
A SERVIÇO  DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

www.noticiasdelencois.com.br LENÇÓIS PAULiSTA, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2014 Edição 155 - Ano 03 - R$ 1,00

•  / VVVR 2014: uma experiencia unica
Exposição traz ao público exemplares únicos e exclusivos de ônibus e caminhões antigos; veículos são considerados verdadeiras relíquias

Está chegando o grande 
dia onde os apaixonados por 
ônibus e caminhões antigos 
poderão conferir de perto os 
veículos mais incríveis do país.

É a 11 “ edição da VYR 
2014 (Viver, Ver e Rever), 
evento que acontece de 8 a 9 
de novembro, no Memorial da 
América Latina em São Paulo.

O presidente do clube 
e organizador da W R , An
tônio C. Kaio Castro, expli
cou ao Notícias de Lençóis 
como surgiu a iniciativa.
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Projeto leva 
alegria para 
crianças

M ilhares de crian
ças precisam de apoio e 
ajuda para a construção 
de um m undo m elhor.

j

E 0 caso do orfa
nato Roberto Borghi da 
Zona Norte de São Paulo.

Para proporcionar mo- 
..xcntos de alegria às crian
ças do orfanato, alunos de 
Marketing da Faculdade 
Flamingo irão realizar neste 
domingo, 2, uma grande fes
ta, a partir das 8h, com a pre
sença da nova revelação do 
tunk nacional, MC Novinho.
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'*■ Papa-Fita fo i a solução encontrada antigamente para 
transportar mais gente, antes dos ônibus articulado

i r

Cemitério estende 
horário de visitação 
no Dia de Finados (J

P á g . 0 4

vmaldo Jardim 
visita gabinete 
da prefeita

O Deputado Fede
ral Arnaldo Jardim (PPS), 
reeleito para mais quatro 
anos de mandato na Câmara 
Federal, esteve em Lençóis 
Paulista na semana passada, 
para uma visita ao gabinete 
da prefeita Bel Lorenzetti.

Jard im  ag radeceu  
o apoio que recebeu do 
e le ito rado  lençoense e 
informou que entrou em 
contato com o m inistro 
Aldo Rebelo que se com
prometeu em verificar e 
acelerar a liberação das 
parcelas faltantes de convê
nios com Lençóis Paulista.
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DJ Erico Agnello tocou um set exclusivo com o
melhor do Progressive Mouse

“Only Black” é
sucesso dc público 
em Lençóis

No último sábado, 25, 
o Sítio Fazenda Nova, lo
calizado na Rodovia Mare
chal Rondon, ficou pequeno 
com a presença de um pú
blico mais do que animado.

C entenas de pessoas se 
reuniram para curtir as apre
sentações do DJ Erico Ag
nello e Gean Migues, além 
da banda Sharp Bend, que 
levou 0 público ao delírio.

Foram  m om entos 
de pura descontração que 
contou ainda com a pre
sença vip dos humoristas 
Átila Shinhe, destaque nos 
programas Tudo é Possí
vel (Record) e Altas Horas 
(Globo), e Thiago Carva
lho, com ediante que re
centemente se apresentou 
no Domingo Legal (SBT).
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B e le za  e m  a lta  com a cabelereira
Simone Rodrigues Pág. 04

índice

Opinião

Cidades

Cidades................................ 4

Cultura

Classificados........................ 6

Entretenimento

Social....................................8

Tempo
Hoje
máxima 34^ 
mínima 19-

Sol e aumento de nuvens 
demanhã. Pancadasde 
chuva à tarde e à noite.
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Artigo

Maurílio Serafim de Oliveira

Histórias e lembranças da minha vida
Nascí no dia seis de no

vembro de 1930. Sou filho de 
Manoel Serafim e Martinha 
de Araújo Leite.

Vivi durante a infân
cia, até os seis anos, na fa
zenda do italiano Ferrucio 
Maline. Essa fazenda é na 
cabeceira do Ribeirão Claro 
que atravessa lacanga.

Eu lembro que quan
do tinha seis anos, vim pela 
primeira vez em Bauru com 
minha mãe.

Um dia fomos à casa 
da filha do Ferrucio, chamada 
Maria, casada com João Sea- 
bra, na Araújo Leite, perto da 
linha do trem.

Ela nos convidou para 
almoçar e o trem estava pas
sando. Fiquei olhando, pois 
nunca tinha visto de perto.

Fui também à Aveni
da Nações Unidas e tinha 
uma mina de água perto do 
Pautistão.

Na minha infância eu 
tocava e socava o café. No fim 
da colheita de café, eles com
pravam vinho e avisavam os 
moradores para buscar.

Também morei na fa
zenda Miguel de Castro. Fiquei 
até os oito anos. Lá tinha fogão 
a lenha e eu cortava a lenha 
para acender o fogão.

Nunca tive brinquedos, 
só uma vez que ganhei um 
carrinho de uma conhecida 
da minha mãe.

A gente fazia o brinque
do com a "cana" do milho. Fa
zíamos um tipo de cavalinho.

Minha mãe faleceu na 
fazenda Ferrucio Maline em 
1943. Eu estava com 13 anos.

Passei a viver com meu 
pai, minha irmã Irene e meus 
irmãos Mário e Milton.

Como meu pai ficou 
viúvo, se casou novamente. 
Então, fui morar com minha 
irmã na fazenda Papagaio.

Em 1953 consegui um 
emprego de serviço braçal na 
Antárctica. Carregava e descar
regava o caminhão.

Me lembro que quando 
vim para Bauru, a Seleção Bra
sileira de Futebol foi campeã 
da Copa de 1958.

O craque Pelé veio para 
Bauru. Ele jogou no antigo 
BAC e eu fui porta-bandeira 
do desfile que ocorreu antes 
do jogo, isso me emociona 
muito até hoje.

Trabalhei o ito  anos 
na A n tá rc tica  e gostava 
bastante de jogar fu tebo l 
com os amigos.

Depois trabalhei na 
construtora Mercadante. Tra
balhei também como servente 
de pedreiro.

Casei com Jacira em 
1964. Lembro que gostava 
muito de ir ao cinema. Minha 
esposa teve alguns problemas 
de saúde e não pode terfilhos.

Tentamos adotar uma 
criança, mas não deu certo. 
Mesmo assim pedi a Deus que 
me mandasse uma criança, 
mas ao invés de uma criança, 
fui presenteado com uma me
nina de dezesseis anos.

Cuidamos dela e fize
mos de tudo para que ela es
tudasse e se formasse. Hoje 
ela tem um ótimo emprego 
e possui um casal de filhos.

Minha mulherteve um

derrame e veio a falecer em 
1992. Eu também tive um der
rame e, como não posso ficar 
sozinho, vim morar no Lar dos 
Desamparados de Agudos.

Gosto de tocar gaita e 
às vezes me apresento com os 
violeiros. A música que mais 
gosto é "As Andorinhas" do 
Trio Parada Dura.

Minha vida é pelo bem. 
Já fiz muito e quero fazer mui
to mais. O segredo para chegar 
à minha idade é lembrar sem
pre do que minha mãe dizia: 
"Filho, você vai ficar sem sua 
mãe um dia e sua vida vai ter 
altos e baixos, o bem e o mal. 
O bem guarda na alma e o mal 
você deixa passar". Então, o 
que quer fazer mal para mim 
minha alma não aceita.

E o que é o amor? O 
amor é a vida. A vida é uma 
fumaça. Essa fumaça sai do 
fogo e esse vira brasa, uma 
fumaça colorida.

Esse fogo tem no meu 
coração e forma uma brasa. 
Essa brasa solta uma fumaça 
colorida, que toma a vida mais 
linda e o meu desejo é que 
isso se espalhe pelo mundo.

Maurílio é aposentado

Colunista da Semana
O pedaço de pão

Glseie Aparecida Pereira da Silva é escritora e blogueira

"Olhe, menina, ande 
som ente pela calçada e 
tome cuidado ao atraves
sar as ruasl", recomendava 
a mãe, enquanto fazia café.

"E não esqueça! Não 
fale e nem aceite nada das 
mãos de pessoas que você 
não conheça!".

Lola tomou o dinhei
ro que a mãe lhe deu para 
comprar pão, tremendo de 
medo, pois era a primeira 
vez que saia de casa sozinha.

Cruzou o portão angus
tiada. Por centenas de vezes 
já tinha ido à padaria, mas 
nunca sozinha e estar só para 
ela, naquele momento, era 
um desafio muito mais com
plicado que ganhar do irmão 
no jogo de bola de gude.

