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Beauty Fair atrai caravana lençoense
De acordo com o diretor geral da feira, Cesar Tsukuda, são esperados para esta edição cerca de 148 mil profissionais e lojistas

No ano passado, a ca
ravana organizada pelo salão 
Elke Cabeleireira de Lençóis 
Paulista levou diversos pro
fissionais para a maior fei
ra de beleza das Américas.

E novamente, o em
presário e um dos sckios do 
salão, Florivaldo Parreira 
dos Santos, organizou uma 
caravana que vai prestigiar 
a 11* edição da Beauty Fair.

Entre os dias 5 e 8 de 
setembro, acontecem mais de 
100 eventos simultâneos no 
Centro de Convenções do E ?^  
Center Norte, em São Paulo.
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Grand Expo
termina com
saldo positivo

Foram mais de 250 
mil pessoas que passaram 
por uma das maiores fei
ras populares da região.

A 42* edição da Grand 
Expo Bauru proporcionou 
momentos de alegria e 

iita diversão ao publico.
Entre as novidades

3ue chamaram a atenção 
os visitantes estão a venda 

de filhotes de cães de raça 
e aves, a exposição de car
ros rebaixados e tunados 
e os famosos Food Trucks 
na área de alimentação.
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£lia Maria e Florhatdo dos Sar\to% organiiam 
a caravana todos os anos em Lençóis
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Street Star
conquista
premíações
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rapo no 
Jornal recebe 
EK Muzik

Grandes nomes do 
cenário eletrônico como 
David Guetta e os irmãos 
D im itri Vegas & Like 
Mike têm ganhado cada 
vez mais espaço no mun
do do en tre ten im ento .

Porém, não é pre
ciso ir muito longe para 
conhecer grandes artis
tas da música eletrônica.

Bem perto de Lençóis 
Paulista, mais especifica
mente na cidade de Bauru, 
reside a dupla de músicos 
oue formam o EK Muzik, um 
duo de música electro-pop.
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Fábrica foi Inaugurada em 26 de setembro 
de 1976, na cidade de Gramado (RS)

É só falar em choco
late que todos já ficam com 
água na boca. O alimento 
virou uma paixão mundial.

Mas nem todos os 
produtos disponíveis no 
mercado possuem uma 
qualidade capaz de atin
gir 0 nível de excelência.

Não é 0 caso dos pro
dutos produzidos pela fá
brica da Chocolate Lugano.

Inaugurada em 26

de setembro de 1976, na 
cidade de Gramado (RS), 
a empresa traz o que há de 
melhor aos seus clientes.

Seus fundadores sempre 
tiveram a preocupação de  man
ter a qualidade dos produtos 
através do preparo artesanal.

Em Lençóis, a loja da 
Chocolate Lugano fica locali
zada na Rua XV de Novembro, 
753, Sala 1 (Beco Amarelo).
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Cultura de Lençóis promove 
diversas exposições
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Sol com multas nuvens durante 
odiaeperiodosdecéunubkh 
do. Noke com multas nuvens.

Jogos Escolares
oferecem
aprendizado
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Alunas da Escola tdalina Canova de Barros 
conquistaram o primeiro lugar na dança
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Marcos e Belutti apresentam
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OPINIÃO
Mkhel Ram«lhn

Artigo
Sal«tt C o rtti

Plantando conscientização
Entenderes fitos sem

pre estimulou a minha curio
sidade. No livro "O Ponto de 
Mutaçío"; Fritjof Capra de
fende que a humanidade está 
em uma fase de transIçáO; ou 
seja, partindo de uma cons
ciência Individual (Yang) para 
uma consciência m ali coletiva 
(Yln), mais equilibrada.

Prova disso sSo os 
movimentos pela sustenta- 
bilidade no planeta que tem 
crescido gradativamente ao 
longo das últimas décadas.

Na obra, pessoas con
versam durante uma visita 
à ilha de Saint Mtchel, na 
França.

Em certo momento, 
um senador diz que precisa 
ver as partes para entender 
0 todo, que não consegue 
descrever uma árvore sem 
falar do tronco, dos galhos, 
raízes e folhas.

É quando a cientista 
coloca que enxerga a árvore 
em função de suas Interde
pendências.

Alega que a árvore, a 
terra e o céu realizam trocas 
sazonais, ligando o planeta 
ao Universo.

Mas ao mesmo tem 
po, a árvore é o habitat dos 
pássaros, dando a eles seus 
frutos e suas sementes que 
gerarão novas árvores.

A árvore, para tirar 
água do solo, depende dos 
fungos que vivem em suas 
raízes.

O fungo precisa da raiz 
e a raiz precisa do fungo. A 
isso chamamos de Interde
pendência.

