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Sharp Bend é atração na 4 4 Only Black
Amanhã, 25, a diversão vai ficar por conta de DJs renomados que prometem eletrizar o público lençoense com muita música eletrônica

A partir das 22h, no 
Sítio Fazenda Nova, na Ro
dovia Marechal Rondon, km 
307, acontece a “Only Bla
ck”, uma grande oportuni
dade para os apreciadores da 
música eletrônica curtirem os 
maiores sucessos do gênero.

Chegou o momento 
onde os amantes desta ver
tente musical vão confe
rir de perto um set mais do 
que especial da Sharp Bend, 
banda que tem feito bastan
te sucesso em todo o país.

Pag. 03

Dona de casa
fala sobre o 
câncer de mama

Durante todo o mês 
de outubro, m ilhares de 
pessoas se mobilizam para 
aderir ao movimento da luta 
contra o câncer de mama.

São homens e mu- 
'eres que vestem a camisa 

para conscientizar a popu
lação sobre o autoexame.

Diante desta causa tão 
nobre, a dona de casa, Isabel 
do Socorro Geglio Baral- 
di, 46, falou ao Notícias de 
Lençóis sobre sua experi
ência após descobrir que 
estava com câncer de mama.
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Desfile reúne 
centenas de pessoas 
em Botucatu
PáR. 04

Unidades 
ampliam coleta 
de Papanícolau

Para melhor atender a 
população, entre os meses de 
outubro e dezembro, a Dire
toria de Saúde amplia a coleta 
do exame de Papanícolau nas 
unidades no período noturno.

A coleta de Papanico- 
lau foi instituída pela Direto
ria de Saúde a partir de 2013.

O Papanicolau é o 
me preventivo do câncer do 
colo de útero. E a principal 
estratégia para detectar le
sões precocemente e fazer 
o diagnóstico da doença 
bem no início, antes que 
a mulher tenha sintomas.
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A orquídea é um dos 
presentes mais requisitados 
quando o objetivo é agra
dar uma pessoa especial.

São plantas que pos
suem uma característica 
bastante marcante: flores 
belíssimas e cores variadas.

No último final de 
semana. Lençóis Paulista 
teve o privilégio de se- 
diar a 12* Exporquídea,

evento que contou com 
a exposição de ap rox i
m adam ente 1178 vasos.

O vice-presidente do 
Clube de Amigos Orquidó- 
filos de Lençóis Paulista 
(CAOLP), Eugênio Galli, 
explicou para o JNL como 
foi participar da iniciativa 
e algumas curiosidades so
bre o cultivo de orquídeas.

Pág. 04

índice

O pinião

Cidades

C id ad es....................................4

Saúde/Cuitura

C lassificad o s........................... 6

Entretenim ento

So cia l....................................... 8

Tempo
Hoje
máxima 32^ 
mínima 18-

5o/ e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Macatuba recebe "Riso com Farofa/ /

urciiilt» ilc c(in>wdia 
‘'kiso com i amia", mmI;uío pi>r 
^)ai^ Jc cim|ucni.is cidades da 
rcgiàn. soila a cid.uk- dc M;K.t
iiih.i .iin.iiiha, iini
PUMhIm ■4vin aprcsciii.ivMC . nn 
mitiKcipii*

l*Tro» I ’p( l>-
imtiv iH> ( cnir<f-<K ai l'.mha,i.
II CVCnUl ^ 1 , 1  I C ü l i / . I l i o  IHI | (  MllO

Muiik ip.il .1 iMflir d .t. 'l i i
i-ihc.Ui.

vVvs hcíuii p  H cdiLi di IS hiim» msías 
Atila Shinhe. destaque hí>n pm- 
^namas Indo c Pnssi\cl tKccordi 
c .Atlas Hntas ((tliilxi). c Ihi.ipo 
C arvallui. ^iimcdi.inic (pic rcccn 
Umcnlc SC apu a.nli>ii iiol 
I cval(SM) ).

■Mcm ili .ittaciV •. |Hiiu I 
piu.tuK  iKodo Misnuiiii I aiiila’ 
Clmi.uaI«mi umcnmid.ulm .|wi.il 
; proiiKlc iiiiMia . .tiiprcs.1-.

1 K t MiiviU"  violtniii.idii.c

casino à venda por KS lO.ÍM) na laic 
lamk. 1 .scolaCoxac S|K‘cd

Sei*vivo

( iruiiln 'kisn i Min I aiola ■ em 
M k alwba
Uiiiiiido: l.** ilc oiiliihiu 
Oiidi': K-.ilh) Mdimipal 
llotiitiu: Jlli 
I ociil: Ir.iiiti Miitm ipal

Pág 05

CONFIRA

"A Peça do Casamento" narra 
duelo conjugal Pág os
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OPINIÃO
Artigo

Laríssa de Souza

A hora dos sonhos reais
Chegou o momento 

que nós nunca acreditamos 
que um dia irá chegar, ou 
pelo menos achávamos que 
iria demorar, e muito.

Chegou 0 momento 
das preocupações que só 
víamos na correría das ruas 
ou nas séries de TV.

Momento de se preo
cupar com notas de verdade 
e não como uma preocupa
ção de escola.

P re o cu p ar-se  em 
pegar o carro do pai pela 
primeira vez. Preocupar- 
se com qual faculdade ir 
e se deve ou não escolher 
0 curso que combina com 
você ou só mesmo agir por 
necessidade.

Chegou o momento 
dos sonhos, sonhos reais. 
Hora de esquecer das brin
cadeiras e se lembrar que 
de agora em diante é você 
e você, só.

Achei que estava sozi
nha nessa, mas com a facili
dade de hoje para conhecer 
os pensamentos das outras 
pessoas vi que não estou.

Pelo contrário. Não te
nho medo de escolher tudo 
que meu coração pedir.

Escolhí que ainda 
não era minha hora e por 
incrível que pareça, recebi 
0 maior apoio.

Se não for a sua, fi
que também, só não demore 
muito para continuar. Quan
do a gente cresce começa 
a perceber que a opinião 
de algumas pessoas possui 
o mínimo de importância 
possível e o que realmente

importa é a nossa felicidade.
Quando a gente cresce 

percebe mais a importância 
de algumas coisas somente 
pelo fato de que ninguém 
mais irá traçar nossa felicida
de e tudo depende de nós.

Mãe e pai já fizeram o 
papel deles e é nessa hora 
que agradecemos. É hora de 
seguir em frente.

Guiar os sonhos que 
antes só ficavam na última 
folha do caderno da escola 
junto com as assinaturas dos 
melhores amigos.

É hora de crescer, e 
não digo somente que é 
hora de ir para a faculda
de, mas sim hora de se 
tornar um adulto.

Pelo menos agir como 
um. Adultos são chatos, mas

são necessários. Só peço que 
se torne um bom adulto ou 
um que você julgue como 
uma boa pessoa.

T o rn e -se  a lguém  
sem medo de arriscar, sem 
medo de cair, sem medo do 
futuro. Agora é hora de ser 
quem você é, realmente é. 
Vai, seja você.

* Se você escreve e quer 
compartilhar seu texto no 
blog "Escritora de Gaveta", 
ieia mais sobre o projeto 
"Textos das Gavetas" atra
vés do site: www.escritora- 
degaveta.com. Acompanhe 
também todos os textos que 
já foram publicados no por
tal utilizando os marcadores 
"Textos das Gavetas" e "Tex
tos dos Leitores".

Mlchd Râmtlho

(SUE 0 $ 0 0 6 0 $
c o r f \ ^ c m !

Editorial
Lençóis Paulista nes

te sábado, 25, vai receber 
um evento diferenciado. 
Trata-se da “Only Black”, 
um novo conceito em festa 
que irá reunir grandes no
mes da música eletrônica.

A Sharp Bend, su
cesso no cenário eletrônico 
nacional, promete agitar os 
amantes do gênero em uma 
apresentação inesquecível.

Os músicos conce
deram uma entrevista ex
clusiva para o Notícias de 
Lençóis e falaram sobre a 
apresentação na cidade.

Um dos organizadores 
do evento, Guilherme Argen
tino, explicou que a festa será 
uma ótima opção de lazer para 
os lençoenses, pois contará 
com transporte gratuito, pro
porcionando maior comodida
de e segurança aos frequen
tadores que não precisarão 
dirigir até o local.

