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Situação do país preocupa investidores
Com a alta da inflação e economia instável, empresários são obrigados a aumentar o valor final dos lançamentos imobiliários

Náo é de hoje que 
o m ercado im obiliário  
vem sofrendo com os 
problem as enfrentados 
pela economia brasileira.

Agora, a “bruxa" da 
vez é a inflação que tem au
mentado o preço dos imóveis 
em todo o território nacional.

R ecen tem en te , o 
anúncio do rebaixamento 
no rating soberano do Bra
sil pela agencia de classi
ficação de riscos Standard 
& Poor’s deixou os em
presários que investem no 
setor imobiliário receosos.
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Projeto faz
entrega de 
doações

O Eletronic Festival - 
Encontro de DJs Solidário é 
um projeto social que tem se 
destacado na região por unir a 
música com a solidariedade.

Em sua última edi
ção, mais de 40 quilos de 
alimentos e cerca de 150 
peças de roupas foram do
adas para a Diretoria de 
Assistência e Promoção 
Social de Lençóis Paulista.

A entrega das doa
ções foi realizada oficial- 
mente no dia 21 de outu
bro por Erico Agnello.
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Guto Vianni e 
sinônimo de
boa musica
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Psicóloga 
alerta para 
somatização

É muito comum ouvir 
falar de pessoas que so
frem com uma saúde de
bilitada, cuja causa é des
conhecida pelos médicos.

Em en trev is ta  ao 
JNL, a psicóloga com- 
portamenlai, Maria Cláu
dia Martins, falou sobre 
os problemas que envol
vem a “som atização".

De acordo com a 
psicóloga, algumas doen
ças têm origem nos pen
samentos disfuncionais e 
nas emoções que desesta- 
bilizam o sistema psíquico.
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’ Arca Azul foniia
I

cidadãos c auxilia 
jovens lençocnscs

Quem p rec isa  se 
locomover no centro da 
cidade de Lençóis Paulis
ta, já se acostumou com 
a presença de meninos e 
meninas de uniforme azul.

T ra ta -se  dos j o 
vens funcionários que 
p e r te n c e m  a L eg ião  
M irim  e L eg ião  F e 
m inina do m unicíp io .

Através de um Proje
to de Lei (130/2.004), 48

«

legionários atuam na Area 
Azul para fiscalização dos 
locais dem arcados para 
rotatividade de veículos.

Janaína Roberta Pes- 
sato da Silva, pedagoga e 
coordenadora da Área Azul 
na cidade, falou ao Notí
cias de Lençóis e expli
cou como funciona o tra
balho dos jovens nas ruas 
do com ércio lencoense.
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Legionários trabalham para complementar renda 
familiar e adquirir experiência profissional

Cantor Marciano conquista 
coração do público
Pág. 05
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Tempo
Hoje
máxima 32  ̂
mínima 22^

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Deputado Estadual do 
PV recebe visitas

\ o  último dia 2S. o 
Deputado Fsfadual do PN' 
(P artid o  Verde). Edson 
G inboni recebeu cm seu 
gabinete na .\sscm ble ia  
Icg is la tn a  de São Paulo, 
j  \ ice-prcsidcntc do lapas 
(Instituto dc \po io  a Par
cerias e '\çâo Social), e o 
arquiteto Edson Agnello 
\ â  pauta do encontro fo
ram discutidos diversos as
suntos, mas cm especial, o 
cenário atual e ações para 
as próximas eleições mu
nicipais

\ ’ale ressa lta r que 
Edson (iinhv>ni assumiu a 
Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos do Esta
do dc São Paulo em janeiro 
de 2011. cargo que desocu
pou em abril dc 2014

Zé Ramalho realiza mega show 
em Bauru Pág os
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OPINIÃO
Mlchel Râmtlho

Artigo
Weilington Martins

Educação na contramão?
Combater a superlota

ção das salas de aula. Essa 
é uma necessidade urgente 
para a maioria das escolas 
brasileiras.

Quanto menor é o 
número de alunos em uma 
sala, maior é a atenção in
dividualizada que os profes
sores conseguem dar.

No entanto, o estado 
de São Paulo parece estar 
indo na contramão disso.

Ou seja, em vez de lu
tar para diminuir o número 
de alunos por sala de aula, 
tudo indica que as mudan
ças atuais do governador 
Geraldo AIckmin (PSDB) vão 
aumentar ainda mais a su
perlotação.

E esse é um exemplo 
paulista que, defínitivamen- 
te, não deve ser copiado 
pelo resto do Brasil.

Será uma vergonha e 
Incompetência caso, de fato, 
nós tenhamos aqui algumas 
escolas fechadas e, por con
sequência disso, tenhamos 
ainda mais superlotação nas 
escolas que sobreviverem 
abertas.

Para refletir um pouco 
neste caso, lembremos dos 
estudos pedagógicos, pois 
diversos são os dados e te
orias que apontam para a 
pertinência de se ter escolas 
e salas de aula com poucos 
alunos.

Na verdade, cada alu
no é uma riqueza particular, 
com limitações e potencia
lidades próprias.

Etal riqueza só é bem 
trabalhada pelos professo

res quando há um atendi
mento 0 mais individuali
zado possível.

Além disso, há exem
plos internacionais, de paí
ses com educações interes
santes, que mostram que 
combater a superlotação  
das salas de aula é uma 
prioridade.

E algo em torno de 
10 alunos em cada sala é 
um grande ideal didático e 
pedagógico.

Porém, como nós po
deriamos sonhar em termos 
tão poucos alunos assim em 
cada sala de aula daqui?

Ora, atualmente as 
nossas salas chegam a ter 
25, 30 e às vezes até 50 ou 
60 alunos.

Fora isso, ainda sur
gem mudanças tão questio
náveis como essa do atual 
governo paulista, que está 
inspirando medo nos pais, 
professores e alunos por 
causa do risco de termos 
inúmeras escolas fechadas.

Enfim, será que nós 
podemos sonhar com um 
combate sério à superlota
ção de nossas escolas uma 
vez que o governo atual 
parece, na verdade, é estar 
indo na contramão de tudo 
isso?

Sim, obviamente essa 
é uma pergunta difícil. Mas 
não tão difícil quanto é ad
ministrar uma sala de aula 
com mais de 20 ou 30 alu
nos.

Weilington é graduado em filosofia (USC) e bolsista do 
Observatório da Educação (Obeduc/Capes) no mestrado

da UNESP
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Editorial
Não é de hoje que 

os investidores brasileiros 
ficam receosos com a si
tuação econômica do pais.

Porém, desde o início 
deste ano, as notícias que 
cercam os cidadãos só le
vam a crer que a realidade 
vivida pelo país é bastante 
complicada.

De lá para cá, o Brasil 
foi rebaixado pela agência 
de classificação de riscos e 
perdeu influência na econo
mia mundial.

O governo até tem 
potencial para ser uma das 
melhores nações do mundo, 
mas com a corrupção, tudo 
se toma mais difícil.

Um setor que vem

pagando caro pela situa
ção ruim da economia é o 
imobiliário.

Investidores estão 
gastando mais na constru
ção civil e o produto final se 
tomou caro, paralisando as 
vendas e criando um clima 
de incerteza no mercado 
financeiro.

Falam os tam bém  
sobre o trabalho realizado 
pelos jovens da Legião Mi
rim e Legião Feminina de 
Lençóis Paulista.

Meninos e meninas 
buscam se capacitar para 
conquistar novas oportuni
dades após os 18 anos.

Na Área Azul, eles 
fiscalizam as ruas aue foram

demarcadas com o estacio
namento rotativo.

Todo o dinheiro ar
recadado é repassado para 
o pagamento dos próprios 
legionários que ajudam a 
complementar o orçamento 
das suas respectivas famílias.

Confira ainda: Papo 
no Jornal conversa com o 
Padre Marcelinho; Eletronic 
Festival lança campanha no 
Catarse; Psicóloga explica 
os riscos causados pela so- 
matização; Zé Ramalho se 
apresenta neste domingo em 
Bauru; Marciano emociona 
o público com mega show; 
Guto Vianni fala sobre sua 
carreira no sertanejo e muito 
mais. Boa leitura!

Colunista da Semana
Há alguém entre nós que atrapalha o sucesso!
Valdemir Gabriel é 
Executive Coach e 

treinador 
comportamental

Existe alguém entre você 
e eu que está atrapalhando nosso 
relacionamento.

Isso também tem trazido 
muitas perdas pessoais e profis
sionais para os seres humanos e 
destruído famílias e organizações 
em nível mundial.