Entender a tela da 
vida, as relaçOes de causa
lidade, a Interdependência 
dos homens entre sl, com a 
sociedade e com a natureza, 
é mais do que cultura geral, 
é consciência, abertura de 
mente e lucidez. í  também 
uma questão de sobrevivên
cia, segundo Eugênio Mussak.

Quando anallzamos o 
ser humano neste contexto 
de Interdependência, custa- 
nos acreditar nos comporta
mentos que envolvem dinhei
ro, poder, violência, controle 
do ecossistema, exploração 
predatória dos recursos na
turais e monopólio dos re- 
cursos-chave.

Não precisa ser espe
cialista para saber o quanto 
estas açOes levam à extinção 
do planeta ou à desigualdade 
social.

Um aspecto multo Im
portante é a questão da bio
tecnologia no que dtz respeito 
a sementes transgênicas.

A Introdução de trans- 
gênlcos na natureza expõe 
nossa biodiversidade a sérios 
riscos, como a perda ou alte
ração do patrimônio genético 
de nossas plantas e sementes.

Além disso, empresas 
gigantes da biotecnologia 
como a Monsanto, Dow e 
Bayer criaram uma econo
mia escravista com base em 
seus químicos tóxicos e mo
nopólios de sementes que 
estão levando m ilhares de 
agricultores ao suicídio.

A semente transgênica 
também é Inseticida e, quan
do um Inseto se alimenta t̂ e

suas folhas, este não sobre
vive.

Isso faz com que as mu
tações genéticas tornem as 
outras gerações mais resisten
tes, criando superbactérias.

Desta forma, os agri
cultores necessitam  com 
prar e aplicar cada vez mais 
RoundUp e outros herbicidas 
químicos tornando-se cada 
vez mais endividados e Into- 
xlcados. Nós, consumidores, 
cada vez mais com a saúde 
em risco.

M ultas ações para a 
sustentabllldade da vida no 
planeta acontecem no sen
tido de conscientizar a po
pulação sobre a qualidade 
do alimento.

É certo que estamos 
longe da perfeição, mas acre
dito que gente do bem In
fluencia gente do bem.

Temos avançado multo 
graças aos esforços de pesso
as que "remam o barco". Você 
precisa se posicionar.

Salete é psicóloga clínica

Colunista da Semana
Atenção para a crise política!

M arlana Cerigatto é 
jornalista e doutoranda 

em Ciência da Informação
pela Unesp

Crise econômica é ruim 
e ninguém gosta. Corte de gas
tos desagrada a todo mundo.

Gera menos consumo, 
menos Investimento e, conse
quentemente, desemprego. 
Sabemos que o Brasil atra
vessa uma das piores crises 
econômicas.

Mas é uma crise políti
ca? Uma crise política, além de 
agravar 0 cenário econômico, 
é multo mais grave do que ter 
que cortar gastos.

Uma crise política que 
coloca em rivalidade os po
deres Executivo e Legislativo, 
como estamos vendo, aumen
ta também a Iminência de um 
golpe.

Na Câmara de Deputa
dos, vemos seu presidente, 
Eduardo Cunha, elaborando 
projetos de lel e "pautas bom
ba'  ̂que atingem o Interesse 
de minorias e arruinam o pro
jeto de ajuste fiscal.

Cunha declarou guerra 
contra o Governo Federal de
pois que foi acusado publlca- 
mente de corrupção.

Agora está formando 
aliados para gerar Instabi
lidade no governo. E Isso é 
péssimo.

Cunha, ao Invés de cola
borar com 0 cenário de crise, 
quer fazer com que o governo 
gaste mais - elaborando pautas 
bombas como a construção 
de um shopping na ordem de 
milhões de reais; o reajuste 
de salários de servidores da 
Advocacla-Geral da União; a 
redução da maioridade pe
nal, etc.

Além disso, fòl ele quem 
autorizou o aumento de todas 
as despesas com parlamenta
res, Incluindo verba de gabi
nete, auxíllo-moradla e cota 
parlamentar, que Inclui gastos 
com passagens aéreas e conta 
telefônica.

Além do reajuste dos 
benefícios, esposas de depu
tados passarão a ter o direito 
de utilizar a cota de passagens 
aéreas dos deputados.

São pautas que atin
gem Interesses de minorias, 
e 0 pior, causam um Impacto 
multo ruim para os cofres pú
blicos, enquanto para u  políti
cas públicas a atenção é zero. 
Isso em plena crise econômica.

Apesar da situação ca
ótica na Câmara dos Deputa
dos, a grande mídia e a maioria 
da população prefere fechar 
os olhos para essa situação 
e pedir a saída de Dllma da 
presidência.

Diferente da era Collor, 
a saída de Dllma não repreMn-

taria nada de positivo neste 
momento, só Irla reforçar a 
vontade de Cunha e seus alia
dos de assumir o poder, com 
seus Interesses voltados para 
minorias.

O Brasil está em crise 
devido a um contexto inte^ 
nacional, que se agrava com a 
desunião política vivida aqui.

