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Lençóis recebe o Eletronic Festival
Evento busca unir a cultura da música eletrônica com a prática da solidariedade em uma verdadeira balada do bem ao ar livre
G randes festas de
m ú sica e le trô n ic a e s 
tão in v a d in d o o p aís
cada vez com mais força.
E não é por menos. Os
festivais chamam a atenção
do público pelas batidas fre
néticas e decoração surreal.
Para garantir que a
cultura da vertente eletrônica
possa ser difundida também
no interior paulista, vem aí
mais uma edição do Ele
tronic Festival - Encontro
de DJs Solidário que conta
com o tema UBaladaDoBem.
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Dia de Ler
estimula prática
da leitura
A Prefeita Bel Lorenzetti, em companhia do
Diretor de Cultura, Nilceu
Bernardo e da Coordenado
ra de Projetos e Convênios
da Diretoria de Educação,
Sabrina Amoedo dos San
tos, anunciaram ontem, 24
de setembro, as ações e a
agenda do “Dia de Ler’\ que
será realizado na próxima
quinta-feira, 1° de outubro.
A in ic ia tiv a foi
in stitu íd a por m eio do
D e creto E x ec u tiv o de
22 de ju n h o de 2015.
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Conselho Tutelar
realiza eleições
em outubro

Equipe do JNL visita
stand da Inoar na
Beauty Fair 2015
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Blogando
Mais uma vez a Be
auty Fair reuniu m arcas
e profissionais de diver
sos lu g ares do m undo.
O e v e n to o c o r 
reu no início deste mês
no E xpo C e n te r N orte
e a p re s e n to u as p r in 
c ip a is n o v id a d e s do
m e r c a d o d a b e le z a .
E a equipe do N o
tíc ia s de L e n ç ó is foi
re c e b id a p e lo C E O e

reúne diversos
com unicadores
A quarta edição do
evento que já se tomou o
maior encontro no interior
de São Paulo entre profis
sionais, estudantes de co
municação e interessados
em novidades nas áreas de
mídias digitais está de volta.
No dia 1° de outubro,
a partir das I9h, acontece
no Centro Cultural de Len
çóis Paulista o “Blogando".
Este ano, o evento terá
12 temas diferentes, 22 con
vidados, 24 horas de conte
údo com programação em
Lençóis Paulista e Baum.

Campanha da marca contou com a participação da
atriz Tathiana Piancastellh que tem síndrome de Down

Pág. 05

índice
Opinião
Cidades
Cidades............................. 4
Saúde/Cultura
Classificados......................6
Entretenim ento

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

Tempo
Hoje
máxima 37®
mínima 22Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

HNSP realiza
Caminhada
do Coração
o Hospital Nossa Se
nhora da Piedade de Lençóis
Paulista realizará no dia 27
de .setembro, domingo, a 1*
Caminhada do Coração.
O evento comemora
o Dia Mundial do Coração
(29 de setembro) e tem como
objetivo promover a saúde.
Os interessados cm
patlicipar da caminhada de
vem fazer as in.scriçôes ate
25 de setembro, levando I
quilo dc alimento (leite, leite
cm pó. arroz, feijão, gelatina,
óleo - exceto sal) na recepção
do Hospital, na Faculdade
Orígenes Lessa (FAC*OL) ou
nas academias parceiras: Aca
demia Corpo em Mt)\ imenlo Morumbi, Academia Passo
a Passo, Academia Sprint e

-j Evento está marcado para
domingo a partir das 9h

y
Academia Speed Form.
Os alimenlü.s arrecada
dos serão destinados para o
Scrv iço de Nutrição e Dielética
do próprio Hospital, que passa
por dificuldades financeiras.
A caminhada acontecerá
às 9h. partindo do Hospital que
fica localizado na Rua Geraldo
Pereira de Barros, 461, Centro
dc Lençóis Paulista.
Os participantes devem
chegar às Sh para o café da
manhã, aferição de pressão
com os alunos da Efoceo e

somente os 500 primeiros ga
nharão camisetas exclusivas
do evento.
Para a realização do
evento, o Hospital Nossa
Senhora da Piedade e.stá re
cebendo o patrocínio de di
versas empresas lençoenses e
conta com o apoio do jornal
Noticias de Lençóis.
Mais informações pelo
telefone (14) 3269-1039 ou
pela fan page (faccbook.com/
HospitalNossaSenhora Pie
dade).

presidente da Inoar, A le
xandre N ascim ento, que
falou sobre os principais
lan çam en to s da m arca.
Quem também
cham ou a atenção foi o
ator global H enri C astelli, que esteve presente
m ais uma vez no stand
da m arca e falou sobre
seu e n v o lv im e n to com
os produtos oferecidos.

Campanha de doação de
sangue acontece hoje
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Artigo
Ana Borges

Velhinhos versus “Seljie pra Nada
sensacional por me fazer ver
além de um sorriso amarelo
cheio de dentes.
Em tempos de enxurra
das de selfie pra cá, selfie pra
lá na nossa timeline, eu pude
entender que, na verdade,
esse narcisismo desenfreado
é "Selfie pra Nada".
Aliás, até Sebastião Sal
gado, um dos fotógrafos mais
renomados, criticou a super
ficialidade das "sefies" como
declarou à imprensa em sua
última exposição.
Pra galera do clique sem
noção, a dica é: controle seu
smartphoneefaça ele se tomar
um aparelhinho sensato.
Só sei dizer que essa
senhorinha me deu uma bela
lição nos mostrando que no fim
0 que importa mesmo não é
a aparência, mas sim, os mo
mentos felizes que podemos
disfrutar ao longo dos anos. Es
tejamos no começo, no meio
ou no fim do percurso. Com a
boca cheia de dentes ou não.
Mas a conversa não
parou por aí e rendeu. Logo o
grupinho trocou de prosa.
E o senhorzinho come
çou a falar que na velhice sua
única preocupação é com a
saúde. "Não quero nunca dar
trabalho aos meus filhos", dis
parou ele.
Imaginei o quanto os
filhos não devem ter lhe dado
trabalho e preocupações.
Hoje, ele sonha em ter
uma morte tranquila, sem que
nenhuma doença atrapalhe a
vida dos familiares queridos.
Eu não cheguei ainda
Achei a senhorinha aos 30 e penso 24 horas por

Velhinhos sempre ga
nham a minha atenção. Em
qualquer ambiente, pra mim,
ninguém é páreo pra eles.
Em todas as ocasiões,
sempre consigo tirar algo bom.
A última experiência foi bem
recente.
Fui ao Sesc e me sen
tei próximo de um grupinho,
duas senhorinhas e dois senhorzinhos.
O quarteto super anima
do féz com que eu logo sentasse
em uma mesa bem perto.
Me atentei à conversa
alheia, sempre tive o péssimo
hábito da curiosidade (não é
por mal, é um defeito inerente
e já o absotvi há tempos). Afinal,
no dia a dia do jornalismo é
muito útil para mim.
Voltando a cena que
ganhou minha atenção. Uma
velhinha contava que foi fazer
um orçamento de um implante
dentário, quando o dentista
respondeu que o tratamento
sairia em torno de R$ 18 mil.
Ela, toda fofa, disse para
o senhorzinho, "se eu fosse
mais nova, tudo bem né... Mas
já tenho mais de 70 anos, já vivi
tanto... Com esse dinheiro, eu
prefiro ir viajar e curtir a vida".
Pronto, já ganhou minha sim
patia e meu sorriso!
Ela tem toda razão. No
auge da sua sabedoria, é mui
to melhor ir a lugares que lhe
propiciem muitos sorrisos ver
dadeiros, ao invés, de simples
mente, ir ao dentista, colocar
os dentes e sorrir com a arcada
dentária completfssima do jeito
que as pessoas gostam de ver.
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dia em sonhos e desejos (no
incessante futuro).
Tenho uma ansiedade
descontrolada de viver todos
os meus sonhos até a última
gota, como se a vida fosse um
pedido urgentíssimo para ser
atendido.
Fico em busca do "felizes
para sempre" e ele em busca
de uma "despedida tranquila,
uma morte sem sofrimentos
agonizantes" e que não cause
dor aos seus entes também.
E, de repente, um esta
lo. Percebo que ao longo dos
anos a preocupação tende a
não ser mais com a vida, e
sim, com a morte.
E as formas mais tran
quilas de se despedir da vida
causando o menor sofrimento
possível.
Sim, alguma paz, as ru
gas e os bicos de papagaio há de
nos trazer. Saí de lá desejando
simplesmente um mundo com
menos "selfies" e mais sorrisos,
sejam eles com dentes ou não.
Esqueça as filosofias de
botequim e aprecie também
verdadeiro chazinho de erva
doce para acalmar a ansiedade
que a juventude nos impõe.