Esse alguém está também 
impedindo as pessoas de se de
senvolverem ptenamente em suas 
carreiras e criando conflitos des
necessários.

Esses conflitos levam a 
perdas imensuráveis pela falta de 
domínio sobre si mesmo e que 
se manifesta de forma súbita e 
irrefletida, causando prejuízos às 
relações humanas, necessitando, 
por Isso, consideração e um olhar 
cuidadoso.

Esse indivíduo que se posta 
entre você e o outro faz diariamen
te casais discutirem muitas vezes 
sem necessidade, pois cada um 
defende seu ponto de vista indu
zido pela energia desse mal, que 
em verdade veio para ser do bem.

Porém, os seres humanos 
estão usando-o de forma errônea: 
0 que seria um motivador positivo 
para atingir objetivos está sendo o 
maior destruidor de iares.

Nas empresas onde atuo 
com mais frequência, tenho visto

este ser como um dos principais 
fatores de perdas no caixa finan
ceiro, pois os conflitos criados por 
ele trazem prejuízos imensuráveis 
devido à luta pelo poder.

Enquanto todos dentro 
da organização não tiverem essa 
consciência, tende a crescer essa 
fenda que impede o crescimento 
das organizações.

Hoje. quando perguntado 
em minhas palestras o que mais 
impede as empresas de crescerem, 
falo com muita segurança que é 
esse ser que há entre nós, entre 
você e eu, entre você e o outro.

Atualmente me pergunto 
por que demorei tanto tempo, 
mais de trinta anos, para entender 
que esse alguém que vive entre nós 
é e sempre foi o maior limitador 
de minha felicidade.

Ou melhor, pergunto-me 
por que pessoas tão inteligentes, 
muitas vezes doutoradas, passam 
a vida inconscientes deste alguém, 
negando qualquer contato com 
ele, acabando frustradas em suas 
carreiras e em seus relacionamen
tos afetivos.

Conhecendo e podendo 
analisar as situações com esse 
olhar, eu percebo como a vida 
poderia ser diferente, bem melhor 
e com multo menos conflitos, se 
0$ colegas de trabalho, amigos, 
casais, pais e filhos, enfim todos, 
de alguma forma interligados por 
interesses pessoais, tivessem con
tato com essa realidade.

Nessa oportunidade, só 
escrevo para que você possa re
fletir o quanto esse alguém pode 
estar atrapalhando sua felicidade, 
a realização de seus objetivos, o 
alcance de suas metas e até mes
mo a realização de todos os seus 
sonhos pessoais e profissionais.

Por ter sido eu, uma das 
pessoas que teve ele como um de 
seus melhores companheiros por 
muitos anos e por isso ter pagado 
caro com muitas perdas durante 
a trajetória da vida, peço encare- 
cidamente: preste o máximo de 
atenção nele, pois, usado de forma 
positiva, pode ajudá-lo a romper 
muitas barreiras e a superar todas 
as suas metas.

Por outro lado, tê-lo como 
uma barreira entre você e o outro, 
pode fazer com que ele seja ou ve
nha a se tomar o seu maior inimigo.

Sim , estou falando do 
nosso com panheiro Insepará
vel, aquele que pode não ter 
nascido conosco - seria muita 
arrogância a firm ar isso , mas 
que, certam ente, manifestou- 
se, assim que tivemos contato com 
a realidade do mundo: o EGOt

Cuidado com ele: da mes
ma forma que ele o eleva, o derru
ba. Podendo levar um profissional 
a diretor de uma organização, atra
vés do seu fervor, que impulsiona 
a grandes conquistas e fazer esse 
mesmo profissional perder tudo 
devido 0 mesmo impulso ser ali
mentado também peta arrogância.
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Brasil em FOCO ia Brasil

Audiência pública discute liberação de veículos leves a diesel

Os carros leves movidos 
a dieseU com fabricação 
atualmente proibida no 
Brasil, produzem 25% a 
menos de dióxido de car
bono (CO^), porém são 
mais caros e a indústria 
automobilística brasileira,

além de não ter investi
mentos nesta tecnologia, 
já investe no etanol, que 
também consome menos 
CO^ que a gasolina. Essas 
foram algumas das argu
mentações apresentadas 
em uma audiência públi

ca anteontem na Câmara 
dos Deputados que reuniu 
representantes do setor au
tomobilístico para debater 
o Projeto de Lei 1.013, de 
2011, que trata da fabrica
ção e venda de carros leves 
movidos a diesel no Brasil.

Senado concluí votação de projetos sobre CDC

O plenário do Senado apro
vou nesta semana dois pro
jetos de lei que tratam da 
modernização do Código 
de Defesa do Consumidor 
Um regulamenta os direi
tos relacionados a compras 
feitas pela internet. O outro

trata de superendiudamento 
e consumo sustentável. So
bre 0 comércio eletrônico, 
0 relatório do senador Ri
cardo Ferraço (PMDB-ES) 
estabelece que os sites serão 
obrigados a informar, em lo
cai de fácil visualização, o

endereço geográfico e ele
trônico, o nome empresarial 
e outros dados sobre o man
tenedor, assim como o preço 
total do produto ou serviço, 
incluindo taxas adicionais, 
tributos, despesas com ôete, 
entre outras informações.

ONU alerta para catástrofe se ataques persistirem entre Israel e Palestina

As Nações Unidas aler
taram que a escalada de 
violência entre israelenses 
e palestinos vai levá-los a 
‘'Tima catástrofe”, enquanto 
novos esfaqueamentos fo
ram registrados na Cisjordâ-

nia. Uma mulher israelense 
ficou ferida em um desses 
ataques. Um palestino que 
tentou esfaquear um sol
dado israelense foi morto 
a tiros em outro ataque, 
indicaram a polícia e o

exército israelenses. O alto 
comissário da ONU para 
os Direitos Humanos, Zeid 
Ra'ad Al-Hussein, disse que 
a mais recente escalada do 
conflito de seis décadas é 
“extremamente perigosa”.

Indígenas enfrentam desafios para conquistar diploma superior

Teve festa na aldeia da et
nia Gavião Parkatêjê no Pará 
quando Japupramti Parke- 
tge obteve nota suficiente 
no Enem para ingressar no 
curso de direito da Unifesspa.

“No começo foi muito difícil 
porque eu não entendia muita 
coisa que os professores fa
lavam. Pensei em desistir”. 
O relato de Japupramti não 
é um caso isolado. O ingres

so de indígenas no ensino 
superior é difícil e, mesmo 
aqueles que conseguem, 
enfrentam desafios que tor
nam o caminho em busca 
do diploma bem tortuoso.

A Diretoria dc Agricultura e Meio Ambiente vai manter a coleta de lixo hoje e no 
dia 2 dc novembro. Para os demais setores da Prefeitura, o ponto facultativo em co
memoração ao Dia do Funcionário Público é hoje, dia 30 de outubro. Na prefeitura, 
os setores da Vigilância Patrimonial, Serviço dc Vigilância Eletrônica c Limpeza 
Pública vão funcionar normalmente.
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CIDAk̂
Imóveis caros J 
trazem prejuízos
Custo das obras na construção civil alavancadas pelo modelo de 
autofinanciamento dispara com a alta da inflação

Elder Ibanhez

Não é de hoje que o 
mercado imobiliário vem 
sofrendo com os problemas 
enfrentados pela economia 
brasileira.

Há pouco tempo atrás, 
a especulação de uma “bo
lha" imobiliária Já preocu
pava diversos investidores 
no país.

Agora, a “bruxa" da 
vez é a inflação que tem au
mentado o preço dos imó
veis em todo o território 
nacional.

R ecen tem en te , o 
anúncio do rebaixamento 
no rating soberano do Brasil 
pela agência de classificação 
de riscos Standard & Poor’s 
deixou os empresários que 
investem no setor imobili-

#  •ano receosos.
A elevação dos custos 

para captação de serviços 
na construção civil resulta 
em uma maior cautela por 
parte dos investidores que 
autofinanciam lançamentos 
imobiliários.

Segundo o professor 
Weilington Martins, as no
tícias ainda trazem bastan
te incerteza aos brasileiros. 
“Há quem diga que o ano 
de 2016 ainda será um ano 
economicamente difícil para 
o Brasil. Mas tudo indica

que nos dois últimos anos do 
atual mandato presidencial 
de Dilma Roussefí(PT), em 
2017 e 2018, o Brasil já terá 
retomado o seu processo de 
crescimento. Ou seja, nós te
mos, sim, sérios problemas 
atualmente, mas esses pro
blemas não são insolúveis".