O espaço destinado 
para o evento vai garantir 
um ambiente aconchegante, 
algodão doce e um open bar 
de cerveja com promoções 
de bebidas.

Além da atração prin
cipal, os DJs Erico Agnello 
e Gean Mingues prepararam 
sets com o melhor da músi
ca eletrônica.

Também falamos so
bre a 12* Exporquídea, uma 
exposição organizada pelo 
Clube de Amigos Orquidó- 
filos de Lençóis Paulista.

O v ice-presidente  
do clube, Eugênio Galli, 
fez questão de agradecer 
a presença da população 
no evento e tirou diversas 
dúvidas sobre o cultivo de 
orquídeas.

Para ele, o cultivo 
de plantas é uma arte e 
necessita de bastante amor 
e dedicação.

Experiência que traz 
grande satisfação para a 
vida de homens, mulheres 
e até jovens.

Confira ainda: Bo- 
tucatu Fashion Day reúne 
mais de mil pessoas no 
Shopping Botucatu; Isa
bel Geglio Baraldi conta 
sua história de luta e su
peração contra o câncer 
de mama; Social Bauru 
Fashion Show apresenta as 
melhores grifes de Bauru 
em um desfile excepcio
nal; São Paulo recebe uma 
exposição de ônibus c : ■ 
minhões antigos na ' ’'R 
2014; Espetáculo “A Peça 
do Casam ento” acon: 
ce neste fim de semi- 
Circuito Riso com 'aroL 
realiza apresentação cn 
Macatuba; Saúde amplia 
coleta de Papanicolau nas 
unidades da cidade e muito 
mais. Boa leitura.

Larissa de Souza é escritora e bloguelra

Colunista da Semana
Sua empresa no escritório coletivo

Ivan HussnI é Diretor Técnico Do Sebrae-SP

Montar um escritório 
não é barato, principalmente 
para o empreendedor inician
te que, normalmente, tem 
orçamento apertadíssimo.

Os custos são velhos 
conhecidos: aluguel, energia 
elétrica, mobília, condomí
nio, segurança, limpeza, etc.

Além disso, manter 
a infraestrutura para tra
balhar requer tempo e de
dicação, ou 0 que seria a 
base para tornar o negócio 
viável se torna uma fonte 
de problemas.

Considerando tais fa
tores, não é surpresa que 
ganhe força entre empre
endedores o coworking*, 
como é chamado o modelo 
de escritórios coletivos.

Hoje, existem mais de 
100 locais assim no Brasil, 
segundo a Deskmag, pu
blicação especializada no 
segmento.

O coworking é um 
espaço alugado por hora, 
semana ou mês, dividido 
por profissionais de dife
rentes áreas.

Esses locais oferecem 
mesa, telefone, Internet, 
sala de reuniões e demais 
itens necessários no dia a 
dia de um escritório.

As despesas anterior
mente citadas são de res

ponsabilidade do locador. 
é indicado princípalmente 
para empreendedores in
dividuais, empresários no 
começo da carreira, profis
sionais autônomos da área 
de serviços (web designers, 
arquitetos, por exemplo), 
entre outros.

O coworking é uma 
boa opção para quem não 
quer o isolamento de traba
lhar em casa no estilo home 
Office ou não recebe clien
tes com grande frequência.

Um dos grandes atra
tivos do escritório coletivo, 
além da economia, é a in
teração entre as pessoas.

O uso de um local co
mum permite a comple- 
mentariedade de serviços. 
Assim, um arquiteto pode 
precisar de um advogado 
que está ao lado ou um 
web designer pode que
rer os serviços do contador 
sentado à mesa em frente, 
por exemplo.

A oportunidade de 
contato entre os profis
sionais serve ainda para 
a troca de conhecimento, 
estimula a criatividade e o 
compartilhamento de ex
periências.

No entanto, o in 
teressado deve sempre 
avaliar se o m odelo se

encaixa no seu perfil.
É importante con

siderar que haverá várias 
pessoas falando ao mes
mo tempo sobre os mais 
diversos assuntos, o que 
pode ser ruim para a con
centração.

Além disso, é preciso 
tomar cuidado extra com 
informações confidenciais.

Se você tem dú
vidas sobre o assunto, o 
Sebrae-SP pode orientá- 
lo; procure a unidade mais 
próxima de você.

*Diversos casos exempli
ficam  o sucesso do co
working. O americano que 
fundou a loja online de 
vinhos Sonoma.com.br no 
Brasil conta que trabalhou 
em um coworking quan
do chegou a São Paulo. 
"O Brasil se tornou muito 
mais empreendedor nos 
últimos dez anos. Os es
paços de coworking são 
interessantes porque você 
está junto de outros pro
fissionais. Muitos estran
geiros têm chegado aqui 
nos últimos anos. Além  
disso, há brasileiros real
mente bacanas, fazendo 
coisas interessantes tam
bém, ou seja, uma grande 
troca de experiências".
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Nível de água dos reservatóríos é inferior ao de 2001

A falta de chuvas dos úl
timos meses fez com que 
o volum e de água dos 
reservatórios das usinas 
h id relé tricas que ope
ram nas regiões Sudeste 
e Centro-Oeste atingisse 
anteontem , 21, o nível

mais baixo desde 2001, 
ano em que o país foi obri
gado a adotar o raciona
mento de energia. Fontes 
de abastecimento hídri
co das principais usinas 
geradoras de eletricidade 
do país, os reservatórios

atingiram, segundo o OpL 
rador Nacional do Sistema 
(ONS), 20,93% de sua ca
pacidade máxima nessa 
terça-feira. Na mesma 
data de outubro de 2001, o 
volume registrado atingia 
21,39% do limite máximo.
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CV prevê ao menos quatro meses para controlar ebola

A epidemia de ebola vai de
morar pelo menos quatro 
meses para ser contida se 
todas as medidas necessárias 
forem tomadas, disse ontem.

22, 0 responsável geral da 
Cruz Vermelha, Elhadj As 
Sy, alertando para “o pre
ço da inação”. A epidemia 
já causou mais de 4,5 mil

mortes na África Ocidental e 
os especialistas alertam que 
a taxa de infecção poderá 
chegar a 10 mil por sema
na no início de dezembro.

Especialistas criticam problemas no acordo ortográfico

O professor Pasquale Cipro 
Neto defendeu nesta semana 
revisão no Acordo Ortográfi
co da Língua Portuguesa. ”0  
texto do acordo é tão cheio

de problema que foi preciso 
a Academia Brasileira de Le
tras publicar nota explicativa 
sobre pontos do acordo. Por 
que foi preciso isso? Porque

há problemas”, ressaltou o 
professor, ao participar do 
segundo dia de debates so
bre o assunto na Comissão 
de Educação do Senado.

Mostra retrata andarilhos fotografados por um policial

O p o lic ia l rodov iário  
federal Renato Lucena 
traz ao público de Brasí
lia uma mostra de foto
grafias de pessoas con
sideradas m uitas vezes

invisíveis à sociedade: 
andarilhos que tran s i
tam no anonim ato por 
rodovias. A exposição, 
que começou ontem às 
19h no Shopping Pátio

Brasil, no centro da ca
pital, é resultado de uma 
iniciativa individual de 
Lucena e as fotografias 
foram feitas em estradas 
de Cristalina, em Goiás.

COMUNICADO IMPORTANTE
Por causa do feriado em comemoração ao dia do funcionário público, não haverá 

expediente nas unidades de saúde na segunda-feira, 27 de outubro. Quem necessitar
de atendimento médico deve procurar o pronto-socorro. . .

Para os pacientes que tiverem consultas ou procedimentos marcados em 
c centros médicos da região entre os dias 25 e 28 de outubro, o agendamento deve s

o atendimento’é das 7h às lOh. A Central de Agendamentos fica na Rua José 
Paulino da Silva, 147, ao lado do almoxarifado.

http://www.escritora-degaveta.com
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Bend agita a “Only Black 
em Lençóis Paulista
Para animar o fim de semana dos lençoenses, um novo conceito em festa vai eletrizar a
cidade amanhã; atrações estão imperdíveis

Elder Ibanhez

Amanhã, 25, a partir 
das 22h, no Sítio Fazenda 
Nova, localizado na Rodo
via Marechal Rondon, km 
307, próximo ao Chapadào, 
acontece a “Only Black” 
uma grande oportunidade 
para os apreciadores da mú
sica eletrônica curtirem os 
maiores sucessos do gênero.