Andava em passadas 
rápidas, mal prestando aten
ção no dia que se iniciava, 
tamanha era sua preocu
pação em fazer tudo certo.

V iu crianças indo  
para a escola e sabia que 
no ano seguinte seria sua 
vez e imaginou-se dentro 
daquele turbilhão de vozes, 
sorrisos e conversas.

Quando enfim  che
gou, já estava descontraí
da a ponto de pagar pelos 
pães sem que suas mãos 
tremessem, o que a encheu 
de orgulho, muito embora

tivesse gaguejado no início.
Tomou o caminho de 

volta, relaxada e mais ali
viada, sem nenhum resquí
cio de medo, quando, de 
repente, um homem que 
ela nunca tinha visto antes 
cruzou sua frente.

Era velho, de cabelos 
brancos e desarrumados; t i
nha as roupas um tanto gastas 
e sujas em algumas partes.

Sua aparência causou 
tanta desconfiança, que ela 
recuou assustada. O que ele 
queria afinal?

"Bom dia l", ele sor
riu de modo amarelo. "Por 
favor, não carece de ficar 
com medo não! Podería me 
dar um pedaço de pão? Faz 
uns dias que não consigo 
nada para comer. Estou até 
zonzo!".

Lola olhou aquele se
nhor, m altrapilho, e uma 
ponta de tristeza tom ou 
sua alma.

Como podería alguém 
não ter o que comer? Rapi
damente entregou-lhe um 
dos pães que estavam na 
sacola e viu o olhar do ho
mem lluminar-se.

"Muito obrigado! Que 
Deus lhe dê em dobro!" ex
clamou antes de sair. Quando 
chegou a casa, teve de expli
car à mãe a falta de um dos

pães e pediu desculpas por 
ter falado com um estranho.

Temia sua reação, 
mas para sua surpresa, a 
mãe sorriu com ar de satis
fação e orgulho.

"Você podia ter dado 
outro pão a ele, coitado!" 
Lola permaneceu silenciosa 
durante todo o restante do 
dia, pois tinha descoberto 
que podiam existir muitas 
pessoas com fome espalha
das pelo mundo.

Mas com o  p o d e 
ría dar pão a todos, se os 
adultos viviam dizendo que 
não podia conversar com 
estranhos?

E se não podia falar 
com as pessoas como saber se 
precisavam ou não de ajuda?

Por mais que pensas
se não conseguia entender 
todas essas coisas e não dei
xou de gravar em seu cora
ção a triste realidade que 
havia descoberto através 
daquele pedaço de pão: o 
mundo era estranho, mas os 
adultos eram muito mais!

♦Conheça melhor o trabalho 
de Gisele Aparecida Perei
ra da Silva através do Blog 
(www.gpensadora.blogs- 
pot.com.br) ou entre em 
contato pelo e-mail: gpen- 
sadora@gmall.com
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Michd Ramilho

PET SHOPS, BOUTiaUES,

SPAS, /V\ASSA61STA, aOALHERlAS

E RESTAURANTES.

VOCÊ VOTA, A SEAfre

Editorial
Quem nunca leve 

vontade de ver de perto 
ônibus e caminhões que fi
zeram parte da história da 
humanidade.

Em Londres, os fa
mosos ônibus vermelhos 
de dois andares chamam a 
atenção de diversos turistas 
que passeiam pela cidade.

No Brasil é possí
vel encontrar os famosos 
ônibus escolares amarelos, 
geralmente vistos em filmes 
norte-americanos, verdadei
ras relíquias que vieram dos 
Estados Unidos, e que hoje 
transitam em nosso país.

Um evento que acon
tece anualmente em São 
Paulo reúne diversos veí
culos pesados antigos em 
uma exposição alucinante.

Com exclusividade, o

Notícias de Lençóis conver
sou com 0 organizador da 
W R  (Viver, Ver e Rever^.

A exposição, reali
zada pelo Primeiro Clube 
do Ônibus Antigo Brasi
leiro, já  está na sua 11* 
edição e busca resgatar a 
histórias dos veículos anti
gos, mais especificamente 
de ônibus e caminhões.

Além disso, fa la 
mos sobre a realização da 
“Only B lack”, um novo 
conceito em festa que che
gou com tudo na cidade.

Com atrações como 
a Sharp Bend e o DJ len- 
çoense Erico Agnello, o 
evento proporcionou para 
centenas de jovens mo
mentos de pura emoção.

Muita música eletrô
nica tomou conta do Sítio

Fazenda Nova que ficou 
pequeno com a presença 
de tantas pessoas.

Um sucesso que de 
acordo com o organizador 
da festa irá se repetir no 
próximo ano.

Confira ainda: Ézio 
Paccola é convidado para 
o Papo no Jornal; Iniciativa 
de alunos de Marketing da 
Faculdade Flamingo traz 
alegria para orfanato; Si- 
mone Rodrigues de; di
cas para profissional que 
trabalham com a belr-*a‘ 
Cemitério irá estender 
rário de visitação no Dia de 
Finados; Juliana Lima, ^
seu primeiro DVD eni Sâi * 
Paulo; Cantora bauruensc 
trilha carreira com talento
e simpatia e muito mais. 
Boa leitura!

Brasil em FOCO Fonte: Aeêncía Brasil

ONGs tentam solucionar crise da água em São Paulo

Foi lançada hoje anteon
tem, na capitaj paulista,* a 
Aliança pela Água - asso
ciação formada por mais 
de 20 organizações não 
governamentais (ONGs) 
voltadas à defesa do meio 
ambiente, como Greenpe- 
ace, SOS Mata Atlântica,

WWF-Brasil e Rede Nos
sa São Paulo. O objetivo 
é propor sugestões para 
resolver a falta de água 
no estado de São Paulo. 
A iniciativa começou com 
um mapeamento feito de 
agosto a setembro, com a 
ajuda de 281 especialis

tas, que listaram propos
tas emergenciais e para o:. 
próximos dez anos. O le
vantamento envolveu 368 
organizações, em 60 muni
cípios atingidos pelo desa- 
bastecimento, resull do 
em 20 ações princi^j.iis, 
de curto e longo prazo.

ONU pede ajuda para evitar surto de fome na Somália

O secretário-geral da Or
ganização das Nações Uni
das (ONU), Ban Ki-moon, 
alertou nesta semana que, 
sem apoio urgente, a fome

pode voltar à Somália. “In
sisto para que os dadores 
reforcem contribuições para 
evitar mais fome na Somá
lia”, apelou Ban Ki-moon,

em conversa com jornalistas 
durante visita a Mogadíscio, 
capital somali. Há três anos, 
cerca de 250 mil pessoas 
morreram de fome no país.
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Lei Antidrogas avança no Senado
•i

1
A

0

A Comissão de Consti
tuição e Justiça (CCJ) do 
Senado aprovou na última 
quarta-feira, 29, o Proje
to de Lei Complementar 
(PLC) 37/2013, que muda

a Lei Antidrogas. Um dos 
pontos principais da pro
posta toma clara a dife
rença entre usuário e trafi
cante. Pelo texto, usuário 
é quem porta drogas em

quantidade suficiente para 
consumir por até cinco dias. 
A Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária (Anvisa) 
ficará responsável por de
finir 0 volume da droga.

i

Brasil sobe em ranking de países para negócios

O Brasil subiu três posi
ções e está em 120° lugar 
em ranking que posiciona 
os países segundo o am
biente de negócios, elabo
rado pelo Banco Mundial.

Em primeiro lugar na lista 
de 189 países está Cinga- 
pura. Publicado anualmen
te, o documento mede a fa
cilidade de fazer negócios 
em diferentes economias,

com base na regulamenta
ção envolvendo questões 
como acesso ao crédito, 
à energia elétrica, comér
cio exterior e processo 
de abertura de negócio. >y

ISnajemííSt) re a liz ^  na manhã da última quarta-feira, 29 de outubro, narcoa 
_____ Dôvos msnbms do Conselho do Idoso.
>^ba5tião Mourfo, que ocitpou o cargo de presidente por dois mandatos, sera 

s u c e d í  pelo empresário José Antonio Silva, o Neno. O Conselho é constituído por
r^taentantes da sociedade civil e poder péí»licD.