Ana é Jornalista web e
apaixonada por histórias
da vida real

Colunista da Semana
Tempos de cobertor curto
Bruno Caetano é
diretor superintendente
do Sebrae-SP
O p rim e iro se m e s 
tre foi de tirar o sono de
m uito e m p re e n d e d o r. O
faturam ento das m icro e
pequenas em presas pau
listas caiu 11,9% quando
com parado com igual pe
ríodo de 2014.
O re su ltad o foi tão
ruim que su p e ro u até a
queda de 10% nas re ce i
tas das M PEs no a cu m u 
lad o de ja n e iro a ju n h o
de 2 0 0 9 , ép o ca de crise
fin a n ce ira in te rn acio n al.
Para piorar, não há p re 
visão de alívio no cenário
no futuro próxim o.
O desem penho fraco
é co n se q u ê n cia do atual
m o m e n to da e c o n o m ia
brasileira.
Com o os p eq u en o s
n e g ó c io s são m u ito d e 
p e n d e n te s do m e rca d o
in te rn o , o a u m e n to do
d e sem p rego , da inflação
e dos ju ro s tem inibido o
consum o das fam ílias.
Se e la s c o m p ra m
m en o s, o e m p re sá rio vê
seus ganhos despencarem ,
surgem problem as de cai
xa com a falta de dinheiro
e crescem os riscos para
seu negócio.
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N in g u é m q u e a ge
com b o a-fé e sco lh e não
h o n rar seu s co m p ro m is
sos. Ser visto com o ca lo 
teiro só traz d ificu ld ad es
e prejudica a im agem da
e m p re sa , d e te rm in a n te
p ara o r e la c io n a m e n to
com o m ercado.
M as q u a n d o o c o 
berto r é curto , a saída é
e sta b e le ce r p rio rid ad es e
ren ego ciar o possível.
Friso que não se tra 
ta de d e ix a r de sa ld a r a
dívida, mas ajustar o fluxo
de desem bolsos conform e
a capacidade da em presa.
Esse p ro cesso deve
ser feito com critério . Há
contas que não oferecem
f le x ib ilid a d e de a c e rto
com o água, luz, gás, te le 
fone e fu n cio n ário s.
E s s e s g a s t o s tê m
preferência, já que garan
tem o fu n cio n am en to do
em preendim ento.
Im p o s t o s e t a x a s
tam bém têm de ser vistos
com todo o cuidado, pois
podem levar à penhora de
bens em caso de in ad im 
p lê n cia , além de o u tra s
com plicações.
E n tre os ite n s em
que há m argem de m ano
bra estão os fornecedores.
A id eia é co m b in a r com
os principais o adiam ento

F üU lhlvíde lençóis

do pagam ento dentro de
quatro, cin co ou seis m e
se s até a situ a ç ã o e sta r
m enos p ro b lem ática e as
p e n d ê n cia s se to rn a re m
pontuais.
Se há e m p ré stim o s
com bancos, aqu eles com
juros mais altos devem ter
atenção e sp ecial, porque
atrasos podem fazer o d é 
bito fic a r im p a g á ve l em
um se gu n d o m om ento.
E válido tentar rever
com a in stitu iç ã o fin a n 
ce ira o sa ld o d e v e d o r e
propor um parcelam en to
viável.
F a ze r um e m p r é s 
tim o com ju ro s m enores
para q u itar um m ais caro
é um a boa alternativa.
É in teressan te p le i
tear uma carência até in i
ciar 0 pagam ento, assim
a e m p re sa gan h a fô le g o
para se organizar.
Ninguém está imune
a crises. O pulo do gato é
saber p assar por elas de
fo rm a m e n o s d o lo ro s a ,
sa n a n d o o d e se q u ilíb rio
nas fin a n ça s e e v ita n d o
que se tran sfo rm e num a
bola de neve.
E nosso insone dono
de m icro ou pequena em 
presa pelo m enos terá um
pouco m ais de tra n q u ili
dade nas suas noites.
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Editorial
Mais uma ''Balada do se apresentam ao ar livre e
Bem” tem data e hora para convidam toda a popula
acontecer. Desta vez. Len ção para curtir a vertente
çóis Paulista vai receber eletrônica.
Além disso, todos
o projeto que busca unir
são incentivados a realizar
cultura e solidariedade.
No dia 4 de outubro, doações em prol do Setor
a cidade vai prestigiar um de Assistência Social.
Falamos também das
evento inédito que trará
para o público o melhor novidades apresentadas
pelo CEO e presidente da
da música eletrônica.
Cinco horas de mui Inoar, Alexandre N asci
ta música e com a partici mento.
O JNL foi recebido
pação do grupo de dança
<4Street Star” e do grupo no stand da marca durante
a 11* edição da Feira Inter
teatral “Faz & Conta”.
Uma experiência que nacional de Beleza Profis
vai proporcionar momentos sional (Beauty Fair).
Produtos de qualida
de um lazer consciente para
crianças, jovens e adultos. de e a presença vip do ator
Quatro DJs da região e modelo, Henri Castelli,
I
*
_
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deixaram o ambiente ainda
mais chamativo.
Henri fez questão de
falar sobre a parceria com
a Inoar que se firmou ao
longo dos anos.
C o n fira tam bém :
Papo no Jornal fala com
o professor e coreógrafo
Marcelo Eslrella; Audiên
cia Pública apresenta pro
posta orçamentária do mu
nicípio; Conselho Tutelar
abre período de eleições;
Segundo dia da Cam pa
nha de Doação de Sangue
acontece hoje; Bia Lopes
é a nova revelação do axé
music; "Blogando” promo
ve palestra e workshops e
muito mais. Boa leitura!
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Brasil em FOCO

Fonte: Aeência

Aposentados começam a receber primeira parcela do décimo terceiro
Cerca de 28 milhões de
aposentados, pensionis
tas e demais segurados da
Previdência Social come
çaram a receber ontem a
primeira parcela do déci
mo terceiro. O pagamento

ocorre até 7 de outubro. Os
primeiros a receber o dé
cimo terceiro serão os be
neficiários que ganham um
salário mínimo com cartão
de final 1, desconsideran
do 0 dígito. Para quem re

cebe mais de um salário,
a parcela começa a ser
depositada em T de outu
bro. Segundo o Ministério
da Previdência Social, o
adiantamento injetará R$
16 bilhões na economia.

STJ determina devolução do Plano Colior a produtores rurais
Agricultores que fizeram fi
nanciamento de custeio ou
investimento no Banco do
Brasil em março de 1990
terão direito a receber a di

ferença do que pagaram a
mais pelos financiamentos
corrigidos pelos índices da
poupança rjo Plano Colior.
A decisão íbi tomada nesta

semana pelo Superior Tribu
nal de Justiça e beneficia, de
acordo com a Sociedade Ru
ral Brasileira (SRB), mais de
cinco milhões de produtores.

Câmara aprova pena maior para quem matar dirigindo alcoolizado
O plenário da Câmara apro
vou anteontem, 23, o projeto
de lei que aumenta a pena
para o motorista que, diri
gindo sob efeito de álcool
ou drogas, cometer homicí
dio culposo. Pelo projeto, a

pena de dois a quatro anos
de prisão passa para quatro
a oito anos. De acordo com
o texto, no caso da ocorrên
cia de lesão corporal grave
ou gravíssima, a pena será
de reclusão de dois a cinco

anos. Além da definição de
racha como disputa, corrida
ou competição não autoriza
da, o projeto inclui no con
ceito exibição ou demons
tração de perícia no veículo
automotor sem autorização.