Chegou o momento 
onde os amantes desta ver
tente musical vão conferir 
de perto um set mais do 
que especial da Sharp Bend, 
banda que tem feito bastan
te sucesso em todo o país.

O nome do grupo se 
deu para explorar um pou
co do sentido da mudança 
aguçada, pois cada membro 
deixou de lado sua vida co
tidiana e ingressou de corpo 
e alma na House Music.

Inicialmente, a Sharp 
Bend era formada por ape
nas três integrantes, porém, 
com o tempo, a necessidade 
de atender o público em 
todo o Brasil aumentou o 
número de integrantes que 
passaram a se apresentar 
em até três shows sim ul
tâneos, sempre seguindo 

mesmo repertório.

Eles contam  como 
surgiu a iniciativa. “Sabí
amos que a cena eletrôni
ca precisava de novidades, 
então resolvemos inserir 
atributos musicas como vo
calistas, tecladistas e bate
ristas, sem perder a origem 
da música eletrônica”.

Em Lençóis, a apre
sen tação  será m arcada 
pela presença de um DJ e 
vocalista, um tecladista e 
um percussionista. “Cada 
um tem  sua atribuição, 
mas o principal objetivo 
é deixar a galera sines- 
tesicam ente empolgada”, 
afirmam os músicos.

Os DJs integrantes da 
Sharp Bend, já no primeiro 
ano de apresentações, con
seguiram se destacar entre 
os 100 melhores do Brasil 
em uma votação online.

No segundo ano, esta
vam entre os 50 melhores e 
tiveram a oportunidade de 
tocar com grandes nomes 
da música eletrônica como 
Ferris, Paulinho, Bogho- 
sian, Fabricio Peçanha, Ale 
Rauen, entre outros.

Eles também falaram 
sobre a realização da To- 
morrowland no Brasil. “De
finitivamente é uma grande 
oportunidade para divulgar

a vertente que cresce cada 
vez mais”, ressaltam.

Os DJs acred itam  
que, na m aioria dos ca
sos, o preconceito contra 
a música eletrônica ocorre 
sobre a cena do “Psy” e ou
tros ritmos mais “pesados”. 
“Em relação ao nosso esti
lo musical, jamais houve 
qualquer preconceito, tanto 
que tocamos em formaturas 
de terceiro grau por todo o 
território nacional. Se hou
vesse preconceito os pais 
não deixariam seus filhos 
nos contratarem”, revelam.

Com o apoio da fa
mília, os meninos da Sharp 
Bend prometem continuar 
inovando com muita ener
gia, criatividade, agitação e 
música de qualidade.

“Já tocamos em Len
çóis muitas vezes. A galera 
da cidade tem uma vibe 
única que nos contagia no 
palco, é surreal. Estamos 
chegando mais uma vez e 
queremos ver todo mundo 
de preto pulando sem parar. 
Sempre dizemos: é preciso 
acreditar e fazer aconte
cer. Ter carisma, dedica
ção e gostar muito do que 
se faz. O reconhecimento 
é resultado de tudo isso” 
finalizam.

DJ Gean Mingues

A lém  da S h a rp  
Bend, outra apresentação 
irá eletrizar o público da 
“Only Black”.

O DJ Gean Mingues 
preparou um set cheio de 
batidas frenéticas, seguin
do a vertente do Eletronic 
Dance Music.

Gean Domingues dos 
Santos é lençoense e desde 
muito novo sempre foi atra
ído pela música eletrônica. 
“Observava o trabalho dos 
beatmakers de antigamen
te, que faziam as primeiras 
batidas no hip hop para 
montar suas músicas, e me 
apaixonei completamente” 
diz.

Apesar do contato 
com a música sertaneja 
por parte da família, ele 
conta que descobriu so
zinho sua vocação para o 
gênero eletrônico. “Aos 15 
anos comecei a aprender as 
técnicas de mixagem com 
program as simples para 
computador, brincando na 
verdade. Só depois tomei 
conhecim ento de equ i
pamentos, técnicas mais 
avançadas, e resolvi ir atrás 

dos cursos”.
Com o sonho 

de ver seu traba
lho reconhecido, 

Gean aproveita 
■f o apoio da fa- 
'* mília para con

tinuar lutando 
por um espaço 
no cenário ele
trônico.

Suas maio
res influência são 

nomes como James 
Brown, Daft Punk, Steve 

Aoki, David Guetta e Nick

Romero.
Sobre a apresentação na 

“Only Black”, o DJ revelou que 
está bastante ansioso. “Vai ser 
muito especial tocar ao lado 
da Sharp Bend. Caras que eu 
sou fa no cenário eletrônico 
brasileiro. O DJ Erico Agnello 
também é meu amigo e por 
destino estamos no mesmo 
palco. Uma festa grande e 
magnífica, estou ansioso”.

Para conferir o traba
lho do DJ Gean Mingues, 
basta acessar sua página 
no Facebook (facebook. 
com/minguesdj) ou cur
tir seus sets no Soundcloud 
(soundcloud.com /gean- 
mingues).

“Quem sonha em ser 
DJ, aconselho a não desani
mar. É uma vertente que só 
cresce. Tente se aprimorar e 
não tenha medo de mostrar 
seu trabalho, músicas, sets e 
mixes, tudo isso só fortalece 
o cenário musical, e faz nas
cer novos talentos e grandes 
produtores”, conclui.

W R  2014: Paixão por ônibus e caminhões antigos
Elder Ibanhez

De 8 a 9 de novembro 
acontece, no Memorial da 
América Latina, a 11* edi
ção da VVR (Viver, Ver e 
Rever), evento realizado pelo 
Primeiro Clube do ônibus 
Antigo Brasileiro.

O Notícias de Lençóis 
entrevistou nesta semana, o 
oresidente do clube e orga- 
Úzador da VVR, Antônio 

C. Kaio Castro.
Kaio nasceu em Tau- 

baté (SP) e é formado em 
direito. Com o passar dos 
anos, acabou se tornando 
empresário e nunca exer

ceu de fato a profissão.
G erenciando  uma 

empresa de ônibus em São 
Paulo, o empresário desco
briu uma grande paixão que 
veio a fazer parte ae sua vida.

Ele conta que sempre 
gostou de carros antigos e 
sua paixão só aumentou. 
“Frequentava muitas ex
posições e, pelo fato de 
gerenciar uma empresa de 
ônibus, me veio, em 2003, 
a ideia de realizar, no pátio 
da empresa, uma exposição 
de ônibus antigos”.

Empenhado, Kaio en
trou em contato com diver
sas empresas à procura de 
ônibus antigos para realizar
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Fofão, ônibus de dois andares que 
circulou em São Paulo a partir de 1987

a exposição. A primeira ex
posição atingiu um público 
maior do que o esperado e 
tivemos a presença de onze 
ônibus. Com grande reper
cussão, o evento foi cres
cendo e alcançando novos 
patamares”, revela.

Restaurar um veículo 
pesado como ônibus ou ca
minhão não é uma tarefa faciL

O empresário, que 
hoje está aposentado, explica 
como é o processo para re
cuperação dos veículos. “A 
restauração é algo difícil. Ela 
normalmente acontece em 
oficinas dentro das próprias 
empresas, pois não existem

muitos locais especializados 
para realizar este tipo de ser
viço. A busca de peças mui
tas vezes acontece através de 
um denominador comum 

ue é o Primeiro Clube do 
nibus Antigo Brasileiro, 

auxiliando o contato com 
empresas fornecedoras”

Primeiro Clube do 
Ônibus Antigo Brasileiro

Organizando as pri
meiras exposições no patio 
da empresa onde trabalhava, 
Kaio Castro percebeu que 
não existia no Brasil um clu
be destinado para os amantes

de veículos pesados antigos.
Após algumas pesqui

sas, ele reuniu um grupo de 
amigos e criou o Primeiro 
Clube do ônibus Antigo 
Brasileiro, devidamente re
gistrado em cartório, dentro 
do que estabelece a legislação.