A nova diretoria ainda como vice-pi^identc Roberto José Conti, Lilian
Q fW i  Oimenez como primdrarsecrctária e Kátia Regina Policarpo como tesoureira.
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Evento reúne ônibusA

caminhões antigos em
São Paulo
"Viver, Ver e Rever, a Evolução" este ano vai atrair centenas de

M &

apaixonados por veículos antigos no Memorial da América Latina

Elder Ibanhez

Está chegando o grande 
dia onde os apaixonados por 
ônibus e caminhões antigos 
poderão conferir de perto os 
veículos mais incríveis do país.

É a 11* edição da VYR 
2014 (Viver, Ver e Rever), 
evento realizado pelo Primei
ro Clube do ônibus Antigo 
Brasileiro, de 8 a 9 de novem
bro, no Memorial da América 
Latina em São Paulo.

O presidente do clu
be e organizador da W R , 
Antônio C. Kaio Castro, 
explicou como surgiu a 
iniciativa. “A intenção era 
reunir pessoas que tinham 
paixão por veículos como 
ônibus e caminhões antigos. 
Nossa primeira exposição, 
em maio de 2004, foi um 
sucesso tão grande que pas
samos a fazer todos os anos”.

O nome 'Mver, Ver e 
Rever” se deu devido ao ob-

Cantora Sula Miranda, **Rainha 
dos Caminhoneiros**, se tornou

a madrinha da W R

dores para o evento, o pre
sidente ressalta que sempre

iDO-

iue se renova, então sempre 
uma novidade, além das

jctivo que o evento tem com 
■̂ sociedade. “É uma oportu

nidade única para quem viu, 
viveu e está podendo rever o
passado através da exposição. 
Uma viagem que traz recor
dações marcantes de tempos 
antigos”, revela Castro.

1^0 conta que viajan
do pelo exterior, visitou di
versos museus que guardam 
verdadeiras relíquias de valor 
incalculável, sempre com o 
objetivo de manter a imagem 
do passado viva no coração 
das futuras gerações.

E é através desta es-

recebe muito apoio e colai 
ração, “Muitas são as colabo
rações institucionais, porém, 
embora batamos às portas 
de possíveis patrocinadores, 
somente uma porta tem-se 
aberto para nós todos esses 
anos: a porta da Mercedes- 
Benz do Brasil Ltda”

Para os próxim os 
anos, os responsáveis pelo 
Primeiro Clube do ônibus
Antigo Brasileiro pretendem 
ampuar o número de exposi-

sêncía que a exposição de 
ônibus e caminhões antigos 
estimula à preservação de ve- 
-*']ĵ ulos que carregam história, 

azendo uma homenagem 
aos heróis que se dedicam 
para restaurar e conservar 
relíquias tão preciosas.

Apesar das dificulda
des em conseguir patrodna-

tores e veículos restaurados 
na W R , além de ajudar na 
criação de outras unidades 
do clube pelo Brasil.

Atualmente, através 
do Segundo Clube do ô n i
bus Antigo Brasileiro, tam
bém acontece a “ClassicBus” 
em Novo Hambrugo (RS).

Na W R , visitantes 
de todo o país e até mesmo 
de lugares como Europa, 
Argentina, Chile e Uruguai 
acompanham a exposição.

Um momento que se 
torna inesquecível segundo 
Kaio. “Embora muitos veí
culos estejam expostos todos 
os anos, existe um público

surpresas preparadas”.
O p re s id e n te  fez 

questão  de lem brar de 
uma das várias experiên
cias marcantes que teve du
rante a realização da W R . 
“Foi uma grande surpresa 
a presença do 'Papa-Fila’. 
Quando o proprietário no 
enviou a ficha, achei que 
ele estava equivocado, pois 
nada se sabia da existência 
de um exemplar do veícu
lo. Achei que por ele não 
ser do segmento dos trans
portes estivesse enganado. 
Quando o carro chegou foi 
uma grande suroresa, algo 
impressionante; diz.

A edição do ano passa
do contou com a participa
ção da cantora Sula Miranda, 
que foi nomeada madrinha 
aa W R . Ela é conhecida na
cionalmente como “Rainha 
dos Caminhoneiros”.

“A W R  é um suces
so graças aos expositores e 
a todos os apaixonados que 
nos prestigiam com suas pre
senças. Portanto, todos são 
bem-vindos e pedimos que

1 suas famiu:

8
í
2

venham, tragam 
e amigos”, finaliza Castro.

Serviço

W R  - Viver, Ver e Rever, 
I  a Evolução - Exposição de 
3  ônibus e Caminhões Antigos 
•S Organização; Primeiro 
I Clube do ônibus Antigo 

Brasileiro
Local: Memorial da 

I  América Latina, Barra Funda, 
São Paulo, Capital 
Data: 8 e 9 de novembro de 
2014
Horário: Sábado das 9h às 
18h - Domingo das 9h às 17h 
Patrocínio: Mercedes-Benz 
do Brasil Ltda 
Ingresso: Gratuito

CIDADES

"É preciso responsabilidade para prometer"
Nascido no dia 18 |  

de outubro de 1929, Ézio ô 
Paccola conseguiu através 
de muito trabalho se des
tacar no cenário político 
de Lençóis Paulista.

Ézio chegou a estu
dar em uma escola agrícola 
quando jovem, porém aca
bou trabalhando um bom 
tempo em uma fezenda onde 
residia com sua família.

A necessidade de 
conquistar novos objetivos, 
fez com que o então futuro 
prefeito de Lençóis fosse 
trabalhar na cidade.

W W W

Rua: R
/ • .
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Ele conta aue come-
çou a trabalhar bem cedo 
e, em meados de 1947, sua 
família adquiriu um bar 
que passou a ser chamado 
oar do Chopp”. "Era uma 

antiga sorveteria que refor
mamos. Naquele tempo o 
lucro do bar era mínimo, 
então acabamos fechando. 
No ano de 1952, eu e meu 
irmão decidimos abrir um 
depósito de bebidas”.

Ao contrário do bar, o 
depósito passou a dar lucro 
e se tornou um empreendi
mento bem sucedido.

Mesmo assim, Ézio 
acabou vendendo sua parte 
para o irmão e se envolveu 
com a política do município.

Vereador por três ve
zes consecutivas, ele se tor
nou vice-prefeito na chapa 
de Rubens Pietraróia.

r

Edo Paccola é 
aposentado e 
ex-prrfeitode 

L e n ^  Paulista

Uma vida marcada de 
objetivos

Atualmente, Ézio Pac
cola faz questão de passar o 
tempo livre ao lado de sua 
família e amigos.

Bem humorado, o ex- 
prefeito relata que seu último 
filho chamado Júnior, nasceu 

uando ele já tinha 63 anos 
e idade. “Muitos diziam que 

eu era avô do Júnior. Como 
eu sempre dei liberdade para 
as pessoas brincarem, não 
ligava. Certa vez respondi

público. Queria uma Len
çóis bem estruturada e pa- 
Wmentada. Ser prefeito é
muito mais do que ̂ enas 
sentar na cadeira. £ pre
ciso atender as pessoas, 
estar disponível e acom
panhar o que acontece nos 
bairros”, diz.

“Cheguei a entregar
mais de 3.000 casas popu-

ilalares. Fazer algo pela po
pulação é extremamente 
gratincante” ressalta Paccola.

que para ter o privilégio de
ô do meu filho, foi

Administrar com 
responsabilidade

Logo dpos, partiapou
i eleitodas eleições de 1976 e foi 

prefeito de Lençóis Paulista.
Seu mandato durou 

até o ano de 1980, com pror
rogação de mais dois anos. 
Em 1988 participou nova
mente das eleições como 
candidato a prefeitura e foi 
eleito pela segunda vez.

Permaneceu como pre
feito até o ano de 1992 e ten
tou alcançar novos patamares.

Como candidato a 
deputado, chegou a ter 
mais de 15.000 votos, po
rém não foi o suficiente 
para assumir o cargo. “Na 
época fui muito bem vo
tado. Tive 70% dos votos

parecer avo
necessário casar com uma 
mulher nova, ou seja, não 
estava em situação ruim” 

Ézio sempre manteve 
o profissionalismo acima de 
tudo. “Como prefeito, en-

Ézio Paccola admi-

xergava o futuro da cidade. 
Tinha muita visão e quando

te que no tempo em que
foi prefeito, administrar 
a cidade era mais fácil. 
“Lençóis cresceu bastante 
nos últimos anos. A má
quina pública se tornou

construí a Prefeitura, mui
tos me chamaram de louco, 
pois diziam ser uma obra 
faraônica. Gostava de me

mais ampla e complexa. 
Ter o controle de tudo não

da cidade e fiauei entre os
primeiros colocados em

guc
Macatuba e Areiópolis. In-

preocupar com a expansão 
de Lençóis e com o meio 
ambiente. Construí a usina 
de reciclagem e composta- 
gem e, quando deixei de ser 
prefeito, reservei uma verba 
consignada para estudo e 
tratamento do esgoto”.

