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Dia do Professor é celebrado com orgulho
Professores aproveitaram a data para lembrar dos desafios enfrentados pela profissão e a importância de cuidar da nova geração

Ensinar os passos para 
um novo mundo não depen
de apenas dos pais, mas tam
bém de um profissional que 
há anos trabalha em prol da 
formação de bons cidadãos.

Todos os e d u c a 
dores com em oraram  na 
últim a quarta-feira, 15, 
0 Dia dos Professores.

São homens e mulheres 
dispostos a conversar, enten
der e ajudar alunos de escolas 
públicas e privadas, sempre 
com o objetivo de educar.
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ONG na luta 
contra o câncer
de mama

Este ano no Brasil, 
segundo dados do Minis
tério da Saúde, calcula- 
se a estimativa de 57.120 
novos casos de câncer de 
mama, doença considera
da a quinta causa de morte 

or câncer em mulheres.
A presidente da ONG 

bauruense “Amigas do Pei
to", C lara Vasconcelos, 
falou como a iniciativa de 
diversos voluntários tem 
feito a diferença na luta 
contra o câncer de mama.
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Shopping
Botucatu
promove desfile
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Saúde realiza
campanha 
contra raiva

Amanhã, 18, e dia 25 
de outubro, a Prefeitura de 
Lençóis Paulista, por meio 
da Diretoria de Saúde, rea
liza a campanha de vacina
ção contra a raiva animal.

S e g u n d o  c e n s o  
m u n ic ip a l p ro m o v id o  
em junho de 2013, Len
çóis Paulista conta com 
quase 18 mil an im ais.

São 13 .970  cães 
e 3.720 gatos. A meta é 
atingir 80% dessa popu
lação. Para m elhor co
bertura, a cam panha foi 
dividida em duas etapas.
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Alunos e professores firmam aliança 
valorosa dentro da sala de aula

ô UPA de Lençóis continua 
aguardando inauguração 
sem prazo determinado

Enquanto as obras 
da UPA 24h de São M a
nuel avançam para garantir 
saúde pública de qualida
de para toda a população. 
Lençóis continua aguar
dando a inauguração de 
sua unidade na cidade.

Segundo a D ireto
ria de Saúde, a data para 
entrega do prédio só po
derá ser definida quan
to a com pra de equipa
m entos for conclu ída .

Ainda segundo a Di
retoria, muitos aparelhos 
são importados - como o 
caso do raio X digital - e 
o prazo de entrega acaba 
se tornando dem orado.

A população ainda 
terá que aguardar a con
clusão da compra de equi
pam entos e m obiliários, 
e o atendim ento por en
quanto continuará sendo 
prestado no pronto-socorro.
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Entrega da Unidade de Pronto Atendimento depende da 
conclusão na compra de equipamentos e mobiliários

Confira a agenda cultural 
em Lençóis Paulista os
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Sol com algumas nuvens, 
Nõochove.

Botucatu 
Fashion Day é 
amanhã
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Artigo

Vai votar no PT?
Sim.

Poxa, mas tem o es
cândalo da Petrobras...

É, mas tem o ProUni!

Poxa, mas tem o Men- 
salâo da época do Lula...

É, mas tem o Minha 
Casa Minha Vida da época 
da Dilmal

Poxa, mas tem o bai
xo crescimento econômico 
deste ano...

É, mas tem o nosso 
alto crescimento durante a 
crise mundíall

Poxa, mas tem inflação 
em 6,5%...

É, mas tem o menor 
desemprego da história!

Poxa, mas tem que ter 
alternância no poder...

É, mas quem inventou 
a reeleição foi o PSDBI

Poxa, mas tem que ter 
alternância no poder...

É, mas o AIckmin acei
tou seu quarto mandato de 
governador!

Poxa, mas o salário mí
nimo é muito baixo...

É, mas o economista 
do Aécío acha que o salário 
está alto!

Poxa, mas quem vota 
no PT é 0 povo do nordeste...

É, mas o povo de Mi
nas Gerais não votou Aécio 
presidente!

Weilington Anselmo Martins

Petralhando
Poxa, mas quem elege 

0 PT são esses ignorantes do 
nordeste...

É, mas são os sabidos 
de São Paulo que elegem o 
Tirirical

Poxa, mas a Dilma foi 
guerrilheira contra a dita
dura...

É, mas o vice-presiden
te do Aécio também foil

Poxa, mas o PT tem  
o apoio dos militaristas de 
Cuba...

É, mas 0 PSDB tem  
o apoio dos militaristas do 
Brasil!

Poxa, mas o PT dá o 
bolsa-esmola aos pobres...

É, mas o PSDB disse

que vai ainda aumentar o 
Bolsa Família!

Poxa, mas o PT quer 
mais poder para movimentos 
popuiares...

É, mas o PSDB prefe
re que esse povo continue 
marginalizado!

Poxa, mas acho que 
você deveria ir morar em 
Cuba...

É, mas só vou depois 
que você conseguir morar 
em Miamil

Poxa, você tá enxer
gando demais, tá vendo o 
copo meio cheio...

É, obrigado, melhor do 
que ser cego e vê-lo sempre 
meio vazio!

.  < •

Michel Ramalho

ENOUANTO ISSO em ITÚ...

/NÃO TÁ FÁCIL PRA Nl/N6Ué/Ti»

Editorial

Weilington Anselmo Martins é graduado e
mestrando em Filosofia

A comemoração do 
Dia dos Professores não 
pode ser vista apenas como 
mais um dia comum.

Uma homenagem aos 
profissionais que tanto tra
balham para a construção 
de um futuro melhor precisa 
de total reconhecimento da 
sociedade.

Professores são pro
fissionais capazes de ouvir, 
aconselhar, educar e ajudar 
crianças e adolescentes no 
mundo inteiro.

Apesar dos salários 
ruins e da violência que 
muitas vezes atinge as salas 
de aula no Brasil, existem 
aqueles que trabalham por 
puro amor.

Nesta semana, o Notí
cias de Lençóis entrevistou 
a professora Mariana Firmi-

no Mucci, 25, que atua na 
Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Professora 
Idalina Canova de Barros.

Ela contou um pouco 
sobre a realidade da profis
são e os desafios que en
frenta como professora na 
rede pública de ensino de 
Lençóis Paulista.

E mais uma vez pro
curamos saber como está o 
andamento das obras para 
entrega da UPA.

A Unidade de Pronto 
Atendimento da cidade co
meçou a ser construída no 
primeiro trimestre de 2011, 
mas ainda não foi finalizada.

Na verdade, o prédio 
Já está concluído, porém, o 
dilema agora é a aquisição 
de equipamentos e mobi
liários.

Segundo a Diretoria 
de Saúde, nenhum prazo 
foi definido. Só nos resta 
esperar e torcer para que a 
demora não seja tão longa.

Confira ainda: Car
los Perrenoud é convidado 
para o Papo no Jornal; Facol 
realiza o “Conheça as Pro
fissões” e ajuda estudantes 
na escolha da profissão; 
ONG bauruense “Amigas 
do Peito” promove açõrs 
em combata ao câr^er dc 
mama; Botucatu Fashioi 
Day vai agitar a regi/.o l 
a presença vip do ator Jonn- 
tas Faro; Presidente d o ' 'rea 
visita a AEALP; Def nit 
a data para vacinação con
tra raiva; Espetáculo “Flor 
de Maravilha” leva o tea
tro para praças da cidade 
e muito mais. Boa leitura!
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Colunista da Semana
Minha vida, um romance

Camila Sander Broda ficou em quinto lugar no Concurso Cultural "No Fundo 
da Minha Gaveta". Ela tem 14 anos e atualmente mora em Saplranga (RS)

T u d o  a c o n t e c e u  
quando eu tinha o meu 
príncipe ao meu alcance. 
Como em toda boa história 
de amor, eu não me con
siderava boa o suficiente, 
todas as m eninas tinham  
algo que eu não tinha!

Para ele, sempre mos
trei meu lado mais seco, 
aquele caminho sem amor 
nem cor, sabe?

Apesar disso, eu me 
importava I Doía-me saber 
sobre qualquer outra meni
na, eu quase transbordava 
de ciúmesi

E sabe àquela hora 
em que, nos rom ances, 
acontece algo inesperado? 
Uma coisa dramática, muito 
triste, que parece ser fatal 
para a história do casal?