Kaio também ressal
ta que o maior objetivo do 
clube é fundar o “Museu 
Brasileiro dos Transportes”. 
“Atualmente temos no país 
inteiro cerca de 200 ônibus 
restaurados. Nosso projeto 
é ter em cada unidade da 
federação um clube, como 
já temos o Segundo Clube 
do Ônibus Antigo Brasilei
ro no Rio Grande do Sul. 
Além disso, buscamos con
solidar a ideia original de 
preservação da memória 
dos transportes em ônibus 
e caminhões”.

Ainda segundo ele, o 
clube é formado por cin
co diretores e não tem fins 
lucrativos. “Conquistamos 
com a iniciativa, duas leis 
estaduais. A primeira es
tabelece a data da criação 
do clube - 30 de novembro 
- como ‘Dia da Preservação 
da Memória dos Transportes 
em ônibus e Caminhões’, e a 
segunda, inclui nossa prin

cipal exposição, a ‘VVR - 
Viver, Ver e Rever’, no Ca
lendário Turístico do Estado 
de São Paulo. Agora, esta
mos aptos a pleitear incen
tivos do Governo Estadual, 
porém, ainda não o fizemos. 
A W R , que acontece anual
mente, só é possível graças 
ao patrocínio que recebe
mos por parte da Mercedes- 
Benz”, acrescenta.

“Mesmo com um nú
mero pequeno de associados, 
somos todos apaixonados e 
buscamos manter um conta
to constante, levando e rece
bendo informações, sempre 
visando à preservação dos 
transportes”, finaliza Castro.

Serviço

VVR - Viver, Ver e Rever, 
a Evolução - Exposição de 
Ônibus e Caminhões Antigos 
Organização: Primeiro Clube 
do Ônibus Antigo Brasileiro 
Local: Memorial da Améri
ca Latina, Barra Funda, São 
Paulo, Capital 
Data: 8 e 9 de novembro 
Horário: Sábado das 9h às 
18h- Domingo das 9hàs 17h 
Patrocínio: Mercedes-Benz 
do Brasil Ltda 
Ingresso: Gratuito

Funcionários bem treinados e preparados para oferecer o melhor atendimento
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Palace Hotel

C afé da m anhã com pleto  
E stacionam ento coberto www.sjpalacehotel.com

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

Kiia Pedro Natálio Loren/etti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.sjpalacehotel.com
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Exporquídea surpreende com 
beleza das flores
Clube de Amigos Orquidófilos de Lençóis Paulista participou da 
exposição e apresentou as principais espécies de orquídeas

Eld er Ibanhez

A orquídea é um dos 
presentes mais requisitados 
quando o objetivo é agradar 
uma pessoa especial.

Sào plantas que pos
suem uma característica 
bastante marcante: flores 
belíssimas e cores variadas.

No último final de se
mana, Lençóis Paulista teve 
0 privilégio de sediar a 12* 
Exporquídea, evento que 
contou com a exposição de 
aproximadamente 1178 vasos.

O vice-presidente do 
Clube de Amigos Orqui
dófilos de Lençóis Paulista 
(CAOLP), Eugênio Galli, 
explicou como foi partici
par da iniciativa. “É um pra
zer realizar a exposição jun
to com a Expovelha. Este 
ano 0 tempo seco dificultou 
um pouco o cultivo, mas o 
grande negócio da orqui- 
dofilia é alcançar um bom 
número de vasos mesmo 
diante das dificuldades'’.

Eugênio lembra que 
começou a cultivar orquíde
as depois de casado. ‘‘Atra
vés da minha esposa, tive 
os primeiros contatos com o 
cultivo de orquídeas. Acabei 
me encantando e hoje tenho 
mais de 4000 vasos", revela.

Ele também conta que 
foi convidado a participar do 
CAOLP e, desde então, ex
posições e reuniões viraram 
rotina em sua vida. “Temos 
reuniões uma vez por mês. 
Somos bem organizados e

todos possuem uma função. 
Nos bastidores, a amizade 
é 0 grande diferencial, pois 
buscamos trocar informa
ções e experiências sem fa
natismo", diz Galli.

Além das exposições, o 
grupo ainda participa de com
petições em várias cidades da 
região, sempre com o intuito 
de representar Lençóis.

Amor e cultívo

Eugênio Galli admite 
que a diversificação da flor 
é o que realmente chama a 
atenção em uma orquídea.

Porém, o interesse bo
tânico muitas vezes move 
a paixão de diversos cul
tivadores. “Tem orquídeas 
que a gente se diverte só de 
ver soltar a raiz e as folhas. 
Muitas vezes a flor acaba 
não tendo tanta graça como 
a beleza da planta em si”.

Segundo o vice- presi
dente do CAOLP, o sucesso 
no cultivo da orquídea está 
diretam ente relacionado 
ao tipo de ambiente de seu 
habitat natural. “É necessá
rio produzir um ambiente 
favorável para cultivar as 
espécies de orquídeas. A 
Cymbidium, por exemplo, 
é encontrada no Himalaia 
e tem algumas peculiarida
des. De dia ela resiste a um 
calor de 40 graus e a noite 
a temperatura cai para 15 
graus, ou seja, dentro de casa 
é difícil manter o choque 
térmico natural da região 
onde ela é encontrada”.

Coluna da 
Transparência

.]

Acompanh* aqui como cada um doa órgioa
públicos gasta o sou dinhalro.

A Prefeitura torna pública a abertura da li
citação para aquisição de m óveis confec
cionados sob m edida para a UPA, confor
me quantidades e especificações constantes 
no edital. A sessão de pregão será realiza
da às 14h do dia 4 de novem bro de 2014.
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A inda segundo a P re fe itu ra  de L ençóis, 
tam bém  foi aberta  lic itação  para aq u is i
ção de e le tro  e m o b iliá rio  para a UPA, 
confo rm e e sp e c if ic a ç õ e s  e q u an tid ad es  
constantes no edital. O pregão será re a li
zado às 14h do dia 30 de outubro de 2014.
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Para Eugênio, orquí
deas são espécies de plan
tas bastante sensíveis e que 
sentem o ambiente a sua 
volta, fator que influencia 
m uito 0 cultivo. “M atei 
muitas plantas quando não 
tinha conhecimento. Vento, 
sol e outros fatores podem 
ser prejudiciais dependen
do da espécie. O ideal é 
participar de um clube para 
tirar dúvidas e receber in
formações”, acrescenta.

“Cultivar orquídeas é 
viver experiências inesque
cíveis. Uma senhora de 86 
anos me procurou na expo
sição deste ano para comprar 
mudas de Cattleya. Tentei 
explicar que a espécie só dá 
flor após cinco anos e ela 
me disse com um sorriso no 
rosto que seria perfeito, pois 
teria cinco anos de ocupação, 
preocupação e cuidados com

»*•

Desfile reúne mais de mil pessoas
Da redação

g  w  

8 atu Botucatu

U
r>Na noite do último 

sábado, 18, mais de mil J" 
pessoas prestigiaram  o 
desfile de moda “Botucatu 
Fashion Day”, promovido |  
pelo Shopping Botucatu. |

O evento contou f  
com a participação de 20 « 
modelos e do ator da Rede 
Globo, Jonatas Faro.

Os modelos desfila
ram com 45 looks de 23 
lojas do Shopping. A produ
ção de maquiagem e cabe
los ficou a caigo do Instituto 
Embelleze Botucatu.

Segundo o gerente 
de Marketing do Shopping 
Botucatu, Durval Cassetta- 
ri, o evento foi um sucesso 
e superou todas as expec
tativas. “Muita gente veio 
conferir esta novidade que 
trouxemos para a cidade. 
Nosso garoto-propaganda 
do Shopping, Jonatas Faro, 
foi extremamente gentil 
com os fãs e tirou fotos 
com todos”, comentou.

O ator Jonatas Faro 
fez questão de falar aos 
leitores do NotíciaS de 
Lençóis. “Foi muito bom 
participar do desfile e rece
ber o carinho do público, 
uma energia ótima. Não 
conhecia a cidade ainda, 
mas minha mãe cresceu
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Jonatas falou com exclusividade para o 
JNL e apresentou seu mais novo trabalho

em Botucatu e passou parte 
de sua adolescência aqui, 
então, está sendo incrível a 
experiência”, revela.

Ele também aprovei
tou para falar de seu mais 
novo projeto; um contrato 
assinado com a gravadora 
Sony Music. “Vou lançar 
no começo de novembro 
um EP com três músicas, 
todas composições minhas.
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T

Estou muito feliz e ansioso 
para ver nascer um projeto 
que venho aguardando faz 
tempo”, diz o cantor.