Apesar do otimismo 
do professor, é preciso re
conhecer que o país passa 
por um momento econo
micamente fraco. “Não há 
dúvidas de que o Partido 
dos Trabalhadores (PT) está 
comprometido no combate 
a esses macro-problemas, 
porém, a turbulenta econo
mia atual atinge todos os 
setores. O mercado imobi
liário e muitas grandes em
presas estão soírendo, sim, 
nesse complicado momento 
econômico. Mesmo diante 
dessa realidade, acredito que 
o Brasil atual é incompara
velmente mais forte do que o 
Brasil de 15 anos atrás", diz.

A in d a  s e g u n d o  
Weilington, dificuldades 
econômicas sempre resul
tam em uma sensação de 
instabilidade. “Esse senti
mento vale tanto para uma 
pessoa quanto para um país 
inteiro. No entanto, não é 
diretamente o rebaixamento 
pela Standard & Poors que 
inquieta os brasileiros, em 
especial, os investidores da

construção civil. A econo
mia brasileira não vive os 
seus melhores dias, mas o 
que piora todo esse cenário 
é o uso político que a opo
sição tem feito da situação 
atual. Querem, inclusive, 
aproveitar a onda do duro 
ajuste fiscal para derrubar 
a presidente. É esse jogo 
político que dá um tom ain
da mais turbulento ao mo
mento econômico e inibe os 
investidores. E o mundo lá 
fora, na verdade, sabe com 
clareza sobre o tamanho, 
a riqueza e potencial do 
Brasil".

Em entrevista para 
o jornal Estadão, o econo- 
mista-chefe do Secovi-SP, 
Celso Petrucci, acrescen
tou que o momento atual 
do mercado imobiliário não 
pode ser caracterizado como 
uma valorização do setor, 
mas apenas a reposição de 
valor sobre a inflação, ou 
seja, investidores estão “pa
gando o pato" para resolver 
o déficit orçamentário do 
governo.

Diante deste cenário, 
fica a dúvida de quem serão 
os compradores dos imóveis 
lançados pelos diversos in
vestidores brasileiros, já que 
o poder aquisitivo da popu
lação diminuiu considera
velmente e o setor se mostra 
cada vez mais incerto.

Q2)
com Padre Marcello Paes

Crise existe quando não 
temos esperança

Após finalização da obra, investidor é obrigado a 
subir o preço do imóvel para recuperar o prejuízo

Ele tem um talento 
nato para ajudar as pessoas. 
Desde jovem, buscou o ca
minho do bem e se engajou 
em projetos para evangeli- 
zação dos seres humanos.

Nesta semana, o Papo 
no Jornal fala um pouco 
sobre a vida do padre Mar
cello Paes que dirige a Pa
róquia São Pedro São Paulo 
em Lençóis Paulista.

Na Cidade do Livro 
há mais de dez anos, o pa
dre Marcelinho, como ca
rinhosamente é conhecido, 
é o grande responsável pela 
tradicional Festa do Milho 
que ocorre todos os anos 
no município. “O evento é 
realizado para comemorar 
a Festa da Padroeira. Hoje 
são mais de 200 voluntários 
envolvidos e não buscamos 
lucro, mas sim, proporcio
nar momentos de alegria 
para a população”.

Recentemente, ele 
também se engajou em um 
projeto que irá abençoar 
a vida de inúmeras famí
lias. “O Projeto Santa Fé 
vai utilizar a música para 
evangelizar. Um DVD será 
gravado nos dias 2 e 3 de 
dezembro de 2015 na Ma
triz São Pedro São Paulo 
com diversas participações 
especiais. Queremos que 
as pessoas possam ouvir 
a mensagem da pala\Ta de 
Deus por meio das músicas 
e que, com o poder da fé e 
força evangelizadora, obte
nham a cura e, em especial, 
consigam se aproximar mais 
de Deus", afirma o padre.

Uma vida de dedicação

Padre Marcelinho 
lembra que buscou o sacer
dócio quando ainda morava 
em Botucatu. “Vivi como 
coroinha e o chamado de 
Deus falou mais alto. Entrei 
no seminário com 14 anos 
e fiz faculdade de Filosofia 
e Biologia. Acredito que 
cada pessoa tem uma mis
são nessa vida e a minha 
é religiosa. Busco ser um 
formador de opiniões da 
ética e da moral, ensinar 
valores", diz.

O apoio da família 
foi bastante importante para 
que ele continuasse a seguir 
o caminho do sacerdócio. 
“Não tive resistência por 
parte dos meus pais. Tenho 
16 anos de padre e estou na 
minha segunda paróquia. 
Trabalhei primeiro na ci
dade de Anhembi, que tem 
a tradicional Festa do Di

I

vino. Em 2004, mudei para 
Lençóis. Em cada cidade 
aprendi a ser gestor de uma 
comunidade e a evangeliza- 
çào tomou-se um trabalho 
complexo", explica o Mar
celinho.

E mesmo com mui
ta experiência adquirida ao 
longo dos anos, padre Mar
celinho continua aprenden
do a lidar com as dificul
dades físicas e espirituais 
das pessoas. “Com o tempo 
chegou a modernidade, mas 
as tradições ainda perma
necem. Busco ler bastante, 
me atualizar e dialogar com 
o mundo e com a realidade 
para atender bem as pessoas. 
Aprendo todos os dias a lidar 
com o emocional, psíquico, 
entre outros problemas que 
assolam as famílias".

“As pessoas atualmen
te estão com a doença do 
‘vazio'. Estão mais egoístas 
e consumistas. O desejo pa
rece ser maior do que a crise. 
Todos se preocupam com o 
físico, moda, tecnologia, ali
mentação, mas se esquecem 
da alma. A juventude tem 
buscado mais o trabalho do 
que o estudo, até pela falta de 
opção. Vivemos uma inver
são de valores e muitos não 
querem se doar. Na verdade, 
a competitividade aumentou 
nas famílias, nos empregos, 
e isso causa brigas por coisas 
que poderiam ser comparti
lhadas", desabafa o padre.

Lazer e trabalho

O padre Marcello Paes 
aproveitou a oportunidade 
para contar sobre sua apre
ciação pelo futebol. “Já fui 
assistir vários jogos de fu
tebol em estádio e jogava

com os amigos na paró
quia. No Rio torço pelo 
Vasco e aqui em São Paulo 
pelo Corinthians. Antes 
eu era até fanático, mas 
depois de uma derrota do 
Corinthians contra o time 
do Santos, sotri tanto que 
dei.xei esse fanatismo de 
lado. Hoje gosto de tor
cer, mas jogar, somente no 
Playstation", revela com 
muito bom humor.

Apesar de ter jogado 
bastante futebol nas pa
róquias, ele confessa que 
0 trabalho do sacerdócio 
leva os padres a uma vida 
sedentária. “O estresse é 
grande, a parte administra
tiva de uma paróquia nos 
suga e não podemos deixar 
de celebrar a missa, so
mente em casos muito ur
gentes. Já teve momentos 
que eu estava com febre 
e não deixei de trabalhar. 
Digo que me casei com a 
solidão, não a solidão do 
mundo, mas a solidão de 
poder estar com as pessoas 
e servir. No final, todo es
forço é gratificante".

“Creio que a cidade 
de Lençóis tem uma força 
muito grande. Aqui cada 
um faz sua parte. Crise 
existe quando não temos 
esperança. A esperança faz 
a gente realizar as coisas, 
pois somos aquilo que re
alizamos. Se leio, tenho 
mais \'isâo, se me alimento 
bem, lenho mais saúde, se 
rezo, tenho mais sabedoria 
divina, ou seja, se eu me 
esforçar para ser uma pes
soa melhor, sem querer ser 
mais ou melhor do que o 
outro, mas melhor para o 
outro, tudo valerá a pena", 
finaliza Marcello Paes.

Além dc quartos amplos, aconchegantes e modernos, o hotel oferece também
nm delicioso café da manhã com diversas opções

—  -
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C iltc da manhã com pleto  
Kstacionamento coherto www.sjpalacehotel.com

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

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

http://www.sjpalacehotel.com


é CIDADES
Àrea Azul contribui para 
formação de cidadãos
Projeto busca oferecer oportunidade de crescimento para meninos 
e meninas que estão ingressando no mercado de trabalho

Elder Ibanhez

Quem p rec isa  se 
locomover no centro da 
cidade de Lençóis Paulis
ta, já  se acostumou com 
a presença de meninos e 
meninas de uniforme azul.