Então, isso  não se 
restringe somente à ficção. 
Isso aconteceu na minha 
vida, sem exagero.

Vi meu amor adoles
cente, o am or da minha 
vida, o meu príncipe en 
cantado indo embora!

Fui de princesa ágata 
borratheira em instantes: 
base m anchada, pó bem  
marcado, lápis e rímel me 
deixaram parecendo uma 
bruxal Sim , chorei feito  
condenada!

N aquela noite, ou 
melhor, naqueles dias, eu 
não tinha uma boa fada ma
drinha para me transformar 
no meu melhor e me levar 
até você.

Mas sabe, contei com 
um aliado melhor: o nosso 
destino! Lá estavam nos
sas histórias cruzadas no
vamente! Um salve ao meu 
anjo: nosso destino.

Meu príncipe qu e
ria falar comigo! Antes de 
desmaiar, precisava ligar! 
Depois de desligar o celular, 
não acreditava no que tinha 
acabado de ouvir.

Ele, o meu príncipe, 
queria um beijo meu. Sim, 
eu finalmente me convencí 
de que eu era suficiente!

Não me lembro de ter 
sido tão feliz em outro mo
mento da minha vida! Uma 
semana depois ele me tinha 
como nos meus sonhos, eu 
em seus braços, seu perfu
me em mim.

O nosso beijo  veio  
pra finalizar, lacrou com  
os m eu s so n h o s  e me 
tro u xe a uma rea lid ad e  
de esperanças.

Uma pena que isso 
não tenha durado muito 
tem po. Não tivem os um 
finai feliz.

Hoje estamos sepa
rados. Em bora todos os 
fatos, eu continuo sonhan
do com a minha vida do 
teu lado, e acho um des
perdício de tempo se não 
derm os seguim entos aos 
nossos planos.

Eu não quero  que  
esse seja o nosso fim. "Se 
não foi feliz, é porque não 
foi final". Que assim seja! 
Eu não suportaria um para 
sempre sem você.

•Este é o último texto pu
blicado no Notícias de Len
çóis referente ao Concurso 
Cultural "No Fundo da Mi
nha Gaveta". A escritora e 
blogueira, Larissa de Souza, 
fez questão de deixar seu 
recado. "Quero novamen
te agradecer e dizer (com 
0 coração apertado) que 
estou triste de ter acabado 
por aqui, não só a publi
cação de textos, mas toda 
essa sensação de ler os tex
tos dos participantes. Por 
isso, peço que continuem  
me escrevendo sempre e 
eu estarei aqui para aju
dar e ler muitos textos. Em 
breve, prometo novidades. 
Beijos da Escritora de Ga
veta". Participe: www.es- 
critoradegaveta.com.
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Sabesp teme falta d'água em São Paulo se não chover

A presidenta da Compa
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp), Dilma Pena, 
admitiu nesta semana que 
São Paulo passa “por uma

grave crise” e que, se não 
chover nos próximos dias, 
a primeira cota de volume 
morto do Sistema Cantarei
ra pode acabarem meados 
de novembro, levando à

falta d'água na capital. A_ 
reserva técnica ou volu
me morto é o volume que 
está abaixo do nível míni
mo da estrutura de capta
ção de água nas represas.

Paciente com risco de ebola descartado recebe alta

D epois de descartada  
a suspeita  de ebola, o 
paciente da Guiné que 
estava internado há cin

co d ias para  exam es 
na Fundação O sw aldo 
Cruz (Fiocruz), no Rio 
de Janeiro , foi libera

do. A pedido do próprio 
paciente, as autoridades 
não deram informações 
sobre o destino  dele.

Professora aposta no diálogo para conquistar alunos

O diálogo foi a forma en
contrada por uma profes
sora recém-formada para 
conquistar a confiança e 
0 respeito dos estudantes. 
A professora de biologia 
Amanda Rodrigues come
çou a dar aulas este ano no

ensino fundamental. Para 
ela, conhecer os alunos é 
o segredo para uma boa 
relação. “Posso estar sen
do romântica, mas acho 
que ter carinho, se dedicar 
à profissão é ser um bom 
professor. E ser professor

está muito além de chegar 
ali para escrever na lousa. 
É saber identificar se está 
tudo bem, até que pon
to posso ir, ter um olhar 
diferenciado tanto para 
cada turma quanto para 
cada um”, diz Amanda.

Obama convoca reunião após segundo caso de ebola

Após a confirmação do se
gundo caso de contaminação 
pelo vírus ebola nos Estados 
Unidos - uma enfermeira 
do hospital de Dallas, Te
xas, que recebeu o liberiano 
Thomas Duncan, que mor

reu na semana passada - o 
presidente Barack Obama 
convocou uma reunião de 
emergência na Casa Branca, 
anteontem, para tratar do 
problema. O assunto ganhou 
uma repercussão negativa

no país, pois a enfermeira, 
mesmo com febre, viajou 
em um voo comercial na 
última segunda-feira, 13. A 
febre é um dos primeiros 
sintomas do ebola, conta
gioso na fase sintomática.

c o M U P s a ^  \ M P o t c w m
é ã

o  Notícias de Lençóis informa nesta edição que o horário de ve
rão irá começar à meia-noite deste sábado (18) para domingo (19) em 
dez estados brasileiros e no Distrito Federal. Os relógios deverão ser 
adiantados em uma hora até o dia 22 de fevereiro de 2015.
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Homenagem aos 
professores é
de esperança

smommo

Na última quarta-feira, 15, professores foram homenageados em 
lembrança de uma profissão essencial para o futuro do país

Elder Ibanhez

Educar e ensinar os 
passos para um novo mun
do nào depende apenas dos 
pais, mas também de um 
profissional que há anos tra
balha em prol da formação 
de bons cidadãos.

Todos os educadores 
comemoraram na última 
quarta-feira, 15, o Dia dos 
Professores.

Parece mais um dia 
como qualquer outro, po
rém, levando em conside
ração a responsabilidade 
da profissão, torna-se um 
dos dias mais importantes 
da sociedade. Já parou para 
pensar como seria o mundo 
sem eles?

São homens e mulhe
res dispostos a conversar, 
entender e ajudar alunos de 
escolas públicas e privadas, 
sempre com o objetivo de 
educar e formar uma geração 
mais consciente e preparada.

Em homenagem a to- 
005 os professores, o Notí
cias de Lençóis entrevistou a 
professora Mariana Firmino 
Mucd, 25, que atua na Escola 
Municipal de Ensino Fun
damental Professora Idalina 
Canova de Barros.

Ela é form ada pela 
Faculdade Orígenes Lessa 
de Lençóis Paulista (Facol) 
e se especializou em Ges
tão Escolar.

Lecionando para o 
uinto ano do Ensino Fun- 

ental, Mariana conta que 
sua vocação veio por meio 
das vivências na infância e 
dos exemplos que teve na 
própria família. “Nas brin- 

^eiras de criança, sempre 
it.iha o papel de ‘professo
ra’ Cresci em um ambiente 
familiar com grandes pro
fessores. Tive ainda ótimos

quin
dami

educadores na escola. Com 
isso, não foi difícil escolher 
a profissão que tanto me en
canta”, revela.

Seu início foi marcado 
por estágios e experiências 
oue lhe abriram oportuni
dade para trabalhar junto 
à rede pública de ensino 
da cidade. “Ao todo, tenho 
quatro anos de exercício na 
carreira de professora”, acres
centa Mariana.

Uma proíissáo, vários 
desafios

Mariana Mucci consi
dera a carreira de professo
ra desafiadora. “Problemas 
existem, e para alguns deles a 
solução não depende apenas 
da minha atuação, vai além 
dos limites escolares. Geral
mente são problemas sociais, 
culturais e econômicos. Mas 
não há nada mais revigo
rante do que ver o avanço 
de um aluno e seu olhar de

Mariana com seus alunos na sala 
de aula; satisfação e orgulho

agradecimento. Tenho muito 
prazer no que faço”.

Segundo ela, a melhor 
forma de definir a profissão é 
ver que o professor consegue 
plantar uma semente capaz 
de produzir bons frutos no 
futuro, ou seja, os alunos 
de hoje poderão se destacar 
amanhã em seus projetos. 
“Gosto de lembrar as pala
vras do jornalista e comenta
rista, Alexandre Garcia, que 
ressaltou que ser professor 
não é profissão, é missão”.

