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Día das Crianças homenageia garotada
Para as crianças dos quatro cantos d o  país, o  dia 12 de outubro m arca um a com em oração com  direito a diversão e m uitas brincadeiras

M u ita s  p e s so a s  
acreditam que o Dia das 
Crianças possui apenas 
um objetivo; alavancar 
o comércio de brinque
dos e as vendas no varejo.

Neste domingo, 12, 
crianças de todo o país come
moram o Dia das Crianças.

O Notícias de Lençóis 
entrevistou nesta semana, 
em homenagem ao Dia das 
Crianças, Pedro Luiz Sartori 
Silva, 11, um jovenzinho bas
tante dedicado e obediente.
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Social Bauru
realiza 
mega desfile

Depois do sucesso de 
sua primeira edição, o So
cial Bauru Fashion Show 
se prepara para agitar no
vamente a cidade de Bau
ru no dia 16 de outubro.

O público presente 
poderá conferir as novas 
coleções das lojas Carmen 
Steffens, Hope, Carmeli- 
na. Universo Fitness, Chi- 
ca Brasil e Canal, além de 
conhecer mais sobre a J. 
Argo e a loja Uva Verde, 
que estarão presentes com 
estandes durante o evento.
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Atores da peça 
"Eu Te Amo" 
falam ao JNL
Pit. os

W R 2 0 1 4
acontece em 
novembro

Geralmente, o ônibus 
é visto como um veículo uti
lizado apenas no transporte 
público ou para a realização 
de itinerários de viagens.

Mas há quem consegue 
enxergar além. De 8 a 9 de 
novembro acontece, no Me
morial da América Latina, a 
13* edição da W R , evento 
realizado pelo Primeiro Clube 
do Ônibus Antigo Brasileiro, 
que teve início em 2004 na 
garagem de ônibus da Expres
so Redenção, e que hoje faz 
parte do calendáno turístico 
oficial do Estado de São Paulo.
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das Nações Unidas para a infância (UNICEFÍ
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Diversas atrações 
são esperadas na 
Expovelha 2014

O recinto de exposi
ções José Oliveira Prado, em 
Lençóis Paulista, se prepara 
para mais uma Expovelha, 
tradicional evento técnico 
da ovinocultura brasileira.

De 11 a 19 de outu
bro, 0 local recebe - além 
da feira de ovinos - tam
bém a 12* Exposição Na
cional de Orquídeas, a 10* 
Queima do Cordeiro, o T  
Festival de Bandas, o 5° 
Encontro de Opalas e Car

ros Antigos e muito mais.
A E x p o v e lh a  é 

uma organização da As
sociação Rural de Len
çóis Paulista (ARLP).

Segundo inform a
ções da ARLP, são espe
rados para exposição no 
evento animais das raças 
Santa Inês, Ile de France, 
Sulffok, Texel, Pool Dor- 
set, Dorper, White Dor- 
per e Hampshire Down.
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Campanha Outubro Rosa 
no Bauru Shopping Pág os
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Erico Agnello se 
apresenta na 
"Only Black"

No dia 25 dc ouluhro. 
chega cm Lençóis Paiilisla u 

)nl\ Black**, um no \o  cimcci- 
to de re>tj que  ̂ surpreender 
os jpai\itnados pela musica ele- 
tiõmcu.

<) l)J l.rict» Agnello sera 
um dos grandes nomes da mnle. 
.-\pt>s a apresentação da Sharp 
Bcnd. ele vai e lctn /ar o puhiico 
eoni o meliutr di» Prt>\^n sM\c

1'rico A gnello lem IK 
anos e nasceu cni São I*auK>. l le 
começou .suu caircira por acaso, 
apt>s assisiir uma aprescntaÇ‘V> do 
I)J IlardNvei) na TomonouLmd

Desde entãt». o jovem 
SC apaixonou pela musica ele* 
lionica c vem conquistado seu

«

igll

 ̂ ..

DJ ja preparou um set especial 
para a festa em Lençóis

espaço na região.
Com total apoio da la- 

rnilm. ( nço sc prcpaia para sua 
apresentação na “OnK Black”. 
“Acredito que será uma otima Tev 
Ia. estmi Kisiante ansii».so”, revela.

IVira quem quis^ r̂ eonte-

nr o trabalho rcaltzado pelo D) 
I-rico AgnclJo, ba.sla acessar sua 
pagina no (taceliook.
eoin/pageç/dj-erico-acnplio)ou
seu canal no \ f i x ( ’loiui i tmx-  
riuud.roiii/pncoaeucllo).
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Artigo
Ellzabeth Zacarias de Oliveira

Trânsito: uma questão de
segurança e educação

No mês de setembro, 
comemoramos a Semana 
do Trânsito, de 18 a 25. Nes
te período pudemos refletir 
sobre a situação do trânsito 
em nosso país.

O fluxo de veículos 
tem sido fonte de infortú
nio e tragédia em nossa 
sociedade.

E isso é consequên
cia do aumento de veículos 
nas ruas. Já que está cada 
vez maior devido ao poder 
aquisitivo da população.

Esse tráfego de veícu
lo, acima da média, acaba 
por ocasionar congestiona
mento nas grandes cidades.

Um fator grave em 
nosso cotidiano, pois o 
mesmo torna o trânsito 
multo ruim.

Para piorar ainda 
mais a situação do trânsito, 
alguns fatores estão em evi
dência como: a imprudên
cia, a Irresponsabilidade e a 
falta de atenção de muitos 
motoristas, os quais não se
guem as normas de trânsito 
e, consequentemente, cau
sam gravíssimos acidentes 
e centenas de mortes.

As pesquisas da Or
ganização Mundial de Saú
de (OMS) indicam que um 
milhão de pessoas mor
rem anualmente no Brasil, 
vítimas de acidentes de 
trânsito.

E ainda, confirma 
que 0 Brasil é o quinto 
país com mais vítimas de 
trânsito no mundo.

Diante desses dados, 
devemos refletir. O que 
fazer para tornar o trânsito 
seguro?

Para que isso acon
teça, as autoridades de
veríam exigir mais vigor 
na Lei de Trânsito (Lei n :̂ 
9.053 de 23 de setembro 
de 1997), ou seja, punir 
com mais vigor determi
nadas infrações, àquelas 
que são consideradas abu
so exagerado no trânsito.

Além disso, as fisca
lizações mais severas nas 
ruas também poderiam 
amenizar a violência no 
trânsito.

Outra medida que

poderia mudar essa situ
ação caótica, seria uma 
campanha educativa com 
propagandas conscientes 
para toda a sociedade, 
dando ênfase as boas ma
neiras, isto é, educar para 
que se tenha um moto
rista mais responsável e 
atento, assim, poderia
mos tornar o trânsito mais 
harmônico e seguro,

Que com a passagem 
do mês de setembro, mês 
das flores, o aroma da pri
mavera tenha nos trazido 
mais paciência e paz no 
coração, para assim, con
seguirmos promover um 
trânsito de paz no Brasil.

Ellzabeth Zacarias de Oliveira é professora de Português 
e trabalha na "Sala de Leitura" da escola

Stela Machado de Bauru
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Colunista da Semana
Das coisas que eu nunca vou te falar

DJenIfer Dias tem 19 anos e atualmente mora em São Paulo. Ela ficou em 
quarto lugar no Concurso Cultural "No Fundo da Minha Gaveta"

Você acreditaria se 
eu dissesse que gosto do 
simples fato de você existir?

Por favor, não me 
acha piegas nem exagera
da. Pode ser que esse tex
to tenha uma quantidade 
exorbitante de clichês, mas 
clichês às vezes são bons e 
na real? Amar é ser clichê.

Eu nunca vou conse
guir me esquecer do dia em 
que a gente se conheceu.

Você usava uma ca
miseta branca, um par de 
calças jeans e seu cabelo 
estava levemente bagun
çado - como sempre.

Você parecia distraí
do quando eu me sentei ao 
seu lado e comecei a puxar 
papo sobre qualquer coisa 
idiota o bastante para te 
fazer rir.

Depois daquele dia 
por mais improvável que 
pudesse ser nos tornamos 
amigos, e hoje atem de meu 
amigo você é o meg amor.

Nosso amor é como 
um segredo antigo que 
não deve ser revelado. Fi
carei sozinha em silêncio 
apenas o cultivando e o 
escondendo de todos ao 
nosso redor.