É hora de ler mais c 
procurar se Informar mais 
para pedir a saída de gente 
que realmente está desgas
tando a Imagem e a situação 
do país, e creio que a popu
lação não está fazendo o seu 
dever, Para o bem do Brasil, 
faço um apelo: Fora Cunhai

*Vale ressaltar que o 
M inistério Público Federal 
deverá apresentar denúncia 
contra o presidente da Câma
ra, Eduardo Cunha (PMDB- 
RJ), segundo revelado por 
fontes que acompanham o 
caso de perto ao portal O Glo
bo anteontem. O presidente 
da Câmara será acusado de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, A denúncia a ser 
apresentada ao SupremoT)’!- 
bunal Federal (STF) tem como 
base a acusação do empresá
rio Júlio Almeida Camargo, 
que confessou em juizo ter 
pago US$ 5 milhões em pro
pina para o deputado. Cunha 
nega participação nos crimes.
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Editorial
O mundo da beleza 

está cada vez mais chama- 
tlvo e com produtos revo
lucionários.

P ro fiss io n a is  do 
mundo inteiro estão sem
pre ligados nas últimas 
tendências do mercado, e 
que oferecem os melhores 
resultados quando o assun
to é cabelo e estética.

E para apresentar 
todos Oi lançamentos da 
área, a Beauty Falr • Fei
ra Internacional de Beleza 
Profissional - vem com 
tudo este ano.

Para os homens que 
gostam de se cuidar, o 
evento traz uma área ex
clusiva com uma barbearia 
e demonstrações de corte

de cabelo e barba, além dos 
lançamentos do patrocina
dor Wahl.

Também irão ocorrer
0 segundo campeonato de 

I D
campeonato de iviaquia-
NailDesign e o primeiro

São trufas, ramas, 
bombons, drágeas, entre 
outras opções ideais para 
presentear alguém especial. 

Uma tradição que
passou de pai para íílho e

idc
gem.

Segundo os organi
zadores, a 11* edição da 
Beauty Fair promete atrair 
cerca de 148 mil profissio
nais e lojistas do setor.

Também falamos so
bre uma loja em Lençóis 
Paulista que dá água na 
boca.

ALugano, especiali
zada em chocolates artesa- 
nais, oferece produtos com 
uma excelente qualidade e 
ótima aceitação.

se mantém desde 1976 com 
dedicação e carinho.

Confira ainda: Papo 
no Jornal conversa com os 
músicos do EK Muzik; Pro
moção do Bauru Sh ipping 
vai até dia 7 de s^iu;.Í7rn;
Grand Expo Bauro rc. c' 
cerca de 250 mil visnan»
Cultura promoví üivcrsti^i
atrações; Grupo dc díí! y.* 
lençoense é aestnL]ue em
concurso; Marcos c Belutti 
apresentam o melhor do 
sertane 
leitura
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Brasil em FOCO Fonte: Agência Brasil

STF começa a Julgar descrlminalIzaçAo do porte de drogas

mo IVlbunal Fede
) começou a julgar 

na última quarta-feira, 19, a
descrimlnalizaçãodo 
de drogas para uso propno. 
O julgamento estava pre

visto para ser iniciado na 
semana passada, mas não 
entrou cm pauta. A ques
tão será julgada por meio 
do recurso de um preso, 
condenado a dois meses de

prestação de serviços i\ k v a  
munidade por porte dc m "

arconha. A droga foi enc on- 
trada na cela do detento 
O recurso é relatado pelo 
ministro Giímar Mendes.

CPI quer ouvir Google, Facebook e IVltter sobre crimes na Internet

A Comissão Parlamen
tar de Inquérito (CPI) 
dos Crimes Cibernéticos 
aprovou nesta semana os 
16 requerimentos apre

sentados até agora pelos
integrantes do colegiado.

foSão pedidos de informa 
ção e convites para ouvir 
especialistas, membros

do Ministério Público e 
forças policiais que atuam 
noenmrentamento e com
bate a crimes cometidos 
no âmbito da internet.

MEC vai reduzir impreiiõcs em papel e economizar R$ 2,4 ml por ano

O Ministério da Educa
ção (MEC) deverá eco
nomizar RS 2,4 milhões 
anuais com a redução 
de impressões em papel.