Mariana acredita que 
a rede pública no Brasil tem 
capaci(^de de educar de ma
neira eficiente as crianças e 
adolescentes. “Infelizmente 
não somos bem remunerados 
e sofremos com a violência 
nas escolas. Mesmo assim, te
mos profissionais altamente 
capacitados para o trabalho 
com o processo de ensino e 
aprendizagem. Acredito que 
precisamos de governantes 
que realmente saibam e en
tendam a importância de um 
professor na construção de 
um país melhor”.

“Para sabermos a im- 
ortância desta profissão é 

âcil, só refletirmos: o mé
dico é médico porque teve 
professores. Gostaria que 
todas as pessoas tivessem 
consciência do que é ser um 
professor, de todas as difi
culdades que enfrentamos 
e do nosso dia a dia. Deixo 
a frase de Paulo Freire: ‘Se a 
educação sozinha não pode 
transform ar a sociedade, 
tampouco sem ela a socie
dade muda! Valorizemos os 
professores, pois o futuro 
que queremos começa em 
uma sala de aula”, finaliza.

CIDADES

A‘ür«

co m  Carlos Perrenoud

TV não é um bicho de sete cabeças
O Papo no Jornal |  

desta edição entrevistou o ô 
diretor da TVC de Bauru, |  
Carlos Perrenoud, que co~ ^ 
mentou sobre as diversas 
curiosidades de um meio 
de comunicação bastante 
popular no mundo inteiro: 
a televisão.

Carlos nasceu em 
Bauru e vem de uma família 
legitimamente bauruense. 
“Sempre quis permanecer 
na cidade. Bauru faz parte 
da minha vida e aqui eu con
segui seguir minha carreira 
profissional”.

Ele é formado em jor
nalismo e pedagogia, e está 
finalizando seu mestrado 
em TV Digital na Unesp de 
Bauru.

Atualmente, o em
presário dirige a TVC - um 
canal comunitário de Bau
ru - e apresenta o Programa 
“Conexão 4x4”. “Sempre digo 
que assumir um canaJ comu
nitário foi algo desafiador 
e que aconteceu por acaso”.

O jornalista revela que 
a oportunidade de trabalhar 
em um canal de televisão 
surgiu através da faculdade 
de Pedagogia, contrarian
do o que era óbvio. “Fiz 
faculdade de jornalismo, 
porém, somente quando 
busquei uma especialização 
na área da Pedagogia, recebi 
o convite para acompanhar 
o trabalho realizado pela an
tiga TV COM. Foi ai que 
aprendí muitas coisas sobre 
televisão”.

De lá para cá, Carlos 
recebeu a proposta de ser 
diretor administrativo e, 
posteriormente, presiden
te da TVC. “A televisão é 
qjaixonante. Comecei com o 
intuito de aprender e estudar 
e, no fim, acabou virando 
uma ocupação. É um gran
de desafio na minha vida. 
Assumir uma TV local que 
compete com tantos canais 
abertos e de amplitude na
cional não é fácil”.

“As TVs comunitárias 
no Brasil foram criadas pelo 
governo, mas na verdade 
não ganharam o espaço 
necessário na mídia. Digo 
que por enquanto temos 
uma TV comunitária que 
não atende a comunidade. 
Também não foi criado ain
da um modelo de negócio 
específico para este tipo de 
meio de comunicação. Mui
tas vezes, só é possível man
ter um canal comunitário se 
houver interesses políticos 
envolvidos. Antes, até a vei- 
culação de publicidade era 
proibida. Pelo menos isso
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'■  '/é Carlos Perrenoud é 
jornalista, apresentador 

e diretor da TVC de 
Bauru

conseguimos reverter”, ex
plica o diretor.

Ele acrescenta que uma 
TV comunitária exerce um 
papel fundamental na socie
dade e deveria ser vista de ou
tra forma pelas autoridades. 
“Damos a chance para que a 
população possa participar. 
Nosso foco é a cidade e toda 
a região”, diz.

Visão de jornalista

Como profissional da 
comunicação, Carlos Perre
noud acredita que não é ne
cessário ser renomado para 
fazer televisão. “Tentamos 
manter uma boa qualidade 
no conteúdo dos programas. 
O mais importante é saber 
que televisão não é um bi
cho de sete cabeças. Todos 
podem aprender e conquis
tar seu espaço em uma TV 
comunitária”.

Segundo o jornalis
ta, o objetivo da TV não é 
a promoção pessoal, mas 
sim, a valorização de ações 
comunitárias dos grupos 
formados pela sociedade. 
“Veículos grandes não abrem 
oportunidade para pessoas da 
comunidade. Nosso desafio 
é crescer de maneira susten
tável e levar a informação 
limpa, sem tendências, para 
o maior número de pessoas 
possíveis”.

Ele também ressalta a 
criação de um canal comu
nitário nacional que irá au
mentar a visibilidade das pro
duções midiáticas de várias 
localidades do Brasil. “Será 
uma chance de levarmos o 
nome de Bauru e região para 
todo o país”, afirma.

O diretor aprovei
tou para comentar sobre as 
manifestações que levaram 
milhares de brasileiros às 
ruas no ano passado. “Os 
veículos de comunicação e 
os jornalistas ficaram meio 
perdidos na época e tiveram 
que voltar atrás em muitas 
informações. Um momento 
onde a imprensa se renovou

e percebeu que a comu
nicação em tempo real se 
toma mais efetiva e quebra 
os moldes criados pela mí
dia durante anos”, ressalta.

Programa que virou 
hobby

A presentador do 
Programa “Conexão 4x4”, 
Cario Perrenoud admitiu 
que andar de jipe se tomou 
seu maior hobby. “Temos 
diversos programas na 
TVC. O Conexão 4x4 foi 
uma ideia que surgiu da 
necessidade de um pro
grama automotivo no ca
nal. Antes ele tinha outro 
nome e evidenciava en
contros de Fuscas, Opalas 
e Jipes. Como os jipeiros 
realizavam muitos eventos, 
passamos a acompanhá-los 
constantemente e o progra
ma se tomou exclusivo para 
as atividades do grupo”.

Acompanhando os 
apaixonados por jipes du
rante um bom tempo, ele 
acabou se entregando ao 
movimento. “Comprei um 
jipe e passei a participar 
do grupo. Consigo pro
porcionar momentos de 
puro lazer e diversão para 
minha família. Um hobby 
que acabou fazendo parte 
dos meus fins de semana”, 
conta Perrenoud.

“É gratificante tra
balhar na apresentação e 
direção de uma TV Posso 
dizer que televisão carrega 
um glamour diferenciado. 
São verdadeiros artistas 
da sociedade, cada um na 
sua área, mostrando e in
formando toda a popula
ção. Meu próximo sonho 
é implantar o jornalismo 
na TVC, a TV mais perto 
de você”, conclui o apre
sentador.

*A TVC de Bauru é veicu
lada no canal 13 da ope
radora à cabo Net ou pelo 
endereço eletrônico: www. 
tvcbauni.com.br.

Palace Hotel

( alé (hi inanlul p ic ío
l'!s ta c io n a m e n to  c o h c r t o www.sjpalacehotel.com

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

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

http://www.sjpalacehotel.com


à CIDADE
UPA de Lençóis ainda não 
tem prazo para inauguração
Continua sem data definida a entrega da Unidade de Pronto Atendimento

Da redação

Enquanto as obras da 
UPA 24h de Sào Manuel 
avançam para garantir saú
de pública de qualidade para 
toda a população, Lençóis 
continua aguardando a inau
guração de sua unidade na 
cidade.

Segundo a Diretoria 
de Saúde, a data para entre
ga do prédio só poderá ser 
defínida quanto a compra de 
equipamentos for concluída.

Ainda segundo a Dire
toria, muitos aparelhos são 
importados - como o caso do 
raio X digital - e o prazo de 
entrega acaba se tomando 
demorado.

A população ainda 
terá que aguardar a conclu
são da compra de equipa
mentos e mobiliários, e o 
atendimento por enquanto 
continuará sendo prestado 
no pronto-socorro.