A admiração e ado

ração que sinto por você 
deveria ser proibida. Será 
que é mesmo humanamen
te possível alguém ser tão 
fascinado por outra pessoa 
a ponto de não precisar de 
mais nada para ser feliz, 
apenas aquela pessoa?

Minha definição de 
dia perfeito é o dia em que 
posso estar ao seu lado, nem 
que seja por apenas alguns 
breves segundos. A ideia 
de ter que te dividir com 
alguém dói Ia no fundo.

Se eu pudesse te 
protegeria de toda a dor 
e sofrimento que as pes
soas a sua volta possam te 
proporcionar.

Nas raras vezes que 
conversamos sobre amar, 
você me deixou bem cla
ro que não ama ninguém, 
mas para o meu azar isso 
não impede que outras 
pessoas amem você como 
eu amo.

Você tem o jeito 
mais engraçado e dife
rente de falar. Você gosta 
das mesmas coisas que eu 
e sempre sinto como se 
entendesse mais do que 
todo mundo.

Se você soubesse a tris
teza que me dá acordar e não

saber se Irei te ver ou não.
Tudo 0 que eu queria 

era a chance de ter um 
amor tranquilo ao seu 
lado. Não quero te cobrar, 
nem te exigir nada, só que
ria te fazer feliz, queria 
cuidar de você e te ensi
nar o quanto você é uma 
pessoa amável e comple
tamente linda em todos os 
sentidos possíveis.

Mas, você não vai 
me deixar. Você tem medo. 
Você não quer. Essa é a mi
nha maior desilusão. Saber 
que nem ao menos a ten
tativa do meu amor vale.

Agora eu fico arris
cando tudo em nome de 
uma amizade que nunca 
será mais do que isso. Por 
que raios eu tive que te 
conhecer?

Por que o amor sem
pre acontece quando a 
gente menos espera, mas 
nunca vai embora com a 
mesma rapidez?

Seria tudo mais fácil 
se a gente simplesmente 
amasse quem nos ama e 
pronto.

Mas não, nosso cupi- 
do louco e bêbado sempre 
atira sua flecha no tipo cer
to de garoto errado.
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Editorial
o  Dia das Crianças é 

um momento mágico que 
desperta a fantasia em pe
queninos do mundo inteiro.

No Brasil, ele é co
memorado no dia 12 de 
outubro e faz parte do ca
lendário ofícíal de datas co
memorativas do país.

A n tigam en te , as 
crianças aproveitavam a 
infância com brincadeiras 
como esconde-esconde e 
queimada.

Porém, os tempos 
mudaram, c com ele surgi
ram equipamentos eletrôni
cos como celulares e tablets.

Diante dos fatos, a 
garotada já reconhece que 
brincadeiras antigas não

chamam tanto a atenção.
O Notícias de Lençóis 

entrevistou o jovem estudan
te Pedro Luiz Sartori Silva 
e tentou entender a visão da 
criança no mundo atual.

E vem aí o tradicional 
evento técnico da ovinocul- 
tura brasileira. A Expovelha 
este ano promete surpreen
der 0 público lençoense.

Serão nove dias de 
feira com atrações diversas, 
exposições e shows com os 
principais artistas da cidade.

O evento vai con
tar com a 12* Exposição 
Nacional de Orquídeas, a 
10* Queima do Cordeiro, 
0 T  Festival de Bandas e
muito mais.

O recinto de exposi
ções abre espaço ainda para 
o 5° Encontro de Opalas e 
Carros Antigos.

Confira também: Eri- 
co Agnello se apresenta na 
*‘Only Black" em Lençóis 
Paulista; Atores da peça 
"Eu Te Amo" falam sobre 
espetáculo; Social Bauru 
promete desfile de grifes 
em Bauru; Festinbau reúne 
grupos de diversas cida
des da região e de outr> 
estados; Bauru Shopping 
promove ação em apoio à 
Campanha Outubro RO ' i. 
W R  2014 movimenta os 
amantes de ônibus e cami
nhões antigos na capital 
paulista e muito mais.
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‘j- / * I - al

Brasil em FOCO Fonte: A gênc ia  Brasil

Brasil precisa fortalecer bloqueio ao ebola, diz Chioro

O ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, avaliou anteontem
como preocupante a situ
ação do eboía na África
Ocidental. "Embora o ris
co continue sendo muito 
baixo de termos casos no 
Brasil, não podemos des

considerar a gravidade da 
situação. Estamos tomando 
todas as medidas", disse. 
Ele lembrou que os esforços 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), no sentido 
de conter os casos na re
gião atingida pela epidemia.

não impede, por exemplo, 
que voluntários adoeçam 
e precisem ser repatriados, 
como já aconteceu nos Es
tados Unidos e na Espanha. 
"Isso é uma possibilidade 
que existe e temos que es
tar preparados", destacou.

PSOL anuncia neutralidade no segundo turno

Por maioria absoluta de vo
tos (15 a 2). a executiva 
do PSOL decidiu liberar 
seus filiados e não apoiar 
qualquer candidatura no 
segundo turno das elei

ções presidenciais. Mes
mo sem declarar apoio à 
candidata do PT à reelei
ção, Dilma Roussefif, o par
tido vai recomendar aos 
militantes que não votem

no candidato do PSDB. 
Aécio Neves. "Não é ca
bível qualquer apoio de 
nossos filiados à sua can
didatura". diz documento 
do PSOL sobre o tucano.

Feira do Livro de Frankfurt terá 65 editoras brasileiras

A edição 2014 da Feira do 
Livro de Frankfurt, que co
meçou anteontem e vai até 
domingo, 12, contará com a 
participação de 65 editoras

brasileiras. Elas terão es- 
tandes individuais ou farão 
parte do projeto Brazilian 
Publishers (BP). Ano pas
sado, quando o Brasil foi

homenageado na feira, os 
negócios gerados em Frank
furt representaram aproxi
madamente 30% do total 
de vendas anuais do setor.

Incentivo para domésticas terá impacto fiscal

O governo deixará de ar
recadar cerca de R$ 2,1 
bilhões até 2017 com a 
prorrogação da dedução 
do Imposto de Renda das

contribuições patronais 
para Previdência So
cial das empregadas do
mésticas. Previsto para 
acabar no fim do ano, o

incentivo foi estendido 
até o fim de 2018 pela 
Medida Provisória 656,

1

publicada anteontem no 
Diário Oficial da União.

Câmara inaugura obras de acessibilidade no plenário

G arantir autonom ia e 
acessibilidade aos espa
ços de participação polí
tica é fundamental para a 
garantia da democracia, 
avaliaram nesta semana 
dois dos três deputados

federais cadeirantes du
rante a inauguração de 
obras de acessibilidade 
voltadas para garantir o 
acesso à Mesa Diretora 
c às tribunas do plenário 
da Casa por pessoas com

deficiência e mobilidade 
reduzida. De acordo cora 
os deputados, com a ini
ciativa a Câmara sai da ile
galidade e passa a cumprir 
a legislação voltada pwa 
pessoas com deficiência.

I
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Domingo é a vez de comemorar

Dia das Crianças
No dia 12 de outubro, crianças de todo o Brasil serão homenageadas com um dia mais do 
que especial

Elder Ibanhez

Para muitas pessoas, o 
Dia das Crianças possui ape
nas um objetivo: alavancar o 
comércio de brinquedos e as 
vendas no varejo.

Apesar de tudo girar 
em torno do capitalismo, 
ainda existe uma essência 
por trás da data comemo
rativa.

Neste domingo, 12,

crianças de todo o país co
memoram o Dia das Crian
ças.

A homenagem acon
tece em diversos países do 
mundo. De acordo com o 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), 
o dia 20 de novembro foi 
escolhido para comemorar 
o Dia das Crianças.

Ainda segundo a his
tória, a escolha da data se 
deu porque no dia 20 de no

vembro de 1959 o UNICEF 
oficializou a Declaração dos 
Direitos da Criança.

O documento foi um 
marco para garantir uma sé
rie de direitos para todas as 
crianças do mundo.

Já no dia 5 de novem
bro de 1924, o deputado fe
deral Galdino do Valle Filho 
elaborou um projeto de lei 
que estabeleceu uma nova 
data para a comemoração 
no Brasil.

O decreto n® 4867, ins
tituiu 12 de outubro como 
data oficial para comemo
ração do Dia das Crianças 
em território nacional.