Governo colombiano e Farc anunciam acordo de paz em Havana
O governo colombiano e
as Forças Armadas Revo
lucionárias da Colômbia
(FARC) anunciaram nes
ta semana um importante
acordo sobre a necessária
transição jurídica para aca
bar com 0 conflito de dé

cadas. O acordo contempla
ainda a entrega das armas
pelas Farc num prazo de 60
dias. Santos afirmou que o
acordo de paz vai ser assi
nado no máximo “dentro
de seis meses”. A leitura
do comunicado do acordo

foi feita na presença das
delegações das duas partes,
dirigidas pelo presidente
colombiano, Juan Manuel
Santos, e pelo líder das
FARC, Rodrigo Londofio
Echeverri, também conhe
cido como Timochenko.
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Confiança do consumidor cai 5^% em setembro, diz FGV
O índice de Confiança do leiro de Economia (Ibre) da
Consumidor (ICC) recuou Fundação Getulio Vargas
5,3% em setembro de 2015, ^GV). O ICC indica 0 plmeinformou 0 Instituto Brasi jamento do consumidor em

relação a gastos e poupança
futuras, constituindo indica
dores relevantes na antecipa
ção dos rumos da economia.
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Eletronic Festival
chega a Lençóis

com Marcelo Estrella

Evento que une cultura e solidariedade tem feito a diferença
em diversas cidades do interior paulista
para toda a família em um
dia a tarde com muita dan
Elder Ibanhez
ça, alegria e ainda ajudar
Grandes festas de mú a quem precisa não é para
sica eletrônica estão inva qualquer um. Estou muito
dindo o país cada vez com ansioso e muito feliz, ainda
mais com parceria da minha
mais força.
E não é por menos. Os amiga Leda (professora de
festivais chamam a atenção teatro da Casa da Cultura).
do público pelas batidas fre Amo trabalhar com ela. As
néticas e decoração surreal. idéias vão surgindo de um
Para garantir que a modo muito natural e va
cultura da vertente eletrô mos fícando cada vez mais
nica possa ser difundida empolgados. E muito bom.
também no interior paulista, Vai ser demais. Sei que o
mais uma edição do Ele evento já ocorreu em outras
tronic Festival - Encontro cidades e foi um sucesso, e
de DJs Solidário está sendo se depender de nós aqui, não
preparada com o tema #Ba- vai ser diferente”, garante
Estrella.
ladaDoBem.
Além de muita músi
Dessa vez, o evento
ocorre no dia 4 de outubro ca e dança, o grupo teatral
em Lençóis Paulista, na Pra Faz & Conta fará encena
ça Paulo Freire localizada ções lúdicas durante todo
defronte à Casa da Cultura, o evento. “Está sendo um
prazer trabalhar e preparar
das 15h às 20h.
Serão cinco horas com apresentações para o Ele
o melhor da música eletrô tronic Festival. Percebemos
nica em um ambiente que a dimensão e a qualidade
vai reunir crianças, jovens artística que a iniciativa
tem. Será m aravilhosa a
e adultos.
Para deixar a fes participação do grupo Street
ta ainda melhor, diversas Star e do curso de teatro da
apresentações do grupo de Casa da Cultura, além da
dança “ Street Star”, sob participação de toda a co
coordenação do professor munidade para ouvir música
Marcelo Estrella, prometem de boa qualidade. Estamos
eletrizar o público. “Parti nos preparando com mui
cipar do Eletronic Festival to entusiasmo e ensaiando
vai ser uma honra. E uma todos os dias os números
coisa moderna e nova para e intervenções que iremos
Lençóis e a ideia é incrí mostrar ao público durante
vel. Trazer música eletrônica as apresentação dos DJs.

Considero muito importante
trazer esse outro olhar para
a música eletrônica. Vamos
contar as horas para chegar
o dia 4 de outubro”, afirma a
professora Leda Fernandes.
O Eletronic Festival
busca unir cultura e solida
riedade. Por isso, os parti
cipantes são convidados a
doar Ikg de alimento não
perecível, agasalho em bom
estado ou livro.
Quem fizer as doações
e colaborar com mais R$
1, leva de brinde um copo
personalizado para curtir a
festa. O estoque é limitado.
No local não haverá comer
cialização de bebidas.
A Solutudo, empresa
bastante presente na cida
de, já confirmou a doação
de aproximadamente 1000
livros que irão reforçar o
acervo municipal e criar
mais pontos de incentivo à
leitura nos bairros.
E ntre os DJs que
irão se apresentar durante
o evento estão: Josué Cam
pos, Cris Sales, Lu Gon
çalves e o idealizador do
projeto Erico Agnello.
O Eletronic Festival
é uma realização do lapas
(Instituto de Apoio a Parce
rias e Ação Social) e conta
com o apoio da Prefeitura
Municipal de Lençóis Pau
lista, Casa da Cultura e do
jornal Notícias de Lençóis.
A entrada é franca.

Dançar é se sentir melhor
a cada dia
Quem é lençoense e
reside na cidade há alguns
anos, certamente já ouviu
falar do professor de dança
Marcelo Estrella.
O Papo no Jornal des
ta edição conversou com
o coreógrafo responsável
pelos grupos de dança da
Casa da Cultura.
Natural de Lençóis
Paulista, Marcelo estudou
na EMEF Esperança de
Oliveira e na EE Virgilio
Capoani.
Ainda bem jovem ,
ele se interessou por um
esporte bastante tradicional
na cidade: o Vôlei.
Muitos não sabem,
mas o professor já foi fede
rado no esporte que um dia
iria largar por amor à dança.
E seguindo sua maior
vocação, aos 17 anos Mar
celo começou a dar aulas de
Street Dance.
Formado pela Facul
dade de Educação Física
de Barra Bonita (FAEF) curso exigido na época para
quem desejava atuar como
professor - e pós-graduado
em Dança pela Universi
dade Sagrado Coração de
Bauru (USC), ele começou
dando aula na atual Acade
mia Tablado Espaço e Dan
ça. “Teve uma época que
também ministrava aulas de
ginástica aeróbica no Clu
be Marimbondo. Passado
alguns anos, prestei con
curso na Casa da Cultura
onde estou até hoje. Meu
grupo de dança denominado
'Street Star’ tem 18 anos e
hoje foi abraçado pela Pre
feitura”, diz.
Atualmente, diversos
jovens participam das aulas
de dança coordenadas por
Marcelo Estrella.
Mas, apesar de muito
empenho na dança, o co
reógrafo resolveu buscar
mais qualificação e come
çou um curso à distância
de Metodologia das Artes.
“Meu maior objetivo é unir
a dança com a arte. Tudo
está ligado. Pretendo fazer
espetáculos com pessoas
cantando, atuando e dan
çando, ou seja, um musical
completo. Para a inaugura
ção do Teatro Municipal, já
tenho planos de uma apre
sentação do 'Musical dos
Musicais', um projeto que
quero desenvolver junta
mente com meus alunos de
Jaú. Muitos estão fazendo
aula de canto e teatro para
aprimorar os conhecimen
tos”, afirma Estrella.
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Marcelo Estreüa é
coreógntfo e professor de
dança na Casa da Cultura de
Lençóis Paulista

engajado em projetos que
levam dança e arte para a
população. “Muitos dei
Recentemente, Marce xam de participar das apre
lo Estrella recebeu diversas sentações e competições
premiações com seus alu pela falta de dinheiro para
nos em uma competição que transporte, inscrições e
aconteceu na cidade de Bar workshops. Mesmo assim,
ra Bonita. “A competição é continuamos trabalhando
uma seletiva para as disputas e realizando festivais”,
que acontecem todo ano na garante Estrella.
Croácia. Há dois anos meu
grupo não participava de Você Não Está Sozinho
campeonatos. Agora, deci
Neste ano, desde o
dimos voltar e apresentamos
uma coreografia criada pelos mês de abril, Marcelo Es
próprios bailarinos. ‘Vícios’ trella dirige o espetáculo
recebeu o título de melhor “Você Não Está Sozinho”.
A a p re s e n ta ç ã o
performance na competição.
A outra coreografia intitula acontece uma vez por mês
da ‘Reflexo de uma Socie e tem como tema principal
dade’ foi uma criação minha a diversidade sexual. “No
e conseguimos conquistar festival buscamos falar
o prêmio de melhor coreo sobre as diferenças que
grafia da noite, um grande precisam ser respeitadas
na sociedade, seja em rela
presente”.
O sucesso de ‘Vícios’ ção a cor ou opção sexual.
tem sido tão visível que os Não fazemos apologia ao
bailarinos foram convida homossexualismo e nem
dos para participar do Fórum a religião. Queremos ape
de Combate às Drogas de nas que as pessoas saibam
Lençóis Paulista. “A par que ninguém está sozinho.
ceira com a secretaria de Deus ajuda e ama todos
Educação é bem especial. sem restrição, pois o mais
O espetáculo tenta mostrar importante é o respeito e
um pouco do mundo de jo  amor ao próximo. Com o
vens que se envolvem com festival, buscamos ajudar
as drogas e o álcool. Já no a cada mês uma entidade
caso da coreografia ‘Reflexo da cidade com doações.
de uma Sociedade’, a men O público tem colaborado
sagem principal tenta fazer muito”, enfatiza Estrella.
“Dançar não é ape
um protesto contra as regras
impostas pela sociedade que nas se sentir bem. Dançar
escravizam e destroem as é se sentir melhor a cada
famílias”, acrescenta o pro dia. Busco incentivar meus
alunos a pesquisar e es
fessor.
Apesar das dificulda tudar muito. Hoje com a
des financeiras que o país internet os jovens não se
vem passando nos últimos aprofundam tanto na histó;
meses - fato que afeta di ria das artes e da dança. E
retamente 0 repasse para preciso correr atrás do que
as secretarias municipais faz a gente pulsar. Acre
e dificulta a locomoção do dito que mudar o mundo
grupo em competições na é mudar a gente mesmo”,
região -, Marcelo continua conclui 0 coreógrafo.
Engajado em grandes
projetos