Segundo o ex-prefeito, 
antigamente, não era ne
cessário verba estadual ou 
federal para realizar obras

municípios como Agudos,
municipais. “Vejo que hoje, 

fo

felizmente não era para 
ser”, revela Paccola.

Depois de anos en
volvido com a política, o 
ex-prefeito se tornou repre
sentante do INSS de 1960 a 
1976 e assumiu novas res
ponsabilidades. “Em 1977 
comecei a trabalhar com
a organização da famosa 
Facilpa”, lembra.

se não fosse pelas verbas do 
Estado, muitas obras não 
seriam feitas”, afirma.

Assumindo a função 
de fiscalizar a cidade, Ézio 
prezava pela honestida
de e compromisso com a 
sociedade. “Não admitia 
mentiras. Procurei trazer 
benefícios para o município 
e praticava uma administra
ção que visava a economia 
e o cuidado com o dinheiro

é uma tarefa simples”.
“Hoje a estrutura é 

um pouco diferente. Para 
falar com o prefeito exis
tem assessores e muitas 
pessoas estão envolvidas 
com a administração pú
blica”, acrescenta o ex- 
prefeito.

Para ele, em âmbi
to nacional, o que precisa 
mudar são os programas 
que foram criados pelo 
governo  que b e n e fi
ciam diversas famílias 
sem nenhuma exigência. 
“Quando se ganha algo 
sem esforço, a tendência 
é as pessoas não valori
zarem”, diz.

“Tudo é dado mui
to fácil e para ganhar as 
eleições vale tudo. É pre
ciso responsabilidade para 
prometer certas coisas. 
Me sinto realizado pelo 
que fiz e tenho certeza que
cumpri o meu papel de 
cidadão”, finaliza Paccola.

Funcionários bem treinados, Internet à vontade e ampla área para descanso

%
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Palacc Hotel
Á

C afé (ia m anhã com pleto
l''stacioiiam ento coberto 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


C T CIDADE
Proj eto 4 4 Super Ação leva
alegria para crianças 
adolescentes
Com o slogan "Com Pouco Se Faz Muito", iniciativa dos alunos de Marketing da Faculdade
Flamingo vai agitar orfanato em São Paulo

Elder Ibanhez

Fazer o bem ê sempre 
uma atitude nobre e necessá
ria dentro da sociedade atual.

Milhares de crianças 
e adolescentes precisam de 
apoio e ajuda para a constru
ção de^um mundo melhor.

E o caso do orfanato 
Roberto Borghi da Zona Nor
te de São Paulo, localizado 
no bairro da Freguesia do O.

São crianças com ida
des entre 1 e 15 anos que 
desejam sonhar e viver de 
maneira mais plena e feliz.

E para dar uma “mão
zinha”, os alunos de Marke
ting da Faculdade Flamingo 
irão realizar neste domingo, 
2, uma grande festa no orfa
nato, a partir das 8h, com a 
presença da nova revelação do 
íunk nacional, MC Novinho.

MC Novinho promete 
proporcionar muita diversão

e alegria para a criançada. “E 
muito bom fazer o bem para 
as pessoas. Quero levar a mi
nha música, minha realidade 
e esperança para cada uma 
das crianças que vivem no 
orfanato, e mostrar que elas 
podem tudo o que quiserem, 
basta sonhar e acreditar”.

A festa é uma iniciati
va que faz parte do Projeto 
“Super Ação”, idealizado 
por 12 alunos universitários. 
“Precisávamos realizar uma 
estratégia de marketing e, ao 
mesmo tempo, ajudar algu
ma instituição. No mesmo 
momento pensamos em aju
dar um orfanato, da região 
da Freguesia do Ó”, explica 
uma das integrantes do gru
po, Mayla Tauany.

Ela conta como surgiu 
0 nome do projeto. “Pensa
mos em ser os ‘super-heróis’ 
das crianças, mesmo que 
por um único dia. Também 
queríamos fazer uma mega

•cs

MC Novinho vai participar da 
festa organizada pelo projeto

Alunos se mobilizaram para ajudar
diversas crianças carentes

ação, que fosse uma supe
ração para cada um de nós. 
Aí ficou ‘Super A ção\ de 
super-herói e mega ação”.

Os estudantes estão no 
2° e 4® semestre da faculdade 
e tiveram a iniciativa aprova
da por professores e direção.

Segundo Mayla, trata-se 
de uma grande oportunidade 
para fazer o bem. * ?>íos encan
tamos tanto com o projeto que 
decidimos levar adiante, não 
apenas em uma única festa, 
mas realizando constantemen
te ações como esta”.

Os alunos ainda apro
veitaram para confeccionar 
sacolinhas de presente con- 
t̂ endo roupas, 1í\tos, sapatos 
e produtos de higiene pessoal.

Todos os itens foram 
comprados com a venda da 
“Rifa do Bem”, que irá sorte
ar três cestas personalizadas.

Duas cestas serão com
postas de vinhos e produ
tos importados e outra com 
mais de 60 discos entre CDs

e DVDs autografados por 
artistas que aderiram a cam
panha como Fábio Jr., Rick 
e Renner, Gusttavo Lima, 
Suellen Santos, Guilherme 
e Santiago, Banda Calypso, 
Leo Rodriguez, Danny Pink, 
entre outros itens.

Qualquer pessoa pode 
adquirir a rifa no valor de R$ 
10.0  sorteio será realizado 
no dia da festa.

“Quem quiser partici
par tem até a data do evento 
para aderir a campanha com 
três chances de ganhar. Basta 
acessar a fan page oficial do 
projeto no Facebook e seguir 
as instruções”, afirma Mayla.

D iversas em presas 
ajudaram o projeto “Super 
Ação”, entre elas a Great 
Assessoría, SM Serralhería, 
TAGG Marketing Promocio
nal, Greenday, Bebê Store, 
Supermercado Zaffari, Dona 
Olinda Alimentos, Sacolão 
Lapa, Emporium São Paulo 
e Net Drinks, além, é claro.

Coluna da 
Transparência

Acompanho aqui como cada um doo órgáoo
públicos gasta  o sou dinholro.

A Prefeitura torna pública a abertura da li
citação para aquisição de diversos tipos de 
carnes, pelo período de um ano, conforme 
esp ec ificaçõ es e quan tidades constan tes 
no edital. A sessão de pregão será realiza
da às 14h do dia 6 de novem bro de 2014.

A inda segundo a P refe itu ra , foi aberta  li
citação para aquisição de conjunto escolar 
infantil em resina term oplástica, pelo perío
do de doze meses, conforme especificações 
descritas no edital. O pregão será realizado 
às lOh do dia 10 de novem bro de 2014.

E a licitação aberta para o registro de preços 
para aquisição de conjunto escolar de cartei
ras e cadeiras, de acordo com as necessidades 
do município, e conforme especificações des
critas no edital terá a sessão de pregão reali
zada às 14h do dia 10 de novembro de 2014.

A Prefeitura informa também que no caso da 
licitação que teve por objeto a aquisição de 
um conjunto triturador de resíduos da cons
trução civil, sagrou-se campeã a empresa RE- 
MAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, 
que ofertou o valor global de R$ 210.000,00.

No caso da licitação que teve por objeto a aquisição 
de um veículo tipo rainivan novo, zero-quilômetro, 
para Diretoria de Assistência e Promoção Socia 
a empresa vencedora foi a PROESTE DRACENA 
COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, que 
ofertou o valor de R$ 59.100,00, pelo veículo.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, iPREM e CMFP.

de muitas pessoas físicas.
“Fazer o bem já é de 

grande importância para toda 
e qualquer pessoa. Acredito 
em causa e efeito, tudo o que 
fazemos, volta para nós em 
dobro. Então, milhares de 
pessoas carentes e abandona

das precisam de ajuda, nefn 
que seja um simples abraço, 
um carinho e um pouco de 
atenção. Levar isso como 
lema de vida é o que nos 
motiva a participar de um 
projeto como este”, finaliza 
a estudante.

Cabeleireira fala sobre o mercado da beleza
Elder Ibanhez

O mercado da beleza 
no país já  tem alcançando 
grande reconhecimento no 
exterior.

Um exem plo disso 
é a realização da Beauty 
Fair em São Paulo, evento 
que atrai profissionais do 
mundo inteiro.