Problemas de percurso

A Unidade de Pron
to Atendimento começou a 
ser construída no primeiro 
trimestre de 2011.

A empresa que venceu 
a licitação (Drummond & 
Andrade Ltda) conduziu a 
obra no início e depois teve 
que rescindir o contrato de
vido a problemas junto à 
Receita Federal.

Uma nova licitação foi 
realizada e a Corcril - em
presa contratada - concluiu

a obra no segundo semestre 
de 2013.

Em nota a Diretoria de 
Saúde informou que a UPA já 
recebeu a visita de técnicos 
do Ministério da Saúde, e que 
todas as mudanças no crono- 
grama foram de característica 
técnica, já que a prioridade 
sempre foi entregar as obras 
públicas no menor intervalo 
de tempo possível.

Apesar dos atrasos 
para o repasse da verba dis
ponibilizada pelo Governo 
Federal, todos os recursos 
já  foram liberados.

Um dos problemas 
que a Diretoria de Saúde tem 
enfrentado são as divergên
cias entre as portarias.

Em resumo, o dinhei
ro destinado para a compra 
de determinado aparelho ou 
equipamento não correspon
de ao valor real do bem.

Neste caso, foi neces
sário fazer a suplementação, 
muitas vezes com recursos 
próprios do município, o que 
demanda tempo maior do 
que o previsto.

A UPA de Lençóis irá 
proporcionar mais conforto

e vai ampliar alguns serviços 
como o raio X com técnico 
presencial 24 horas por dia.

Todo o quadro clíni
co e profissional do atual 
pronto-socorro passará a 
atuar na UPA.

Também está previs
to a contratação de mais 
auxiliares de enfermagem. 
Atualmente, o plantão nos 
horários de maior movimen
to - até 23h - é feito por três 
médicos, sendo dois clínicos 
gerais e um pediatra. Entre 
meia-noite e 6h ficam dois 
médicos de plantão.

Transparência
Acompanhe aqui como cada um dos órgãos

públicos gasta o seu dinheiro.

O SAAE torna pública a abertura da licitação 
para contratação de empresa para realização de 
manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 
todos os equipamentos elétricos e mecânicos dos 
diversos setores do SAAE. A sessão de pregão 
será realizada às 9h do dia 29 de outubro de 2014.

Ainda segundo o SAAE, foi aberta licitação 
para a aquisição de uma máquina do tipo re- 
troescavadeira com tração 4x4, nova, ano e 
modelo 2014, que atendesse as especifica
ções constantes no edital. O pregão foi rea
lizado às 9h do dia 26 de setembro de 2014.

Já na Câmara Municipal foi aberta licitação para 
contratação de empresa para impressão gráfi
ca do Livro Histórico da Câmara Municipal de 
Lençóis Paulista. A sessão de pregão será rea
lizada às 9h do dia 31 de outubro de 2014. O 
valor total estimado deste é de R$ 16.987,50.

A Prefeitura informa que no caso da licitação 
que teve por objeto a aquisição, em caráter 
emergencial, de medicamentos e materiais mé
dicos não previstos na lista de padronização, 
sagrou-se campeã a empresa DROGARIA OR- 
TEGA LTDA, que ofertou o desconto de 22,5%.

Já a empresa vencedora da licitação aberta para 
aquisição de diversos tipos de frios para a merenda 
escolar e lanche dos ftincionários, pelo períocf 
de doze meses, foi a SUPERMERCADO SAN
TO EXPEDITO LENÇÓIS LTDA, que ofertou 
o valor global de R$ 31.805,00 pelos produtos.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.
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FACOL realiza evento para estudantes mesfile é atração no Shopping Botucatu
Da redação

Na semana passada, 
foi realizado no Campus da 
Faculdade Orígenes Lessa 
(FACOL), 0 “Conheça as 
Profissões 2014”, evento 
que teve como principal 
objetivo auxiliar jovens na 
escolha da profissão.

Trata-se de um pro
jeto antigo da instituição 
que há anos já não era mais 
organizado.

Neste ano. a equipe de 
Comunicação e Marketing 
da FACOL, com apoio dos 
demais departamentos, re
tomou e reformulou o proje
to. tomando o mesmo mais 
amplo e dinâmico.

A iniciativa veio para 
colaborar com o desenvolvi
mento dos jovens estudantes 
de Lençóis Paulista e região.

O “Conheça as Profis
sões” foi um evento que tra
tou de assuntos pertinentes 
como: mercado de frabalho, 
escolha da profissáo, vida 
de universitário, diferen
tes tipos de curso superior 
(tecnológico, bacharel e li
cenciatura), programas de 
acesso ao ensino superior 
(ProUni e FIES), entre ou
tros.

Todos os temas fo
ram tratados e abordados 
de forma dinâmica e des
contraída, no formato de 
um “bate-papo”.

Apresentações artís
ticas também agitaram os 
estudantes que lotaram o 
espaço destinado para o 
projeto.

No evento, a FACOL 
oportunizou o diálogo entre 
profissionais, estudantes, 
faculdade, escola e socieda
de, buscando o desenvolvi-
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mento social, profissional e 
intelectual de toda a região.

Segundo o relações 
públicas da instituição, Wi- 
verson Consalter, os alu
nos receberam muito bem a 
iniciativa e foram bastante 
partic ipa tivos. “C onse
guimos interagir com eles 
e esperamos que a partir 
deste momento todos este
jam procurando as diversas 
oportunidades de ingresso 
no ensino superior. Ao todo 
recebemos aproximadamen
te 2.500 alunos do terceiro 
ano do ensino médio de 32

5 escolas de 10 diferentes ci
dades da região”, diz.

Ainda segundo ele, a 
ação alcançou resultados sa
tisfatórios e o plano é tomar 
o “Conheça as Profissões 
um evento tradicional da 
faculdade.

Eoi uma oportunida
de para os estudantes que 
estão concluindo o ensino 
médio, interagirem com a 
faculdade e diversos profis
sionais em uma linguagem 
jovem e dinâmica. Acredito 
que conseguimos motivá- 
-los a buscar novas oportu
nidades que nortearam suas 
carreiras profissionais no 
futuro”, conclui Consalter.

9)

ii'

Da redação

Amanhã, 18, às 19h, 
o ator da Rede Globo, Jo- 
natas Faro, estará em Botu
catu para participar do Bo
tucatu Fashion E)ay, desfile 
de moda promovido pelo 
Shopping Botucatu.

Além de Faro, ou
tros 20 modelos também 
desfilarão 45 looks de mais 
de 15 lojas do empreen
dimento.

O desfile ocorrerá 
na Praça de Eventos, pró
ximo à Praça de Alimen
tação. Após 0 desfile, o 
artista atenderá o público 
para tirar fotos.

Segundo o gerente 
de Marketing do Shopping 
Botucatu, esta será uma boa 
oportunidade para as pesso
as conferirem a diversidade 
dos produtos que são comer
cializados nas dezenas de 
lojas do shopping, além de 
poderem estar pertii^o de 
uma celebridade. “E mais 
uma novidade que traze
mos para Botucatu e região. 
Além do público ficar in
teirado sobre as principais 
tendências da moda, poderá 
ficar pertinho de seu ídolo”, 
completa.

O Shopping Botucatu 
é um empreendimento de 
R$ 100 milhões, uma parce
ria entre a REP Shoppings e

n

Presença de Jonaías Faro 
vai deixar o evento ainda 
mais glamoroso

•»

o Grupo JHF Brasil.
Está localizado às 

m argens Rodovia Pro
fesso r João H ipólito  
M artins (SP 209) - vj 
de ligação entre as | 
dovias Castelo Branco 
e M arechal Rondon - 
em uma área de influência 
que atinge cerca de 700 
mil pessoas da região.

Foi inaugurado com 
cerca de 75% da área bruta 
locável, que é de 26 mil 
metros quadrados.

Além disso, tem ca
pacidade de gerar 1,5 mil 
empregos diretos e outros 
1,8 mil indiretos.

O espaço conta com 
ampla praça de alimenta
ção com mais de mil lu
gares, praça de eventos, 
cinco salas de cinema 3D e 
importantes lojas de redes 
nacional e internacional, 
além de operações locais.