De lá para cá, as cam
panhas de marketing come
çaram a fazer parte da então 
denominada “Semana da 
Criança”, e a comemora
ção passou a incorporar o 
calendário oficial de datas 
comemorativas do país.

A visão da criança

Que os tempos mu
daram não há dúvida. Mas

como será a visão das crian
ças de hoje em relação ao 
mundo?

O Notícias de Lençóis 
entrevistou nesta semana, 
em homenagem ao Dia das 
Crianças, Pedro Luiz Sartori 
Silva, 11, uma criança bas
tante dedicada e obediente.

Para ele, ser criança é 
exercer um papel fundamen
tal na sociedade. “As crianças 
de hoje são o futuro de ama
nhã”, afirma.

Pedro está no sexto 
ano e tem o sonho de um dia 
se tomar jogador profissional 
de basquete. “Estudar é im
portante. Na escola gosto de 
Português. Mas o meu sonho 
mesmo é seguir carreira no 
esporte”.

Ele também aprovei
tou para falar um pouco so
bre as mudanças que ocor
reram ao longo do tempo 
com a modernidade. “Hoje, 
brincadeiras como pega-pe- 
ga e esconde-esconde são 
consideradas antigas. Muitas 
crianças acham as diversões 
do passado chatas, mesmo

sem conhecê-las. Na maioria 
das vezes o celular e o video- 
game são mais interessantes”, 
revela.

Apesar de pequeno, 
Pedro já tem muita consciên
cia da importância da família 
e de um lar estruturado. “A 
femília é uma das coisas mais 
importantes da minha vida. 
Me lembro do dia que sofri 
um acidente de carro com 
a família da minha irmã. O

/  •carro capotou varias vezes. 
Tivemos apenas ferimentos 
leves e todos ficaram per
plexos, O apoio e amor dos 
meus pais foi fundamental 
para superar o susto”, diz.

O jovem estudante 
concluiu deixando sua men
sagem: “Gostaria de dizer 
para todas as crianças que 
não se esqueçam de agra
decer a Deus pela saude, 
amigos e família”.

Erico Agnello é a grande revelação da música eletrônica
Elder Ibanhez

No dia 25 de outubro, 
chega em Lençóis Paulista a 
“Only Black”, um novo con
ceito de festa que vai surpre
ender os apaixonados pela 
música eletrônica.

O DJ Erico Agnello 
será um dos grandes nomes 
da noite. Após a apresenta
ção da Sharp Bend, ele vai 
eletrizar o público com o 
melhor do Progressive House.

Erico Agnello tem 18 
anos e nasceu em São Pau
lo Ele começou sua carreira 

jT acaso, após assistir uma 
apresentação do DJ Hardwell 
na Tomorrowland 2013.

Desde então, o jovem 
se apaixonou pela música

eletrônica e iniciou um curso 
de mixagem com o DJ Cris 
Sales. “Eu estava cotando 
o preço de foto e filmagem 
para o meu aniversário e 
perguntei ao fotógrafo do 
estúdio se ele teria um DJ 
para me indicar. Foi aí que 
conheci o trabalho do Cris”.

O curso teve duração 
de dois meses. “Consegui 
aprender diversas técnicas 
que me abriram grandes 
oportunidades”, revela o DJ.

Seguindo diversas 
vertentes, suas principais 
influências no Progressive 
House são: DJs Dimitri Ve- 
gas e Like Mike, Hardwell, 
Steve Aoki, Nicky Romero, 
Thomas Newson, Afrojack 
e David Guetta. Já no Ele- 
tro House e Dance, o nome

apontado por Erico foi o do 
DJ Eric Prydz. E no Trance: 
Armin van Buuren, Markus 
Shulz, Jorn van Deynhoven 
e Max Graham.

Em sua primeira apre
sentação, o DJ Erico Agnello 
superou todas as expectati
vas e conquistou o reconhe-

ico.
>ou do Pro

jeto "Encontro de DJs” rea-

cimento

t  •

Erico v d  prestigiar os DJs que irão  ̂
tocarna TomorrowlandBntàl2015 ""i

AâTT vrsü

público.
Ele participou do Pro- 

“Encontro dí
lizado em Agudos, interior 
de São Paulo. “A sensação de 
tocar pela primeira vez foi 
realmente muito boa, tive 
uma grande receptividade musico, 
na ciaade”, diz.

Apesar da visão errô
nea embutida na sociedade 
sobre festas que envolvem o 
cenário da música eletrônica,
Erico acredita que os eventos 
do gênero no Brasil estão 
ganhando cada vez mais es
paço. “Acho que as pessoas 
precisam pesquisar mais e se 
informar antes de criar uma 
opinião baseada apenas no 
que a mídia mostra. Festas 
eletrônicas têm seus altos e 
baixos, assim como qualquer 
outro tipo”, ressalta.

Em busca do sonho

Erico Agnello possui 
um grande objetivo: ser um 
DJ e produtor musical reco
nhecido mundialmente.

Além dos planos de 
se aperfeiçoar em um cur
so de produção musical, ele

também pretende buscar 
conhecimento fora do país. 
“O cenário eletrônico no 
Brasil ainda é ruim devido 
à falta de informação que as 
pessoas têm sobre o assunto. 
Já mundialmente falando, 
tudo está bem evoluído, 
no bom sentido. Em festas 
eletrônicas como a Tomor
rowland, Ultra Music Festi
val ou a Amsterdam Music 
Festival, as pessoas não são 
diferentes umas das outras e 
conseguem interagir de ma
neira saudável”, acrescenta o

Vale lembrar que em 
2015 uma edição da Tomor
rowland será realizada no 
Brasil. “Estou bastante an
sioso para participar deste 
marco do cenário eletrônico 
nacional. Já comprei meu 
convite para prestigiar os 
DJs que irão se apresentar 
no evento”, afirma Agnello.

Com total apoio da 
família, Erico se prepara 
para sua apresentação na 
“Only Black”. “Acredito que 
será uma ótima festa, tanto 
para trazer uma novidade a 
Lençóis Paulista como para

mostrar ao público da região 
o quão rico e abrangente é o 
mundo da música eletrôni
ca”, garante.

Para quem quiser 
conferir o trabalho realiza
do pelo DJ Erico Agnello, 
basta acessar sua página no 
Facebook (facebook.com/ 
page$/dj-eríco-agnello) ou 
seu canad no MixCloud (mi- 
xcloud.com/erícoagnello).

“Seguir a carreira 
como DJ não é fácil. É pre
ciso dedicação e, principal
mente, gostar muito do que 
faz”, findiza o DJ.

1 ‘ D J Erico Agnello irá se apresentar na 
**Onfy Black'* em Lençóis Paulista

Venha conferir nosso café da manhã especial com várias opções

C o m  fá c il a c e s so  a o  p ó lo  in d u s tr ia l e r o d o v ia s . In te r n e t  sem  fio  d e  a lta  v e lo c id a d e . T e le fo n e , F r ig o b a r  e A r -c o n d ic io n a d o

Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP- Fone: 14 3263-6758 ] 3264-6186



CIDADE

Lençóis Paulista organiza
27a edição da Expovelha
0  tradicional evento técnico da ovinocu ltura  brasileira começa amanhã e vai até o dia 19 de 
outubro, com diversas atrações

Da redação

O recinto de exposi
ções José Oliveira Prado, em 
Lençóis Paulista, se prepara 
para mais uma Expovelha, 
tradicional evento técnico 
da ovinocultura brasileira.

De 11 a 19 de outu
bro, o local recebe - além da 
feira de ovinos - também a 
12® Exposição Nacional de 
Orquídeas, a 10* Queima do 
Cordeiro, o T  Festival de 
Bandas, o 5° Encontro de 
Opalas e Carros Antigos e 
muito mais.

A Expovelha é uma 
organização da A ssocia
ção Rural de Lençóis Pau
lista (ARLP).

Segundo informações 
da ARLP, são esperados para 
exposição no evento animais 
das raças Santa Inês, Ile de 
France, Sulffok, Texel, Pool 
Dorset, Dorper, White Dor- 
per e Hampshire Down.

Os exem plares em 
exposição passarão por ju l
gamento técnico e premia- 
ção dos melhores criadores 
do ano, contando pontos 
nos ranking oficiais pau
lista e nacional.

“ A E xpovelha tem  
esse aspecto técnico que 
é muito forte. A 27* edição 
da feira celebra o sucesso 
de estar entre os eventos 
oficiais que consolidam a 
ovinocultura como verten
te do agronegócio brasilei
ro", comenta José Oliveira 
Prado, coordenador geral 
da exposição.