O Brasil ocupa, atu
almente, nada menos que 
0 terceiro lugar no ranking 
mundial do setor, ficando 
atrás apenas de potências 
como Estados Unidos e 
Japão.

Em e n tre v is ta  ao 
N otícias de Lençóis, a 
cabeleireira e empresária, 
Simone Rodrigues Vieira, 
esclareceu algumas dúvi
das para quem deseja se
guir esta área.

Ao longo de sua car
reira profissional, Simone 
fez diversos cursos e ad
quiriu uma ampla experi
ência como cabeleireira

Simone Vieira é 
cabelereira do Salão 
Moça Bonita em Lençóis

f

Antes e depois da progressiva em gel;
método não agride os fios

trabalhando em dois salões 
conceituados de Lençóis.

E la con ta  que os 
cursos trazem uma grande 
oportunidade de aprendi
zado. “Sempre busco me 
aprimorar e estar por den
tro das novidades e tendên
cias. Ao todo já  participei 
de mais de 15 cursos”, diz.

Há dois anos ela ter
minou um curso de apri
moramento e reciclagem 
na EFAC e abriu seu pró
prio salão. “Depois que 
casei deixei um pouco de 

I lado a profissão. Mas em 
f  2012 decidi voltar e mon

tei um espaço para atender 
minhas clientes”, revela.

A empresária relata 
que chegou a fazer um cur
so no Sebrae para entender 
melhor com lidar com o 
capital de seu negócio e 
ter sucesso no salão.

E foi desta maneira 
que ela conseguiu se desta
car e ganhar credibilidade 
em um mercado que tem 
crescido consideravelmen
te a cada ano.

o .

o

M ercado prom issor

A pesar do grande 
número de profissionais 
no mercado da beleza, Si
mone Vieira acredita que 
existe espaço para todos. 
“Muitas vezes não consigo 
atender todas as clientes. 
Quem trabalha com a be
leza percebe que a,mídia 
influencia muito. É uma 
área que sem pre vai ter 
clientela” .

Segundo a cabelei
reira, diversas mulheres 
pedem cortes de cabelo 
das atrizes de novelas. 
“Sou m uito honesta no 
que faço. Uma dica que 
eu dou é sempre usar da 
sinceridade. Não adianta 
uma pessoa que tem ca
belo crespo sonhar com 
um cabelo liso e desfiado 
igual de uma determ ina
da atriz. Existe todo um 
processo que não pode ser 
feito do dia para noite. Não 
costumo enganar ninguém. 
Prefiro perder a cliente do 
que sujar meu nome, pois

em alguns casos sabemos 
que o resultado não será o 
esperado”, ressalta.

Ela tam bém  conta 
em primeira mão que Len
çóis irá receber um cur
so da S'ollér Brasil, líder 
mundial em produtos para 
beleza.

Um representante da 
empresa estará na cidade 
para apresentar a marca 
e realizar alguns proce
d im entos com o escova 
progressiva, colorimetria 
e uma grande novidade: a 
progressiva 3D.

“Tenho certeza que 
será um curso bastante 
proveitoso e que todos os 
profissionais da área irão 
gostar. Em breve iremos 
informar através do JNL a 
data e o local do evento”, 
garante Simone.

M ais in form ações 
pelos telefones: (14) 3263- 
1131 ou 99727-6334. O 
Salão Moça Bonita tam 
bém está no Facebook.

Dicas Moça Bonita

Uma novidade é a 
nova progressiva em gel. A 
técnica tem mais nutrien
tes, alisa sem a necessida
de do formol, não estraga 
os fios, é recom endado 
para todo tipo de cabelo 
e mantém a tintura.

Outra tendência for
te é o cabelo cacheado ou 
com as pontas levemente 
onduladas.

Vale também lavar e 
deixar secar apenas com 
mousse, além, é claro, do 
curto desfiado, uma ten
dência para o próxim o 
verão.

Cemitério estende horário 
no Dia de Finados
Da redação

O Cemitério Munici
pal Alcides Francisco terá 
horário especial por conta 
do feriado de finados, no 
próximo domingo, 2 de 
novembro. O horário para 
a visitação de túmulos tem 
início às 6h e termina às I9h.

O D epartam en to  
M unicipal de Trânsito 
(Demutran) vai interditar, 
para o tráfego de veícu
los, os trechos das vias 
que dão acesso ao cemi
tério: Rua Padre Anchie- 
ta esquina com a Sete de 
Setembro; Avenida Ubira- 
ma esquina com a Sete de 
Setembro; Rua Geraldo 
Pereira de Barros esquina 
com a Manoel Amâncio e 
Avenida Ubirama junto a 
rotatória da Avenida 25 
de Janeiro.

A coordenação do 
Cemitério lembra que a lim
peza e reforma de túmulos 
poderá ser feita até hoje.

Amanhã, serão re
alizados apenas ser\iços 
internos pela administração 
do cemitério.

Já a comercialização 
de produtos relacionados ao 
dia de finados (velas, flores, 
ornamentos, etc) será per
mitida apenas defi^onte ao 
muro da Avenida Ubirama, 
sentido bairro centro.

A administração so
licita aos visitantes que 
passarem pelo cemitério, 
a retirada dos plásticos que 
envolvem os vasos que se
rão depositados nos túmu
los e jazigos.

A medida evita que 
os vasos se transformem 
em criadouros do mosquito 
da dengue.

Acesso de veículos

O acesso de veícu
los nos trechos das vias 
interditados, será liberado 
para idosos, pessoas com 
dificuldades de locomoção 
e problemas de saúde.

Assesâoria Prefeituii
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Pintura e reforma de túmulos 
poderá ser feita até hoje

r:



CULTURA
4 4 Only Black” reúne centenas 
amantes da música eletrônica
Apresentações de DJs renomados fizeram da festa um grande sucesso que agitou os 
lençoenses no último final de semana

Elder Ibanhez

No último sábado, 25, 
0 Sítio Fazenda Nova, loca
lizado na Rodovia Marechal 
Rondon, ficou pequeno com 
a presença de um público

mais do que animado.
Centenas de pessoas 

se reuniram para curtir as 
apresentações do DJ Erico 
Agnello e Gean Migues, além 
da banda Sharp Bend, que 
levou 0 público ao delírio.

Foram momentos de

pura descontração que con
tou ainda com a presença vip 
dos humoristas Átila Shi- 
nhe, destaque nos programas 
Tudo é Possível (Record) e 
Altas Horas (Globo), e Thia- 
go Carvalho, comediante que 
recentemente se apresentou

no Domingo Legal (SBT).
Todos curtiram 

as batidas fî e- 
néticas dos 
m a io r e s  
su c e s so s  
da House 
Music e do 
Progressive 
House.

O iní
cio da fes
ta ficou por 
conta do DJ 
Erico Agnello 
que tocou um 
set mais do que 
especial.

Logo depois foi a vez 
da Sharp Bend, com direito a 
muitas atrações e um verdadei
ro Show que misturou muita 
música eletrônica e tecnologia.

Por fim, 0 DJ Gean 
Mendes embarcou a galera 
com o melhor do fimk e fi
nalizou com chave de ouro 
um dos melhores eventos de 
música eletrônica da cidade.

Um dos organizadores

Sharp Bend garantiu muita
diversão ao ar livre

da Only Black em Lençóis, 
Guilherme Argentino, fez 
questão de deixar seu agra
decimento nas redes sociais. 
“Aguardem mais uma edi
ção da Only Black em 2015. 
Com certeza teremos muitas 
novidades. Quero agradecer 
os DJs Erico Agnello e Gean 
Mendes, e a Sharp Bend, 
que demonstraram muita hu
mildade e profissionalismo. 
Me tomei mais fa e quando

estiverem na região, estare
mos lá”.

Quem também mar
cou presença na festa foi 
o DJ lençoense Cris Sales, 
a psicóloga Salete Cortez, 
0 empresário Edson Ag
nello, o diretor do Centro 
de Cultura Oriental “Shen- 
men”, Marcos Venditti, as 
empresárias Gislaine Costa 
e Ludmila Mukai, entre ou
tras personalidades.

Cantora Juliana Lima grava hoje primeiro DVD da carreira
Elder Ibanhez

Hoje, 31, a partir das 
21h, Juliana Lima sobe ao 
palco em São Paulo para 
gravar o primeiro DVD de 
sua carreira.