Para a galera que 
lê 0 Notícias de Lençóis, 
quero dizer que apesar 
de não conhecer a cida
de ainda, espero ter essa 
oportunidade e agradeço o 
carinho de vocês sempre”, 
conclui Jonatas.

Programa auxilia regularização de casas
Da redação

O processo de regula
rização do Conjunto Habita
cional Lençóis Paulista A2 
eA3, localizado na Avenida 
Carlos Drummond de An
drade (Cecap) foi aprova
do pelo Programa Cidade 
Legal. A informação foi 
confirmada pelo Escritório 
Regional CDHU de Bauru.

O Programa Cidade 
Legal foi instituído pela Se
cretaria de Estado da Habita
ção para auxiliar os municí
pios nos programas e ações 
de regularização de núcleos 
habitacionais (loteamentos, 
conjuntos habitacionais e 
outros núcleos irregulares 
ou clandestinos) fornecendo 
orientação e apoio técnico.

Lençóis Paulista ade
riu ao programa em 2009,

visando a regularização das 
77 unidades habitacionais 
construídas pelo sistema de 
mutirão. Com a regulariza
ção, o conjunto habitacional 
já está registrado no cartório.

Um agente da Direto
ria de Assistência e Promo
ção Social está incumbindo 
de entrar em contato com 
todos os mutuários para 
orientá-los sobre os novos 
procedimentos.

a planta. Foi um tapa na cara 
que me fez ver que o amor 
pelo cultivo é o mais impor
tante”, conta Galli.

Ele termina deixan
do seu recado: “Participem 
do clube. Nossas reuniões 
são abertas e acontecem no 
Recinto da Facilpa, próxi
mo ao palco. Todos podem 
preencher um cadastro para 
fazer parte do CAOLP e es
tar sempre por dentro dos 
eventos e informações. Ven
do um menino, estudante do 
primeiro colegial, que sem
pre vinha nos visitar, percebi 
que até os jovens gostam do 
cultivo de orquídeas. Sem 
dúvidas é um vício bom”.

Mais informações so
bre o horário e dia das reu
niões do CAOLP podem ser 
obtidas através dos telefones: 
(14) 99694-6004 (Galli) ou 
(14) 99792-8868 (Alex).

De acordo com o processo TC-000281/026/13, 
cujo assunto trata das contas anuais - exercí
cio 2013 - da Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, foi solicitado a prestação de contas 
do responsável, no prazo de 15 dias, para apre
sentação das alegações pertinentes ao caso.

A Prefeitura informa que a licitação que teve por 
objeto a contratação de empresa especializada para 
realização dos serviços de controle de acesso do 
prédio do CREAS, sagrou-se campeã a empresa 
JORGE LUIZ DE SOUZA PORTARIAS LTDA 
ME, que ofertou o valor global de R$ 24.336,00.

Já a empresa vencedora da licitação para o registro 
de preços para a execução de serviços de aplicação 
de herbicida com equipamento tracionado por tra
tor, pelo período de doze meses, foi a GIOVANl B. 
CAVASSUTTI - ME, que ofertou o valor unitário 
de R$ 87,00, por hora para execução do serviço.

O

A s in form ações acim a foram  obtidas d o s atos o ficia is do  
D iário  O ficial do Estado, Portais Transparência dc  

Prefeitura, Câm ara, SA A E, IPREM  e CMFP.

Social Bauru Fashion Day é sucesso
Eider Ibanhez

Na semana passada, 
ocorreu em Bauru, no espaço 
Roccaporena, o Social Bau
ru Fashion Day, evento de 
moda que reuniu as melhores 
grifes da cidade.

Após o sucesso da pri
meira edição em 2013, mais 
uma vez o público pode pres
tigiar um mega desfile com a 
presença de personalidades 
como Adriane Santana, da 
banda Move Over, o jogador 
Ricardo Fischer, do Pascho- 
alotto/Bauru Basquete, e a 
blogueira Marina íris.

As lojas Carmen Ste- 
ffens, Hope, Carmelina, Uni
verso Fitness, Chica Brasil 
e Canal apresentaram suas 
novas coleções, além dos 
stands da J. Argo e Uva Ver
de, montados especialmente 
para o evento.

O desfile também con
tou com 0 bar da Flairs e uma 
cabine de fotos FunPics que 
chamou a atenção de todos.

O empresário e idea- 
lizador do evento, Vinicius 
Fernandes, falou ao Notícias 
de Lençóis sobre o trabalho 
realizado. “Foi tudo exata
mente como planejamos e a 
sensação que tive é que todos 
gostaram. (Jueremos evoluir
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Diversos looks foram apresentados no 
espaço Roccaporena durante o desfile

ainda mais e melhorar nossa 
estrutura para o ano que vem 
estender o evento para dois 
dias ou quem sabe até uma 
semana. Fico feliz com a 
visita que tivemos de várias 
pessoas da região e com o 
resultado final”, afirma.

Já a responsável pela 
organização do desfile, 
Carlla Luongo, explicou 
como foram os preparativos 
para o SBFD 2014. “Foram 
quatro meses de muito tra
balho para chegar ao resul
tado que o público teve a

Vinicius Fernandes agradeceu o carinho 
do público que lotou o evento

I )

oportunidade de presenciar. 
Negociamos desde a escolha 
das modelos, looks e sapatos 
até o material da passarela e 
estrutura”, revela.

Ela ressalta que por se 
tratar de um evento social, 
cujo slogan é “Já Fez Seu 
Social Hoje?”, trazer perso
nalidades da cidade deixou 
tudo ainda mais glamoro- 
so. “Temos que fortalecer o 
mercado da moda de Bauru e 
região promovendo eventos 
como este. Um dos nossos 
objetivos para os próximos 
anos é produzir uma semana 
inteira de desfiles. Várias 

I pessoas de Lençóis Paulis- 
I  ta estiveram presentes no 
 ̂ SBFD e quem sabe um dia 
não produzimos um evento 
com as grites lençoenses”.

Carlla finalizou dei
xando uma dica de moda: 
“Procure explorar as es
tampas e 0 laranja, que é 
a cor da vez. Não acredito 
muito em tendência. Cada 
um deve escolher aquele 
look que lhe caia melhor”.

Quem quiser conferir 
os bastidores e toda a cober
tura da segunda edição do 
Social Bauru Fashion Day, 
basta acessar o site: www.
socialbauru.com.br.
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SAUDE
Isabel conta sua luta contra o câncer de mama
Em lembrança da Campanha Outubro Rosa, Isabel Geglio Baraldi abriu seu coração e falou sobre suas experiências mais marcantes

Elder Ibanhez

Durante todo o mês de 
outubro, milhares de pessoas 
se mobilizam para aderir ao 
movimento da luta contra o 
câncer de mama.

São homens e mulhe
res que vestem a camisa 
para conscientizar a popu
lação sobre a necessidade 
do autoexame e da impor
tância do diagnóstico pre
coce da doença.

Diante desta causa tão 
nobre, a dona de casa, Isabel 
do Socorro Geglio Baraldi, 
46, falou ao Notícias de Len
çóis sobre sua experiência 
após descobrir que estava 
com câncer de mama.

Isabel teve o diagnós
tico positivo aos 44 anos, 
depois de realizar o auto 
exame. “Sempre m anti
ve meus exames em dia. 
Quando senti um nódulo na

mama esquerda, imediata
mente agendei uma consulta 
no posto de saúde. Fiz o 
exame clínico, no mutirão 
que 0 Grupo "Amigas do 
Peito" realiza em parceria 
com os profissionais da 
área, dentro da Campanha 
Outubro Rosa. Tive a bên
ção de encontrar a doença 
em estágio inicial. Por isso, 
oriento todas as mulheres 
que participem do mutirão".

Eia acredita que ao 
descobrir a doença, algumas 
escolhas precisam ser feitas. 
“No começo foi desespera- 
dor, chorei muito. Porém, 
tinha duas opções: continuar 
chorando e lamentando ou 
ser forte e enfrentar o pro
blema. Escolhi a segunda 
opção e venci com a ajuda 
do Senhor e dos amigos e 
familiares”, ressalta.