Trata-se dos jovens 
funcionários que perten
cem a Legião M irim e 
Legião Feminina do mu
nicípio.

Através de um Proje
to de Lei (130/2.004), 48 
legionários atuam na Área 
Azul para fiscalização dos 
locais demarcados para ro
tatividade de veículos.

Janaína Roberta Pes- 
sato da Silva, pedagoga 
e coordenadora da Area 
Azul na cidade, falou ao 
Notícias de Lençóis e ex
plicou como funciona o 
trabalho dos jovens nas 
ruas do comércio lenco- 
ense. *‘Estou aqui há quase 
um ano e vejo que o proje
to abre portas no mercado 
de trabalho para meninos e 
meninas. É uma forma de 
afastá-los das drogas e de 
tantos outros males. Eles 
aprendem a ter disciplina”.

Todos os meninos e 
meninas que trabalham na 
Área Azul buscam infor
mar a população sobre as 
determinações para o uso 
correto das vagas rotativas.

“Eles trabalham em 
grupos divididos em dois 
turnos. O primeiro das 8h

às 12h e o segundo das 12h 
às 17h. O valor arrecadado 
serve para o pagamento 
dos legionários que são 
registrados com todos os 
seus direitos”, diz a coor
denadora.

Em m édia, os jo 
vens ganham um salário 
mínimo, valor considerado 
significativo pela coorde
nação para complementar 
a renda de suas respectivas 
famílias. “Outro benefício 
que eles recebem é a cesta 
básica. Muitos familiares 
precisam dessa renda ex
tra. Alguns até insistem 
para que seus filhos parti
cipem do projeto”, revela 
Janaína.

O que a população pre
cisa saber?

Segundo Janaína  
Pessato, o projeto que en
volve os adolesçentes que 
trabalham na Área Azul 
surgiu há oito anos.

A Legião Mirim e 
Legião Feminina de Len
çóis, além de oferecer o 
trabalho aos jovens, tam
bém disponibiliza diversas 
atividades como informá
tica, palestras, cursos de 
artesanato, aulas de por
tuguês e matemática com 
aplicação de provas, entre 
outros.

Apesar de tantos be
nefícios oferecidos, mui
tas coisas ainda precisam 
mudar. “Vejo que algumas

pessoas não respeitam o 
trabalho dos legionários na 
Área Azul. É importante 
entender que eles apenas 
cumprem as regras e po
dem se tornar bons cida
dãos com o projeto. Temos 
vários casos de pessoas que 
são grosserias e os tratam 
de maneira rude. Entendo 
que devemos falar com eles 
e ter paciência. Alguns po

dem até ter atitudes erradas 
durante o trabalho, mas não 
é com grosseria que vamos 
ajudá-los”, conclui a coor
denadora.

Vale ressaltar que 
existem mais de 30 pontos 
de vendas que disponibili
zam os cartões para a po
pulação facilitando ainda 
mais 0 trabalho realizado 
pelos jovens.

1 .A responsabilidade de preencher e colocar o 
cartão é do motorista;
2. A permanência de outra pessoa no veículo 
não desobriga o uso do cartão;
3. Cada cartão é válido por uma hora mais os 
15 minutos de bônus. Caso esse tempo seja 
excedido, é necessário a utilização de mais um 
cartão. Não há limite de cartões por veículo;
4. Rasurar ou preencher o cartão com lápis é 
irregular. O cartão deve ser preenchido com 
caneta esferográfica preta ou azul;
5. Não há tolerância de tempo no estacionamento 
rotativo. Para compromissos rápidos, o motorista 
deve utilizar os 15 minutos de bônus do cartão; 
6.Idosos ficam isentos do pagamento somente 
por uma hora com identificação no veículo. 
Após esse prazo é necessário comprar o cartão;
7. Pessoas com deficiência são isentas do uso de 
cartão, mas o veículo precisa ter a identificação 
prevista por lei;
8. As Entidades Sociais Legião Mirim. Legião 
Feminina e HNSP não se responsabilizam por 
possíveis danos, furtos, roubos, ou quaisquer 
prejuízos materiais que os veículos venham a
sofrer nos locais sinalizados como estaciona-

*

mento rotativo de Area Azul.
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Coluna da
Transparência

Acompanhe aqui como cada um dos órgãos
públicos gasta o seu dinheiro.

O SAAE informa que está aberta a licitação para 
serviços de usinagem de massa asfáltica, tipo 
CBUQ (concreto betuminosos usinado a quen
te), pelo período de 12 meses, de acordo com 
as necessidades da autarquia. O pregão será re
alizado às 9h do dia 10 de novembro de 2015.

Já a Prefeitura toma pública a licitação que tem por 
objeto a aquisição de microcomputadores novos, 
com garantia e manutenção “ON SITE” durante 
0 prazo de garantia, de acordo com as especifica
ções e quantidades estimadas no edital. A sessão 
de pregão acontece no dia 11 de novembro às 9h.

Também foi aberta licitação para prestação 
dos serviços de m anutenção predial corre
tiva  em d iversos p róprios púb licos m u
n ic ip a is , conform e esp ec ificaçõ es  co n s
tantes no edital. A sessão de pregão está 
m arcada para dia 6 de novem bro às lOh.

E o resultado da licitação para aquisição de equipa
mentos para a Biblioteca Municipal, sagrou campeã 
a empresa NAIR CREPALDI DE GODOI - ME, 
que ofertou o valor unitário apenas para os itens 
6 (purificador, esterilizador e ionizador de ar - R$ 
989,00) e 8 (cadeira ergonômica - R$ 590,00).

Já no caso do pregão para fornecimento de marmi- 
tex para os ftmcionários da coleta de lixo. Fábrica 
de Tubos, Usina de Reciclagem e Compostagem de 
Lixo e Setor de Apoio e Motomecanização, a empre
sa vencedora foi a JOSÉ ADILSON ANGÉLICO - 
ME, que ofertou o valor unitário de R$ 10,05.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Eletronic Festival lança campanha para financiamento coletivo
Elder Ibanhez

O Eletronic Festival - 
Encontro de DJs Solidário é 
um projeto social que tem se 
destacado na região por unir a 
música com a solidariedade.

Em sua última edição 
que ocorreu na cidade de 
Lençóis Paulista, mais de 40 
quilos de alimentos e cerca 
de 150 peças de roupas fo
ram doadas para a Diretoria 
de Assistência e Promoção 
Social do município.

A entrega das doações 
foi realizada oficialmente no 
dia 21 de outubro por Erico 
Agnello, idealizador e um dos 
coordenadores do projeto.

A Diretora de Assis
tência e Promoção Social,

£
ElisabethAthanásio, recebeu |  
com bastante carinho as do
ações arrecadadas durante a |  
realização do evento, ocor- J 
rido na Praça Paulo Freire, |  
no domingo, 4 de outubro. |

O material arrecadado |  ? 
será destinado à Casa Abrigo “ * 
Amorada, conforme comum 
acordo entre Diretoria de As
sistência Social e os organi
zadores do festival.

Além dos alimentos 
e agasalhos, mais de 1000 
livros foram doados pelos 
diretores da Solutudo.

Novas metas

O próximo passo para 
os organizadores do evento 
é a realização do festival so
lidário na cidade de Bauru.

Com o auxílio do Ca
tarse, a primeira e maior pla
taforma de crowdfunding ou 
financiamento coletivo do 
Brasil, 0 evento busca apoio

para realizar mais uma gran
de festa.

O Catarse fornece su
porte aos usuários do site e 
toma possível que projetos

captem recursos de forma 
ágil e direta utilizando a in
ternet.

O Eletronic Festival - 
Encontro de DJs Solidário 
de Bauru está previsto para 
acontecer no Parque Vitória 
Régia e contará com a pre
sença de diversas atrações.

Além dos DJs que irão 
tocar no festival, grupos de 
dança e teatro também serão 
convidados para participar 
com coreografias exclusivas.

Contribuir é fácil: bas
ta acessar o site do Catarse 
(wH-w.catarse.me/eletroni- 
cfestíval), clicar em “Apoiar 
este Projeto”, e escolher o 
valor para doação.

Cada valor resulta 
em uma recompensa para 
0 apoiador. Após escolher a

quantia desejada, é necessá
rio preencher alguns dados 
cadastrais e escolher a melhor 
forma de pagamento, seja por 
boleto bancário ou débito no 
cartão.