Na apresentação, a 
cantora traz diversas mú
sicas autorais que irão 
agitar o público na Tom 
Tom Jazz, casa de shows 
bastante conceituada lo-

Cantora compôs 
mais de 350 
músicas e já  fez 
parceria com 
Helena Elis

calizada no bairro Moema.
A artista também vai 

contar com uma banda for
mada exclusivamente por 
mulheres.

Juliana Alves Lima 
nasceu em Santo André e, 
atualmente, mora no bairro 
Bela Vista em São Paulo.

Ela conta que desde 
cedo foi escolhida pela mú
sica. “Comecei a estudar 
música aos dez anos e aos 
14 anos gravei meu primeiro 
CD. De iá pra cá nunca mais 
parei. Ao todo já  são cinco 
CDs e tenho feito shows 
pela grande São Paulo e em 
outros estados do Brasil. 
Em novembro, farei minha 
primeira tumê internacio
nal começando pela terra 
de nossos hermanos, na Ar
gentina, em Buenos Aires”.

Sucesso implacável, 
a jovem cantora foi inspi
rada pelo pai e por alguns 
membros da família. “Os 
dois irmãos mais velhos do 
meu pai tinham uma du
pla sertaneja no passado. 
Também tenho primos que 
tocam profissionalmente na 
noite, o Pedro Lima e a Cris 
Vitta”, revela.

Suas maiores infíuen-. 
cias são nomes da música

popular brasileira como 
Tom Jobim, Chico Buar- 
que, Elis Regina, Roberto 
Carlos, Djavan, Rita Lee, 
Lulu Santos, entre outros. 
“Também gosto de coisas de 
fora. Tenho um CD de ca
beceira que me fez admirar 
muito uma cantora Inglesa, 
a Amy Winehouse. Acho o 
CD 'Back to Black', um dos 
melhores discos que já  ouvi 
na vida”, afirma.

E foi seguindo esta 
vertente que Juliana come
çou a ser reconhecida. “Já fiz 
mais de 350 músicas. Várias 
são hits do público que me 
acompanha. A cantora Hele
na Elis gravou uma parceria 
nossa, a música ‘E Mentira’, 
que saiu no seu CD ‘Voz’ em 
2011”, ressalta.

Dona de um talento 
incrível, ela é multi-ins- 
trumentista e toca violão, 
teclado, gaita, cavaquinho, 
baixo e guitarra.

O novo trabalho da 
cantora intitulado “Aqua- 
riana”, evidencia um pouco 
do seu envolvimento com 
a astrologia. “Uma carac
terística dos aquarianos é 
serem astrólogos por natu
reza. Adoro conhecer um 
pouco mais sobre as pes

soas através dos signos. O 
CD leva o nome de uma 
música homônima que fala 
do cotidiano de um casal. 
Os aquarianos detestam o 
tédio e a rotina. O disco e 
o DVD são feitos através 
deste universo, discorrendo 
sobre o tema nas canções”, 
acrescenta.

Um de seus maiores 
sonhos é participar do espe
cial de fim de ano do cantor 
Roberto Carlos.

Trilhando o caminho

artístico com total apoio da 
família, Juliana Lima acre
dita que ainda terá muitas 
oportunidades de mostrar 
sua música e de ser reco
nhecida. “O sucesso é con
sequência de trabalho árduo 
mesclado com uma boa dose 
de sorte”, completa.

Para aqueles que qui
serem acompanhar a carrei
ra da artista, o site oficiai 
(www.juHanalimaoficial. 
com.br), as páginas no 
Facebook (facebook.com/

ofícialjulianalima), Insta- 
gram (ofícialjulianalima) 
e Twitter (@julimacanto- 
ra), e o canal no YouTube 
(youtube.com/cantoraju- 
lianalima), trazem todas 
as novidades e a agenda 
completa de shows.

“Jam ais desistam. 
Amanhã pode ser o dia 
que vocês irão conseguir 
chegar aonde querem. Só 
quem persiste trilhando o 
seu caminho chega lá”, fi
naliza a cantora.

Muito talento e simpatia com a cantora baurense Mariana Astolfi
Elder Ibanhez

Natural de Bauru, Ma
riana Astolfi tem 22 anos 
e desde a adolescência já  
sentia que sua vida seria 
marcada pela música.

Compositora nata, a 
cantora revela que começou 
sua carreira com apenas 16 
anos. “Quando morei em 
Portugal, em uma vila pe

quena no distrito de Viana 
do Castelo, um amigo que 
era dono de uma agência 
de eventos começou a me 
levar em bares para ver 
como era a apresentação 
dos músicos. Ele sempre 
me ouvia tocar MPB e gos
tava muito, queria que eu 
também me apresentasse” .

E clé tica , M ariana 
ressalta que uma de suas 
maiores inspirações veio de

>'3

Ela segue a vertente 
do MPB e pop rock

uma banda norte-americana 
chamada Boyce Avenue, for
mada por um trio de irmãos 
que tocam covers acústicos 
de várias bandas conhecidas. 
“Sigo uma vertente musical 
mais MPB e pop rock como 
Legião Urbana, Cássia El- 
ler, Nando Reis, O Rappa, 
Engenheiros do Hawaii, Na- 
tiruts, entre outros. Porém 
meus grandes ídolos são os 
músicos da banda Incubus. 
Só não incluo o sertanejo 
porque foge do meu estilo”.

A cantora toca violão 
e se arrisca na gaita, mas 
sua grande paixão é com
por. “O que eu mais gosto 
é compor. Por enquanto, 
tenho apenas uma m úsi
ca gravada no estúdio do 
produtor musical Campos 
Junior que se chama “Caso 
Sério”. A canção ainda não 
virou /)í7, mas quem sabe 
um dia. Ela está disponível 
no meu canal do YouTube'".

Seguindo sua carrei

ra com bastante carisma 
e hum ildade, ela sonha 
em um dia dividir o palco 
com 0 grupo musical Tea
tro Mágico e com o cantor 
Nando Reis. “Ainda não 
faço sucesso, mas caso um 
dia aconteça, não pretendo 
mudar em nada. Vou con
tinuar pensando e agindo 
do m esm o je ito  com as 
pessoas”, acrescenta.

Seus planos para o 
futuro incluem lançar suas 
músicas autorais e conti
nuar trilhando sua carreira 
artística com seu projeto 
denom inado “Preto  no 
Branco” . “Pretendo sem
pre focar nas autorais, pois 
acredito muito nelas”, diz.

Aos interessados em 
conhecer melhor o trabalho 
de Mariana Astolfi, as pá
ginas no Facebook (face- 
book.com/marlanaastolfi 
/ facebook.com/pretono- 
brancoacustico) trazem a 
agenda completa de shows

Mariana gravou a canção **Caso Sério ”, 
disponível em seu canal no YouTube

e todas as novidades.
“Pode parecer meio 

clichê, mas para quem quiser 
seguir uma carreira musical, 
o importante é nunca desistir. 
Acredite no seu potencial e

vá em frente, independente 
do que as pessoas pensem. 
E se um dia desanimar, ache 
alguma forma de não aban
donar e sempre continuar”, 
finaliza a cantora.

http://www.juHanalimaoficial


CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Açougueiro (2 vagas) 
Ajudante de montagem de 
estruturas metálicas 
Ajudante de padeiro (vaga 
masculina, não exige expe
riência)
Arquiteta (feminina c/ 
experiência na área) 
Atendente de balcão (res
taurante)
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de logística 
Balconista (s/ experiência, 
vaga feminina) t 
Borracheiro 
Caldeíreiro 
Copeira (hotel)
Corretor de Imóveis 
Caseiro (casal sem filhos c/ 
experiência comprovada) 
Cozinheira “ 3 vagas ( 
restaurante)
Desossador (disponibili
dade para trabalhar na 
cidade de são carlos-sp) 
Eletricista (disponibilidade 
para trabalhar em bauru- 
-sp)
Empregada doméstica (c/ 
experiência)
Frentista/caixa (vaga mas
culina, c/experiência) 
Garçom -  2 vagas (disponi
bilidade de horário) 
Garçonete
Instalador de antenas de tv 
Lavador de carros (s/ expe
riência)
Linha de produção (frigo
rífico-salário r$935,20 + 
benefícios, masculino) 
Marceneiro (com disponi
bilidade para trabalhar em 
bauru-sp)
Mecânico de manutenção 
(frigorífico c/ disponibilida
de de horário)
Mecânico de motor à die- 
sel / molejeiro 
Montador de móveis 
Motorista entregador