O valor é uma previsão 
inicial. A pasta aderiu ao 
Processo Eletrônico Na
cional (PEN), assinando 
um acordo com o Minis

tério do Planejamento, 
O rçam ento e G estão, 
Os processos passarão a 
tramitar eletronicamen
te u partir de novembro.
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Acesso k  internet pode ser garantido pela Constituição

O direito de acesso á in
ternet pode ser incluído 
entre os direitos sociais 
previstos na Constitui
ção Federal. A proposta

de emenda á Constitui
ção com esse objetivo foi 
aprovada nesta semana 
pela Comissão de Consti
tuição e Justiça do Senado,

Para se tornar realidade, 
a proposta precisa passar
por dois turnos de votação 
noMJlenários do Scnaac 
da Câmara dos Deputados,

Agenda do papa em Cuba não Inclui encontro com as Farc

O Vaticano informou ante
ontem que não está previsto 
qualquer encontro entre o 
papa e representantes d u

Forcas Armadas Revoluclo-rorcas
nárias da Colômbia (Farc),
que pediram uma reunião 

Ficom Francisco por ocasião

da visita a Cuba, em setem
bro, A informação foi passa
da pelo porta-voz adjunto do 
Vaticano, Ciro Bencdettinii
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Caravana lençoense 
visita a Beauty Fair
Profissionais de Lençóis Paulista e região irão participar, no dia 6 de 
setembro, da Feira Internacional de Beleza Profissional

Elder Ibanhez

No ano passado, a 
caravana organizada pelo 
salào Elke Cabeleireira de 
Lençóis Paulista levou di
versos profissionais para a 
maior feira de beleza das 
Américas.

E novamente, o em
presário e um dos sócios 
do salão, Florivaldo Par
reira dos Santos, mais co
nhecido como Flor, orga
nizou uma caravana que 
vai prestigiar a 11* edição 
da Feira Internacional de 
Beleza Profissional.

Entre os dias 5 e 8 de 
setembro, serão mais de 100 
eventos simultâneos, envol
vendo cerca de 150 pales
trantes. com ocupação total 
do Centro de Convenções 
do Expo Center Norte, em 
São Paulo.

O Notícias de Lençóis 
entrevistou com exclusivi
dade o diretor da Beauty 
Fair. Cesar Tsukuda, que 
contou todas as novida
des preparadas para 2015. 
Esperamos receber nesta 

edição cerca de 148 mil pro
fissionais e lojistas do setor. 
' '  ?vido a forte tendência 
uos cuidados com a barba, 
a feira traz para a área ex- 
positiva uma barbearia com 
demonstrações de corte de 
cabelo e barba e lançamen
tos do patrocinador WahP'.

Teremos ainda o Eye 
Tracking, um dispositivo 
tecnológico utilizado pela 
Nielsen para mensurar o 
comportamento de compra

dos consumidores no ponto 
de venda. Também conta
mos com dois campeonatos: 
Nail Design. que chega a 
sua 2° edição, com patrocí
nio da Kiss NY, e Maquia
gem, em sua 1 edição, com 
patrocínio da Klass Vough”, 
ressalta o diretor.

Ele aproveita para 
contar as novidades no Be
auty Collection. “Na arena 
de shows de tendências em 
cabelo e maquiagem, trare
mos pela primeira vez ao 
Brasil a AllilON Education, 
uma academia Londrina, 
que trará seus artistas para 
apresentar as últimas no
vidades em corte e colo
ração'", ressalta.

A grande aposta são os 
eventos educacionais como 
congressos, seminários e 
workshops que serão pro
movidos durante o evento.

Com a missão de de
senvolver o mercado de be
leza profissional, principal
mente, por meio da educação 
em todas as áreas envolvi
das, a Beauty Fair promete 
ser ainda melhor este ano. 
“Dividimos a feira em cin
co setores; Hair; Estética & 
Spa; Manicure; Maquiagem 
e Negócios, com o Fórum 
Beauty Fair do Varejo de 
Beleza e Workshop de Ne
gócios", acrescenta Tsukuda.

O ônibus da caravana 
lençoense sairá no dia 6 de 
setembro, domingo, às 5h 
em frente à Igreja Nossa 
Senhora da Piedade (Con
cha Acústica).

Mais infonnações po
dem ser obtidas através do

telefone: (14)3263-1518 ou 
(14) 997322985. Dúvidas 
poderão ser respondidas 
através do e-mail: florival- 
do2010(^hotmail.com.

Cesar Tsukuda finali
za convidando toda a região 
do interior de São Paulo 
para participar da 11 “ edição 
da Beauty Fair. “Estamos 
incentivando nossos expo
sitores a criarem promo
ções e descontos realmente 
exclusivos para a feira. Na 
entrada do evento, os visi
tantes receberão nosso catá
logo de ofertas com cupons 
das empresas participantes. 
Os descontos podem chegar 
até 60%. Aguardamos an
siosamente a presença de 
todos os profissionais do 
interior, principalmente, as 
caravanas já confirmadas de 
Lençóis Paulista. Estamos 
preparando uma edição real
mente especial, com muitas 
novidades e lançamentos de 
mais de mil marcas nacio
nais e internacionais".

Mais detalhes sobre 
os eventos e inscrições aces
se o portal da Beauty Fair: 
www.beautyfair.com.br.