Batalhadora, Isabel 
buscou forças para superar 
0 tratamento. “Nunca tive

g

Isabel recebeu bastante amor da 
família para enfrentar o tratamento

a informação de casos de 
câncer de mama na minha 
família. Durante as sessões 
de quimioterapia, presen
ciava crianças fazendo o 
mesmo tratamento. Pensa
va comigo: se é difícil para 
um adulto, imagina para 
elas. O que me confortava 
era saber que Deus sempre 
tem um propósito na vida 
de cada um”, revela.

Vivendo e revivendo

A retirada da mama 
pode ser uma situação de- 
sesperadora para mulheres 
que são diagnosticadas com 
câncer, mas no caso de Isabel 
Baraldi, foi apenas um deta
lhe que fazia parte do trata
mento. “A queda dos cabelos 
e a retirada da mama não me 
abalou em nada. Minha vida 
era mais importante”.

“Meu filho raspou o 
cabelo para me apoiar e sou 
muito grata a toda equipe de 
profissionais que participa
ram e participam da Campa
nha Outubro Rosa. Através 
da campanha, muitos casos 
são diagnosticados”, acres
centa a dona de casa.

Curada da doença, 
Isabel agora faz questão 
de compartilhar sua vitó
ria através das experiências 
que teve a oportunidade de 
viver. “Alguns dias após a 
descoberta da doença, fui 
ao supermercado e uma das 
funcionarias que habitual
mente converso perguntou 
0 motivo de eu estar triste. 
Contei minha história e disse 
para ela que eu não podia 
morrer, pois precisava criar 
meus filhos. Chorava muito. 
Sem perceber, ao lado do

caixa onde eu estava, tinha 
outra funcionária, ouvindo e 
observando a conversa. Per
cebí que ela ficou comovida 
e depois de alguns dias fi- 
|uei sabendo que essa outra 
'uncionaria estava grávida 
e naquele dia que relatei 
minha história, ela havia 
tentado suicídio e ia tentar 
novamente, por causa de 
uma gravidez indesejada. 
No momento que ela ou
viu minha história, foi até 
0 banheiro do supermer
cado, ajoelhou-se e pediu 
perdão para Deus. Dian
te da doença não somos 
nem onipotentes e nem 
impotentes. Que tenhamos 
fé, força e coragem para 
encarar tudo com alegria. 
Leiam Salmos 91. Aprendi 
a agradecer a Deus por 
todas as coisas”, finaliza.

Seu filho também chegou a raspar o cabelo em 
apoio; ela se tornou um exemplo de f é  e coragem

Saúde amplia coleta de Papanicolau
Da redação

Para melhor atender 
a população, entre os me
ses de outubro e dezembro, 
a Diretoria de Saúde am
plia a coleta do exame de 
Papanicolau nas unidades 
no período noturno.

Até o final do ano, 
quem desejar pode procu
rar o posto de saúde mais 
próximo ou o RAIS Mu
lher, às quartas e quinta- 
feiras, entre 16h e 20h, a 
partir do dia 15 de outubro. 
Não é necessário fazer o 
agendamento prévio.

A coleta de Papani
colau - realizada no perío
do noturno para atender às 
trabalhadoras - foi instituída 
pela Diretoria de Saúde a 
partir de 2013.

Durante os meses de 
agosto e setembro, o ser
viço foi suspenso algumas 
semanas porque o sistema 
de registro de dados passou 
por alteração.

“Acompanhamos as 
ações do Outubro Rosa para 
dar início a esta campanha 
e aproveitamos para cons
cientizar sobre uma doença 
tão grave quanto o câncer 
de mama, que é o câncer de

colo de útero, responsável 
pela morte de milhares de 
mulheres em todo o mun
do”, explica o diretor de 
Saúde, Márcio Caneppele 
Santarém.

O Papanicolau é o 
exame preventivo do câncer 
do colo de útero. E a princi
pal estratégia para detectar 
lesões precocemente e fa
zer 0 diagnóstico da doença 
bem no início, antes que a 
mulher tenha sintomas.

Ele é indicado para 
as mulheres que já inicia
ram a vida sexual, princi
palmente na faixa etária 
entre 25 e 59 anos.

CULTURA
4 4 A Peça do Casamento” é atração em Bauru
Atores bem humorados encenam uma instigante comédia dramática sob direção de Pedro Brício e produção da Primeira Página

Elder ibanhez

E scrita  em 1987, 
pelo mais célebre drama
turgo norte-americano vivo, 
Edward Albee, “A Peça do 
Casamento” foi considerada 
pelo jornal O Globo como 
um dos melhores espetácu
los de 2012.

Sob direção de Pedro 
Brício, esta é a primeira 
m ontagem  do tex to  no 
Brasil.

Guida Vianna e Dudu 
Sandroni interpretam Gillian 
e Jack, casados há 30 anos.

No momento que o 
marido avisa à mulher que 
a está abandonando, o que se 
segue é um duelo conjugal,

em que velhas feridas são 
reabertas, embora a disputa 
seja, sobretudo, intelectual, 
com muito humor e ironia.

Albee sugere que o 
casamento é uma zona de 
guerra, em que não há ven
cedores, mas combatentes 
mutuamente esgotados.

Sinopse

Em certa tarde, Jack 
chega mais cedo do trabalho 
e surpreende Gillian com a 
notícia de que vai deixá-la.

Ela quase não respon
de, pois está imersa na leitu
ra de seu diário, que escreve 
há 30 anos.

Como Gillian não re
age da forma esperada por

Peça retrata um duelo conjugal
com humor e ironia

Jack, inicia-se ali um duelo 
ferino que se mantém até o 
inesperado final.

Albee situa uma peça 
dentro da peça, para comen
tar a teatralidade do jogo 
do casamento e acentuar 
o fato de que o espectador 
está assistindo à história, 
aos dramas e às idiossin
crasias de um casal.

“A Peça do Casamen
to” tem tradução de Marcos 
Ribas de Faria, cenário de 
Aurora dos Campos, figu
rino de Rita Murtinho, de
senho de luz de Tomás Ri
bas, trilha sonora de Lucas 
Marcier e Fabiano Krieger 
e direção de produção de 
Maria Siman - Primeira Pá
gina Produções Culturais.

Serviço

A Peça do Casamento 
Data; 26 de outubro 
Domingo 
Sessão; 19h 
Local; Teatro Bela Vista 
(Colégiò São Francisco) 
Gênero: Comédia 
dramática
Classificação: 12 anos 
Ingressos:
R$ 10,00 (meia)
R$ 20,00 (inteira)

Pontos de Venda: My
Gloss Acessórios (Piso 
Térreo do Bauru Shop
ping) e Roth Store (Av. 
Getúlio Vargas, 5-9)

Circuito "Riso com Farofa" realiza temporada em Macatuba
Da redação

O circuito de comé
dia “Riso com Farofa” , 
visitado por mais de cin
quentas cidades da região, 
volta à cidade de Macatuba 
amanhã, 25, após um longo 
período sem apresentações 
no município.

Precursor do Stand- 
Up Comedy no Centro- 
Oeste Paulista, o evento 
será realizado no Teatro 
Municipal a partir das 21 h.

N esta edição, as 
apresentações ficam,por 
conta dos humoristas Atila 
Shinhe, destaque nos pro
gramas Tudo é Possível 
(Record) e Altas Horas 
(Globo), e Thiago Carva
lho, comediante que recen

temente se apresentou no 
Domingo Legal (SBT).

Atila Shinhe, 24, é na
tural de São Paulo e formado 
em Rádio e TV pela Univer
sidade Anhembi Morumbi.

Com 15 anos, ele 
começou a escrever seus 
próprios textos, baseados 
em experiências de vida, e 
aos 19 anos subiu ao palco 
mostrando seu talento com 
textos que agradam diferen
tes tipos de público.

Já Thiago Carvalho 
ingressou na comédia em 
2009. Também natural de 
São Paulo, ele aborda em 
seus textos, particularida
des da família, ínfancia e até 
problemas enfrentados com 
a falta de beleza, extraindo 
detalhes minimalistas do 
cotidiano e trazendo identi

ficação com a platéia.
Além das atrações 

principais, o elenco do “Riso 
com Farofa” contará com um 
convidado especial e prome
te muitas surpresas.

Os convites são limi
tados e estão à venda por R$ 
10,00 na Loc Look, Escola 
Coxa e Speed Form.