Além de quartos amplos, aconchegantes e modernos, o hotel oferece também
um delicioso café da manhã e um festival de sopas e caldinhos ao entardecer
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C afé da m anhã com pleto
E stacionam ento coberto

www.sjpalacehotel.com

C om fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frigobar e A r-condicionado

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

CIDADES
Inoar surpreende público
da B eauty F air
à

Transparência
A c o m p a n h e aqui c o m o c a d a um d o s ó r g ã o s
p ú b lic o s g a s t a o se u dinheiro.

Com produtos de qualidade e campanha focada na diversidade e na
inclusão social, marca apresenta um novo conceito de beleza

«

A linha Inoar Divine
Curls limpa os cabelos na
Elder Ibanhez
medida e hidrata os fios sem
Mais uma vez a Be pesar, mantendo os cachos
auty Fair reuniu marcas e por horas, ideal para quem
profissionais de diversos procura ter madeixas com
flexibilidade e sem ffizz.
lugares do mundo.
Outro lançamento é a
O evento ocorreu no
início deste mês no Expo linha Doctor que oferece um
Center Norte e apresentou shampoo multifuncional e
as principais novidades do três máscaras com diferentes
composições (hidratação,
mercado da beleza.
E a equipe do Notícias nutrição e reconstrução) que
de Lençóis foi recebida pelo formam um sistema de tra
CEO e presidente da Inoar, tamento perfeito para deixar
Alexandre Nascimento, que os cabelos saudáveis todos
falou sobre os principais lan os dias.
Já a linha Inoar Help,
çamentos da marca. “Entra
mos este ano na Beauty Fair tem a finalidade de recuperar
com o objetivo de mudar a os fios de cabelos resseca
cara básica de alguns pro dos, sem vida, quebradiços
dutos que já tínhamos. Re e sem brilho.
solvemos seguir a tendência
retro, com embalagens bem Qualidade acima de tudo
coloridas”.
Alexandre Nascimen
Alexandre apresen
tou também outra grande to aproveitou a ocasião para
novidade para quem não explicar mais sobre as ações
consegue viver longe dos que têm destacado a Inoar
cachos. “Trouxemos uma nos últimos anos. “Desde
linha específica para cabelos 2010, nossas formulações
encaracolados ou, como cos passaram a ser terceiriza
tumam dizer por aí, rebeldes. das por químicos estran
A Divine Curls conta com geiros que produzem tudo
uma formulação que vem com muita responsabilidade
e confidencialidade. Desdos EUA”, diz.

cobrimos essa alternativa
através de um dos
nossos distribuido
res de Nova York
e nunca mais fize
mos formulação
no Brasil. Para
a produção de
um shampoo,
por exemplo,
u sa m o s de
três a cinco
processos até
chegar a uma
fórmula ideal
e com 0 má
ximo de prote
ção”.
Alexandre começou
a trabalhar com venda de
cosméticos no ano de 2003
quando ainda morava na
Argentina.
Após retomar ao Brasil
em 2005, ele começou a tra
balhar com sua própria marca
que viria a ser umas das mais
importantes do país. “Somen
te em 2009 abrimos uma
fábrica própria, pois antes
terceirizávamos tudo. Com
0 tempo, fomos crescendo e
hoje só feita uma linha de co
loração para atingirmos nossa
meta. Acredito que deixamos
essa linha para o final porque
é um produto que enraiza e
fideliza os clientes”, afirma
o presidente.
Para concluir, ele dei
xa 0 seu recado. “O brasilei
ro descobriu que empresas
nacionais sabem fabricar
produtos que competem com
os importados. Não precisa
pagar caro em um shampoo
para ter qualidade. Sempre
peço para que todos valori
zem as empresas brasileiras.
A Inoar já competiu em prê
mios com grandes marcas de
várias revistas renomadas e
teve muitas conquistas. Nem
sempre o mais caro tem mais
qualidade”.

A Prefeitura toma pública a licitação que tem por
objeto a aquisição de 250 cestas básicas (mês) para
a Assistência Social, pelo período de um ano, de
acordo com as necessidades do Município, confor
me especificações constantes no edital. A sessão
de pregão acontece no dia 5 de outubro às lOh.
Também foi aberta licitação para o reg is
tro de preços para aquisição de m ateriais
para curativos, pelo período de doze m e
ses, conforme itens, especificações e quan
tidades no edital. A sessão de pregão está
m arcada para dia 5 de outubro às 14h.
E os envelopes da licitação para concessão de
uso de espaço físico de 40,20 m^ nas dependên
cias do Terminal Rodoviário para exploração da
atividade de bar, lanchonete e afins, deverão ser
entregues até às 1Oh do dia 7 de outubro. O valor
mensal mínimo da concessão é de R$ 471,50.

esteve presente no stand da
Inoar, a atriz Tathiana Piancastelli, que tem síndrome
de Do\vn.
Ela já atuou em di
versas peças como “Boca
de Ouro”, Um Homem é
Um Homem", entre outras,
e participou de comerciais
institucionais da Rede Globo
de Televisão e EPTV.
Na campanha dos lan
çamentos da marca, partici
param também a farmacêu
tica Maiara Barreto, que é
cadeirante, a blogueira Júlia
Quiroga e a chef de cozinha
Camila Botelho.
Com o slogan “#Diferente”, a Inoar aposta na
celebração do acesso à be
leza e a diferença, ou seja, a
oportunidade que todos têm
de se cuidar.

No caso da licitação para o registro de preços
para aquisição pedra BGS (Brita Graduada Sim
ples), pelo período de 12 (doze) meses, sagrpu-se
vencedora a empresa PEDREIRA DIABÁSIO
LTDA, que ofertou o valor unitário de R$ 48,50
(quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
E a vencedora da licitação para aquisição de tijo
los, para a Diretoria de Obras e Urbanismo, pelo
conforme especificações e quantidades constantes
no edital, foi a empresa CORES VIVAS COMÉR
CIO DE TINTAS LENÇÓIS LTDA, que ofertou
valores que variam de R$ 0,46 a R$ 0,56 (unidade).

Presença vip

A parceria en tre.o
presidente da Inoar e o ator
global Henri Castelli vem se
firmando a cada ano.
O ator esteve presente
I
mais uma vez no stand da
marca e falou sobre seu en- ^
volvimento com os produtos
oferecidos. “Minha parceria
com a Inoar se amplia cada
vez mais. Já participei de três
feiras e a Inoar agora vai lan
çar um produto para a barba.
Inclusão social
Assim que terminar a novela
A Inoar, além de ser já vou pensar na barba para
uma marca bastante concei a campanha de lançamento.
tuada no Brasil, também se Tenho saído pouco do estúdio
preocupa com a diversidade devido ao trabalho, mas é
e a inclusão social.
muito bom ver o carinho do
Durante a Beauty Fair, público”, finaliza.