A organização do fes
tival aproveita e estende um 
convite para toda a popula
ção. “Só iremos conseguir re
alizar mais esse ato solidário 
se contarmos com a ajuda dc 
todos. Acesse o link e faça 
sua doação”

Com a hashtüg #Ba- 
ladaDoBem, o Eletronic 
Festival - Encontro de DJs 
Solidário é uma realização 
do lapas (Instituto de Apoio 
a Parcerias e Ação Social) e 
conta com o apoio do jornal 
Notícias de Lençóis. Mais in
formações: (14) 99752-9094.

SAUDE

Somatízação resulta em doenças 
físicas e mentais, diz psicóloga9
Diversas pessoas sofrem com enfermidades relacionadas ao estado 
emocional e que não possuem um diagnóstico preciso

Eider Ibanhez

E muito comum ouvir 
falar de pessoas que sofrem 
com uma saúde debilitada, 
cuja causa é desconhecida 
pelos médicos.

Em entrevista ao No
tícias de Lençóis, a psicólo
ga comportamental, Maria 
Cláudia Martins, falou so
bre os problemas que en
volvem a “somatízação”. 
“Primeiramente é preciso 
entender o que quer d i^ r  a 
palavra somatízação. É ba
sicamente a soma de sinto
mas que aparecem no corpo.

ou seja, sintomas que não 
caracterizam uma doença 
física necessariamente. Es
tudos demonstram certa di
ficuldade da medicina para 
diagnosticar sua origem. Já 
a psicologia entende ser de 
origem emocional”.

De acordo com a psi
cóloga, os sintomas têm ori
gem nos pensamentos disfiin- 
cionais e nas emoções que 
desestabilizam o sistema 
psíquico.

Outro agravante é a 
depressão. “Uma caracterís
tica peculiar da depressão é 
a ‘conservação da disforia’. 
A pessoa está sempre de

sanimada e entediada. Isso 
pode resultar em sintomas 
físicos que se agravam com 
o tempo. Alguns sintomas 
são: falta de apetite, sono 
exagerado, insônia, falta de 
ânimo para sexo, esgotamen
to, dor contínua de cabeça 
que se confunde com enxa
queca, etc. Nesses casos é 
preciso perceber o prejuízo 
ocasionado por conta das 
doenças não diagnosticadas, 
sejam dificuldades emocio
nais, comportamentais ou 
cognitivas. Nesses casos é 
preciso procurar um espe
cialista com urgência”, diz 
a psicóloga.

Sinais do corpo

Para Maria Cláudia, 
um abalo no psíquico de uma 
determinada pessoa pode re
fletir em muitos problemas.

Pessoas ansiosas tam
bém precisam tomar muito 
cuidado com a somatízação. 
“Ansiedade é uma das maio
res causadoras de sintomas 
de doenças psíquicas. Ela 
aparece em nossa vida como 
um sentimento de apreensão, 
uma sensação de que algo 
está para acontecer e repre
senta um contínuo estado 
de alerta, somatizando no 
corpo doenças que nenhum

medicamento fará efeito”, 
explica a terapeuta.

Para quem quiser sa
ber mais sobre as técnicas 
utilizadas com a Análise 
Comportamental, a Inove 
Consultoria vai promover 
o Workshop de Autoconhe- 
cimento intitulado “Cara a 
Cara com Alguém Muito 
Especial: Você”.

O evento ocorre no 
Salão Nobre da Reconci
liar, dia 21 de novembro, que 
fica localizado na Avenida 
Castelo Branco, 3-50, Bauru 
(SP). Mais informações pelo 
telefone: (14) 99676-1567.

“Do ponto de vista psi

cológico, existem emoções 
naturais, fisiológicas e que 
aparecem em todas as pes
soas, consequentes a um im
portante substrato biológico. 
Elas podem ser a alegria, o 
medo, a ansiedade, a raiva, en
tre outras. Essas emoções são 
agradáveis ou desagradáveis, 
capazes de nos mobilizar para 
a atividade e de influir na co
municação interpessoal. Por
tanto, essas emoções atuam 
como poderosos motivado
res da conduta humana. Que 
possamos encontrar em nós a 
motivação da saúde psíquica 
sem sofrimento”, finaliza a 
psicóloga.
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PR2 Entretenimento traz 
mais um grande sucesso
Zé Ramalho se apresenta neste domingo, dia 1 de novembro, e promete
realizar um sho\w inesquecível no Sagae Eventos

Da redação

A véspera do feriado 
será um momento inesque
cível para os fas que acom
panham a carreira do cantor 
Zé Ramalho.

No domingo, dia 1 de 
novembro, ele se apresenta 
no Sagae Eventos, locali
zado na Rua Quatro, 4-25, 
Jardim Santos Dummont 
(próximo ao trevo da Unesp) 
em Bauru.

A abertura dos por
tões está marcada para às 
21h com Show de Adriana 
Cavallari. O show de Zé Ra
malho será a partir da OOh.

José Ramalho Neto

é natural de Brejo do Cruz 
(PB) e grande parte de sua 
infancia foi vivida em Cam
pina Grande.

Ainda jovem, ele se 
mudou para João Pessoa em 
busca de novas oportunida
des e começou a participar 
dos “conjuntos de baile” da 
Jovem Guarda.

Desde a juventude, 
carrega também influências 
literárias como Drummond 
e Vinicius.

Com a gravação do LP 
“Paêbiru” ao lado de Lula 
Cortes pela gravadora Ro- 
zenblit, alcançou destaque 
no mercado fonográfico atra
vés de músicas que contém 
uma grande miscelânea de

gêneros como o rock psico- 
délico, jazz e ritmos regio
nais do nordeste brasileiro.

Em 1977, gravou seu 
disco de estreia intitulado 
“Zé Ramalho” com a canção 
“Avôhai”.

Mais tarde lançou o 
LP “A Peleja do Diabo com o 
Dono do Céu” com a música 
“Admirável Gado Novo”.

Vale lembrar que a 
versão original de “Admi
rável Gado Novo” estourou 
na novela da Rede Globo “O 
Rei do Gado” tomando Zé 
Ramalho uma celebridade.

O CD da trilha sonora 
da novela vendeu a inédita 
marca de 3 milhões de có
pias, recorde até hoje.

E com o álbum “Na
ção Nordestina” foi indicado 
ao Grammy Latino como 
melhor álbum de música 
regional.

“Zé Ramalho canta 
Bob Dylan” também rece
beu indicação ao Grammy 
Latino, na categoria melhor 
disco de rock.

Com uma vasta ex
periência e muitos anos de 
carreira, Zé Ramalho mostra 
o motivo de ser tão aclama
do pelo público.

Para saber mais sobre 
a carreira do cantor, o site 
oficial (www.zeramalho. 
com.br) traz todas as novi
dades e a agenda completa 
de shows.
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Marciano emociona os amantes da música sertaneja
Elder Ibanhez

José Marciano é na
tural de Bauru e no último 
sábado, 24, voltou à cida
de para realizar um show 
inesquecível.

Ele revela que sua 
paixão pela música come
ço cedo. "Eu acompanhava 
meu pai em algumas fes
tas religiosas e arrisquei 
os primeiros acordes no 
violão. Mais tarde, esla
va cantando em algumas 
rádios e programas de TV 
locais. Depois fui para 
grande São Paulo por in
centivo de alguns amigos 
em busca dó meu sonho: 
viver da música”.

E foi na capital que 
Marciano conheceu aquele 
que viria a ser seu grande 
parceiro. “Conheci o João 
Mineiro e formamos a du
pla que perdurou por 16 
anos. Nos anos 80 fizemos 
muito sucesso e conquista
mos milhões de ias. Nos

#  •sas principais musicas que
tocavam nas rádios eram: 
‘Ainda Ontem Chorei de 
S au d ad es ', ‘Seu Amor 
Ainda É Tudo', ‘A line’, 
‘Se Eu Puder Te Esque
cer’ e muitas outras. Na 
mesma época, junto com 
meu parceiro de composi
ções Darci Rossi, fizemos 
a grande obra e clássico 
‘Fio de Cabelo’, que ficou 
muito conhecida na vozes 
dos meus amigos Chitão- 
zinho & Xororó”, conta.

Com m ais de 200

Marciano se consagrou como um dos 
melhores cantores e compositores do Brasil

músicas autorais, algumas 
com a ajuda de parceiros, 
ele se tomou um dos mais 
respeitados a rtis tas  do 
país.

A pós d e s fa z e r  a 
dupla com o cantor João 
Mineiro, Marciano seguiu 
carreira solo e ao todo já 
lançou dez CDs com su

cessos como: “Massachus- 
setts”, “Paixão Proibida”, 
“Cham panhe” e “M ira
gem”, tema da novela “Es
trelas de Fogo”, da Rede 
Record de Televisão.