Serviço

Botucatu Fashion Day 
Quando: 18 de outubro 
Onde: Shopping Botucatu 
H orário: 19h 
Endereço: Avenida Mar
ginal 200, 1050 (Caste- 
linho)
Mais informações: (14) 
3880-5555

Associados recebem presidente do Crea-SP

Da redação

Na semana passada, 
um evento organizado pela 
Associação dos Engenhei
ros e Agrônomos da Região 
de Lençóis Paulista (AE- 
ALP), recebeu no Villas 
Plaza Hotel o presidente 
do Crea-SP, Francisco Ku- 
rimori, e um de seus conse
lheiros, o vice-presidente da 
Federação das Associações

de Engenharia, Arquitetu
ra e Agrônomos do Estado 
de São Paulo (FAEASP) 
e atual candidato a direto
ria da Caixa de Assistência 
dos Profissionais do CREA 
(Mútua), Pedro Shigueru 
Katayama.

Entre as principais 
propostas apresentadas aos 
profissionais do sistema 
Confea/Crea, estão: fiscali
zação em tempo real através 
de sistema integrado; criação

de condomínio para empre
sas que prestam serviço aos 
engenheiros e arquitetos; 
presença da Mútua em todas 
as associações e finalização 
do site para acesso através
de smartphone.

Segundo a presidente 
da AEALP, Cleonice Pacco- 
la, foi um momento impor
tante para os profissionais 
da categoria que atuam na 
cidade e que esperam me
lhorias para o setor.



NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

SAUDE
ONG promove ações em prol das mulheres
Grupo "Amigas do Peito" é formado por aproximadamente 50 voluntários que buscam informar e desmistificar o medo da doença

Elder Ibanhez

Este ano no Brasil, 
segundo dados do Minis
tério da Saúde, calcula-se a 
estimativa de 57.120 novos 
casos de câncer de mama, 
doença considerada a quinta 
causa de morte por câncer 
em mulheres.

A estimativa aponta 
uma taxa de incidência de 
56,1 casos por 100.000 mu
lheres, ou seja, um assunto 
que não pode ser deixado 
de lado.

A presidente da ONG 
bauruense “Amigas do Pei
to”, Clara Vasconcelos, falou 
como a iniciativa de diver
sos voluntários tem feito a 
diferença na luta contra o 
câncer de mama. “Come
çamos o trabalho devido à 
necessidade que pacientes de 
um mesmo médico tinham 
em compartilhar informa

ções e tirar dúvidas sobre 
o tratamento. As reuniões 
foram acontecendo, o grupo 
aumentando e decidimos nos 
organizar”.

Clara é formada em 
Engenharia Civil e especia
lista em segurança do traba
lho e perícias.

Ela teve o diagnós
tico positivo de câncer de 
mama em 2005 através do 
Dr. William, presidente do 
“Amigas do Peito” na época.

E foi através da ONG 
que a engenheira conheceu 
outras mulheres que também 
foram acometidas pela do
ença. “O que era um mundo 
novo e escuro, passou a ficar 
mais claro e tranquilo. Foi 
muito importante receber 
infonnações, apoio e encora
jamento para o tratamento”, 
afirma.

Após ter sido convida
da e exercer o cargo de se
cretária voluntária do grupo

Clara Vasconcelos é presidente 
do Grupo migas do Peito ”

por um longo período, Clara 
foi eleita em 2013 como pre
sidente do Grupo “Amigas 
do Peito”.

Outubro mais Rosa

Algumas voluntárias 
da ONG “Amigas do Peito” 
recentemente participaram 
de um ensaio fotográfico que 
está à mostra até o dia 31 de 
outubro no terceiro piso do 
Bauru Shopping, sob o título 
“Quem Tem Estilo Se Toca”.

Vale ressaltar que o 
nome do grupo se deu jus
tamente pelo fato de que a 
palavra peito faz referência 
ao coração.

E a iniciativa eviden
cia ainda mais a Campanha 
Outubro Rosa em combate 
ao câncer de mama, que du
rante todo o mês de outu
bro realiza diversas ações 
de conscientização sobre a 
doença, “A campanha visa 
que todas as mulheres co- 
riheçam os principais fatores 
de risco e os mais fi‘equentes 
sinais e sintomas. Também 
e, principalmente, que as 
mulheres, ao identificarem 
quaisquer sinais, procurem 
imediatamente um serviço 
de saúde para receberem um 
diagnóstico preciso e preco
ce”, diz Clara Vasconcelos.

‘'Nosso principal obje
tivo com a ONG é a presta
ção de serviços e a promoção 
de eventos para assistência 
às portadoras de neoplasia de 
mama e ações preventivas de 
combate ao câncer de mama. 
Cobramos do serviço públi
co de saúde atendimento de 
qualidade, humanizado e que 
proporciona um diagnóstico 
rápido e eficaz, para que as

r

Voluntários se dedicam com 
bastante amor e carinho

mulheres alcancem a cura”, 
explica a presidente.

C lara fez questão 
de concluir deixando uma 
mensagem para todas as 
mulheres que passaram ou 
irão passar pelo tratamento

contra o câncer de mama. 
“Façam uma reflexão. Pen
sem que de agora em diante, 
vocês podem ver tudo de 
forma mais leve e otimista, 
lembrando que existe vida 
após 0 tratamento e que ela

pode ser bem melhor. O tra
tamento é nosso aliado, um 
aliado duro, sistemático, mas 
essencial. Encare com força 
e determinação, pois levará 
para a cura, basta aceitar e 
acreditar”.

Vacinação contra a raiva já  tem data definida

Da redação

Amanhã, 18, e dia 
25 de outubro, a Prefei
tura de Lençóis Paulista, 
por meio da Diretoria de 
Saúde, realiza a campanha 
de vacinação contra a raiva 
animal.

Segundo censo mu
nicipal promovido em 
junho de 2013, Lençóis 
Paulista conta com quase 
18 mil animais. São 13.970 
cães e 3.720 gatos. A meta 
é atingir 80% dessa popu
lação.

Para melhor cobertu
ra, a campanha é dividida 
em duas etapas. “Se você 
possui um cão ou gato, 
é muito importante não

deixar de vaciná-lo contra 
a raiva. O vírus, que é letal 
tanto para os animais quanto 
para os seres humanos, ainda 
está em circulação. Acon
selhamos que as pessoas fi
quem de olho nos pontos de 
vacinação, escolham o dia e 
horário que julgarem melhor, 
e que participem de mais 
esta campanha”, convida 
o diretor de Saúde, Márcio 
Caneppele Santarém.

A vacinação na zona 
rural acontece com a visita 
do veterinário às proprie
dades. A população rural é 
estimada em 1.131 cães e 
310 gatos.

Também é importante 
tomar alguns cuidados. O 
animal só deve ser levado ao 
posto de vacinação por um

adulto, para garantir que 
o bichinho não vai tentar 
fugir. Sempre leve o ca
chorro na coleira. Mesmo 
os animais menores podem 
tentar escapar. Se for um 
cão de raça mais agressiva, 
como pit bull e rottweíler, o 
animal deve ser levado até 
o local de vacinação com 
a focinheira.

As recomendações 
também valem para quem 
possui gatos. O ideal é le
var o bichinho embrulha
do em uma toalha, gaiola 
ou mesmo numa caixa de 
papelão com furos para 
permitir a entrada de ar. 
Mais informações sobre 
os horários e locais da 
vacina pelo telefone: (14) 
3263-0020.

CULTURA
Flor de M aravilha” leva teatro na praça

espetáculo é alegre, colorido e folclórico; iniciativa proporciona entretenimento nos quatro cantos da cidade de forma gratuita

Elder ibanhez

Normalmente, para 
assistir uma peça teatral ou 
um grande espetáculo musi
cal é necessário se deslocar 
para o teatro, espaço cultural 
ou um local específico para 
eventos e shows.

Diante deste fato, tor
na-se um pouco mais difícil 
o acesso à cultura em bair
ros mais distantes ou locais 
onde as pessoas não têm a 
possibilidade de pagar para 
assistir uma apresentação.

Em Lençóis, um gru
po de oito atores vem de
senvolvendo um trabalho 
exemplar com a peça “Flor 
de Maravilha”.

Eles já  se apresentam 
há onze meses e recebem 
a direção da professora de 
teatro da Casa da Cultura, 
Leda Fernandes.