Serviço

Beauty Fair 2015 
Quando; de 5 a 8 de 
setembro
Onde: Expo Center Norte, 
em São Paulo 
Mais informações sobre a 
caravana do dia 6 de 
setembro. (14) 3263-1518 
Elke Cabelereira - Rua Raul 
(Jonçalves de Oliveira, 113 
Centro

CIDÂ ^

com EmilShayeb e Ludana Bichuette

Música eletrônica é bem aceita em
qualquer lugar

Grandes nomes do 
cenário eletrônico como 
David Guetta e os irmãos 
Dimitri Vegas & Like Mike 
têm ganhado cada vez mais 
espaço no mundo do entre
tenimento.

Porém, não é preciso 
ir muito longe para conhe
cer grandes artistas da mú
sica eletrônica.

Bem perto de Lençóis 
Paulista, mais especifica- 
mente na cidade de Bauru, 
reside a dupla de músicos 
que formam o EK Muzik.

Emil Shayeb - de des
cendência árabe - tem 31 
anos e é natural da famosa 
"Cidade sem Limites"

Durante seis anos ele 
morou na capital paulista 
onde cursou Administração.

Em São Paulo, fez 
estágio em um estúdio de 
música e teve a oportuni
dade de conhecer diversos 
profissionais do ramo. "Co
mecei a cursar Adminis
tração porque não achei 
nada interessante na área 
da música. Hoje, tenho meu 
próprio negócio”, explica o 
músico.

Emil é proprietário 
do estúdio Valetes Records 
e já foi vocalista da banda 
Valetes. "A banda deu certo 
e assinamos contrato com 
uma gravadora que tinha 
parceria com a Universal. 
Ficamos quatro anos na es
trada e a canção Aline fez 
muito sucesso. Em 2013, 
sofri um acidente após um 
mergulho e fiquei tetraplé- 
gico. Na época, comecei a 
fazer música eletrônica que 
era minha única opção. Te
nho bastante amizade com 
o produtor musical Rick Bo- 
nadio e ele deu a ideia de 
formar um duo de música 
electro-pop ao lado de uma 
cantora. Indiquei minha 
namorada Luciana e sur
giu o projeto do EK Muzik. 
Sempre acreditei que música 
eletrônica é bem aceita em 
qualquer lugar”, conta.

Vaie ressaltar que 
após inúmeras batalhas, 
ele se tornou um exemplo 
de superação e conseguiu 
recuperar os movimentos 
perdidos no acidente.

Luciana Bichuette 
também aproveitou para 
falar um pouco sobre o ce
nário da música eletrônica 
no Brasil. “Aqui podemos 
ouvir muitas músicas que 
estão estouradas na Europa. 
A música eletrônica mais 
pop e cantada tem conquis
tado o público brasileiro.

POPULAÇÃO
e n ç o e n s e
. noticiasdelencois.com
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Emil Sfutyd} é 
proprietário dí) estúíSo Valetes 
Reairds e Utíefpxi o EK Muzik 
ao lado da cantora Luciana

Bichuette

Com influências de outros 
ritmos e estilos musicais, 
buscamos uma liberdade 
maior para compor com o 
projeto EK Muzik”.

Ainda segundo a can
tora, o sertanejo faz parte da 
cultura do país. Entretanto, 
a mistura de gêneros pode 
atrair muitos simpatizantes. 
“Já tocamos em festas serta
nejas e muita gente curtiu 
a música eletrônica. Nosso 
espetáculo tenta trazer ino
vação e é muito divertido”, 
diz.

Visão de produtor

Como produtor mu
sical. Emil Shayeb garante 
que atualmente gravar em 
estúdio esta bem mais aces
sível aos músicos.

O grande problema 
surge quando os mesmos 
tentam uma projeção na
cional. "É preciso ser original 
e carismático. Além disso, 
uma boa música que caia no 
gosto popular faz toda a dife
rença. Não tem uma fórmula 
mágica. O mais importante 
é não desistir”, aconselha o 
produtor.

O estúdio Valetes Re
cords acompanha de perto 
o trabalho de artistas como 
Larry Taylor, Bia Lopes, 
Foot's N’ Fingers, Caco de 
Castro e Ivy, além, é claro, do 
EK Muzik, que em breve vai 
lançar uma nova música com 
direito a videoclipe.

Emil está sempre li
gado em todas as novida
des que envolvem o cenário 
musical e incentiva novos 
talentos em busca de sonhos 
e oportunidades. "Muitos 
conseguem alcançar o reco
nhecimento pela insistência 
e trabalho. Digo que não te
nho hobby, pois qualquer 
tempo livre utilizo para pro
duzir no estúdio”.

Música feita com amor

Para Luciana Bi
chuette, cantar é algo que 
precisa ser feito com ca
rinho e dedicação. “Não 
podemos pensar somente 
na parte comercial. Temos 
que pensar no que exis
te dentro de nós. Toda 
composição diz alguma 
coisa sobre o momento 
que vivemos e tem que 
ser verdadeira. Boas par
cerias também ajudam os 
artistas a se lançarem no 
mercado”.