Em 2004, ele foi 
indicado para o Grammy 
Latino como melhor álbum 
de música romântica.

R ecen tem en te , o 
can to r gravou o DVD 
“Marciano Inimitável In 
Concert” com a partici
pação de grandes nomes 
como Guilherme & San
tiago, Bruno & Marrone, 
Frank A guiar, César & 
Paulinho. Rionegro & So- 
limões, Darci Rossi, Ney

Violeiro, Henrique Zarat e 
Dani & Danilo. “Foram 40 
músicas gravadas e vamos 
dividir em dois DVDs. O 
próximo estará em breve 
nas lojas. Toda a produ
ção e cada detalhe foi feito 
exclusivamente por mim. 
Quis acompanhar de per
to e fazer tudo com muito

cuidado e carinho”, afirma 
o músico.

Novos trabalhos

Apesar de o cantor 
Marciano já  ler muita ex
periência no mundo da mú
sica, ainda existem sonhos 
a serem realizados. “Com 
certeza a gente sempre tem 
um sonho a mais para re
alizar. Cantar com algum 
artista que nunca canta
mos, gravar uma música ou 
que outro artista grave uma 
música de nossa composi
ção. E muito sonho que a 
gente batalha para que se 
torne realidade” .

O mais novo projeto 
que o artista está envol
vido é a gravação de um 
DVD ao lado do cantor 
Milionário, uma iniciati
va da FS Produções com 
dois dos maiores ícones da 
música sertaneja de todos 
os tempos.

“Vou continuar fa
zendo muitos shows pelo 
Brasil, alegrando e sendo 
alegrado por onde quer 
que eu passe. O ano já  
está acabando, mas quero 
lotar a agenda até o últi
mo dia. Agradeço o cari
nho de todos e deixo um 
abraço especial aos lei
tores do jornal Notícias 
de Lençóis. Quero dizer 
para meus ias que eles são 
muito especiais e essen
ciais para minha carreira. 
Obrigado por tudo e um 
abração do M arciano!”, 
finaliza o cantor.

Guto Víanni abre show do cantor 
Marciano e conquista o público
Elder Ibanhez

No últim o sábado, 
24, 0 cantor e compositor 
natural de Jundiaí (SP), 
Guto Vianni, foi convida
do para abrir o show de 
Marciano durante o evento 
que ocorreu na Sociedade 
Hípica de Bauru.

E como já  era de se 
esperar, ele conquistou o 
carinho do público e agi
tou os amantes da música 
sertaneja.

A tualm ente, Jonas 
Gustavo Vianni mora em 
Bauru e soma diversas 
apresentações pela região.

Ele conta como co
meçou seu interesse pela 
música. “É um sonho que 
tenho desde criança. Ao 
ver o show de grandes 
artistas, independente do 
gênero musical, virei fã 
de vários estilos, porém, o

sertanejo é a essência da 
alma do brasileiro e isso 
acabou influenciando essa 
minha paixão, fora o ro
mantismo que a música 
transmite. Minha carreira 
começou após formar al
guns grupos com amigos 
de moda de viola, e com 
o tempo a possibilidade 
de me profissionalizar se 
tornou mais real e assim 
foi caminhando”, explica.

Entre suas maiores 
inspirações estão artistas 
consagrados como Daniel, 
Zezé Di Camargo & Lu- 
ciano e Marciano.

Guto revela que ini
ciou sua carreira na música 
ao lado de seu irmão. “A 
influência estava dentro 
de minha casa. Meu ir
mão já tocava na noite e 
eu sempre participava dos 
ensaios para preparação do 
repertório da banda que ele 
tocava na época”.

Cam inho de sucesso

Talentoso, Guto Vian
ni toca violão e também é 
compositor. “Tenho diver
sas composições próprias 
e algumas em parceria com 
amigos, inclusive composi
ções já gravadas com outros 
artistas. Algumas composi
ções chamaram até a atenção 
de artistas famosos, o que fez 
com que eu me preocupasse 
mais em expor meu trabalho. 
Estou focando agora nessa 
parceria com os artistas para 
alavancar a carreira.”, diz.

Seu maior sonho é di
vidir o palco com o cantor 
Daniel. “Admiro muito o 
Daniel, tanto pelo lado mu
sica! como também pela sim
plicidade”, ressalta o cantor.

Guto tem total apoio 
da família e está finalizando 
seu primeiro álbum. “Acre
dito que no início de 2016 
estaremos lançando meu

primeiro CD, mas já tenho 
duas músicas de trabalho que 
estão sendo executadas em 
rádios da região e também 
em canais da internet. Sou 
um cantor e compositor ro
mântico por natureza, então 
meus fãs podem esperar um 
belo trabalho”.

Para conhecer melhor 
0 trabalho realizado pelo 
cantor Guto Vianni, basta 
acessar as redes sociais ou 
através do site oficial: www. 
gutovianni.com.br. Contato 
para shows pelo telefone da 
PR2 Entretenimento: (1 4 )  
3256-0356.

“Sempre digo que é 
preciso simplicidade acima 
de tudo, pé no chão e amor 
no que faz. Buscar seus so
nhos e não deixar que nada 
atrapalhe, sempre mantendo 
a honestidade e o caráter. Um 
artista deve amar seus fas e 
estar sempre perto, isso é fun
damental”, conclui 0 músico.

http://www.zeramalho
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CLASSIFICADOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Congregação das Irmàzinhas dos Anciãos Desam
parados “Lar Nossa Senhora dos Desamparados”, 
inscrita no CNPJ sob n° 53.419.016/0004-42, com 
sede na Rua Coronel Álvaro Martins, 539, nesta 
cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, 

neste ato representada por sua diretora em Lençóis 
Paulista, torna público que a entidade tem uma área 
de 13.132,12 m^ localizada na Avenida Padre Salús- 
tio Rodrigues Machado disponível para locação, de 

forma única ou desmembrada em duas partes, para o 
desenvolvimento de atividade comercial/empresarial, 
permitindo-se aos interessados a edificação de bem

imóvel no local.

Os interessados deverão apresentar proposta escrita, 
em envelope fechado, junto à diretoria da entidade 

até ás lOh do dia 30 de novembro de 2015. A abertu
ra dos envelopes, que poderá ser acompanhada pelos 

interessados, ocorrerá às 15h do mesmo dia e será 
realizada na presença da diretora e de colaboradores 

do “Lar Nossa Senhora dos Desamparados”.

Mais informações poderão ser obtidas junto à entida
de, no endereço supra, ou por meio do telefone

(14 )32630142

Lençóis Paulista, 30 de outubro de 2015

Madre Superiora Reina Magaly Arteaga Arteaga
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desampa

rados “Lar Nossa Senhora dos Desamparados”

ESPAÇO JfVfffn

CARROS/MOTOS
OPORTUNIDADE

Honda bir. clOO 2002 

RS 1.200,00 De entrada 
* 36 parcelas fixas de 

RS122.00 com Iran- 
ferencu grátis - (14) 
3264 1613

Renda extra de três a

quatro horas por día

Compro ou troco por 

moto 0 km, moto Hon
da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Tel: (14) 99763-6124 
(14) 99853-8028

P t ü j t i ü

TEXTOS DAS GAVETAS
u)v>w.tsc tlicioditittvtta.c env

Ame-se do jeito que você é e inspire todos
ao seu redor

Larissa de Souza é escritora e blogueira

O mês de outubro é um més muito especial e dedicado 
inteiramente à conscientização e prevenção do câncer de mama.

O câncer dc mama é uma doença que afeta milhares de 
mulheres no Bra.sil e no mundo e a conscientização da dt>ença 
é importantíssima na vida de qualquer mulher.

A ação tomou uma proporção tão grande que hoje o
iJo.Outubro Rosa é lembrado em todo o muni

Não existe como descrever uma ação tão importante 
em poucas palavras, mas gostaria de fazer minha parte neste 
mês e deixar alguns recados especiais para vocês, ou melhor, 
para nós. mulheres.

A luta de quem vence o câncer é imensurável e nào 
há como descrever cm palavras. Essas mulheres são alvo de 
inspirações para todas nós.

Por isso, neste mes quen> te lembrar de que acima de 
tudo, você deve se amar exataniente do jeito que você é.

Mulheres são vencedoras por natureza. Acredite no 
poder que está em você. acredite em sua força e na força que 
as mulheres vem conquistando a cada dia que se passa.

Inspire todos que estão ao seu redor, seja a mulher que 
você quer ser, apenas acredite em você.

Não é somente a luta contra o câncer de mama que a 
mulher deve vencer.