O trabalho dos artistas 
consiste não só em realizar 
apresentações em locais 
fechados, mas em praças 
públicas da cidade.

Segundo Leda, a peça 
é um convite para uma refle
xão. “O espetáculo tem au
toria de Solange Rivas e leva 
este nome porque contém na 
temática a importância dos 
relacionamentos humanos. 
Um dos personagens precisa 
enfrentar muitos desafios em 
um tempo onde não exis
te iluminação e as assom
brações estão soltas, tudo 
para buscar uma ‘Flor de 
Maravilha’ e entregar para 
sua esposa. E um convite 
para pensarmos se estamos 
nos dedicando para o que 
realmente importa”, explica.

Leda sentiu a neces
sidade de criar a peça para 
ressaltar a importância do

Atores encenam peça no meio da 
praça e conquistam o público

folclore do interior do Bra
sil.

Ela acredita que os 
ditos populares, lendas e 
crendices devem perma
necer presente na vida das 
pessoas. “Fomos inspirados 
pela alegria das músicas fol
clóricas, da leveza e inocên
cia das palavras, brincadei
ras e danças”, revela.

As primeiras apresen
tações ocorreram na Praça 
Comendador José Zillo, a 
Concha Acústica.

Eles também já  se 
apresentaram  em Ouri- 
nhos, na Mostra do Projeto 
Ademar Guerra, e utilizam 
figurinos criados a partir 
de retalhos costurados que 
carregam histórias e senti
mentos.

A decisão de fazer 
apresen tações itineran 
tes pelas praças da cidade 
surgiu de uma necessidade

extremamente importante. 
“Queremos cumprir o que 
nos foi confiado pela arte. 
Transmitir alegria e cultura 
para todos, independente do 
local onde moram ou se já 
tiveram a chance de assis- 
tir uma peça. E como se o 
teatro chegasse à casa das 
pessoas”, ressalta Leda.

“ Somos recebidos 
sempre muito bem e convi
damos toda a população que 
venham fazer parte deste 
projeto”, conclui a diretora.

As próximas apresen
tações acontecem no dia 25 
de outubro, na Praça Luiz 
Diegoli (Rondon), próxi
mo ao Azulão, a partir das 
17h30, e no dia 30 de ou
tubro, na Concha Acústi
ca, dentro da programação 
do Festival do Livro, às 
19h30. Mais informações: 
facebook.com /grupotea- 
tralfazeconta.

t 4<»
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('irco Show com a 
( 'ia  Triip Trolhas dc

São Paulo
Onde: Praça 

('oniendador .losc /illo  
C onelia Aeiisliea 

Quando: 19 de outubro
domingo 

Horário: 20li 
Entrada Franea

Cinema com exibição 
do filme "'O M enino 
Maluqiiinho”
( )nde: Auditório da C’asa 
da Cultura
Quando: 19 de outubro 
domingo 
Horário: 151i 
lòilrada Eranea
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^Iiow  com a Oi que.s- 
Ira Boca do Sertão no 

Festiv al do I j \ r o  
Onde: Praça 

( ‘omendador .losé /illo  
('oiieha Aeústiea 

Quando: 26 de outubro
domingo 

I lorário: 20h30 
L. Entrada Eranea



6 CLA SSIFICA D O S
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Ajudante de montagem 
de estruturas metálicas 
Ajudante de motorista 
(loja de material de cons
trução - s/ experiência) 
Analista fiscal (graduação 
ciências contábeis ou 
administração + inglês) 
Analista contábil 
Arquiteta (feminina c/ 
experiência na área) 
Assistente de vendas 
Atendente de balcão 
(restaurante)
Auxiliar de cozinha- 2  
vagas (disponibilidade de 
horário)
Auxiliar de logística 
Auxiliar de torneiro 
mecânico (s/ experiência, 
somente com curso de 
formação)
Borracheiro 
Corretor de imóveis 
Cozinheira-2 vagas ( 
restaurante)
Eletricista (disponibili
dade para trabalhar em 
bauru-sp)
Empregada doméstica 
(c/experiência) 
Empregada doméstica 
diarista (2 x na semana) 
Estoquista
Frentista/caixa (c/ expe
riência)
Garçom -  2 vagas (dispo
nibilidade de horário) 
Garçonete
Instalador de antenas 
detv
Instalador de equipa
mentos de comunicação 
(cnh a/b)
Linha de produção (frigo
rífico -  salário r$935,20 + 
benefícios, masculino) 
Marceneiro (com dispo
nibilidade para trabalhar 
em bauru-sp)

Mecânico de manuten
ção (em um frigorífico, c/ 
disponibilidade de horá
rio no período da noite) 
Mecânico de motor à 
diesel / motejeiro 
Motorista entregador 
Motorista entregador 
(carro/moto -  loja de 
tintas)
Motorista carreteiro (cnh 
e, c/ experiência) 
Operador de caixa (res
taurante)
Pedreiro
Porteiro (em um frigorí
fico)
Recepcionista (exclusivo 
para pessoa com defici
ência)
Recuperador de crédito 
(maiores de 16 anos -  
turno da tarde, disponibi
lidade para trabalhar em 
bauru - sp)
Serviços gerais (jardina
gem, plantio de gramas 
- s /  experiência)
Serviços gerais (manu
tenção predial e limpeza) 
Serviços gerais (insta
lação de purificadores 
d'água)
Serviços gerais (caseiro 
-  homem ou casal sem 
filhos, c/ experiência) 
Soldador (solda elétrica/ 
argônío)
Vendedor (de consórcio - 
s/ experiência)
Vendedor externo (loja 
de tintas)
Vendedor (tubos de 
concreto, disponibilidade 
de viagem)
Vendedor (tintas imobi
liárias)
Vendedor em domicílio 
Vigilante (com curso 
obrigatório e atualizado 
cnh a/b)

Vagas válidas de acordo com o prazo determirtodo pelo empregador 
Paro codastramento no sistema alravés do PAT, basta comparecer portando 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Informações: (14) Í26Í-2300 • Ramai 2 ou no PAT.
Rua Cel Joaquim Gabriel, 11 • Centro

CARROS/MOTOS

S-IO 2.5 Cab. Dupla 

1999 • diesel • azul 

(14)3264-3033

Saveiro cl 1.6 Ml 2000/ 
G branca direçio/vi- 

dro/trava - FS veiculos 

Contato pelo telefone 

(14) 3264-3033

Palio ex 98 - R$3.000,00 

De entrada -f 46 parce

las lixas de R$367,50 

com tranferencia grátis 

(14) 3264-1613

Para esdarecer dúvidas e ampliar a visSo sobre o mercado de seguros, a 
Porto Seguro disponibilizou mais um texto bastante interessante. M úska 
100% brasileira. Informações sobre produtos e serviços, dicas de negócios e 
conteúdos especiais sSo destaques na programaçõo da Rádio Porto Seguro 
Corretor, “presente" da empresa para seus prfndpals parceiros de negócios

Porto Seguro lança rádio na Semana do Corretor

Já está no ar a Rádio Porto Seguro Corretor, novo canai de comuni
cação entre a empresa e os corretores.

O lançamento aconteceu na semana em que se comemorou o DIa do 
Corretor de Seguros • 12 de outubro - e é uma horr>enagem a esses profissionais.

Em 24 horas de programação, músicas 100% nacionais e conteúdo 
que une entretenimento, noticias sobre produtos e serviços, dicas de negó
cios e programas que abordam temas como sustentabilldade, cidadania e 
gentileza no trânsito.

A rádio é exclusiva para a web e pode ser acessada pelo portal de 
Corretores da Porto Seguro, o Corretor Online (www.portoseguro.com.br/ 
corretor)

Também pode ser ouvida pelo celular, em sua versão mobile. "O rádio 
é um 'companheiro' inseparável no dia a dia de muitos profissionais, Inclusive 
corretores. Esse lar>çamento demonstra ainda mais a nossa proximidade e 
quer ser útil na divulgação de informações que possam contribuir com o seu 
trabalho", afirma Fablo Luchetti, Presidente da Porto Seguro.

Negódos em foco

Entre as principais propostas da nova rádio, está o apoio ao Corretor 
na prospecção de mais negócios.