O EK Muzik pos
sui um hit de grande su
cesso chamado "Aim For 
The Stars”, que alcançou 
grande projeção nacio
nal e internacional. “Essa 
canção nos rendeu muitas 
entrevistas e participamos 
de vários programas de TV 
como Legendários, Hora 
do Faro, Agora é Tarde, 
entre outros. Agora já es
tamos trabalhando para o 
lançamento da nossa nova 
música de trabalho”, conta 
a cantora.

Para quem quiser 
conhecer melhor o traba
lho realizado pela dupla 
Emil Shayeb e Luciana 
Bichuette, basta acessar a 
fan page oficial (facebook. 
com/EKMuzik) ou o site 
da Valetes Records (www. 
valetes.com.br).

"Vejo que diante de 
todos os problemas que o 
povo brasileiro enfrenta, 
a música serve como uma 
válvula de escape para es
quecê-los. Todas as verten
tes musicais fazem sucesso 
porque trazem diversão ao 
público. Eles querem es
cutar canções engraçadas 
e dançar, tudo para aliviar 
o estresse. Música, cultura 
e educação tem tudo a ver” 
finaliza Emil.

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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Palacc Hotel

Cilfé da manhã completo 
Estacionamento coberto www.sjpalacehotel.com

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, internet sem fio de alta velocidade. Telefone, Frigobar e Ar-condicionado
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.beautyfair.com.br
http://www.sjpalacehotel.com
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à CIDADES
Grand Expo Bauru
comemora mais um ano
Durante os 11 dias de festa, famílias inteiras visitaram o local e curtiram 
os melhores shows do cenário musical nacional

Da redação

Foram mais de 250 
mil pessoas que passaram 
por uma das maiores feiras 
populares da região.

A 42* edição da Grand 
Expo Bauru proporcionou 
momentos de a le ^ a  e muita 
diversão ao público.

Entre as novidades 
que chamaram a atenção dos 
visitantes estão a venda de 
filhotes de cães d j raça e 
aves, a exposição de carros 
rebaixados e tunados e os 
famosos Food Trucks na área 
de alimentação. '

Público infantil

Nesta edição, as apre
sentações infantis “Frozen 
e “Dudinha e a Galinha Pin- 
tadinha” foram sucesso e 
levaram famílias inteiras ao 
Recinto Mello Moraes.

Os atores da peça Fro
zen concederam uma entre
vista exclusiva ao Notícias 
de Lençóis e contaram um 
pouco sobre a apresentação 
realizada durante a festa. “E 
sempre uma sensação incrí

vel se apresentar para um 
público tão expressivo de 
crianças. Passamos a fazer 
parte da história e da infân
cia delas. E um momento 
mágico onde sentimos que 
estamos fazendo o bem. A 
energia que elas nos passam 
é inexplicável", explicam.

O ator e diretor de 
eventos que interpreta o 
Príncipe Hans durante o es
petáculo, Evandro Ferrare- 
zzo, falou sobre a companhia 
que trouxe o musical para 
a Grand Expo. “Somos um 
grupo formado pela Tchesco 
Produções e estamos em car
taz no Teatro Bibi Ferreira 
em São Paulo. Trabalhamos 
na capital e em todo o Brasil 
fazendo peças de todos os 
gêneros, porém nosso foco 
é a comédia", explica.

Eles ressaltaram ainda 
a importância de manter a 
qualidade nas apresentações 
destinadas aos pequeninos. 
“O grau de exigência ao tra
balhar com crianças é muito 
maior. Não é possível enganar 
as crianças, então buscamos 
nos aperfeiçoar cada vez mais 
na interpretação para chegar
mos 0 mais perto possível

Thaeme organizou uma festa surpresa 
para seu marido no camarim

Frozen reuniu centenas de crianças
no recinto de exposições
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do trabalho original. Nosso 
objetivo maior é que todas 
elas se identifiquem com os 
personagens e sintam a magia 
e emoção da história."

Saldo positivo

Para o diretor comer
cial da feira, Emílio Brumati, 
o saldo do evento também 
foi muito positivo. “Mes
mo em meio a essa situação 
delicada que o país está pas
sando, com turbulência na 
economia e na política, o 
resultado foi muito bom. O 
público prestigiou a festa em 
todos os dias, com destaque 
para a presença maciça de 
famílias nos dois finais de 
semana. A feira de filhotes 
de cães, a participação dos 
mini horses e a apresenta
ção dos cães de pastoreio 
foram um grande sucesso, 
e a negociação direta que 
fizemos com os expositores 
da área comercial também 
facilitou a participação de 
muitos empresários, o que 
colabora para a qualidade 
das atrações levadas ao pú
blico", analisa.
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Segundo ele, vários 
planos para a edição de 2016 
da festa estão em negociação.