Embalagens
dos lançamentos
foram inspiradas
na moda retro

A s in fo rm açõ es acim a foram o b tid as dos ato s o ficiais do
D iário O ficial do Estado, Portais Tran sp arên cia da
Prefeitura, Câm ara, SA A E, iPR EM e CM FP.
( »
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Henri Castelli demonstrou bastante
carinho no stand da Inoar
l
t\

Audiência Pública apresenta proposta orçamentária
do Centro de Atendimento apresentadas por categoria I ^ ^
Da redação
ao Cidadão, CAC, localizado econômic^ fún^o de gover-1
na Rua Anita Garibaldi, 821. no e por diretoria. A audiên-1
A Prefeitura de Len
A proposta orçamen cia também vai demonstrar
çóis Paulista, realiza no dia tária do município contem os percentuais constitucio- -s!
29 de setembro, terça-fei pla as contas da Prefeitura, nais que serão aplicados na |
ra, audiência pública para SAAE, Instituto de Previdên Educação e Saúde, e os va-1
apresentação do Projeto de cia Municipal, Centro Muni lores de percentual de gastos
Lei que será encaminhado cipal e Câmara Municipal.
com pessoal nos termos da
para apreciação da Câmara
Serão apresentadas Lei de Responsabilidade”,
Municipal para o orçamen a estimativa das receitas e explica 0 diretor de Finan
to 2016.
as despesas fixadas para o ças, Júlio Antônio Gonçal
A audiência tem iní exercício de 2016.
ves, responsável pela elabo
(
cio às 19h30, no auditório
“As despesas serão ração da peça orçamentária.

H l
Audiência acontece às 29h30 no auditório
do Centro de Atendimento ao Cidadão

Conselho Tutelar Municipal realiza eleições no dia 4 de outubro
Da redação

As eleições unifica
das para o Conselho Tutelar
serão realizadas em todo o
país. Em Lençóis Paulista,
elas acontecem no dia 4 de
outubro, das 8h às 17h.
O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) des
taca a importância da partici
pação de toda a comunidade
no processo de escolha do
Conselho Tutelar de Lençóis
Paulista, pois trata-se de um
órgão criado para proteger a
criança e os adolescentes.

O conselheiro tutelar
atende as crianças e adoles
centes, ouvindo-os quando
tiverem seus direitos amea
çados ou violados, por ação
ou omissão da sociedade ou
do Estado; por falta, omis
são ou abuso dos pais ou
responsável, ou ainda em
razão da conduta da criança
ou do adolescente.
Entre as medidas para
proteção integral da crian
ça e do adolescente estão:
encaminhar as crianças e
adolescentes aos pais ou
responsável, mediante ter
mo de responsabilidade;
orientação, apoio e acom

panhamento temporários;
matrícula e frequência obri
gatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamen
tal; inclusão em programa
comunitário ou oficial de
auxílio à família, à criança
e ao adolescente; requisi
ção de tratamento médico,
psicológico ou psiquiátri
co, em regime hospitalar ou
ambulatorial e inclusão em
programa oficial ou comuni
tário de auxílio, orientação
e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos.
O CMDCA será res
ponsável pela logística e
apoio ao processo eleitoral.

Para facilitar o acesso e a
participação de toda comuni
dade, as seções que constam
no título de eleitor foram
distribuídas em sete locais
diferentes.
No dia da eleição, se
rão disponibilizadas cédulas
de votação com o nome e o
número dos candidatos nos
locais de votação. Cada elei
tor poderá votar em apenas
um candidato.
Serão eleitos como
Conselheiros Tutelares os
cinco candidatos mais vo
tados no processo eleitoral.
O mandato de Conselheiro
Tutelar é de quatro anos.

CONHEÇA OS CANOIOATOS E SEUS
RESPEGiniOS NÚMEROS
04 • Kátia Silene Pantaleâo
de Souza Morelli
05 • Edevane Soares da Silva Brandão
06 - André Luiz de Almeida
07 - Glauber Ricardo Oliveira Woida
08 - Maria Angelina Romani Malagi
09 - Sandra Amara Tonin Nelli
10 - Juliano Rogério de Vasconcelos
12 - Rodrigo Pedroti Florêncio
17 - Daniel! Aparecida Pintor

SAUDE

S aú d e p rom ove segu n d o dia da
ca m p a n h a de coleta de san gu e
Da redação

O prim eiro dia de
cam panha de doação de
sangue em Lençóis Pau
lista, realizado na última
sexta-feira, 18, arrecadou
cerca de 50 bolsas, cum

prindo a meta esperada pelo
Hemocentro de Botucatu.
Quem perdeu o pri
meiro dia da campanha, e
ainda quer colaborar com
a doação, haverá uma se
gunda chance.
Um a nova c o le ta
acontece hoje, 25 de setem

bro. Os interessados devem
comparecer ao Lions Clube
a partir das 8h. O evento
encerra ao meio-dia.
O médico Pedro Bonequini Júnior, homoterapeuta do Hemocentro de
B otucatu e responsável
pela agência transfusio-

nal de Lençóis Paulista,
descreveu algumas regras
básicas para quem quer
ser um doador. “Em pri
meiro lugar é necessário
estar em boas condições
de saúde. E preciso estar
descansado e ter dormido
bem. Isso é im portante

V X

para preservar a saúde do
doador e de quem vai re
ceber 0 sangue. O doador
não pode comparecer em
jejum , pois a tendência de
passar mal aumenta. Tam
bém não pode ter ingerido
bebida alcoólica pelo me
nos nas últimas 12 horas.

São vários os critérios que
serão analisados durante a
triagem/', explica.
E im portante que
todos os doadores che
guem cedo ao local para
a realização das avaliações
de saúde e triagem médi
ca”, conclui 0 médico.

cu»

y

B ía L op es con q u ista o p ú b lico
com sua b ela voz
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Cantora bauruense já tem planos para gravar seu primeiro videoclipe
da música "Mais Uma Noite Com Você"
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7.
Elder Ibanhez

Ela nasceu em Bauru
e aos poucos está mostrando
para o público um talento
nato e inconfundível.
Com uma voz bela e
marcante, Bia Lopes, 18, é
a mais nova revelação do
Axé Music.
Atualmente, ela é ca
loura do curso de Direito,
mas revela que cantar sem
pre fez parte da sua vida. “A
música entrou na minha vida
de forma muito natural e é
algo essencial, eu não con
sigo passar um dia sem can
tar. Como minha mãe brin
ca ‘desde quando aprendi a
falar, ou eu estava falando

ou cantando’. Quando eu
era criança, amava assistir
DVDs de bandas e cantores.
Aí pegava um microfone de
brinquedo e tentava cantar
e dançar igual aos artistas”,
conta animada.
Aos 9 anos de idade,
Bia decidiu fazer uma home
nagem na festa de aniversá
rio de seu pai. “Foi depois
de cantar para o meu pai que
minha família começou a
apostar no meu talento”, diz.
A carreira profissio
nal da cantora começou com
apenas 15 anos quando ela
atingiu a idade mínima para
se inscrever no programa
ídolos. “Fiquei entre os 100
semifinalistas do Brasil. Foi
uma experiência maravilho-

sa em que pude aprender
muitas coisas e ver o quanto
nosso país é rico em pessoas
talentosas e, também, pude
evoluir muito como canto
ra”, acrescenta Bia.
Caminho de sucesso
R ecentem ente, Bia
Lopes lançou seu primeiro
EP com produção musical
de Emil Shayeb (Valetes
Records). “Gravar sempre
foi um sonho e, agora, esse
sonho se realizou. Esse EP
é composto por músicas de
axé autorais. Elas foram es
critas por mim em parceria
com o Eduardo Daré Braga”.
E a cantora já tem se
apresentando em diversos lo
cais. “É maravilhoso poder
cantar para as pessoas, dividir
um pouco do meu trabalho
com elas e poder mostrar o
que mais amo fazer. Não te
nho palavras que expressem
o que sinto quando estou me
apresentando”, ressalta.
Seu maior sonho é di
vidir o palco com a cantora
Ivete Sangalo. “Acho ela
uma das artistas mais com
pletas do Brasil. Sua voz é

maravilhosa, ela é muito afi
nada, dança demais e tem
um contato com o público
que eu admiro muito. Enfim,
acho seu trabalho completíssimo. Mas tenho outros
ídolos também: sou apaixo
nada pelo Tim Maia, Claudia
Leitte, Roberto Carlos, Jorge
e Matheus e Alinne Rosa”,
diz Bia.