“Riso com Farofa” 
é um circuito de comédia 
Stand-Up fundado por Mar- 
cus Cirillo e Caio Morelli.

O projeto é um dos 
poucos grupos do gênero no 
interior de São Paulo e já pas
sou por mais de trinta cidades 
do Centro-Oeste Paulista, in
cluindo uma apresentação em 
Três Lagoas (MS).

No ano de 2012, ele 
ganhou o Prêmio do Empre- 
endedorismo e recebeu diver

sos comediantes como: Fabio 
Rabin (Pânico na TV), Victor 
Sarro (Programa da Fátima), 
Thiago Carmona (Sucesso 
no CEM em 2012), Fabiano

Cambota (Banda Pedra Leti- 
cia), Rogério Vilela (Mundo 
Canibal), entre outros.

A principal intenção 
do “Riso com Farofa” é res

gatar a essência do teatro 
e do Stand-Up, além de 
proporcionar um espetá
culo de qualidade com um 
preço acessível.



CLASSIFICADOS
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-

• A • %riencia)
Garçom -  2 vagas (dispo
nibilidade de horário) 
Garçonete
Instalador de antenas 
de tv
Instalador de equipa
mentos de comunicação 
(cnh a/b)
Unha 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 / molejeiro 
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/ 
argônio)
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)

Desta vez a Porto Seguro leva para Uberaba as atividades do 
Programa Transportador Consciente. Caminhoneiros e outros 
motoristas poderão fazer testes de glicemía e visão, medir a 
pressão, fazer ginástica laborai e ganhar brindes. Ação será 
no próximo dia 28

Uberaba terá dia de cuidados com a saúde do caminhoneiro

A Porto Seguro, por meio da Regional Uberlândia, pro
move em Uberaba na próxima terça, 28 de outubro, um dia 
de atividades voltadas à qualidade de vida de caminhoneiros 
e demais profissionais.

O evento será no Posto Onquentão (Av. Filomena Car- 
tafina, 22.031), das 9h às 17h, e oferecerá gratuitamente testes 
de glicemia, visão e pressão, além de sessões de ginástica 
laborai e brindes.

As atividades fazem parte do Programa Transportador 
Consciente, benehcio disponível nos seguros de transportes 
da Porto Seguro.

As ações são realizadas em empresas seguradas da 
carteira de transportes e estão direcionadas nas seguintes 
frentes: cuidados com a saúde do caminhoneiro, orientação 
sobre como evitar situações de perigo nas estradas e serviços 
de revisão veicular para os caminhões.

O Transportador Consciente também participa de 
eventos abertos ao público ao longo do ano, como o que será 
realizado em Uberaba.

Para Rose Matos, gerente de Transportes da Porto Seguro, 
a iniciativa é importante porque proporciona aos motoristas a 
oportunidade de cuidar de sua qualidade de vida, mesmo em 
meio às intensas jornadas de trabalho. “Os eventos incentivam 
essa pausa, que é tão necessária. Se as ações levarem os par
ticipantes a terem mais atenção com a própria saúde no dia a 
dia, já teremos atingido os resultados esperados", comenta.

Serviço

Transportador Consciente em Uberaba 
Data: 28 de outubro (terça-feira)
Local: Posto Onquentão - Av. Filomena Cartafina, 22.031 - 
Uberaba (MG)
Horário: das9hàs 17h
Serviços gratuitos: testes de glicemia, pressão e visão, ginástica 
laborai e entrega de brindes

Seguros para todas as operações de transportes

A Porto Seguro possui produtos para empresas transpor
tadoras e proprietárias de carga (chamadas de embarcadoras).

Há seguros para operações de transporte tanto nacio
nais quanto internacionais, além de um produto com processo 
de contratação facilitado para pequenas e médias empresas.

Todas as Informações sobre coberturas, serviços e be
nefícios do Porto Seguro Transportes podem ser consultadas 
no site www.portoleguro.com.br/traniportes.
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VENDE-SE

CARROS/MOTOS

S IO 2.5 Cab Dupla 
19V9 • diesel azul 
(14) 3264-3053

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

Palio ex 98 • R$3.000.00 
De entrada * 46 parce
las fixas de RS367.50 
com tranferencia griüs 
(14) 3264-1613

Case no Açaf I, 3 dorm,
sala, coz, e wc, murado, 

portão correr

Xsara picasio glx 1.6 
2010 Preta entr. RS 
8.000,00 -f 48X RS 
839,00 • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

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

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.bf
Psicoterapla Individual Ttrapla da casal Orlantaçlo da Pais

e

Convênios: Gruno LWART / Funerária Panico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Tel: (14) 99889-8006 ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nos termos dos artigos 16 e 17 do Estatuto da APAE de Lençóis paulista, ficam convocados os 
associados desta Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lençóis Paulista, quites com suas 
obrigações financeiras, para a Assembléia Geral Ordinária a se realizar na sede da mesma. Rua 28 de 
Abril, 1295, Jardim Ubírama, Lençóis Paulista, em primeira convocação às 19 h 30m, do dia 20 de 
novembro de 2014, com a presença da maioria dos sócios aptos a votar, e, em segunda convocação, 
as 20h, com qualquer número de sócios, não sendo inferior a um terço.

Da ordem do dia constarão:

1- Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva 
no triênio 2012 a 2014.

2- Eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal, para o Triênio 2015 a 2017.

3- Verificação da qualificação e proclamação dos membros do Conselho Consultivo, na forma 
estabelecida do Estatuto.

As chapas deverão ser protocoladas na Secretaria da Escola, até 20(vinte) dias antes da eleição, 
indicando os nomes e os cargos respectivos na Diretoria Executiva, no Conselho Administrativo e no 
Conselho Fiscal.

Lençóis Paulista,
Sonia Aparecida Martins Bento de Oliveira

Presidente

Locaçao
Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Oaiane

Tel: (14) 99759-8094 
99714-1122

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 cômodos ou 

kit para alugar direto com o dono 

Falar com Gracíeie

Tel: (14) 99769-1093

Construção
ísamixtrading(§yahoo.com.br

SERVIÇOS

Manicure c pedicurc 
Ehana Atende À domí 
cllio Contato pelo tele 

fone (14) 99887-7272

Serv)(u de limpeza 
pan  escntóno ou lo
cais comerciais. Te
lefone para contato: 
(14)3264-1869 ou(14) 
99677-6859

Yoga
Meditação 
Lian Gong

.  N

Professor

Marc 
Ven

u l í t »

14 . 3263-1676 
14 . 9134-7329

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

marcos.vencjitti@yahoo.com.br

I

http://www.portoleguro.com.br/traniportes
http://www.saletecortez.com.bf
mailto:marcos.vencjitti@yahoo.com.br
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Guardiões da Galáxia 2: Grupo coutará com
novos intcsraiitcs na sc(|uciicia

James Gunn, que conta ter passado o dia do lançamento 
de Guardiões da Galáxia trabalhando na sequência do 
filme, falou à Variety sobre a continuação. "Estava tão 
empolgado e finalmente podia largar o primeiro e começar 
0 segundo", explicou o diretor/roteirista sobre a pressa 
em partir para o novo filme. "Sempre vi isso como um 
universo, não apenas uma história". Sem entrar em de
talhes, Gunn confirmou que os cinco protagonistas - Star 
Lord, Drax, Gamora, Groot e Rocket - retornarão e que 
novos personagens vão se juntar ao time. Guardiões da 
Galáxia 2 chegará aos cinemas em 28 de julho de 2017.

/
Paul McCartney anunciou um show no Rio de 
Janeiro, no dia 12 de novembro, no HSBC Arena. 
O cantor já havia confirmado apresentações em 
Vitória (Estádio Kléber Andrade), no dia 23, em 
Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha) e dia 
25, em São Paulo (Allianz Parque). Os ingressos 
para o show do Rio de Janeiro já começaram  
a ser vendidos no site Tudus. O ex-beat!e já 
se apresentou no Brasil 15 vezes, sendo essa 
a primeira visita do artista a Vitória e Brasília.