Emílio adianta que, 
na programação de shows, 
está confirmada a vinda da 
dupla Fernando e Sorocaba, 
e que a equipe do Rastro do 
Cowboy - colaborador do 
evento - já avalia a possível 
volta do rodeio.

Parcerias com empre
sas do comércio de Bauru 
também estão nos planos 
da diretoria comercial para 
a próxima edição, além de 
uma feira de plantas.

Surpresa de Thaeme

Casada recentemen
te - em janeiro deste ano - 
com o empresário e pro
dutor musical Fábio Elias 
(Dalua), Thaeme fez questão 
de homenagear o amado no 
camarim da Grand Expo, já 
que o show foi realizado no 
dia do aniversário dele.

No final da apresen
tação da dupla em Bauru, 
eles cantaram parabéns e, ao 
entrarem no camarim, Fábio 
foi surpreendido com uma

#

Transparência
A com panhe aqui com o c a d a  um dos órgãos

públicos g asta  o seu  dinheiro.

A Prefeitura torna pública a licitação que tem 
por ob jeto  o reg istro  de preços para aq u is i
ção de m edicam entos (Lote D) pelo  período  
de um ano, conform e itens, especificações e 
quantidades estim adas no edital. A sessão de 
pregão acontece no dia 27 de agosto  às 14h.

O pregão para aquisição de pedra BGS (Brita 
Graduada Simples), pelo período de 12 meses, 
conforme especificações e quantidades estimadas 
no editai, acontece no dia 31 de agosto às 1 Oh no 
local destinado as reuniões do Setor de Licitações 
da Prefeitura M unicipal de Lencois Paulista.

Tam bém  segundo a P refeitura, o pregão para 
aquisição de tijolos, para a D iretoria de O bras e 
U rbanism o, pelo período de um ano, de acordo 
com as necessidades do M unicípio, conform e 
especificações e quantidades estim adas no edi
tal, será realizado às lOh do dia 28 de agosto.

Já a licitação na m odalidade tom ada de preços 
para  co n tra tação  de em presa  e sp ec ia lizad a  
para  a execução  de trab a lh o  técn ico  socia l 
no em preendim ento  habitacional denom inado 
Jardim  C arolina, receberá  os envelopes até às 
lOh do dia 27 de agosto , im preterivelm ente.

E 0 SAAE tom a pública a licitação para contrata
ção de empresa especializada para realização dos 
serviços de limpeza, asseio e conservação de 
prédios públicos, com fornecimento de m a te ria is*  
mão-de-obra e todos os equipamentos necessários.
O pregão será realizado às 9h do dia 26 de agosto.

As inform ações acim a foram  obtidas dos atos oficiais do 
Diário O ficial do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câm ara, SAAE, IPREM  e CMFP.

faixa de “feliz aniversário", 
bexigas e bolo.

Antes de sair do palco, 
Thaeme ainda enxugou o 
rosto com uma camisa do

Esporte Clube Noroeste e 
jogou para a platéia.

Momentos que marca
ram para sempre a 42* edição 
da Grand Expo Bauru.

Lugano: o doce sabor do
chocolate desde 1976

Promoção atrai clientes da região

Elder Ibanhez

É só falar em choco
late que todos já ficam com 
água na boca. O alimento 
virou uma paixão mundial.

Mas nem todos os 
produtos disponíveis no 
mercado possuem uma 
qualidade capaz de atingir 
0 nível de excelência.

Não é o caso dos 
produtos produzidos pela 
fábrica da Chocolate Lu
gano.

Inaugurada em 26 
de setembro de 1976, na 
cidade de Gramado (RS), 
a empresa traz o que há de 
melhor aos seus clientes.

Seus fundadores - o 
empresário Francisco Luz 
e seus filhos e atuais dire
tores Augusto e Guilher
me Luz - sempre tiveram 
a preocupação de manter 
a qualidade dos produtos 
através do preparo artesa- 
nal e do sabor diferenciado 
do chocolate.

Após anos de pro
dução, o empreendimento 
familiar se manteve até 
hoje e conta com diversas 
lojas espalhadas pelo pais.

O termo “Lugano", 
que dá nome a marca, faz 
referência a uma cidade 
localizada na Suíça.

G u ilh erm e Luz 
acredita que trabalhar 
com chocolate artesanal 
é 0 grande diferencial da 
Lugano. “Trabalhar com 
esse tipo de chocolate é 
um grande prazer, pois le
vamos ao consumidor um

Empreendimento tem mais 
de 30 lojas em todo o pais

produto que tem uma gran
de aceitação em função da 
qualidade".