V/

Apoio para alcançar o
sucesso
Bia Lopes recebe
total apoio dos pais nessa
caminhada no mundo da
música. “Meus pais nunca
me deixaram ‘tirar o pé do
chão’. Sempre me ensina
ram que para alcançar os
meus sonhos eu precisa
ria de m uita dedicação,
paciência e honestidade,
respeitando sem pre que
existem pessoas com o
mesmo sonho que o meu
e que há lugar para todo
m undo. Eles são minha
base. Embora eu conheça
toda dificuldade de viver
de uma carreira musical,
tiro dos meus pais a persis
tência necessária para em

preender a busca por esse
sonho. O reconhecimento,
se vier, é consequência de
eu ter dado o meu melhor”.
Em breve, a cantora
pretende tomar realidade o
sonho de gravar seu primeiro
videoclipe que será produzi
do por Rafael Yoshida com
a música “Mais Uma Noite
Com Você”.
Para quem q u iser
conhecer um pouco mais
do trabalho da cantora Bia
Lopes, basta acessar a fa n
page da artista no Facebook
(facebook.com/bialopes),
Instagram (@bialopesofícial), Snapchat (Biagarcialopes), e também através do
site oficial (ww>v.bialope-

soficial.com.br).
“Deixo duas frases
que eu sou apaixonada.
Gosto tanto que estão até na
minha biografia do site: ‘Se
você pode sonhar, você pode
realizar e acredite na força
dos seus sonhos, pois Deus
não colocaria em seu cora
ção um desejo impossível de
ser realizado’. Portanto, faça
aquilo que ama, por mais
difícil que seja, coloque em
sua cabeça que o sucesso não
é o mais importante da car
reira. O verdadeiro sucesso
mesmo é fazer aquilo que
ama e o que te trará felici
dade, e se lembre sempre de
fazer isso com honestidade”,
finaliza a cantora.

Blogando reúne diversos profissionais
e estudantes de comunicação
Da redação
«

A quarta edição do
evento que já se tornou
o maior encontro no in
I terior de São Paulo entre
é profissionais, estudantes
de comunicação e interes
sados em novidades nas
áreas de mídias digitais
está de volta.
No dia 1® de ou
tubro, a partir das I9h,
acontece no Centro Cul
tural de Lençóis Paulista
0 “Blogando” .
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Este ano, o evento
terá 12 temas diferentes,
22 convidados, 24 horas
de conteúdo com progra
mação em Lençóis Paulista
e Bauru.
S erão p a le stra s e
w orkshops sobre a pro
dução de conteúdo para
d iv ersas redes so ciais,
como o Facebook, Linkedln. Snapchat e Periscope,
além de debates sobre os
desafios de empreender no
interior de São Paulo e es
tratégias de marketing para
a internet, entre outros.

Já em Lençóis Pau booktubers Rafael Ribeiro
lista, a program ação faz (Canal Bigode Literário) c
parte das comemorações Mariana Zillo (Canal Pri
do “Dia de Ler”, com de meiro Espaços) debatem
bates sobre o universo da com a escrito ra Juliana
literatura e a web.
Daglio a im portância da
D aniel B ovolento, dissem inação da paixão
autor do blog “Entre Todas pelos livros nas redes so
as Coisas” e do livro “Por ciais e se os booktubers e
Onde Andam as Pessoas sua grande influência tem
Interessantes?” é um dos substituído as tradicionais
convidados que irá falar críticas literárias.
A p ro g ra m a ç ã o é
sobre como um bom pla
nejamento de conteúdo nas uma parceria entre o Blo
redes pode ajudar a trazer gando Bauru e a Diretoria
projetos para a vida real. de Cultura de Lençóis Pau
N a se q u ê n c ia , os lista e a entrada é gratuita.

Lençóis vai receber um dos maiores encontros
de comunicadores do interior
S en iço
Blogando Lençóis Paulista
em comemoração ao “Dia
do Ler”
Quando: 1®de outubro
H orário: 19h
Local: Centro Cultural

Rua Pedro Natálio
Lorenzeti, Centro
Entrada gratuita
Para saber m ais, aces
se: www.facebook.com /
events/871567812956878/

Programação com diversas ações marcam “Dia de Ler” em Lençóis
bilizar e envolver o máximo
possível de entidades, asso
Da redação
ciações, comércio, indústria,
A Prefeita Bel, em com unidades escolares, departa
panhia do Diretor de Cultura, mentos da Prefeitura e igrejas
Nilceu Bernardo e a Coorde para que estimulem à leitura.
“Pretendemos que este
nadora de Projetos e Convê
nios da Diretoria de Educação, se tome um dia em que todos
Sabrina Amoedo dos Santos, possam fazer uma pausa para
anunciaram ontem, 24 de se leitura, por mais simples que
tembro, as ações e a agenda do seja, como ler um poema, e
“Dia de Ler^’, que será realiza que esta pequena ação seja
do na próxima quinta-feira, 1® registrada nas redes sociais
como forma de garantir que
de outubro.
Esta iniciativa foi ins a Cidade do Livro cada vez
tituída por meio do Decreto mais se configure como uma
Executivo de 22 de junho de Cidade de Leitores”, enfati
2015 e sua intenção é a de mo zou a Prefeita Bel.

O Diretor de Cultura
explicou que foi elaborada
uma extensa programação
com o objetivo de estimular
os leitores à participação.
O palco central do Dia
de Ler será na Biblioteca Mu
nicipal Orígenes Lessa, que
terá uma série de atividades
ao longo do dia.
Para que todos possam
participar, haverá o incenti
vo do uso da hashtag #diadelerlp por aqueles que, ao
realizarem uma atividade de
leitura, possam fazer a posta
gem nas redes sociais.
Sabrina Amoedo re

força que o município conta
com diversos trabalhos de
leitura tanto na diretoria de
Cultura quanto na Educação
e que “agora, com o Dia de
Ler, poderá ser evidenciado
e fomentado essas ações de
leitura, adequando-as, melhorando-as e até mesmo criando
novas ações”.
Confira as ações de
senvolvidas no Dia de Ler,
programe-se para participar no
dia 1®de outubro e comparti
lhe através da hashtag ^ í a delerlp. Informações sobre a
programação completa: (14)
3263-6525 e (14) 3269-7800.

As iniciativas poderão ser compartilhadas nas
redes sociais com o uso da hashtag Udiadelerlp

NOTÍCIASDE LENÇÓIS

CLASSIFICADOS
O PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE
EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ESTÁGIO
Feminina (de 17 até 21 anos)
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS
Masculina e Feminina (Acima de
18 anos) com CNH A/B
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO - ESTÁGIO
Masculina e Feminina que seja
proaDvo, capacidade analítica, bom
relacionamento interpessoal,
comunicação oral e escrita,
negociação e organitaçâo
ARQUITnO(A) OU DESIGNER DE
INTERIORES
Masculina e Feminina, curso de
autocad é um diferencial da vaga e
6 meses de experiência
comprovada em carteira de
trabalho ou referência
AZULEJISTA
Masculina e Feminina (de 20 até 60
anos), serviços relacionados:
assentamento de azulejo,
porcelanato e agregados com
6 meses de experiência
comprovada em carteira de
trabalho ou referência
BALCONISTA DE AÇOUGUE
Masculina e Feminina, atendimento
ao cliente e 3 meses de experiência
com referência
CALDEIREIRO
Masculina e Feminina e 12 meses de
experiência comprovada em carteira
de Trabalho
CONFEITEIRO(A)
Masculina e Feminina, aceita
pessoas de Macatuba com 6 meses
de experiência comprovada em
carteira de Trabalho ou referência
ELETRICISTA DE VElCULOS
Masculina (de 20 ate 35 anos) com
CNH B ou desejável CNH D para
executar serviços de manutençSo
elétrica automotiva, de máquinas
e equipamentos com 12 meses de
experiência comprovada em carteira
de trabalho
ELETRICISTA INSTALADOR
Masculina e Feminina com
conhecimento técnico e experiência
em comandos elétricos, eletrônica
digital e programação de CLP e
6 meses de experiência comprovada
em carteira de trabalho
ENCARREGADO OE FRIOS
Masculina e Feminina (de 25 até 40
anos) com CNH 6 e 6 meses de
experiência comprovada em
carteira de trabalho
FORNEIRO OU PIZZAiOLO
Masculina e Feminina para atuar
como forneíro com conhecimento
na área ou pizzalolo que além de
confeccionar pizzas deve
OBRIGATORIAMENTE saber fornear
e 6 meses de experiência com
referência
FUNILEIRO DE AUTOS
Masculina e Feminina com 12 meses
de experiência comprovada em