A programação Inclui diversas inserções do "Noticias da Semana", 
com as principais novidades em produtos e serviços da empresa.

No "Porto Seguro Entrevista", executivos da área comercial, de 
produtos ou do mercado são convidados para falar sobre diferenciais, dicas 
de abordagem, situação do mercado e outras informações úteis ao corretor.

Dicas de ferramentas de vendas para facilitar o dia a dia e aumentar a 
produtividade do corretor também fazem parte da programação de negócios.

Conteúdos especiais em sustentabilldade c  gentileza

Mais qiie entretenlrr>ento e conteúdo comeroal, a Rádio Porto Seguro 
Corretor divulga questões socioamblentais discutidas no Brasil e no exterior.

Elas entram em pauta no programa "Porto Seguro Sustentabilldade", 
que também traz informações sobre projetos da empresa nessa área.

Outra sessão “gentir na nova rádio é a "Gentilezas Urbanas". Cam
panhas de doação, dicas culturais e iniciativas para tomar mais agradável o 
ambiente das grandes cidades são alguns exemplos de informações divulgadas 
nesse canal.

Cultura e Entretenlntento

Além da exclusividade para a música popular brasileira em toda a 
programação, a rádio traz a "Agenda Cultural Porto Seguro".

0  conteúdo Inclui inforriLações sobre peças, shows e outras atrações 
patrocinadas pela empresa e que possuem o benefício de desconto para 
corretores e seus clientes, bem como entrevistas com atores e outros artistas 
envoMdos nesses projetos.

As boas-vindas aos ouvintes e os destaques do dia s lo  veiculados 
no "Momento do Dia".

E para completar o entretenimento, os programetes “Canta Brasil" - 
hoje veiculados na Rádio Eldorado FM • também Irlo  ao ar na Rádio Porto 
Seguro Corretor.

VENDE-SE

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

portão correr

Xsara pleasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$ 

8.000,00 *  46X R$ 
839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

,„a«co 1 '•
tNCONiRo n a cio n a i  o i  ÔNIBUS t Cam in m òi .s a n rujfis

t  Sua Evolução T l c n o u k íic a .
» * UMt 2f. . - -líMf . ' ^» * 2f.

^  1 . : . *! • • • • H4V 4d« - t tW*. “
Local: Memorial da América Latina, Sào Paulo, SP, Brasil

Ap9i0 InStlUKrO ĵl

ruH trmsport*
munmãl

níbus

imauoclubedoofUbusaobfloOflmail-cam

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

em Pânico e Depressão

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

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

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

Tel: (14) 99889-8006 ISAMIX
Uno vlvace 4p 2011 

vermelho entr. R$

6.500.00 +  48X R$

630.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr R$ 

8.000,00 ^ 48X R$ 

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

‘Trabalhe com quem faz história.”

Meditação 
Lian Gong

Marc
Cultura ^

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

R Cel. Joaquim Gabriel n' 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos.venditti@yahoo.com.br

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 cômodos ou 

kit para alugar direto com o dono 

Falar com Graciete

Tel: (14) 99769-1093

isamixtrading@yahoo.com.br

Gol 1.0 4P 2000 g dou

rado dlreção/vldro/trava 

completo c Fox 1.0 4P 

2005 flex preto vidro/ 

trava /alarme FS vdculos 

Fone (14) 3264-3033

Couria mod 2001 - 1.6L 

protetor de casamba. lona 

maritinu. som n ^ 3  - 

vendo ou troco por moto 

honda. Fones; (14) 3264 

4345/(14) 99791-3285

SERVIÇOS

Serviço de limpeza 

para escritório ou lo

cais comerciais. Telefo

ne para contato:

(14) 3264-1869 ou 

(14)99677-6859

Manicure e pedicure 

Etiana Atende á domi- 

eflio Contato pelo tele

fone: (14) 99887-7272

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!

Élida Farias - Diretora do Colégio Garrido
Ao receber as folhas de sua prova, comece a ler com atenção cada questão e vá resolvendo as que vocô sabe com certeza. 
Depois volte e vó respondendo as outras.
Esta atitude ó importante porque existe um tempo máximo para fazer todas as questões.
Deixe para o finai as que considerar mais difíceis e . lembre-se: não deixe de assinalar nenhuma questão na folha de respostas

BOA PROVA!

Biologia I Professor Rowilson
Sobre a Biologia, o professor Rowilson diz que ó 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)

Colégio
Francisco Garrido

(14 ) 3269-3800

http://www.portoseguro.com.br/
http://www.saletecortez.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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DC Cmiiics anuncia filme da Miilher-IMaravilha e confirma
de Laga da Justiça, Flash, Shazam e Aquaman

Finalmente está anunciado oficialmente o longa solo da super-heroína 
vivida por Gal Gadot. Ela também vai interpretar a Mulher-Maravilha 

em "Batman vs Superman; Alvorecer da Justiça" e assinou contrato 
para três longas. Ou seja, vamos vê-la ainda na "Liga da Justiça" e em 

sua aventura sozinha, que chega em 2017, mesmo ano do filme do 
supergrupo. No meio de todos estes anúncios já confirmados que 

estão nesta galeria, também haverá um solo do Batman e outro 
do Superman, mas ainda não foram divulgadas as datas. Além 

disso, a Warner anunciou mais três filmes do universo de Harry 
Potter. Tudo vai acontecer a partir de Animais Fantásticos e 

Onde Habitam. As datas são 2016,2018 e 2020.

Ex-Oasis, Noel Gallagher, anuncia novo álbum 
para março chamado "Chasing Yesterday"

O segundo álbum solo de Noel Gallagher, "Chasing Yesterday", 
será lançado em 2 de março, anunciou nesta segunda-feira 
(13) o artista britânico em seu site. O novo disco tem dez 
canções, e o primeiro single, "In The Heat of the Moment", 
que já pode ser ouvido, sairá para venda em 16 de novem
bro. O ex-Oasis lançou sua carreira solo em 2011, com "Noel 
Gallagher’s High Flying Birds", lançado em 2011. Todas as 
canções de "Chasing Yesterday" foram compostas por Noel 
Gallagher. "Ballad Of The Migthy", que fecha o disco, teve a 
participação do guitarrista dos SmIths, Johnny Marr.

T"í.
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Chris Brown comenta epidemia de ebola: 
” É uma forma de controle populacional”

Chris Brown resolveu dar sua singela opinião, quase 
nada polêmica, sobre o surto de ebola na África, 
quem tem assustado o mundo todo. Em seu Twitter, 
nesta segunda-feira (13), o cantor deu a entender 
que acredita que o vírus tenha sido fabricado para 
conter o crescimento populacional. "Eu não sei ... 
Mas eu acho que esta epidemia de ebola é uma 
forma de controle populacional. Isso está ficando 
louco", escreveu o rapper em sua página na rede 
social. Após receber várias críticas e sua publicação 
receber cerca de 11 mil curtidas, ele comentou 
novamente: "Deixe-me calar a bocal".

J l e f í e o c ã a  d a  S e m a n a

"A vida é mais fácil do que gostamos de imaginar; basta aceitar o 
impossível, realizar o indispensável e lidar com o intolerável"
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fonte: http://rachaeuea.com.br/8 

HORIZONTAIS

I. Que tem zelo (feminino). (6)
S. PosíçSo vertical. (6)
8. Erguer, levantar. (4)
9. Octogonal. (8)
10. Demonstrar, provar. (7)
I I .  Barulho; ruídos (em Inglês). (5)
13. Roubo escandaloso. (11)
16. Escovar (em Inglês). (5)
18. Arrojo, audácia, coragem. (7)
21. Obstruída, tapada. (8)
22. Unidade (em inglês). (4)
23. Poema (e personagem) do escritor alemão 
Goethe. (6)
24. Cabo, corda. (6)

VERTICAIS

2. Estimular, incitar. (7)
3. Um dos quatro naipes dos jogos de baralho. (5)
4. Aborrecimento; Incômodo. (8)
5. Pequena lesão da mucosa, especialmente a 
da boca. (4)
6. Prato típico da cozinha italiana. (7)
7. Susto, pavor, temor (plural). (5)
12. Cabana. (8)
14. Bebida alcoólica destilada de grãos (plural). 
(7)
15. Agregar, juntar. (7)
17. Briga de galos. (5)
19. Auxílio, socorro; fevor. (5)
20. Narrativa de caráter simbólico que usa deu
ses, semi-deuses e heróis. (4)

M kh tl Rimâlhó TIRINHA DA SEMANA

I
X>í
.