Vagas válidos de acordo com o prazo determinado peto empregador 
Par« cadastr^mento no st&tema através do PAT. basta comparecer portando' 
RG, CPF, Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Informaçúes; (14) - Ramal 2 ou no PAT:
Rua Ccl Joaquim Gabriel, 11 - Centro

Motorista entregador (de
gás)
Motorista carreteiro (cnh 
e, c/ experiência)
Operador de caixa (restau
rante)
Pedreiro
Porteiro (em um frigorí
fico)
Porteiro (vaga masculina, 
s/ experiência, com cnh 
a/b)
Recepcionista (exclusivo 
para pessoa com defici
ência)
Repositor de mercadorias 
(s/ experiência -  vaga 
temporária)
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 (em uma 
padaria, vaga feminina -  s/ 
experiência)
Serviços gerais (Instalação 
da purificadores d^água) 
Serviços gerais (caseiro
-  homem ou casal sem 
filhos, c/ experiência) 
Soldador (solda elétrica/ 
argônlo)
Soldador
Técnico em enfermagem 
do trabalho
Vendedor (de consórcio - 
s/ experiência cnh b) 
Vendedor externo (loja de 
tintas)
Vendedor (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
Vendedor (loja de Informá
tica -  vaga masculina, s/ 
experiência)
Vendedor ( s/ experiência
-  livros de saúde, cnh b)

CARROS/MOTOS

Vectra GL 1998 azul, 

completo RS IS.000,00, 

130.(XK)km. Pneus no

vos Ac, aq, dh, ved, vet, 

tcd, tet, rodas liga. Motor 

2.0 • Gis, Estof. interior 

aveludada Informações: 

welsonzuntíni(§>ig.com. 

br. Gratifico indicações 

com venda. Wdson (14) 

98152-2029

Gol 1.0 G5 2013 pra

ta entrada + 48x R$ 

590,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. D u

pla - 1990 - diesel azul 

(14) 32643033

Palio fire 2007 flex 

preto completo • FS 

veículos - fone (14) 

3264-3033

Uno vivace 4p 2011 

vermelho entr. RS

6.500.00 48X R$

630.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Goll.016Vl998gbran- 

co básico • FS vdculos 

fone (14) 3264-3033

Courier 1.3 l998G pra- 

ta baslco • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

vTVER  
V  VER  

^  R E V E R

Inquilinos de residências com o fiança locatícia da 
Porto Seguro agora podem escolher entre vários 
benefícios disponíveis no seguro, que vão de repa
ros hidráulicos, elétricos e em eletrodomésticos a 
assistência em informática

Porto Seguro Aluguel amplia opções nos
serviços residenciais

A Porto Seguro lança novas condições para fa
cilitar o acesso aos serviços do Porto Seguro Aluguel, 
seguro que cobre locações residenciais e comerciais.

Clientes com aluguel residencial garantido pelo 
produto passam a ter mais flexibilidade para esco
lher entre os atendimentos oferecidos pela apólice.

Os segurados agora podem fazer até cinco 
solicitações de qualquer serviço residencial ofereci
do pelo produto. "O objetivo é oferecer assistência 
mais ampla aos clientes, que poderão escolher os 
serviços de acordo com as suas necessidades no dia 
a dia" comenta Edson Frizzarim, diretor do Porto 
Seguro Aluguel.

O seguro-fiança da Porto Seguro possui uma 
variedade de serviços que contribui para manter 
as condições de uso do imóvel alugado. São eles; 
reparos hidráulicos, reparos elétricos, fixa e pendura, 
reparos em eletrodomésticos, limpeza de calhas e 
caixa d'água, chaveiro, vidraceiro, Help Desk, de- 
sentupimento, caça-vazamentos.

Para divulgar os novos benefícios, o Porto 
Seguro Aluguel também lançará uma campanha 
de mfdia.

A velculação será feita em canais de TV abertos 
e fechados, rádio, jornais, revistas e Internet.

O vídeo da campanha pode ser visto pelo link 
www.youtube.com/watch7vBbTI_-7dvAVA.

Sobre o seguro para aluguéis

A cobertura básica do Porto Seguro Aluguel 
garante até 30 vezes o valor dos aluguéis atrasados, 
mais multas moratórias.

Conforme a sua necessidade, o cliente pode 
contratar coberturas adicionais para; despesas de 
condomínio, água, luz, IPTU e gás encanado; danos 
ao imóvel, pintura interna e externa e multa por 
rescisão de contrato,

As informações completas sobre o produto 
estão disponíveis para consulta em www.portose- 
guro.com .br/aluguel.

Ele só queria
encontrar uma
informação...

agora ficou facil, basta ligar ou acessar:

0800 202 2222
Ligue de celular 3811-4000 www.solutudo.com.br

solutudo
p.Tfil lUf'

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$ 

8,000,00 + 48X R$ 

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Honda b lzc l0 0  2002- 

R$1.200,00 De entrada 

•f 36 parcelu  Axaa de 

R$122,00 com tran- 

fercncla g ritli • (U ) 

3264-1613

Cdta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme - FS vdcu

los - fone (14) 3264-3033

CG titan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.500 

Fone: (14) 99797-5221

Kombi 1600 1998

branca - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Omega gls Ano 1999 

Cor prata comp. FS Ve

ículos • Contato pelo 

telefone (14) 3264-3033

Vectra gU 2,0 1994 G 

azul completo • PS vd- 

culoi - fi 14) 3264-3033

Palio weck. 1,5 1998 Monza ano 90 - mecini-

G verde completo • FS 

veículos • fone (14) 

3264-3033

Montana 1.8 2005 Flcx 

preta completo • FS vdcu

los-fone (14) 3264-3033

ca ok • direçio hidráuli

ca - fone (13) 9726-7094

Fiorlno 1.3 Flrc 2012 

flex branca único dono 

PS veículos -  fone (14) 

3264-3033

VENDE-SE

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

portão correr

Uno mille way 2008 

branco entr. R$ 

3.000,00 -f 48X RS 

499,00 • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

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

em Pânico e Depressão

w w w . s a le t e c o r t e z . c o m . b r
Psícoterapia 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

Vende-se Paraty ano 

94, cor bordò, 1.8, Ál

cool original, com d i

reção, trava, alarme e 

rodas onginais. Impe

cável! Tratar Fernando: 

(14)99797-4840

Courier m od 2001 

1.6L protetor de ca- 

samba, lona marítima, 

som mp3 - vendo ou 

troco por moto honda. 

Fones; (14) 3264 4345 

ou 97913285

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA

Locaçao

• 'V V R  - V I V E R .  V E R  E R E V E R .  A  E V O l U Ç À O '

1 /X
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Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Oaiane

Tet: (14) 99759-8094 
99714-1122

PROCURA-SE CASA

Procura-se casa 2/3 cômodos ou 

kit para alugar direto com o dono 

Falar com Graclele

Tel: (14) 99769-1093

Canstruçaa
isamixtrading(^yahoo.com.br

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 

Elíana Atende à dom i

cilio Contato pelo tele

fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza 

para escritório ou lo

cais comerciais. Te

lefone para contato: 

(14) 3264-1869ou(14) 

99677-6859
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Yoga
Meditação
Lian Gong

Professor

Marc 
VendiW

Cultur» ^

14. 3263-1676 
14. 9134-7329

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

marcos.venditti@yahoo.com.br

http://www.youtube.com/watch7vBbTI_-7dvAVA
http://www.portose-guro.com.br/aluguel
http://www.portose-guro.com.br/aluguel
http://www.solutudo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br


ENTRETENIMENTO V  —

;í!i- Olha isso!
Marvel anuncia 9 filmes ate 2019; 

Dominação mundial vem a seguir...
Fase três de seu universo cinematográfico, a Marvel marca terri
tório a longo prazo, aposta que o planeta continuará empolgado 
com as aventuras de seus personagens pelo menos pelos próxi
mos cinco anos e prova que o dnemão de entretenimento atual 
é dominado por seres super poderosos. Voltando no tempo, o 
anúncio de um filme de super-heróis pouco mais de uma década 
atrás seria recebido com espanto e empolgação. Um trailer era 
o gatilho para disparar a ansiedade dos fãs - hoje, basta fechar 
uma agenda. Resumindo: não existe atualmente no cinema uma 
marca tão ambiciosa, estimulante e certeira como a Marvel.

