacou uma 
iniciativa interessante que aconteceu na cidade de 
Lençóis Paulista.

Em comemoração a Semana do Idoso, o professor 
de Lian Gong e diretor do Centro de Cultura Oriental 
"Shenmen" de Lençóis Paulista, Marcos Venditti, mi
nistrou aulas itinerantes em quatro partes da cidade.

Os alunos conseguiram através da prática do Lian 
Gong ao ar livre, manter um contato importante com 
a natureza.

E os rostinhos lençoenses mais lindos também 
brilharam neste espaço especial.

Dá para acreditar no comandante Lucas de ape
nas 12 meses. E o que falar da pequena Emanuely que 
esbanjou um belo sorriso na foto tirada pela Cíntia 
Fotografias.
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Emanuely 12 meses Gabriela 2 anos
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Luiza 2 anos Pedro 12 meses

Marcos Venditti recebeu diversos alunos Participantes aproveitaram a aula ao ar li\Te
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Lucas 12 meses
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Júlia 1 ano e 4 meses
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Pietro 12 meses

Momentos de muita paz no parque
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GlauberWoida 01.10 Adolfo Martini 02.10 Deise Oshima 02.10 Max Nascimento 02.10 Mayara Ferreira 03.10

//Eu leio o Notícias de Lençóis //
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