í

cftranhanoltc.blofspot.com

V )o
O

O

n
o  c m io  PESS/' OPAPE

sou EEEEEEEUU.' m
O QUÉ?

n
o  CA N TO  PCS5A CIPAI7E 

É /V\EE£e£UUUU.f n

ENTRETENIM ENTO

Áries
de 21/03 a 20/04

Relacionamentos e questões 
familiares estão em evidência 
nesta semana de Lua minguan- 
te.Momento em que você sen
tirá uma diminuição nas pres
sões de seus relacionamentos. 
Fase importante para ampliar 
os seus horizontes, para estu
dar e rever suas atitudes nas 
relações.

^ Leão
22/07 a 22/08

Estam os na semana de Lua 
m inguante, que propicia a 
reflexão, a interíorização e 
a resolução de pendências. 
Momento de dialogar mais 
e chegar a acordos.

de 17/10 a 24/10

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

A presença de M arte em 
seu sigho potencializa um 
novo dinamismo e energia, 
favorecendo novas conquis
tas e objetivos. M omento  
importante para parcerias e 
para as amizades e contatos 
com enipresas e grupos de 
pessoas.

Touro
de 21/04 a 20/05

Momento positivo para resol
ver pendências no trabalho e 
nos retacionamentos.Tende a 
ser um período mais harmo
nioso e pacífico do que nas 
semanas anteriores.

Virgem
de 23/08 a 22/09

M omento im portante para 
resolver pendências relacio
nadas às finanças, acordos 
e contratos e também ques
tões envolvendo am igos e 
empresas.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Estamos na semana de Lua 
minguante, que é favorável 
para a resolução de questões 
ligadas ao trabalho e tam 
bém aos relacionamentos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

A semana favorece o seu en
tendimento com as pessoas 
e uma atitude mais pacífica 
e conciliadora. Ênfase nas 
questões afetivas, na expres
são da criatividade e no con
tato com crianças.

Libra
de 23/09 a 22/10

O ciclo atual, que pertence à 
energia libriana, chega agora 
à fase m inguante, um m o
mento de reflexão, interiori- 
zação e de uma energia mais 
harmoniosa.

Aquário
de 21/01 a 19/02

0  período da Lua minguan
te é favorável para observar 
suas atitudes, corrigir erros 
e buscar o aprimoramento. 
Fase importante para conhe
cimentos e para o desenvol
vimento espiritual.

Câncer
de 21/06 a 21/07

N esta sem ana terem o s a 
Lua minguante em seu sig
no, Indicando um período  
importante para refletir, se 
interiorizar e resolver pen
dências ligadas à casa, família 
e relacionamentos.

^  Escorpião 
% y ^ d e  23/10 a 21/11
Sem ana que favorece a re
flexão, a interíorização e a 
reso lu ção  de im portantes  
questões ligadas aos relacio
namentos e a fatores em o
cionais e psicológicos de sua 
conduta.

Peixes
\ ^ à e  20/02 a 20/03
M omento de conscientiza
ção e de mudança emocionai 
para os pisclanos. Reveja o 
modo como você com parti
lha sentimentos, talentos e 
recursos.

Fdnte; http://herotcopovirtutí.uol.eom.br/

Se voce gosta de musica eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixGloud.com/ericoagnello

Caça Palavras

;

N Y 1 H E K X D Z S R V G B C N R $ Y O ESTÁBULO
c G e J O X P 0 M A R C A S E ! R 0 F 1 CERCA
Q v A A N 0 K M M M \ D 0 M 0 1 N H O 1 MOINHO
N J X P X V C L L A V 0 U R A N U A N F JARDIM
A L T R A T 0 R E S B 1 N 0 O U E 0 L 1 ARMAZÉM
S Z R W V T F W W c 1 L A w K P F R M L VIVEIRO
c T H S Y X Y F H H U X 0 N T P U \ P H TERREIRO
L E 0 W R N Y 1 G 1 0 s N 1 1 N Y E S H RIO
T R G z E T Q B U A R J E B A C S H K L POMAR
1 R P N z U 0 A E S N R U Y F P S N Q U CASEIRO
A E H K £ 1 P A U E 1 D R A J V i F M CARROÇA
F 1 O 1 J w X N L 0 G A £ C Z w u L P D CURRAL
0 R R V 1 V E i R 0 0 G ç H c A J A ht D PEÃO
w O T H Z 1 M V L t C T T 0 u K G T 0 LAVOURA
X Q A W w Y 2 U Y L V L G E R R X A K 0 HORTA
L A S z V A B B P C E R C A R R V A D B GALINHEIRO
u R u 0 A A e T 1 E E E V Z A J A 0 J R CHIQUEIRO
E V T N T B s S P U 8 0 C 1 L K A c R 0 PISCINA

TRATORES
Z N D $ M N M H A K H T E A R M A z E I A

PAIOL
L B E 0 W S T G J T 0 H G Y T G M A P Q 1

fonte: http://raehaeuea.eom.br

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornal@not1ciasdelencois.com.br 

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

entrada
FRANCA

fAceboott.eom^êdtfllp * twrttor oorTV*dtl5lp
www.adefilp.org.br

Rua Pernambuco, 333 - Jd. Cruzeiro

(14) 3264-9700
fteserv» eom êntoeedénefê ns rocepçèo ou pefo tetefono.

s io  52 vages somente.

http://rachaeuea.com.br/8
http://herotcopovirtut%c3%ad.uol.eom.br/
http://www.mixGloud.com/ericoagnello
http://raehaeuea.eom.br
mailto:jornal@not1ciasdelencois.com.br
http://www.adefilp.org.br
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Para eternizar a festa de 15 anos da estudante 
Isabella Galdino Giovaneti, o Estilo Lençóis desta se
mana destacou as fotos do evento que contou com a 
presença de diversos amigos e familiares da jovem.

Foram momentos inesquecíveis onde Isabella 
conseguiu realizar um sonho que há tanto tempo 
era esperado.

A festa, realizada na casa de shows "Four" em 
Lençóis Paulista, contou com a presença de aproxi
madamente 200 convjdados.

Na valsa, a debutante dançou emocionada 
com seu pai e foi surpreendida com um vídeo feito 
pelos amigos da escola.

Certamente um acontecimento que marcou 
a vida desta lençoense que agora começa um novo 
ciclo na vida, com mais responsabilidade e rumo ao 
sucesso. O JNL aproveita para desejar muitas felici
dades e muitos anos de vida!

Isabella Galdmo
Giovaneti
Aniversariante

\ .

"Foi muito bom 
realizar minha 
festa de 15 anos. 
Tudo foi perfeito 
e do jeito que eu 
queria. Recomen
do para todas as 
meninas que fa
çam uma festa de 
debutantes, pois é 
maravilhoso"
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Cinthta Galdino Mac

"Com o m ar, digo qut* a 
testa il.i Kabeila foi muito  
especial Oesde o prim eiro  
m om ento que decidim os or- 
g jo i/a i o evento, me em p e
nhei üo m áxim o e ela t.im- 
bem. f\i questão que tudo  
fosse exdtam cnte com o  

Vr;' im aginam os e que hcasse  
de a io rd o  torn o gosto dela 
e nao o meu. Deixo m inha  
m ensagem ; Que você seja 

’•* sem pre m uito feliz e busque  
trilhar o cam inho do bem, 
sem pre com  m uita paz no 
coração e feliz, se realizando  
a cada m eta cum prida"

t*4

Daniel Giovaneti - Pai

"Ver uma filha comple
tando 15 anos é preocu-* 
pante. Agora eia vai co
meçar a namorar, passou 
pela fase da adolescência 
e tem que aprender várias 
coisas. Eu como pai estou 
aqui para tentar ensinar 
o caminho certo. A Isa- 
beila é uma menina boa 
e muito especial, meu 
amor. Minha mensagem 
é: Filha, se vocé fosse dez 
por cento do que você e, 
iria ser mil por cento para 
mim, então, você sempre 
será esses mil por cento'^ .

aram presença

f
Tiagó/Rodrigo e Daniel