carteira de trabalho
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
ELÉTRICA
Masculina e Feminina com 12 meses
de experiência comprovada em
carteira de trabalho
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS
Masculina e 12 meses de
experiência comprovada em carteira
de trabalho
NUTRICIONISTA
Feminina com 24 meses de
experiência comprovada em
carteira de trabalho
OPERADOR DE PAINEL OE USINA
Masculina com 6 meses de
experiência comprovada em
carteira de trabalho
OPERADOR DE SALA DE
MÁQUINAS
Masculina com 6 meses de
experiência comprovada em
carteira de trabalho ou referência
PADEIRO(A)
Masculina e Feminina (de 25 até 45
anos), para serviços relacionados:
alvenaria, reboco e contra piso e
6 meses de experiência compro
vada em carteira de trabalho ou
referência
PROGRAMADOR DE SISTEMA
SÊNIOR
Masculina e Feminina, linguagem de
programação: Delphi, Df, PHP, A5P
NET. Banco de dados; SQL Server,
Firebird e Mysqt e 6 meses de
experiência comprovada em carteira
de trabalho
REPRESENTANTE COMERCIAL
AUTONOMA
Feminina (De 25 ate 35 anos),
perfil profissional de vendedora de
catálogos de cosméticos e produtos
de beleza e 6 meses de experiência
comprovada em carteira de
trabalho ou Referência
TÉCNICO EM MECÂNICA
Masculina (de 30 anos em diante)
com CNH A/B para participar da
instalação da planta industrial,
dentro dos padrões técnicos,
conhecimento em leitura de
desenho mecânico e isométrico e
12 meses de experiência
comprovada em carteira de trabalho
TÉCNICO EM SEGURANÇA 0 0
TRABALHO
Masculina e Feminina e 12 meses
comprovado em carteira de
trabalho.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO - VAGA TEMPORÁRIA
Masculina e Feminina e 6 meses
comprovado em carteira de trabalho
TRIPARIA
Masculina e Feminina e 6 meses
comprovado em carteira de trabalho
VIGIA FLORESTAL
Masculina / Casai com CNH A/C ou
A/D (Obrigatório) e 6 meses
comprovado em carteira de trabalho

ESPAÇOj n m f
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Yoga
Meditação
Lian Gong

P tc jc ic

TEXTOS DAS GAVETAS
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Te perdoei mais do que podia
Beatriz Amorim tem 17 anos e mora
em São Paulo

OPORTUNIDADE

Renda extra de três a
quatro horas por dia

ne: (14) 3264-4345

veículos
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p e r im pecável! T ratar
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(14) 99797-4840

2002 bom estado 2.500
Fone: (14) 99797-5221

Saveiro d 1,8 1995 A

Rua José Teodoro de Souza, 44,

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

C arro Escort gl 95 RS

cílio C ontato pelo tele

Astra sedan 1.8 2003 G

De entrada + 48 parce
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locais com erdais. Tele

fone (14) 3264-3033

fone: (14) 99677-6859

+

48X

fone: (14) 99887-7272

IMÓVEIS À VENDA
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Rua 13 de mak), 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12,65 metros de frente,
área de terreno com 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mQ
Rua Guaradaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençóis Paulista, com 13,05 metros
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área Ikendada para construção de
659,71 m2 - R$ 185 mü
Rua Alfredo Simionl, 01-36, Resldendal Azevedo em Macatuba, com 10 metros
de frente, área de terreno com 246/40 m2 e área em construção de 9236 m2
Valor no estado de R$ 195 mil e Wlor com obra acabada de R$ 245 mH

Vectragls94-R$3.000,00
C rv 2.0 Lx auL 4X2

Eliana A tende á d o m i

(14) 99714-9830
reinaldoalsallesd) yahoo.com.br

(14) 3264-1613

Saveiro 1.6 Ce g6 2014

(14) 3264-3033
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re n d a grátis - Telefone:
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^

SERVIÇOS

FS veículos - Telefone:
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U no vivace 4p 2011
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O rientação de Pais

w w w .saletecortez.com .br
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trava/alarme - FS veícu

Terapia de casal

(14) 3263-6214

d o apenas R$ 60,00 só

3264-3644 shop cars

ferencia grátis - (14)

W Psicoterapia individual

Vila Capoani, Centro

H onda biz clÜO 2002

Gol 1.016V 1998 gbran-

Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade
Humana e especialização em Pânico e Depressão

b erty aberto ou fecha

com pleto • 2011 - ga

Celta 2p 2004 g prata ar/

P sic ó lo g a C lin ic a

Capacete £BF ou Li

(14)

tran-

Rua Cel. Joaquim G abriel 643 - Centro - Lençóis Paulistas - SP

localizado na

ãex

R$122,00 com

marcos.vendittl@yahoo.com.br

Todo murado

C rv 2.0 Lx aut. 4X2

+ 36 parcelas hxas de

Marcos V endittl

por 25m de fundo

S-10 colina prata 2008
com pleta

P ro fesso r

Vende-se

Para cadastramemo no sistema através do PAT, basta compaiecor portando;
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS
(para quem possuir) informações: (14) 3263-2300 Ramal 2 ou no PAT.
Rua Cel. Joaquim Gabriel, I I - Centro

CARROS/MOTOS

co ltu r^ ^

14 3263.1676
14 99134.7329

Saudade é o que eu carrego dentro de mim desde aquela nossa
última conversa.
Não só da conversa, dos nossos momentos também. Mas dia
desses, descobri que saudade daquilo que nunca aconteceu é o que
mais dói.
Mas quando é amor é outra história. A gente perdoa uma, duas,
infinitas vezes porque acredita que uma hora tudo vai voltar ao que
era.
Faz um esforço. Entra no avião com o pé direito, ansiedade entalada
na goela, coração pulsando e com milhares de borboletas ganhando
vida em nosso estômago.
De volta ao avião colecionando bilhetes, lembranças, fotos e
suspiros, tudo isso, porque eu imaginei que vocé estava comigo
nessa.
Nessa loucura de passar mais tempo dentro de um avião. De passar
madrugadas acordada compartilhando minhas áddas críticas do
meu universo conspiratório.
De insistir que vocé digerisse todas as utopias que nos dividiam e
tomavam nossos planos impossíveis, nesse plano.
£ eu perdoei, porque eu te amava. O u te amo, estou analisando essa
maluquice ainda.
Mas eu cansei de perdoar coisas que não eram do meu feitio.
Cansei de lutar por um “nos” que nunca existiu.
De tentar entender o que só eu enxergava. Sem dúvidas, eu amei
demais. Senti demais. E sinto demais sua falta...
Por isso, peço que saia pela porta dos fundos enquanto eu finjo que
durmo, em silêncio.
Sem tumultuo ou turbulência, como daquele voo A-563 do meio
do ano passado.
Eu sei, de repente, acabou o amor e tchau, e agora é minha vez de
dar tchau Vá embora sem barulho, por favor!

http:l/www2.lencoispaulista^.gov.br/v2fctntro~dO‘empreendedorlvagas/
\Aigos válidos de acordo com o prazo determinado pelo empregador

/
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Assessoria, Avaliação e Locação

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

ENTRETENIMENTO
Olha isso! Hóroscopo da Semana
de 2S/09 0^2/10

Fcnte: Uol

Áries
de 21/03 a 20/04

Produtora aposta em simplicidade para
ter sucesso em filme de " Angry Birds"

y •4 r

Registros dos tempos de escola deJohn Lennon dão a enten
der que pode haver mais do que um toque autobiográfico em
"Getting Better", a canção dos Beatles que contém a frase "Eu
ficava bravo na escola, meus professores não eram legais". A
casa de leilões Sotheby's comunicou nesta quarta-feira (23)
que vai colocar à venda uma folha pautada, arrancada de um
caderno escolar da década de 1950, que lista as detenções de
Lennon, então com 15 anos. A Sotheby's disse que a folha, que
mostra 29 detenções de Lennon entre setembro de 1955 e julho
de 1956 na escola Quarry Bank High School, em Liverpool, foi
salva de uma fogueira de antigos registros escolares por um
funcionário de olhar aguçado nos anos 1970.