A Expovelha, em Len
çóis Paulista, Já é consagra
da como pólo de formação 
de novos plantéis e palco de 
exposição de animais de alta 
linhagem, seja para reprodu
ção ou para corte.

Ao lado da série de 
eventos técnicos - que in

Transparência
Acompanhe aqui com o cada um dos órgãos

públicos gasta  o seu dinheiro.

A Prefeitura de Lençóis Paulista torna pú
blica a abertura da licitação que tem por ob
je to  a aquisição de três cardioversores para 
a UPA, conform e especificações constan
tes no edital. A sessão de pregão será reali
zada às 14h do dia 20 de outubro de 2014.

Ainda segundo a prefeitura, foi aberta licitação 
para o registro de preços para aquisição de 
medicamentos (Lote G), pelo período de um 
ano, conforme itens, especificações e quanti
dades estimadas no edital. O pregão será re
alizado às 14h do dia 21 de outubro de 2014.

E ven to  va i co n ta r com  a  
IO*" Q u eim a do  C ordeiro

Também foi aberta licitação para aquisição de 
combustíveis para a frota da Municipalidade, a ser 
entregue a granel e depositado em tanque da Pre
feitura, pelo período de 12 meses (100.000 litros de 
Etanol e 400.00 de Óleo Diesel). A sessão de pregão 
será realizada às 1 Oh do dia 20 de outubro de 2014.

clui julgamento das raças, 
reunião da Câmara Setorial 
de Caprinos e Ovinos do 
Estado de São Paulo, pa
lestras e outros momentos, 
a Expovelha tem a parte 
recreativa. A começar pela 
visitação do público aos ani
mais em exposição. “Esse 
é um atrativo importante, 
pois possibilita que a família 
toda, mas principalmente as 
crianças, tenham a oportuni
dade de contato direto com 
os ovinos. Temos também 
uma programação diversi
ficada, preparada para des
pertar o interesse de todos 
os públicos. Lem brando 
que a entrada é franca", 
reforça Prado.

A grade de atrações 
populares começa com o 
Circuito Facilpa/SBT da Pro
va dos Três Tambores, que 
acontece na pista de provas 
amanhã, dia 11 de outubro.

O recinto fica movi
mentado no domingo, 12, 
com o Festival da Crian
ça, organizado pela Acilpa

(Associação Comercial de 
Lençóis Paulista).

Em seguida tem  a 
parte técnica da chegada, 
admissão e pesagem dos ani
mais (terça-feira, dia 14) e 
0 início da etapa de julga
mento das diversas raças de 
ovinos (quarta-feira, dia 15).

Os ju lg a m e n to s  e 
classificação dos animais 
seguem até o sábado, 18, 
quando acontecem o Campe
onato Supremo dos Grandes 
Campeões e Grandes Cam
peões de Todas as Raças.

A programação popu
lar recomeça na quinta-feira, 
16, com o Festival de Ban
das Expovelha, que neste 
ano chega à sua T  edição.

Os melhores coloca
dos ganham o direito de se 
apresentar no palco princi
pal da Facilpa de 2015.

Os destaques na pro
gramação diurna do final 
de semana são: início da 
12* Exposição Nacional de 
Orquídeas, o 14° Seminá
rio Paulista de Ovinocultura

(tema: produção de leite de 
ovelha no Brasil) e a 21“ 
Reunião da Câmara Seto
rial de Caprinos e Ovino 
do Estado de São Paulo, na 
sexta-feira, 17.

À noite, acontece a 
abertura solene da Expove
lha e da Exporquídea (com 
participação dos organiza
dores, autoridades e con
vidados), seguido de show 
com artistas da região.

A grade de shows do 
final de semana vai contar 
com a participação das can
toras Jana Ribeiro e Teka, 
Júlia Nunes, Ana Kelly, Cin- 
tia Sousa, Gaby Moretto e

No caso da licitação que teve por objeto o registro 
de preços para serviços de sonorização de even
tos oficiais realizados pela Prefeitura, sagrou-se 
campeã a empresa KGP LOCAÇÃO DE SOM 
E IMAGEM LTDA - EPP, com o valor global 
de R$ 110.000,00, para prestação dos serviços.

Já a empresa vencedora da licitação aberta para o 
registro de preços para aquisição de emulsão asfalto 
diluído de Petróleo CM-30, na quantidade total 
timada de 20 toneladas, foi a ARAÇASFALTO CO
MÉRCIO DE ASFALTO LTDA, que ofertou o pre
ço unitário de R$ 2.500,00 por tonelada do produto.

J V

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.
j é

nos dias 17 e 18 de outubro, 
quando os artistas sobem ao 
palco da Expovelha.

Ainda no sábado, 18, 
a pista de provas do recinto 
recebe a etapa final do Cir
cuito Facilpa/SBT de Team 
Roping durante o dia. Leilão 
Circuito Paulista Expovelha 
2014,3“ Prova de Pastoreio

para Cabanheiros e 2° Cir
cuito Aspaco de Pastoreio.

A program ação da 
Expovelha chega ao encer
ramento, no domingo, 19, 
em alto estilo. O recinto 
de exposições abre espaço 
para o 5° Encontro de Opa
las e Carros Antigos e a 10* 
Queima do Cordeiro, festival

gastronômico que reúne de
zenas de receitas e milhares 
de degustadores para provar 
as diversas formas de preparo 
dos cortes de cordeiro.

O recinto de exposi
ções José Oliveira Prado fica 
na Avenida Lázaro Brígido 
Dutra. M ais informações: 
(14) 3263 1411.

W R  traz exposição de veículos antigos I Social Bauru promove mega desfile
Elder Ibanhez

Geralmente, o ôni
bus é visto como um ve
ículo utilizado apenas no 
transporte público ou para 
a realização de itinerários 
de viagens.

Mas há quem con
segue enxergar além. Os 
apaixonados por máqui
nas como estas possuem 
local e data definida para 
apreciarem raridades que 
contam  a evolução  do 
meio de transporte mais 
popular do país.

De 8 a 9 de novem
bro acontece, no Memorial 
da América Latina, locali
zado na Avenida Auro So
ares de Moura Andrade, 
664, Barra Funda. (SP), a 
13“ edição da VVR (Vi
ver, Ver e Rever), evento 
realizado pelo Primeiro 
Clube do Ônibus Antigo 
Brasileiro, que teve início 
em 2004 na garagem de 
ônibus da Expresso Reden
ção, e que hoje faz parte do 
calendário turístico oficial 
do Estado de São Paulo.

O Encontro Nacional
A

de Ônibus e Caminhões 
Antigos vai mostrar a evo
lução tecnológica que se 
deu ao longo dos anos.

Hoje já  são mais de 
200 ônibus e caminhões 
antigos restaurados no país 
inteiro e muitos outros sen
do preservados.

Parece exagerado, 
porém, no Brasil, o ônibus 
faz parle do cotidiano das

pessoas e tem feito história 
de tempos em tempos.

O evento, patrocinado 
pela Mercedes Benz, expõe 
todas as marcas de ônibus e 
caminhões, nacionais e im
portados, contando um pou
co da história dos veículos 
que emocionam o público 
com as boas recordações.

Muitas pessoas dedi
cam há vários anos, uma 
atenção especial ao resgate 
da m em ória dos transpor
tes, preservando a história 
das cidades e dos contex
tos econômicos existentes 
na sociedade.

Segundo o presidente 
do Primeiro Clube do Ôni
bus Antigo Brasileiro, An- 

Kaio Castro, na W RA «

é possível fazer novas 
amizades, compartilhar e 
trocar idéias, e lembrar da 
importância dos veículos 
pesados como o ônibus e 
o caminhão para o desen
volvimento da nação.

Um momento único 
que vai reunir os amantes 
do meio de transporte que 
ainda pode ser encontrado 
em rodoviárias ou nas ruas 
de qualquer cidade do mun
do. “Participe do evento e 
venha conferir de perto os 
mais belos e raros veículos 
antigos", convida Castro.

M ais inform ações 
podem ser obtidas através 
do endereço eletrônico: 
www.primeiroclubedoo- 
nibusantigo.com .

Asiessoria W R

Da redação

Depois do sucesso de 
sua primeira edição, o Social 
Bauru Fashion Show se pre
para para agitar novamente 
a cidade de Bauru no dia 16 
de outubro. Assim como em 
2013, o evento irá acontecer 
no espaço Roccaporena.