Banksy c preso c sua identidade
é revelada, mas é mentira

4

. V

0  grafiteiro britânico Banksy foi preso em Londres e sua 
identidade revelada, só que não. O “hoax" (algo como 
"pegadinha do Mallandro") se espalhou pela Internet, 
nesta segunda-feira (20), e chegou ao trending topies 
britânico do Twitter, mas é mentira e dessas e uma 
mentira contada pela segunda vez. Um hoax semelhante 
ocorreu em 2013. De acordo com a notícia que (ainda) 
corre solta, em sites como National Report, o grafiteiro 
de identidade desconhecida mais conhecido das redes 
sociais (quem nunca compartilhou uma imagem de 
Banksy, hein?) seria Paul Horner, um artista de 35 anos 
nascido em Llverpool. No entanto, não é verdade.

Ü l e f í e a M a  d a  S e m a n a

"Adiar uma coisa fácil é torná-la difícil; adiar algo difícil
é torná-lo impossível"
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fonte: http://rachaeuca.com.br/8

HORIZONTAIS

I. Órgão de reprodução sexuada das plantas. (4) 
4. Que é da opinião de todos; relativo a todos, 
(piurai) (8)
8. Esticar, estender, alongar (8)
9. __querido; pessoa importante na sua vida. (4)
10. Peça de cortiça usada para tapar garrafas. (5)
I I .  Dar como oferta; oferecer. (7)
13. Pessoa, em Ingiés. (6)
15. Cavidade entre o braço e o ombro, (plural) (6) 
17. Encanador, em ingiês. (7)
19. O que há de melhor; minoria poderosa. (5)
22. Frutos da videira. (4)
23. Exercício do magistério. (8)
24. Dispersa; difundida; solta, (piurai) (8)
25. Seven, em português. (4)

VERTICAIS

2. Frouxo; relaxado; gasto. (5)
3. Esposas do Rei. (7)
4. Normaimente pintada com esmaite pelas 
mulheres. (4)
5. Causar atrofia. (8)
6. Projetar; planejar; criar uma Idéia. (5)
7. Via de transporte terrestre. (7)
12. Que tem ondas. (8)
14. Relativo aos eslavos, (feminino, plural) (7) 
16. Ilhas, em inglês. (7)
18. Dar n a___: ter o mesmo resultado. (5)
20. Girar, torcer, em inglês. (5)
21. Habitações Indígenas. (4)
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ENTRETENIMENTO
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Aries W ^ Leão
de 21/03 a 20/04 I 22/07 a 22/08

Hoje temos a Lua Nova que 
ocorre no setor de transforma
ções emocionais dos arianos. 
Momento muito importante 
para você olhar mais sobre o 
que precisa ser modificado e 
eliminado. Questões financei
ras, sexualidade e emoções 
são temas muito Importantes 
agora.

É hora de cu idar mais de 
questões íntimas, privadas 
e fam iliares. Hoje tem os a 
Lua Nova que ocorre no se
tor dom éstico e emocional 
dos leoninos. Uma fase in- 
trospectiva e de profundas 
transformações internas.

de 24/10 a 31/10

Sagitário 
J f  de 22/11 a 21/12
Muito a ser refletido e elimi
nado nesse momento, sagi- 
tariano. Uma fase oportuna 
para se Interiorizar e para 
perceber a consequência de 
suas atitudes. Momento de 
limpeza, de cura, e de trans
formação interior.

Touro
de 21/04 a 20/05

Uma nova etapa começa a se 
desenvolver nos relaciona
mentos taurinos. Temos hoje 
0 ingresso no seu planeta 
regente Vênus no signo de 
energia oposta. M omento  
em que você deve olhar com 
mais profundidade para as 
suas parcerias e relações.

Virgem
23/08 a 22/09 |

Novos estudos, Interesses e 
conhecimentos estão enfati
zados. É hora de aprofundar 
os seus interesses e a sua 
maneira de se comunicar e 
expressar. Importantes ques
tões emocionais e mudanças | 
envolvendo pessoas próximas 
a você.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

importantes questões que 
envolvem  grupos, amigos 
e realizações profissionais. 
Uma fase de im portantes 
transform ações ligadas as 
amizades e grupos com quem 
você convive. Momento de 
olhar para o futuro tendo 
aprendido com as lições do 
passado.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Aspectos ligados a saúde, a 
qualidade de vida e ao traba
lho estão enfatizados. Hoje 
temos a fase lunar nova que 
indica novas intenções e ati
tudes geminiano, Momento 
oportuno para cuidar mais da 
saúde e para mudar hábitos 
arraigados.

Libra
de 23/09 a 22/10

Fortes demandas relaciona
das às finanças e as emoções, 
libriano. Momento importan
te para perceber a necessida
de de lapidar seus talentos 
e habilidades. Forte energia 
relacionada a uma mudança 
de valores e de prioridades.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Início de uma nova etapa 
na carreira dos aquarianos. 
Poder de realizar propósitos, 
força de vontade e ambições. 
Importância de estar envol
vido apaixonadamente com 
0 que você faz.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Uma nova etapa começa a 
se desenvolver na vida afe
tiva dos cancerlanos. Novas 
energias re lacio n ad as ao 
amor, aos sentim entos e a 
sexualidade. Forte energia 
emocional e criativa marca 
0 atual momento.

^  Escorpião 
^ i ^ d e  23/10 a 21/11
Hoje temos a Lua Nova e o 
ingresso de Vênus em seu sig
no. Momento multo especial 
que marca o início de uma 
nova etapa aos escorpianos. 
Ênfase nas emoções, na cons
cientização e em profundas 
transformações pessoais.

Peixes
\ ^ à e  20/02 a 20/03
Espiritualidade, desenvolvi
mento de conhecimentos e 
viagens estão enfatizadas. 
Um momento oportuno para 
questionar os seus valores, 
paradigmas e crenças. Deve 
ampliar horizontes e também 
aprimorar as suas atitudes.

Pente: http://horetcepê rtuel.uei.eem.br/

Se voce gosta de musica eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/eriGoagnello

Caça Palavras

/
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fonte: http://raehacuca.com.br

SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: jornal@noticiasdelencois.com.br 

inrárin Hp  Funcionamento: de Seeunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.
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Cine Janelas na Adefilp - De 27 a 31 de o 
Meu Malvado Favorito 2 -  Sessões às 91

entrada
FRANCA

com/adefllp * twttlorcom/adofilp
vww.adefllp.org.br

Rua Pernambuco, 333 - Jd. Cruzeiro

(14) 3264-9700
Reeeivê com êntecedincle ne recepçio ou pelo telefone,

s io  52 vsges somente.
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Na semana passada, muitos eventos to- 
maram conta da região. O Notícias de Lençóis 
esteve presente em vários deles e mostra alguns 
flashes inéditos.

Na quinta-feira, 16, aconteceu em Bauru 
a segunda edição do Social Bauru Fashíon Day, 
evento que reuniu personalidades e um público 
ligado nas tendências da moda.

Já na sexta-feira, 17, foi a vez da Expovelha 
abrir espaço para a apresentação de diversos 
artistas da região.

Foram diversos shows que deixaram o 
evento ainda mais atrativo e que tomou conta 
do Recinto da Facilpa.

No sábado, um mega desfile no Shopping 
Botucatu contou com a presença vip do ator 
global, Jonatas Faro, que esbanjou muita sim
patia e beleza.
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Abner Henrique -  Cantor

m om u U o  la c im ic c u d  c  um a ,çxpçriéncia nobre 
realizar m eu prim eiro Show ao vivo na 27? Expovelha. G o s
to m ulto de seguir a vertente do pop e espero ter fu lura- 
m ente dançarm os nas m inhas apresentações. Para quem  
está seguindo o m esm o cam inho, o segredo é nâo desistir 
de sonhar, pois tudo pode se tornar realidade"

Júlia Nunes -  Cantora

Oti sempre aquele fnozinho na barnga se apresentar p.ir 
publico  ̂ muito bom ter urna oportunidade assim e ver tantos 
amigos nos prestigiando Sou grata por ter sido cunvidada para 
Expovelha neste ano e em  breve mais músicas inéditas seráo 
lançadas Espero que todos rurtam  o meu trabalho porque es
tou fazendo tudo com  muito carinho"

Florivaldo dos Santos 20.10 Jo ás A ugusto  Cruz 23.10 Edson A gnello  23.10 Flávío Rocha 23.10 Iara Batistella 26.10

iiEu leio o Notícias de Lençóis //

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
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(14) 3263-1062

wvm.noticiasdelencois.com.br
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