Todos os dias são travadas lutas que as mulheres fazem 
questão de vencer em cada batalha.

São inúmeras lutas contra o machismo e contra abusos 
sexuais e domésticos.

Lutas que só as mulheres compreendem e sabem o 
I de supe

Acima de tudo, neste més de outubro, vá de encontro
quanto é difícil de superar.

com as suas batalhas, sejam elas quais furem, e seja uma guer
reira, uma vencedora.

Não tenha medo, vá em 
frente. Ajude outras mulheres cm 
suas guerras, seja irmã, seja mãe, 
seja amiga.

Faça do Outubro Rosa ^  
um més de conscientização para 
todas as lutas que as mulheres 
necessitam vencer e carregue 
isso por todos os outros onze 
meses do ano.

C«ptcete ERF ou Li
berty aberto ou fecha 

do apenas RS 60,00 tò 

na Pagan Motos Con
tato através do telelo-

II » i i n i
W REALIZAÇÃO DOTSEÚ/SONHtí 
A NOSSA ESPECIALIDADEr^Vft

ne (14) 3264-1345

- ^ ^

Venda, Compra, Financiamento,
Assessoria, Avaliação e Locação

Carro Escori gl V5 RS 
3.000,00 De entrada 

* 46 parcelas fixas de 

RS294.00 com traníe 

rencia grátis - Telefone. 
(14) 3264-1613

[14] 3264-9769 / ©  99714-4352 f
www.pedraoimoveislpta.com

VcctragkWRS.t 000.00 

De entrada + 46 parce 

Ias fixas de RS 360,00
com tranferénaa grátis 
(14) 3264-1613

ELEITOR, FAÇA JÃ  SUA
Qurifir mxl 2n0] • lâ .

••V \ «^s • ••*f.o -
H  V *

•  >

IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA

pcactT dr caomha «m
- vmdo ou imen per 

met) hcnck Rxiee (14) 

32664345f(14)V>;79l-.3285

E EVITE FILAS
Courier 1.3 l99K(ipra 
ta básico - FS veículos 

fone (14) 3264 3033

Vende-se Paraty ano 

94, cor bordò, I 6, Ál
cool original, com dt 
rcfáo. trava, alarme e 

rodas originais Impe
cável! Tratar Fernando 

(14) 99797-4840

[TT^d e  l e n ç ó is

M o d i t n c ã o

G o n g

- > . i 6 7 6
^ ^ 9

l ■

marcos. vendltti@yahoo

www.saletecortez.cont.i

Rua Cel. ioaqufm Anselmo Martins, 1039- Centro ̂  Su lista

Vende se pjrat^ * (. injn l2Scc ar>o

VENDE-SE

Terreno

com lOm de frente

por 25m de fundo

94, cor hor,!.‘> i 6, 
Álcool original. ■ 
dire(à>>. trav - • • 

e rodas ongm.*'- 
per impetivel' 
com Fernanútr ikj <•

(  n  I ' U in  estado 2.500
. .. iJ4)VOT'»? S221

V>" i '  02 bKiclelas ca
.Ja Prria aro 20

c :  e  4 .1

(14)9979** 4640

a t » l l F : ( l 4 )  

045
Todo murado

localizado na

Rua José Teodoro de Souza, 44,

Sávnro ci i H \

bnncã  trav'
SERVIÇOS

FS veículos lelefnr. .l̂ riKUrr 2
Vila Capoani, Centro (14) 3264 W33 Hf.

pedicurc 

Uende á domi

R$ 140.000,CX)

Salles
(14) 99714-9830 

reinaldoalsallesifi)vahoo.com.br

Unu VIVÍ. • 4p

vermelho î i-w R*

ii<,. f ’.ituaiopeloiele 

041->1887 7272

6 500.00 
630.00

t
I

tc de limpeza par^
.1 lelc

fone f 141 1 I UI 99677 6859

IMÓVEIS A VENDA n.•ê
Rua 13 de mak), 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12.6S metms de frente, 
área de terreno com 42S,29 m2 e área construída de 114,86 m2 • R$ 430 mR 

Rua Guaradaba, 536, Jardim Itamaraty em Ler ç̂óis PauCsUs. com 13.05 metros 
de frente, área de terrefK) com 401,94 m2 e área tteendada rtruçãode

659,71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo Simioni, 01*36, Resideixiat Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terrern) com 246,40 m2 e área em construção de 9236 m2 

Válor no estado de R$ 195 mil e Valor com obra acabada de ^ 245m fl

Falar com Edson - Fone (14) 99649-4889 (vivo)

Se você gosta de música eloTf rT *
‘l i  , ^

CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoaBnello w-'. . X

('ourier mi»d 2001
1 6l. protetor de ca- 
vamba. lona manltma, 
sum mp3 vendo nu 

troco por mulo honda 

Fone». (14) 32M 4345 

ou 0 4 )  9979 13285

Carro Ford a M04 Minl moto tracJcblke»
R$3iOaOO De entrada 

* 48 paredas &os de 

RS420Ó0 cum traníeroi-

no» ntodelot crou ou

a a ^ f  (14)3264-1613

motogp é na pagan 

mutui fone (14)3264- 
4345

Biz 125 flex 2013/bi7  

100 - 2013 / fan 125 
2013 /  fan 150 flex

Courier 1 4 1998 G cor 

prata com direçáo/vl- 
dro/trava FS veiculut

Todos 08 cartórios eleitorais do Estado já estão preparados

2013 /  tltan 150 ex flex 

2013/tead 110 2013 / 
cb 300r 2013 xre 300 

2013/ brot ISO flex 

2013 - Pagan motos 

fone: (14) 3264-4345

fone (14) 3264 3033

Bandeirante cab Du
pla 1990 • die<e! azul 
(14)3264 3033

para colher as impressões digitais dos eleitores. Você só tem
a ganhar em fazer sua identificação biométrica agora.

Vectra gls 2.0 1994 G 
azul completo • FS vd 

culo<-(I4) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra 

ta entrada *■ 48x RS 

590,00 • FS veiculo» 
fone (14) 3264 3033

, 9

f

Compareça ao cartório na levando: documento de identificação. VENDE-SE
r rro . ()\ (} '

/V. Mítri cllo
comprovante de residência e titulo de eleitor (se tiver).

, IDLNIIHCAÇAO 
BIOMÉTRICA
Soa ♦- - «i»!» d*fenç»

Justiça
Eleitoral
< »*

Terreno no Jardim Planalto 
Plaino - R$ 26 míl 

+110 X R$617 
Aceito carro/moto 

no negócio

f>4. w ' 4 f. .Jr. fflS

Tel: (14) 98227-4510

P a r fu  ip»^

http://www.pedraoimoveislpta.com
http://www.saletecortez.cont.i
http://www.mixcloud.com/ericoaBnello
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fonte: Uol

De Jesus a político chileno, Santoro se destaca
como ‘‘estrangeiro coringa”

Quando o russo Timur Bekambetov resolveu escalar seu Jesus 
Cristo na revisão do clássico "Ben-Hur” (1959), o diretor de 
"O Procurado" não pensou duas vezes em convidar Rodri
go Santoro para o papel. O filme, que chega aos cinemas 
em agosto do ano que vem, não é uma produção latina, 
centrada em temas latino-americanos. Santoro, tampouco, 
está encarnando um personagem que preferencialmente 
teria de ser encarnado por um ator sul-americano. Aos 40 
anos, o ator se prepara para estrelar uma das séries mais 
aguardadas da televisão em 2016, "Westworld", da HBO, 
baseada no livro de Míchael Crichton (1942-2008) e no fil
me de mesmo nome, lançado em 1973, e co-estrelada por 
Anthony Hopkins. Seu personagem é um gángster perigosís- 
simo, meio humano, meio máquina, o temido Harlan Bell.