O público presente 
poderá conferir as novas 
coleções das lojas Carmen 
Steífens, Hope, Carmelina, 
U niverso F itness, Chica 
Brasil e Canal, além de co
nhecer mais sobre a J. Argo - 
grife bauruense especializa
da em moda masculina -, e a 
loja Uva Verde, que estarão 
presentes com estandes du
rante o evento.

O desfile também con
tará com 0 bar da Flairs e uma 
cabine de fotos FimPics.

Em 2013, o Social 
Bauru Fashion Show contou 
com a participação de 500 
convidados e a expectativa 
para esse ano não é diferente, 
como conta Vinícius Fernan
des, idealizador do evento. 
“Estamos trabalhando muito 
para trazer novidades para 
o público presente, como 
a participação da cantora 
Adriane Santana, da Move 
Over, e esperamos que mais 
pessoas possam conferir o 
lançamento das coleções das 
lojas participantes. O ano 
passado foi um sucesso e 
tenho certeza que esse ano 
não será diferente", afirma 
o empresário.

Para Eduardo Rorato, 
proprietário da Carmen Ste- 
ffens e da Hope de Bauru,

participar novam ente do 
evento é importante, pois 
o desfile possibilita que os 
lojistas mostrem seus pro
dutos de uma nova forma. 
“D ecidi participar nova
mente do desfile do Social 
Bauru por ser um evento 
bem organizado, com con
vidados interessantes, uma 
boa repercussão de mídia, 
e que vem crescendo e ga
nhando ainda mais credibi
lidade a cada ano. Esse tipo 
de evento é importante para 
podermos mostrar nossos 
produtos fora do ambiente 
da loja, com um conceito 
novo, e para pessoas que 
ainda não conhecem nossa 
marca. A expectativa para o 
desfile desse ano é que ele 
esteja ainda melhor do que 
no ano passado. Mais boni
to, mais organizado, mais 
acolhedor, mais inclusivo, e 
com uma divulgação ainda

maior nas mídias, atingin
do mais pessoas e com isso 
trazendo novas clientes para 
nossas lojas", diz.

O evento será destina
do aos convidados de cada 
loja participante e conta com 
o apoio do Jornal da Cidade, 
Revista Atenção, Outmídia, 
Charm Cabelo & Estética, 
Luxxor Magazine e Buffet 
Mantovani.

Serviço

Social Bauru Fashion Show 
Q uando: 16 de outubro 
H orário : 20h 
O n d e: Roccaporena, lo
calizado na Rua Duque de 
Caxias, 13-35 
M ais inform ações: www. 
socialbauru.com .br 
* 0  desfile será destinado 
à imprensa, blogueiros de 
moda e aos convidados das 
lojas participantes

http://www.primeiroclubedoo-nibusantigo.com
http://www.primeiroclubedoo-nibusantigo.com
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SAUDE
Bauru Shopping entra no clima da

Campanha Outubro Rosa
Ensaio fo tográfico evidencia a história de cinco mulheres que enfrentaram  e superaram o câncer de mama

\ \
Da redação

Um olhar sen
sível sobre a luta e 
superação contra o 
câncer de mama. 
Esta história, cujas

protagonistas são cinco mu
lheres que derrotaram a do
ença, é contada pelas lentes 
do fotógrafo Jonas Cardoso.

O trabalho estará em 
exposição no Bauru Shop
ping até o dia 31 de outubro, 
sob o título “Quem Tem Es
tilo Se Toca”.

E m o c io 
nante, a mos

tra é gra
tuita e

o

acontece em conjunto com a 
exibição de bonecas vestidas 
com o tema da Campanha 
Outubro Rosa.

“Ouvi o relato de cada 
uma e fiz o convite para o 
ensaio. O câncer traz con
sequências que afetam dire
tamente símbolos da femi
nilidade. Utilizei elementos 
que fazem parte do universo 
feminino, como lenços, cha
péus, maquiagem e assim 
resgatamos a autoimagem 
abalada pelo tratamento”, 
conta.

As fotos mostram 
a trajetória de cora

josas mulheres 
que enfren

taram todos os desafios do 
câncer de mama com muita 
garra. “Fizemos o resgate da 
história de cada uma delas, 
passando pelo tratamento, 
sem perder a feminilidade. O 
objetivo é chamar a atenção 
para que as mulheres percam 
o medo e tenham coragem de 
fazer o exame”, explica Clara 
Vasconcelos, presidente do 
Grupo Amigas do Peito.

O fotógrafo espera que 
a exposição ajude na cons
cientização da necessidade 
do autoexame. “O Bauru 
Shopping abraçou essa causa 
da prevenção do câncer de 
mama, que é uma realidade 
presente em nossas vidas. 
Não podemos fechar os olhos 

para o risco da doença e
temos que 

c h a - 
mar a 
a ten- 
ç à 0 
p a ra

o autoexame, que é funda
mental”, acrescenta.

O evento, no Bauru 
Shopping, faz parle da Cam
panha Outubro Rosa, que 
também traz exposição de 
bonecas com looks exclusi
vos da ação social. “Temos 
um grande fluxo de pessoas 
diariamente, sendo uma ex
celente oportunidade para 
alertamos a população sobre 
a importância dos exames 
preventivos. Por isso, apoia
mos esta campanha e convi
damos a todos para prestigiar 
as exposições”, ressalta Ivan 
Mouta, gerente geral do em
preendimento.

Serviço

E xposição  F o to g ráfica  
“Quem Tem Estilo Se Toca” 
Local: Terceiro piso (expan
são) do Bauru Shopping 
Quando: de 6/10 até 31/10 
Entrada gratuita

Serviço de Quimioterapia realiza primeiras consultas
Da redação

^  O Serviço de Qui- 
f l^ te rap ia  “Dr. João Pac- 
coía Prim o” do H ospital 
Nossa Senhora da Piedade 
de Lençóis Paulista, deu 
início as atividades na se
mana passada.

Em parceria com o 
H ospital A m aral C arva
lho de Jaú, o setor passou 
a atender os pacientes de

Lençóis Paulista que pre
cisavam buscar tratamento 
em Jaú.

D urante a prim eira 
semana de atendimento, fo
ram realizadas as primeiras 
consultas e entrega de me
dicamentos.

A pacien te  Suzana 
Dalgesso conta que fazia 
quim ioterapia em Jaú no 
Hospital Amaral Carvalho. 
“Meu primeiro dia de tra
tamento quimioterápico no

Hospital Nossa Senhora da 
Piedade foi absolutamen
te ótimo. Fui muito bem 

I  recebida e acolhida pela 
equipe de profissionais. 
Gostei muito das instala
ções e fiquei bem acomo
dada durante o tratamento. 
Estou muito satisfeita, feliz 
e agradecida pelo hospital 
ter trazido o tratamento de 
quimioterapia para a nossa 
cidade, possibilitando a to
dos nós pacientes a como

didade e 0 conforto de não 
ter que pegar uma estrada 
após ter tomado m edica
ção, que é muito forte e 
algumas vezes com efeitos 
colaterais” , relata.

I n i c i a l m e n t e ,  os 
atendimentos médicos se
rão realizados de quarta e 
quinta-feira, e após a fase de 
integração, os atendimentos 
serão de segunda a sexta-fei
ra. Mais informações pelo 
telefone: (14) 3269-1032.

CULTURA
Peça retrata história de amor e questionamentos
I t i  ú ltim a sexta-feira, 3, os atores Sérgio M arone e Juliana M artins lotaram o Teatro M unicipal de Bauru com o espetáculo "Eu Te Am o"

Elder Ibanhez

Com exclusividade, o 
Notícias de Lençóis entrevis
tou os atores Sérgio Marone 
e Juliana Martins, logo após 
a encenação da peça “Eu Te 
Amo” no Teatro Municipal 
de Bauí i.

Eles dão vida a uma 
comédia romântica onde os 
personagens Paulo e Maria 
tentam amenizar suas frus
trações de relacionamentos 
passados criando situações 
ilusórias.

A criação dos perso
nagens toma-se uma forma 
eficiente para que os mes
mos se protejam dos senti
mentos que podem trazer a

paixão à tona novamente.
Juliana conta que tra

balhar com a peça é sem
pre uma grande satisfação. 
“Temos sorte de o público 
gostar bastante. Viajamos 
com o espetáculo para várias 
cidades e percebemos que as 
pessoas são tocadas pela his
tória. Existe uma identifica
ção muito grande da platéia 
por ser algo comum. Arnaldo 
Jabor é assim, aborda temas 
urbanos e que fazem parte 
do cotidiano”.