Riquinho: Netflix prepara série baseada 
no personagem

A Netflix encomendou Richie Rich, nova série cômica baseada 
no personagem Riquinho. O programa já tem 21 episódios 
garantidos e chega ao serviço de streaming em 2015 nos EUA, 
Canadá e América Latina. A trama acompanhará o garoto 
mais rico do mundo. Depois de inventar uma nova tecnologia 
sustentável e ganhar US$ 1 trilhão, Richie se muda para uma 
gigantesca mansão e passa a viver a vida mais incrível. A série 
terá produção da AwesomenessTV, com Brian Robbins e Tim 
Pollock (de Zack & Cody: Gêmeos em Ação) como showrunners.

Horoscopo da Semana
de 31/10 a 07/11

Áries
de 21/03 a 20/04

Semana interessante para 
investir na carreira, em seus 
propósitos e objetivos, com 
foco e perseverança. Mo
mento também significati
vo para negócios e para o 
reconhecimento dos padrões 
e atitudes emocionais que 
devem ser modificados.

^ Leão
22/07 a 22/08

Momento muito significati
vo na vida privada, familiar 
e emocional dos leoninos. 
Hora de acessar a sua força 
interior de superação. Re
nascimento pessoal.

Touro
de 21/04 a 20/05

Uma fase muito importan
te para os relacionamentos 
taurinos, que estão passan
do por grandes mudanças. 
Hora de perceber os padrões 
desgastadas, as cobranças, 
os apegos, a resistência em 
mudar e evoluir.

Virgem
ide 23/08 a 22/09

Intuição, profundidade de 
pensamento e interesses 
mentais e emocionais que 
podem ter um efeito trans
formador sobre os virginia- 
nos. Poder de comunicação 
e de expressão.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Fase introspectiva, de profun
das reflexões, de conclusão 
de um ciclo, de eliminação de 
toxinas psicológicas e emo
cionais que tenha acumulado 
nos últimos meses. Deixe ir, 
pratique o desapego.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A presença do planeta Marte 
em seu signo mobiliza novas 
atitudes, motivações e objeti
vos. Momento oportuno para 
desenvolver suas ambições e 
projetos.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Libra
de 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

Filho de Johnny Cash c detido após tirar
a cueca em aeroporto

John Carter Cash, filho da lenda da música americana Johnny 
Cash, foi preso Johnny Cash, foi preso em Terra Nova, no Canadá. 
Segundo a CBC News, ele estava na ilha para uma excursão de 
caça. A caminho de casa para o Tennessee, na segunda-feira 
(27), John supostamente tirou a cueca e ficou nu no aeroporto 
de Deer Lake. A polícia logo recebeu chamado para atender 
"um homem bêbado ou experimentando angústia médica". 
Com 44 anos, John foi detido, mas por conduta considerada 
cooperativa, segundo o jornal St. John's' Telegram. Ele não 
tem antecedentes criminais.

Reflexão da Sem ana
"Um motor que trabalha suavemente faz pouco barulho,

mas pode produzir muita energia"
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fonte: http://rachacuca.com.br/ 8

HORIZONTAIS

1. Sons de muitas vozes juntas; burburinhos. (9) 
6. Lista; relação. Ex: "STF rejeita inclusão de Luta 
no___de réus do Mensalão." (3)
8. Que se semeou (feminino). (7)
9. Embarcações de luxo. (5)
10. Espécie de baleia grande carnívora (plural). (S) 
12. Da natureza ou cor do fogo (plural). (6)
14. Tornar raro.(6)
15. Peças de uma máquina que serve para trans
mitir ou transformar o movimento retilíneo al
ternativo em circular contínuo. (6)
18. Peixes, em inglês. (6)
20. Número três, em inglês. (5)
22. Cidade da Flórida, EUA, que é destino turísco 
devido ao seu clima quente e as suas praias. (S)
23. Não real; imaginário (plural). (7)
25. Que tem saúde. (3)
26. Quem sofreu assédio. (9)

í

VERTICAIS

1. Prisão subterrânea, encontrada em castelos 
medievais. (8)
2. Tornar moço; dar frescor juvenil a. (7)
3. Sufixo de "ação, ou efeito de ação". Ex:
cult___ , cens etc. (3)
4. País do sul da Europa. (5)
5. Cientista, em inglês. (9)
6. O ___da música. (5)
7. Adjetivo "menor, menos", em inglês. (4)
11. A hora de maior brilho e calor do Sol. (9) 
13. Ato de ascender. (8)
16 A ___da corrida de Interlagos foi as 15h. (7)
17. O Livro d e___é um livro profético do An
tigo Testamento, vem depois do livro Cântico 
dos Cânticos e antes do Livro de Jeremias. (6) 
19. Relativo à Itália. (5)
21. Magnetos; coisas que atraem. (4)
24. Vermelho, em inglês. (3)
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O momento atual pede uma 
mudança de hábitos e de 
atitudes no cotidiano, que 
levem a uma maior qualidade 
de vida e saúde. Excelente 
momento para cortar com 
situações nocivas. Trabalho 
e saúde são temas impor
tantes.

Uma maneira diferente de 
expressar os seus talentos 
e de lidar com recursos ma
teriais é necessária. Ques
tões familiares e emocionais 
pedem foco. Intuição para 
negócios.

Fase muito importante para 
o trabalho e as emoções. 
Mudanças na carreira e nas 
situações emocionais podem 
acontecer. A Lua crescente 
ocorrerá em seu signo nesta 

 ̂ semana, sinalizando a neces
sidade de inovar e mudar.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Viver mais plena e intensa
mente 0 amor, a paixão, a 
alegria e a criatividade são 
os temas enfatizados neste 
momento aos cancerianos. 
Uma fase muito poderosa e 
transformadora.

Fonte: hm

Escorpião
& ^ d e  23/10 a 21/11

Esta é uma fase muito intensa 
e poderosa aos escorpianos, 
com a lunação que ocorre em 
seu signo. Fortes recursos in
ternos, psicológicos, emocio
nais e materiais. Mudanças.

Peixes 
4f ^ d e  20/02 a 20/03

Momento especial para se 
conectar mais profundamen
te com a espiritualidade e o 
autoconhecimento, pisciano. 
Experiências transformadoras 
podem envolver estudos, co
nhecimentos e viagens.

^Miol.com.br/

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

Caça Palavras

.4/

T A 0 G B 1 O U l N l Y W A Y Y M J V BOIA
O C e M D u L K W S T K s K E T A J K REFRIGERANTE
R O M L R G Z H O U N U T X L W O 1 M PRANCHA
V H O F W Z P T R A L O 6 O Y T S J Y b iq u ín i
A G M G w K N 1 1 N S 2 B E G X A M O BRONZEADOR
M T H A v U S E C U 1 E B 6 K A R D R CANGA
F 0 X W J T R 2 R H T S O Z 0 N 1 Y X SUNGA
S T w H A A A O E U 1 1 G E S T E T J CERVEJA
F K T M S E R 1 F F A N D S A C 0 O H FUTEBOL
D L L W K 1 S K R U H B E s K T A A E AREIA
0 e A M E N O O 1 M C E H L F T c L Q BOLA
F X M F 1 U z s G O N T 1 W o Z E H B TURISTA

N E O 1 H K o H E O A S Y 1 W K Y A B
TOALHA
CADEIRA

J R c Z D R K O R M R H J c T J H 2 N
AMENDOIM

A H s G V V V A A K P Z A D K Y Q E T
CHINELO

tA R J E p R H H N R O D A E z N 0 R 6
SORVETE

K H T U M N O X T C E R V E J A S B Z
FRUTAS

O E N Y C 0 T X E J Z C S A T U R F B
FAROFEIRO

O J O S E B A G N A C 1 N T O Y O O J SURFI5TA
G N U S X L 1 H Y T P B 1 V 1 O M T G

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email: ]ornal@notÍcÍasdelencois.com.br 

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

http://rachacuca.com.br/
http://www.mixcloud.com/ericoagnello
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No Último sábado, o Notícias de Lençóis 
marcou presença em um dos melhores eventos 
de música eletrônica de Lençóis Paulista.

A "Only Black Sunset" reuniu centenas 
de jovens no Sítio Fazenda Nova, localizado na 
Rodovia Marechal Rondon.

Momentos que foram fotografados para 
eternizar mais uma opção de lazer proporcio
nada aos lençoenses.

Segundo um dos organizadores do evento, 
Guilherme Argentino, no próximo ano todos 
podem esperar mais uma edição da "Only Black".

Nas fotos, 05 amantes da música eletrônica 
fizeram questão de mostrar muita animação 
durante a festa.

Os integrantes da Sharp Bend também fo
ram bastante simpáticos e eletrizaram o público 
presente com suas batidas frenéticas.
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"NÓS lemos o Notícias de Lençóis
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