Consultores de “Narcos”, ex-agentes contam
mudanças da história para sene
Dois dos personagens centrais da história de Pablo Esco- 
bar e da série "Narcos", os ex-agentes Javier Pena e Steve 
Murphy não só continuam vivos como fazem parte hoje 
de uma organização que dá cursos sobre combate ao cri
me organizado e palestras contando suas experiências na 
caçada ao traficante colombiano. Interpretados por Pedro 
Pascal e Boyd Holbrook na produção original do Netflix, 
Peha e Murphy foram consultores da série e fazem ques
tão de divulgar seu lado da história. "Nós achamos que é 
importante que as pessoas se lembrem da história, mas 
da história precisa, não o que outros tenham escrito em 
livros ou mostrado em séries", diz Murphy, acompanhado 
de Penà, em conversa com o UOL.
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“Jagged Littie Pill”, de Alanis Morrisette, 
ganha reedição em seus 2Ü anos
Responsável direto pelo fenômeno Alanis Morrisette, o 
álbum "Jagged Littie Pill" (1995) estará de volta a partir de 
hoje, 30, nas plataformas desfreommg, em um relançamento 
de luxo que deve acalentar o coração de fãs e saudosistas 
da década de 1990. Com edição física prevista para dezem
bro no país, o box quádruplo trará, além do disco original 
remasterizado, CDs extras com dez demos inéditas, uma 
apresentação ao vivo em Londres em 1995 e uma versão 
acústica do álbum, lançada originalmente em 2005.

Reflexão da Semana
“Para tudo no mundo existem sempre três opiniões:

a sua, a minha e a correta
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ENTRETENIMENTO
Horoscop^
de 30/10 a 06/11

Áries
de 21/03 a 20/04

A semana é de Lua cheia, inten
sificando emoções e situações 
e tendo forte impacto sobre as 
finanças, as emoções e a ne
cessidade de perceber em que 
você deve perseverar e o que é 
preciso eliminar.

Semana
— Leão

22/07 a 22/08

O fato mais m arcante da se
mana é a Lua cheia, que indi
ca o ápice do atual ciclo, com 
im pactos im portantes sobre 
os relacionamentos e as ques
tões emocionais e profissionais. 
Hora de estar mais consciente 
e atento, leonino.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Uma semana muito Importante 
para o trabalho e a saúde, com 
uma poderosa Lua cheia. Boas 
realizações. É fundamental ter 
mais cuidados com a qualida
de de vida, mudando hábitos 
prejudiciais.

^  Touro
f^ ^ d e  21/04 a 20/05

Nesta semana temos a Lua cheia 
que ocorre em seu signo, s i
nalizando um momento muito 
intenso emocionalmente. Tra
balho, saúde e relacionamento 
ganham destaque aos taurinos.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Semana de Lua cheia, o momen
to mais especial do atual ciclo. 
Im portantes acontecim entos 
envolvendo relacionam entos, 
valores pessoais, finanças e sen
timentos. Momento em que as 
questões das últimas semanas

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Semana que mostra o resultado 
de recentes parcerias, acordos 
e projetos profissionais, capri- 
corniano. A Lua cheia tem fortes 
impactos sobre a vida afetiva e 
sobre a criatividade e fertilidade. ^

Momento que pede desapego e 
consciência de seus valores mais 
essenciais, geminiano. Questões 
afetivas e que envolvem traba
lho e saúde estão em pauta ao 
longo da semana.

O ciclo atual, que iniciou com a 
Lua nova em seu signo, chega 
agora à fase cheia, o momento 
de auge. Questões multo im
portantes envolvendo indivi
dualidade, relacionamentos e 
valores emocionais. Desapego 
é uma lição do momento.

Esta semana ocorre a Lua cheia, 
que para os aquarianos terá re
flexos sobre a vida fam iliar e 
também a carreira. Momento 
que pode ser de im portantes 
negociações envolvendo essas 
áreas.

Câncer
de 21/06 a 21/07

A Lua, regente canceriano, nesta 
semana está na fase cheia, si
nalizando um momento muito 
intenso em termos emocionais, 
criativos e familiares. Capacida
de de concretização e de per
cepção do que é valioso para 
você.

*  Escorpião 
^ ^ d e  23/10 a 21/11

Esta sem ana terem os a Lua 
cheia no setor de relacionamen
tos, marcando um importante 
m om ento para as parcerias 
e associações. Percepção de 
como estão os seus vínculos 
emocionais e quais os valores 
que regem as relações.

Peixes
4̂ d e  20/02 a 20/03

Semana importante para reso
luções em acordos e em ques
tões emocionais e financeiras. 
O momento é de desapego e de 
percepção do que é valioso, em 
detrimento do que é superficial.

fonte: tmp / t9m.br/

Caça Palavras
M L 1 X E 1 R 0 V X H A S B Y MANICURE

2 M K 0 E L E G A D 0 T E 1 M PROFESSOR

E S E A M B M L 0 0 J S C U A CONTADOR

S J M D P C F Q R A A 1 R T N BOMBEIRO

H U 0 R 1 A 1 1 D 0 R T E A 1 ZELADOR
ATOR1 1 E S t C E V R R D N T X C
JUIZ

S 2 8 A V B 0 L 0 1 1 E A 1 u
HISTORIADOR

T J T R Ki G R A s E N 0 R s R
ADVOGADO

0 E C 0 A T 0 V s V E X 1 T E
DELEGADO

R E B D W Y D R E 0 1 1 0 A 6 COVEIRO
1 F 0 A L 2 A A F C R 0 T A Q LIXEIRO
A M x L E 2 T D 0 L 0 E M U H ATLETA
D X 0 E A Ki N 0 R F L Q B 0 D SECRETÁRIO
0 Q K 2 P G 0 R P T K 0 E 1 U ALFAIATE
R K P 0 L 1 C 1 A L C 0 M M X

LAVRADOR
TAXISTA
DENTISTA
MÉDICO
JARDINEIRO
POLICIAL

^3

fonte: http://raehocuca.com.br/ 8 

HORIZONTAIS

I .  Segunda letra do alfabeto grego. (4)
3. Doença que surge rapidamente num determi
nado lugar. (8)
8. Relativo a idade (feminino, plural). (7)
10. Organismo que pertence ao Reino Fungi. (5)
I I .  Clérigo, sacerdote. (5)
12. Termelétrica:____+ elétrica. (5)
14. Animal carniceiro conhecido pela sua "risada" 
(plural). (6)
16. Descuidado, negligente. (6)
18. Divisões numa piscina. (S)
19. Em * uma (plural). (5)
22. É usada como esfregão de banho. (5)
23. Projeto irrealizávei, fantasioso (plural). (7)
24. Esqueleto, em inglês. (8)
25. Manifestação de repúdio coletiva em forma de 
gritos e assovíos. (4)

VERTICAIS

1. Grã-____: Ilha onde ficam Inglaterra, País de
Gales e Escócia. (8)
2. Efeito de toar. (S)
4. Antiga moeda espanhola. (6)
5. Ato de diferir. (11)
6. Plural de "montão". (7)
7. Preposição, logo depois. (4)
9. Ato ilegal. (11)
13. Tomada pela ira. furiosa. (8)
15. Dor de ouvido, em inglês. (7)
17. Falso, virtual. (6)
20. Em grande número, abundante (feminino). (5)
21. Parte de um chapéu (plural). (4)

MIchf I Rftmaiho TIRINHA DA SEMANA tstnnhjnolte.biogspol.com

grupo teatral

j ip ro s o i i ta :

VOZES OE 
NELSON
B asu ad o  h o s co n to s  tíu 
" a  V it ía  como E la  i " ,
Du IC u lso n  iio d r ig u u s  
D iruçÔ o : Lu d a Fw rr;an d t:3 e

K *

07/11
10b)0
Teatro Municipal
Qenata Lycia Dos Santos Ludovico 
Maccituba
l ENTQAOA C-12ATUITA 1

http://raehocuca.com.br/


I .  A I . f »

V- A  .
l : -

.  I.

.t.I .

'  .  Sv

.3 .*
í-1 -

/-■ jj/
1 • - >I- ■'• A

1
.VJ*■-1

V. >*»•>

- r -  A : j .

J T , , .T*. -'i
11 .*

'  '  -• ,• -
‘  / -

•-Í

" j - '

«V

5 -  * y /

■̂•r̂ '*'y

■ :v

.  *-9

/ ■ : .

iV ‘ y
ri

. ) • %

i y*
I .  •.

s •
>A ( •

'v"y

o Estilo Lençóis esta semana evidenciou uma 
ação realizada no Hotel Comfort de Bauru.

O ''Buteco do Comfort" é uma ideia da ino
vadora organizada pelos responsáveis pelo empre
endimento.

A primeira edição foi um grande sucesso. Convi
dados puderam desfrutar de um ambiente agradável 
e com direito a sorteio de vários brindes.

E no último final de semana, dois espetáculos 
musicais agitaram a cidade de Bauru.

O cantor Marciano garantiu o melhor do ser
tanejo para o público que estava presente no show  
realizado na Sociedade Hípica de Bauru.

E a dupla Henrique e Juliano surpreendeu o 
público durante o Bauru Country Fest ao cantar ao 
lado de Léo Braga de apenas 8 anos de idade.
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