Brigas, ciúmes, desi
lusões e desejos são alguns 
dos sentimentos que os per
sonagens sentem ao longo 
das cenas.

“Todos se veem na 
pele de Paulo e Maria. Fa

lamos sobre o amor, atração 
e coisas inerentes ao ser hu
mano. Situações que fazem 
parte da vida das pessoas 
desde o início. Sentimentos 
atemporais e cotidianos. Por 
isso a fácil identificação da 
platéia”, acrescenta Marone.

Em meados dos anos 
80, Arnaldo Jabor já  conse
guia prever os avanços da 
modernidade. O resultado 
foi o surgimento de novos 
conceitos e formas de se 
relacionar.

Hoje, com o avanço 
da Internet, m ilhares de 
usuários criam seus perfis 
e “avatares” nas redes so

« «ciais e, assim, vivem aqui
lo que realm ente querem 
ser na vida real.

Porém, m uitos não 
possuem a coragem de ti
rar a máscara e assumir um 
papel sincero diante dos re
lacionamentos. “As pessoas 
vivem uma ilusão. Quando 
criamos personagens ou nos 
escondemos, mostramos o 
reflexo do que gostaríamos 
de ser. No caso de Paulo e 
Maria, eles estão se defen
dendo para não correrem o 
risco de se apaixonarem um 
pelo outro, mas quando a 
gente se apaixona não tem 
jeito”, explica a atriz.

“Venham ver a peça 
quando estivermos na cidade 
de vocês. Garantimos^muita 
diversão e risadas. E uma 
história de amor deliciosa”, 
finalizam os atores.

Mostra Competitiva é atração no Festival de Teatro Independente
Da redação

Com o objetivo de 
fortalecer a cultura local 
e fazer circular produções 
independentes, o Festival 
de Teatro Independente de 
Bauru (Festinbau) chega à 
sua 4"* edição.

O evento, que come
çou no dia 4 e se estende até 
domingo, 12, na Casa de Cul
tura Celina Neves, oferece 
oficinas formativas, espetá
culos e mostra competitiva.

Um dos destaques do 
festival é a Mostra Com
petitiva de Cenas Curtas, 
uma boa oportunidade para 
quem nunca foi ao teatro, 
pois o primeiro contato com 
a linguagem teatral é feita de 
forma mais dinâmica, com

variação de conteúdos e em 
espaço alternativo.

A mostra premia os 
colocados em várias catego
rias, como melhor ator/atriz, 
melhor dramaturgo, melhor 
direção, etc.

Neste ano, a mostra 
contará com mais de 25 apre
sentações de grupos vindos de 
Bauru, da região e até de fora 
do Estado, como é o caso do 
grupo Barbudos, do Rio de 
Janeiro, que vai apresentar a 
cena “Vida de Cão”.

Haverá também equi
pes vindas de Avaré, Tupà e 
São Paulo. A última apresen
tação dos grupos é amanhã 
a partir das 20h, na Casa de 
Cultura Celina Neves. A en
trada é gratuita.

O Festinbau é uma re
alização da Casa de Cultura

X
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Oficinas oferecem  o p o rtu n idade de  
aperfeiçoam en to  p a ra  n ovos a to res

Celina Neves, e idealizado 
por Thiago Neves, coorde
nador da Casa e do Curso de 
Teatro Paulo Neves.

A iniciativa é ainda

contemplada pela Lei de 
Estímulo à Cultura, e leva 
parcerias da Secretaria de 
Cultura de Bauru, do Projeto 
Ademar Guerra (Governo de

São Paulo) e da Oficina Cul
tural Glauco Pinto de Moraes, 
de Bauru.

A Casa de Cultura Celi
na Neves fica na Rua Gerson 
França, 6-66, em Bauru. In
formações: (14) 3243-1150, 
(14)9  9115-9710 ou (14)9  
9106-0377.

Oficinas

No domingo, 12, das 9h 
às 12hedas 14hàs ITh,Mau
ro Junior apresenta “Direção 
teatral - da cena tradicional à 
encenação contemporânea”.

Com o objetivo de ser 
um instrumento didático para 
a atualização e o aprimora
mento técnico e estético dos 
participantes, o workshop 
abrirá um espaço para o 
exercício e a reflexão sobre

criação, processo e resultado 
finai de um evento cênico, 
sob a perspectiva de quem o 
cria e o desenvolve: o diretor 
teatral/encenador.

Para Thiago Neves, as 
oficinas trazem temas atuais 
e variados, que proporcio
nam uma boa troca entre 
profissionais e públicos. “Os 
profissionais vindos para o 
Festinbau têm uma boa baga
gem profissional”, salienta.

Hoje, às 20h, o Festin
bau convida o público para 
uma aula master aberta.

Haverá uma conversa 
direta sobre a função do jogo 
para o palco cotidiano.

A aula será m inis
trada por Mauro Zanatta - 
ator, professor e diretor te
atral, fundador da Escola 
do Ator Cômico.



CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Analista contábil 
Analista fiscal (gradua
ção ciências contábeis 
ou administração 
inglês)
Analista contábil 
Arquiteta (feminina c/ 
experiência na área) 
Assistente de vendas 
Auxiliar de cozinha -  3 
vagas (disponibilidade 
de horário)
Auxiliar de logística 
Auxiliar de torneiro me
cânico (s/ experiência, 
somente com curso de 
formação)
Borracheiro
Caseiro ( casal - aceita
aposentados)
Corretor de imóveis 
Cozinheira (residência) 
Cozinheira -  2 vagas ( 
restaurante)
Eletricista (disponibili
dade para trabalhar em 
bauru-sp)
Empregada doméstica 
(c/ experiência) 
Estoquista 
Faxineira
Frentista/caixa (c/ ex
periência)
Garçom -  2 v a p s  
(disponibilidade de 
horário)
Garçonete
Instalador de equipa
mentos de comunica
ção (cnh a/b)
Unha de produção 
(frigorífico-salário  
r$935,20 + benefícios, 
masculino)
Marceneiro
Marceneiro (com dispo
nibilidade para traba
lhar em bauru-sp) 
Mecânico de manuten
ção (em um frigorífico, 
c/ disponibilidade de 
horário no período da 
noite)
Mecânico de manuten
ção de autos

Mecânico de motor à 
diesel / molejeiro 
Motorista entregador 
Motorista entregador 
(carro/moto -  loja de 
tintas)
Motorista carreteiro 
(cnh e, c/ experiência) 
Motorista carreteiro 
(cnh e, transporte de 
madeira, c/ experiência 
na área)
Motorista carreteiro (c/ 
experiência, disponibili
dade de longas viagens) 
Motorista de ônibus 
(s/ experiência e com 
curso de transporte 
coletivo de passageiros, 
cnh d)
Operador de caixa (res
taurante)
Pedreiro
Porteiro (em um frigo
rífico)
Porteiro (em uma pe
dreira)
Recepcionista (exclu
sivo para pessoa com 
defíclência)
Recuperador de crédito 
(maiores de 16 anos -  
turno da tarde, disponi
bilidade para trabalhar 
em bauru - sp)
Serviços gerais (em 
uma pedreira)
Serviços gerais (em um 
frigorífico)
Serviços gerais (manu
tenção predial e lim
peza)
Soldador (solda elétrl-
ca/argônlo)
Vendedor ($/ experiên
cia)
Vendedor externo (loja 
de tintas)
Vendedora (feminina - 
em uma loja de roupas, 
c/ experiência) 
Vendedor em domicilio 
Vendedor externo 
Vigilante (com curso 
obrigatório e atualizado 
cnh a/b)

Vagas válidos de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Pit» cadastramento no sistema através do PAT, basta comparecer portando- 
R6, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir) Informações: (14) 3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11* Centro

NÃO FIQUE PARADO

Mande o seu currkuium 
completo para nós, pois 

buscaremos a melhor colocação
para você.