A semana traz à tona impor
tantes questões relacionados
ao trabalho, à saúde, aos re
lacionamentos e às emoções.
No domingo, dia 27, teremos
um eclipse lunar em seu signo,
indício de aceleração de mu
danças em sua vida.
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A fase atual pede maior com
prometimento com os seus ta
lentos, aprimorando-os. Assim
poderá também haver uma mu
dança nas questões financeiras.
Seus valores e prioridades estão
sendo questionados, leonino.

Ê

A fase atual pede que você te
nha uma nova atitude em rela
ção aos seus sentimentos, cria
tividade e trabalho. Dedique-se
mais aos cuidados com a saúde
e a qualidade de vida, tauríno.

i
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O momento mais importante da
semana será no domingo, dia
27, quando teremos um eclipse
lunar que recairá sobre o setor
afetivo e pode sinalizar mudan
ças significativas nesta área, ao
longo dos próximos seis meses,
sagitaríano.

Capricórnio
de 22/11 a 20/01

Virgem
de 23/08 a 22/09

Touro
de 21/04 a 20/05

-i
,

Sagitário
de 22/11 a 21/12

^ Leão
22/07 a 22/08
í

A produtora não teme o flop que costuma rondar os filmes
inspirados em jogos. "Temos personagens simples, com suas
personalidades. Isso é tudo. Não é complexo. Usamos isso
para contar uma história ótima. Nosso foco era ter uma
comédia para todo mundo. Não fizemos um filme sobre
o jogo. A Rovio (empresa que criou o game] deixou que
criássemos à vontade e foi muito esperta nisso", contou.
"Dessa m aneira, acred itam o s que as pessoas p o s
sam se co n e ctar aos personagem e à tram a", d is
se W inder. O jo gu in h o tão am ado quanto v icia n te vai para as telas do cinem a em junho de 2016.

Boletim que registra 29 detenções
escolares de John Lennon vai a leilão

'V

O momento atual representa
um novo ciclo na vida dos virginianos, onde há novas de
mandas, iniciativas, atitudes e
projetos. É uma fase de intenso
aprimoramento e onde você se
depara com importantes ques
tões emocionais e materiais.

Fase de importantes aconteci
mentos vinculados a conheci
mentos, viagens e aprim ora
mento profissional. Surpresas
e mudanças podem ocorrer em
família e na vida privada dos
capricornianos.

_
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Aquário
de 21/01 a 19/02

«%

Diretor contirma que Peter Parker terá
15 anos em novo "Homem-Aranha"
Tom Holiand já é o ator mais jovem ao interpretar o HomemAranha no cinema. Mas, aos 19 anos, ele parecerá ainda mais
novo na nova produção da Sony Pictures e Marvel Studios.
"Nós vamos aprofundar o lado colegial do Peter Parker. Ele
tem apenas 15 anos agora", disse o diretor Jon Watts em uma
entrevista para a revista Empire. A fala de Watts confirma os
rumores que já haviam sido publicados, de que o próximo
filme, o sexto em quinze anos, não seria uma nova história
de origem do super-herói, se concentrando em uma fase mais
jovem da vida do aracnídeo. Tom Holiand aparecerá como
Peter Parker já em 2016, em "Capitão América: Guerra Civil".

Reflexão da Semana
"Tolo é aquele que mesmo naufragando seu navio por duas vezes,
continua colocando a culpa no mar"

Seu regente, Mercúrio, está re
trógrado, indício de uma fase
em que há muitas coisas para
serem repensadas e reavaliadas,
sobretudo em relação à vida
afetiva e aos relacionamentos.
Questões familiares estão em
fase de limpeza e mudança.

Câncer
de 21/06 a 21/07
O momento é propício ao apri
moramento de sua capacidade
de comunicação, expressão e
interação, cancehano. Novos es
tudos, interesses e contatos são
importantes ao seu desenvolvi
mento pessoal e profissional.

fcnte

o

Na quarta o Sol passa a atuar
em seu signo, iibriano. Mas te
mos ainda a lunaçâo ocorrendo
no signo anterior ao seu, o que
indica que o período é de pro
fundas reflexões e de colheita
do que foi feito desde o ano
passado.

O momento é de grandes desa

*
Escorpião
^ b i^ d e 23/10 a 21/11

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

O ápice do atual cicio se dará
no domingo, dia 27, em que
teremos um eclipse lunar re
caindo sobre o setor de saúde
e de trabalho, áreas em que
tende a haver a necessidade
de mudanças de atitude.

A fase atual é positiva para o
aprimoramento dos relaciona
mentos, seja na esfera pessoal ou
profissional. Momento em que
deverá haver revisão de acordos
emocionais e materiais. Evite as
sinatura de contratos e decisões
muito importantes, pois poderá
mudar de ideia depois.

fios aos aquarianos, sobretudo
em questões emocionais, de
saúde e materiais. Uma fase
importante para perceber o que
é realmente essencial em sua
vida. Desapego e mudança.

ucLecm.br/

Caça Palavras
Z A R A
S G P G
\ \ W L
R N E J
A Ô V
E
P
E Z F
Z D Q A
K
J W R
G Y K E s A
B 0 G A F 0
0 Y S X N G 1 M P
A C 1 R F A D 1 N
P 0 L 1 T E 1 ■S M
M w D N H 1 E R Ò
W H M Q 0 P T 1 E
E T B
U B U
B M
Z
G S A
T
X C
Z V
E
Y Y 1
F
D B
E A R
S A K

li *

111

« #

- 4

fonte; http://rochacuca.com.br/ 8

HORIZONTAIS

VERTICAIS

6. Que existe somente na ideia; fantástico. (5)
7. Atores, em inglês. (6)
8. Cair novamente. (6)
9. Acordo entre empresas para restringir con
corrência e aumentar preços. (6)
10. Madeira, em inglês. (4)
11. Surpreso, espantado. (8)
13. Fríalidade (plural). (8)
17. Sapato, em inglês. (4)
19. Concordância, pacto. (6)
21. _de construção: documento que licencia
uma obra. (6)
22. Relativo aos Alpes (feminino). (6)
23. Profeta no Reino da Samarla durante o rei
nado de Acabe. (5)

1. Nova___: páís cuja capital é Wellington. (8)
2. Indústria de produtos cerâmicos. (6)
3. Quem serve à mesa em restaurantes. (6)
4. Artista que interpreta. (4)
5. Amigo, em inglês. (6)
6. São e salvo. (S)
12. Digno de riso, ridículo. (8)
14. Usada em saladas. (6)
15. Períodos de tempo numa sequência cro
nológica. (6)
16. Cobras, em inglês. (6)
18. Efeito de trabalho ou da ação (plural). (5)
20. Peixe com cauda longa e ferrões peço
nhentos. Existem espécies marinhas e de água
doce. (4)
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MITOLOGIA
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PIRÂMIDE
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Comemore o dia
poste sua foto
com a hashtag
para sua
ação de leitura
ser divulgada

estranhcnoKc.blogspot.com
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No Estilo Lençóis desta semana, começamos
homenageando um aniversariante muito especial.
José Oliveira Prado comemorou mais uma pri
mavera ontem, dia 24 de setembro. Sempre muito
elegante ele merece nosso eterno parabéns!
E o JNL clicou alguns convidados especiais que
assistiram de camarote ao show do cantor Emmerson
Nogueira em Bauru na última sexta-feira.
Tania Morbi, Bruna Janaína, Ângelo Franchini
Neto, Giovana Maiara Gasparoto, Deise Oshima,
Reginaldo Oshima, Salete Cortez, Marcos Venditti e
Eríco Agnello receberam de presente a oportunidade
de ver bem de pertinho um dos grandes shows do
ano na região.
Quem também aproveitou para tirar fotos
no camarim do cantor foi o simpático casal Cíntia
Nogueira e Fabrício Ribeiro.

CONVITES A VENDA:
LUCY MOOAS;
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JULIA BARROS CAIÇAOOS
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AVENIDA JOÁO FRANCESCHIN^. 2225 - JAU SP

Tania Morbi^e Bruna Janaína
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Notícias de Lençóis
Adilson Sidney Bemardes 23.09

José Oliveira Prado 24.09

Roseli Carrasco 25.09

ANUNCIE
(t4) 3263-1062

Emmerson Nogueira

www.noticiasdelencois.com.br

Cantor

Michele Garcia Alvarez 28.09
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