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

trabalhando.
ATENÇÃO: não mar>de 
currículum se você está 

querendo mudar de emprego. 
Só buscamos oportunidades para 
quem está sem nenhum emprego

ativaquaiificacoes€>yahoo.oom.br

C A R R O S / M O T O S

S-10 2.5 Cab. Dupla - 
1999 -  diesel -  azul - 
(14) 3264-3033

Peugeot 307 feline 
2008 g preto completo 

- FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

Nesta semana a Porto Seguro novamente marca presença no 16s 
Conec - Congresso dos Corretores de Seguros, organizado pelo Sincor- 
-SP. PartidpaçAo tem estande de produtos e novidades tecnológicas, 
palestras e sorteios, além das presenças da diretoria e área comercial.

Porto Seguro vai ao Conec para incentivar corretores a diversificarem
negócios

A Porto Seguro marca sua presença no 16o Congresso dos Cor
retores de Seguros (Conec) pelo incentivo à diversificação de negócios.

O  evento, que é organizado pelo Sincor-SP, começou ontem, 9. 
e vai até amanhã, 11, no Palácio das Convenções do Anhembi, localizado 
na Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, na capital paulista.

A  empresa apresentará produtos e novidades tecnológicas de 
apoio à venda, em dois stands: um principal, institucional, e outro na 
área Cyber.

Diretores e integrantes da área comercial nqo representar a Porto 
Seguro e participar de debates sobre o mercado segurador.

A  empresa também patrocinará o sorteio de carros entre os 
participantes do Congresso. "Essa edição do Conec ganha um significado 
especial, pois comemoramos 50 anos de regulamentação profissional 
da corretagem de seguros", lembra fabio Luchetti, presidente da Porto 
Seguro. "Nesse período, o perfil do consumidor evoluiu e o corretor precisa 
acompanhar esse movimento, diversificando suas áreas de atuação para 
melhor atender às diferentes necessidades de seus clientes", complete.

Outro destaque que os visitantes do Conec poderão conferir 
é a Rádio Porto Seguro Corretor, lançada na semana comemorativa da 
profissão.

Com a programação musical 1CX)% brasileira, ela oferece noticias, 
informações sobre produtos e serviços, dicas de negócios e entrevistes 
com profissionais do mercado, além de programas com temas como 
sustentebilidade, cidadania e gentileza no trânsito.

A  rádio pode ser ouvida a partir do Corretor Online, o Portei do 
Corretor da Porto Seguro.

Diversidade de produtos e sustentabilidade marcam a parddpação

No estende da Porto Seguro, os corretores poderão se informar 
a respeito da Porto Seguro Conecta.

A  operadora foi lançada em 2012 e marcou o  ingresso da em
presa no mercado de telecomunicações, com o  serviço de rastreamento 
de veículos.

Hoje, também oferece serviços de voz e dados. Encontra-se 
em tese de expansão.

Outro destaque que a Porto Seguro apresente no evento é a 
Renova Ecopeças, recicladora de peças automotivas.

0  objetivo da empresa é viabilizar o reaproveltamento de peças 
de veículos em final de vida útil, desde que nSo estejam relacionadas à 
segurança do automóvel, como os freios, por exemplo.

Hoje, • partir des llh ,  o presidente da Porto Seguro, Fabio 
Luchetti, pirticipa da palestra "V Isio do Mercado de Seguros no Novo 
Cenário", no Auditório Empreender.

Já ái 14h, 0 diretor geral de Produtos, Lult Pomarole, integra 
um debate sobre seguro auto, com o tema; "Automóvel - vender mais x 
obstáculos operaelonels", no Auditório Desenvolver.

Am inhI, a partir das Uh, o diretor de Vendas On-lIne e Ca
nais Eletrônicos, RiteeI Caetano, participa de palestra sobre Internet e 
corretores, com o tema: "Ponto Com...Ponto Quem? Ponto Como?" A 
apresentado será no Auditório Empreender. Mais Informações; Slncor> 
SP - www.sirKor.org.br.

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

las fixas de R$36730 
com tranferenda grátis 
(14) 3264-1613

Saveiro 1.6 IVooper 
2010 prata entr. R$ 

7.000,00 + 48X R$
815.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra
ta entrada 4 48x R$
649.00 - FS veículos - 

fone (14) 3264-3033

Uno mille way 2008 
branco entr. R$ 

3.000,00 •¥ 48X R$ 
499.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$ 

8.000,00 4 48X R$ 
839,00 • FS veículos - 
fone(14) 3264-3033
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Local: Mem orial da América Latina. Sâo Paulo, SP. Brasil
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Psicologa Clínica
l‘ós i'.iiKÍudi,<io pol.i Í-MÜSP t*m Soxu.ílul.iíle Humana o espet iallza(;.U)

t‘m P.iim «• [)«‘|)i('ss.iu

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

Convênios: Grupo LWART / Funerária Panico / 

Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

Saveiro d  1.6 Ml 2000/ 
G branca direçáo/vi- 

dro/trava - F$ veículos 
Contato pelo telefone 

(14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. RS

6.500.00 4 48X R$
630.00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Xsara picasso gU 1.6 

2010 Preta entr. R$ 
8.000,00 4  48X RS 
839,00 - FS veículos - 
fone (14) 3264-3033

Locação PROCURA-SE CASA

Cuidadora de Idosos

Ofereço serviço 
falar com Ana Maria

Tel: (14) 99632-4928

VENDE-SE

VENDE-SE
Caminhão Chevrolet Toco 74 

R$ 8.000,00 
Tratar na Adefilp 

Rua Pernambuco, 333 
id. Cruzeiro

Casa no Açaí 1,3 dorm, 
sala, coz, e wc, murado, 

portão correr

Tel: (14) 3264-9700 Tel: (14) 99889-8006

Procura-se casa 2/3 cômodos ou 

kit para alugar direto com o dono 

Falar com Graclele

Tel: (14) 99769-1093

SE R V IÇ O S

Serviço de Um) 
pxra escritório ou lo
cais comerciais. Telefo
ne para contato:
(14) 3264-1869 ou 
(14) 99677-6859

Manicure c pedicure 
Eliana Atende à domi
cílio Contato pelo tele
fone; (14) 99887-7272

isamixtrading@yahoo.com.br

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

completo c Fox 1.0 4P 
2005 flex preto vidro/ 

trava /alarme FS veículos 
Fone: (14) 3264-3033

Couríer mod 2001 - 1.6L 
pnXetor de casomba, lona 

manbma, som rT4>3 - 
vendo ou Oooo por moto 

honda. Fones (14) 3264 

4345/(14) 99791-3285

VENDE-SE

Motores elétricos de 0,5 a 15( 
tubos de inox de dh/ersas 

medidas e materiais díverse 
www.mesteves.com.br 

Pederneiras - Dias: sábado
domingo

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

MOÇADA QUE VAI PRESTAR 0 ENEM 
PRECISA CONHECER ALGUMAS 

DICAS IMPORTANTES!

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

Literatura | Professor Gatti
‘Você estudou literatura o ano inteiro, então agora, poderá aplicar os modelos textuais na prova do 
ENEM: o subjetivismo do Romantismo, a descrição e materialismo do Realismo, o formalismo dos 
parnasianos e a linguagem do Modernismo. Leia os textos com muita atenção e encontre a escola 
literária a que pertence. Esta atitude é a garantia para que você acerte a questão."

BOA PROVA!

Matemática | Professor Himer
“A prova do ENEM de matemática e suas Tecnologias é mais de resistência do que de 
conhecimento, porque é longa e cansativa. Portanto, faça a leitura do enunciado da questão com 
muita atenção e dedicação. Procure, com cuidado, as informações necessárias no próprio texto ou 
no gráfico. Esta simples atitude é garantia de acerto."

Colégio
Francisco Garrido

(14) 3269-3800

http://www.sirKor.org.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
http://www.mesteves.com.br
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Parece que o reboot de Os Caça-Fantasmas com uma 
equipe feminina vai reaimente acontecer. Após rumo- 
ressobre a mudança circularem pela imprensa e até 
0 astroBilI Murray se dizer favorável à ideia, as fontes 
doHollywood Repórter dizem que os novos Caça- 
Fantasmas serão mesmo formados por mulheres e não 
terão ligação com a equipe original. O diretor Paul Fei 
confirmou a informação em sua conta no Twitter." 
oficial. Estou fazendo o novo Os Caça-Fantasmas e escre
vendo com @katiedÍppold. Sim, mulheres hilárias irão 
protagonizá-lo. Serão quem eu vou chamar", escreveu.

"E mais fácil fa/er moqiicca do
que sucesso", opina Pilty

Pitty participou do "The Noite", do SBT, nesta quarta-feira (8), 
para divulgar seu novo álbum, "Sete Vidas". Na entrevista, 
Danilo Gentili perguntou à cantora baiana se ela sabe fazer 
acarajé, iguaria típica nordestina. "Eu não sei fazer acarajé. É 
uma arte". Danilo ainda emendou outra questão: é mais fácil 
fazer sucesso ou moqueca? "Rapaz, é bem mais fácil fazer 
moqueca do que sucesso". Sobre o rock brasileiro, a cantora 
acredita que o ritmo tenha vivido várias fases e faz parte de um 
ciclo. "Rock no Brasil é contracultura. A nossa cultura popular 
vai no sentido contrário e é muito forte. M as quando você 
faz alguma música não fica pensando se vai tocar ou não".

Pink Floyd: The Endless River terá a 
partieipação de Stephen Hawking

O novo disco do Pink Floyd terá a participação 
do físIcoStephen Hawking. Os créditos de The 
Endless River, primeiro álbum do grupo em 20 
anos, vazaram pelo siteReddit e revelaram  o 
nome de Hawking. Sua voz irá aparecer na faixa 
"Talkin Hawkin". Vale lembrar que o físico, que 
sofre de Esclerose Lateral Am iotrófica e só se 
comunica através de um equipamento que trans
forma sua voz em sons eletrônicos, Já apareceu 
na faixa "Keep Talking", do álbum The Dívision 
Bell, de 1994.

S l c f í e / x ã a  d a  S e m a n a

''Nunca deixe um trabalho de lado por considerá-lo pequeno demais;
você não sabe até onde esse hábito pode levá-lo"

ENTRETENIMENTO
^o*LÓbc.opo da §em .ana

de 21/03 a 20/04

Desafios Importantes envol- j 
vendo os relacionamentos | 
e a carreira. Cuidado com 
atitudes manipulativas e con
troladoras, ariano. Momento 
importante para expandir os 
seus horizontes cultutrais e 
de conhecimento.

Jouro
de 21/04 a 20/05

Seu regente Vênus está num 
aspecto desafiador com Plu- 
tão, taurino. Atenção com a 
tendência a imposição dog
mática de seus conceitos. 
Momentos de importantes 
transformações ligadas ao 
trabalho, aos conhecimentos 
e aos relacionamentos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Cuidado com atitudes mani
puladores e compulsivas do 
ponto de vista emocionai. 
Um dia desafiador para har
monia afetiva e dos relacio
namentos, geminianos. Aten
ção com questões financeiras 
e emocionais.

^gô^Câncer 
^ ^ ^ d e  21/06 a 21/07

Desafio envolvendo a neces
sidade de relacionamentos 
masl harmoniosos. Profun
didade, intensidade e trans
formações nas suas relações. 
Momento em que a Individu
alidade das pessoas deve ser 
respeitada.

Leão
Wc 22/07 a 22/08

Momento interessante para 
ampliar os seus horizontes 
afetivos e mentais. Cuidado 
com posturas muito rígidas 
nos relacionamentos. Mudan
ças importantes e necessárias 
nas esferas do trabalho e da 
saúde.

de 10/10 a 17/10

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Momento em que você tende 
a se sentir mais confiante 
e entusiasmado. Questões 
ligadas ao conhecimento e 
a divulgação do saber estão 
estimuladas. Cuidado com 
questões que envolvem gru
pos, amigos e finanças.

Virgem
\de 23/08 a 22/09

Tenha cuidado redobrado 
com questões financeiras e 
afetivas. Cuidado com a ten
dência a agir de uma forma 
extremista e radical, é im
portante que avalie os seus 
valores mais significativos.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Fortes desafios envolvendo 
a carreira e as emoções ca- 
pricornianas. Deve agir com 
mais ponderação, temperân- 
cia e equilíbrio. Cuidado com 
a tendência a ter atitudes 
compulsivas e extremistas.

Libra
de 23/09 a 22/10

Tensões e desafios envolven
do a individualidade e a vida 
familiar. É importante que 
haja respeito às diferenças e 
à singularidade de cada pes
soa. Conflitos doméstico e 
emocionais podem ocorrer, 
esteja atento.

Aquário 
^ ^ d e  21/01 a 19/02

Pode haver dificuldade e de
safios envolvendo questões 
éticas, aquariano. Justiça e 
momento delicado, é impor
tante refletir sobre os seus 
ideais. Cuidado com atitudes 
impulsivas e radicais, aqua
riano.

^  Escorpião 
^ ^ d e  23/10 a 21/11

Evite agir de uma forma Im- 
posivitiva e extremista. Im
portante período de reflexões 
sobre a natureza do amor. é 
hora de perceber o que não 
pode mais continuar em ter
mos emocionais.

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

Dificuldade em chegar a um 
consenso em questões emo
cionais. Atenção redobrada 
com 0 dinheiro e os recursos 
que são compartilhados. É 
Importante se dar conta dos 
tabus emocionais e sexuais, 
pisciano.
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fonlt: http://rachacuco.com.br/ 8 
HORIZONTAIS

I. Usados para carregar água. (6)
4. Nom e de cada um  dos tem pos na luta de 
boxe.(5)
8. Duro, firme, rígido (em Inglês). (5)
9. Ambiente, espaço, recinto (plural). (7)
10. Unidade de medida de resistência elétrica 
no Sistema Internacional. (3)
I I .  Colocar água. (5)
12. Abatida, comovida. (7)
14. Agradecida (plural). (6)
16. Indivíduo dos eslavos. (6)
20. Lu ís___ , o rei do baião. (7)
23, Pequena rua. (5)
25. Gelo (em inglês). (3)
26. Pronome indefinido. (7)
27. Fase, estágio. (5)
28. Deste modo, portanto. (5)
29. Aquilo que se assou. (6)

13

1 1 1

VERTICA IS

1. Arma antiga que apresenta um arco de flechas 
acoplado. (5)
2. Ato de ler. (7)
3. Grande alegria. (7)
4. Vermelho intenso (feminino). (S)
5. Prefixo que indica algo em  excesso. (S)
6. Ato de disparar. (7)
7. Lugar onde as pessoas dorm em  (plural). (5)
13. Gíria de internet que indica multas risadas. (3)
14. Feminino de gigante. (7)
15. Personagem dos desenhos animados que é 
um  diabo-da-tasmânia. (3)
17. Ruas (em inglês). (7)
18. Que apresenta acefalia (feminino). (7)
19. Personagem gordinho da novela Carrossel. (S)
21. Indica uma unidade de menida igual a 10 
elevado a -9 (plural). (5)
22. Abaixo, Inferior. (5)
24. Indivíduo muito apegado ao dinheiro. (5)

MIch«l Ramilho TIRINHA DA SEMANA •ttranh«nolti.b lo |ipot.com
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PON 'T  WORRV.

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
w w w .m ixcloud.Gom /ericoagnello

Caça Palavras
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Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h ás 18h.
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o  Estilo Lençóis desta sem ana hom enageia a 
bailarina Juliana Siciliano que com pletou seus 30 
anos de idade no dia 5 de outubro. Parabéns e muitas 
felicidades!

M arcam os presença tam bém  na festa de ani
versário da proprietária do Saínt James Palace Hotel, 
Deise Oshima.

Ela recebeu em sua casa amigos e familiares que se 
divertiram com a apresentação do cantor João Marcos.

O cantor tocou diversos sucessos da música nacio
nal e internacional e não deixou ninguém ficar parado.

Foram m om entos de muita alegria para come
morar mais um ano de muita saúde e sucesso da em
presária. Feliz aniversário Deise!

E a Cfntia Fotografias continua nos presenteando 
com fotos incríveis dos pequenos iençoenses. Juliana Siciliano comemorou seu 30*" aniversário

Deise e Reginaldo curtiram a festa Deise ao lado da mãe Luzia e da tia Carmem Deise e Sônia, gerente do Motel Taj Mahal

Amigas posam para a foto sorridentes Galera animada no aniversário da empresária
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Amanda 12 meses Davi Gabriel 12 meses
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Deise contou com a companhia de vários amigos
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Felipe 4 anos
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Isabella Galdino Giovaneti 08.10 Ariane Silva 09.10 Claudia Ibanhez 10.10 Alan Malnique 12.10 Deivison Oliver 12.10
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Rua Pernambuco, 333 - Jd. Cruzeiro

(14) 3264-9700
Reserva com antecedência na recepção ou pelo telefone,

séo 52 vagas somente.
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