Ele acrescenta ain
da alguns itens essenciais 
que garantem o máximo de 
qualidade no produto final. 
“Usamos somente matéria- 
prima de primeira e não 
utilizamos nenhum tipo de 
gordura na produção. Conta
mos com 36% de cacau nos 
chocolates", diz.

Outro diferencial im
portante é a criatividade e 
riqueza nos detalhes das inú
meras linhas apresentadas 
pela marca que despertam 
a atenção do público.

Atualmente, os prin
cipais produtos oferecidos 
pela Lugano são: chocolates 
tematizados para datas co
memorativas como Páscoa, 
Natal, Dia dos Namorados, 
Festival de Cinema de Gra
mado, além de trufas, ramas, 
bombons, a tradicional Lín
gua de Gato, drágeas e uma

opção variada de cestas e 
caixas de bombons finos, 
ideais para presentear.

Visando atender as 
necessidades do mercado, 
a Lugano ainda dispõe da 
linha Saúde, que conta com 
chocolate diets, sem lactose 
e ainda com 70% de cacau.

Em Lençóis, a loja 
Lugano fica localizada na 
Rua XV de Novembro, 753, 
Sala 1 (Beco Amarelo). 
“Pretendemos ser a maior 
chocolataria da região, atin
gindo não só Lençóis, mas 
todas as cidades vizinhas. 
Venham nos conhecer e ex
perimentar os nossos deli
ciosos chocolates", convida 
Guilherme Luz.

Mais informações 
através da fan page no Fa- 
cebook  (facebook.com/ 
c h o c o la te lu g a n o le n -  
coispta), pelo site oficial 
(www.chocolatelugano. 
com .br) ou no telefone 
(14) 3263-3633.

Da redação

Não é a toa que a 
campanha do Dia dos Pais 
do Bauru Shopping tem fei
to bastante sucesso em toda 
a região.

O cliente que for con
templado com a premiaçào 
vai ganhar uma viagem com 
acompanhante para um dos 
destinos mais procurados 
por quem visita a Europa: 
a Itália.

São mais de 100 mil 
monumentos que descrevem 
a história da cidade. Como 
se esse patrimônio não fosse 
suficiente, o país ainda sur
preende os visitantes com as 
belas paisagens, diversidade 
de sabores gastronômicos 
e uma repleta lista de op
ções turísticas, que inclui 
conhecer carros esportivos 
e as grifes mais famosas do 
mundo.

Um sortudo vai passar 
essa experiência inesquecí
vel. A viagem à Itália é um 
dos presentes que o empre
endimento sorteará no dia 7 
de setembro.

O prêmio inclui pas
sagens aéreas e de trem, 
hospedagem, café da ma
nhã, seguro e um vale de 
1.000 euros para gastos com 
despesas.

Além disso, uma visi
ta a cidade de Maranello vai 
levar os comtemplados ao 
local que abriga um museu 
com exposição permanente 
dedicada à Fórmula 1.

Os visitantes poderão 
conhecer simuladores de 
corrida, carros modernos 
e antigos, como o modelo 
166 F2 (1951) e fazer um 
test drive em uma Ferrari 
Califórnia, com potência 
de 560 cavalos.

Como todas as Fer- 
raris, a versão atual pos
sui soluções tecnológicas 
de ponta que tomam úni
ca. “Não há quem não se 
apaixone pelo esportivo. O 
modelo é elegante, combi
na performance e confor
to. Queremos proporcionar 
essa experiência a um dos 
nosso clientes. Qualquer pai 
gostaria de poder conhe
cer de perto essa máquina", 
afirma Ivan Mouta, gerente 
do Bauru Shopping.

O prêmio inclui 
um vale de mil 

euros para gastos 
com despesas

Confortável, o carro 
tem 4,56 metros de compri
mento, bancos revestidos de 
couro e com regulagem elé
trica, chassi e carroceria de 
alumínio, faróis com diodos 
e lanternas arredondadas.

Com motor 4.2 e po
tência de 560 cavalos, vai de 
zero a 100 quilômetros por 
hora em menos de quatro se
gundos. Ao dar a partida, os 
passageiros escutam o mu

sical ronco da aceleração - 
chega a 310 quilômetros 
por hora.

O câmbio é de Fórmu
la 1, com dupla embreagem 
e sete marchas. O sistema 
garante mais precisão na 
troca de marcha.

O carro ainda reúne 
atributos como comando 
central com tela de LCD e 
controles de pressão, tem
peratura dos pneus, estabi
lidade e tração.

Além da viagem, os 
consumidores poderão ain
da ter a chance de ganhar 
um terreno de 450 metros 
quadrados no Santa Bárbara 
Resort Residence - locali
zado no quilômetro 292,6 
da rodovia Castelo Branco.

O prêmio, com valor 
total de R$ 83.713,00, in
clui sistema de lazer inte
grado, isenção de 12 meses 
de taxas de conservação e 
escritura de cessão do lote. 
Os dois sorteios serão rea
lizados em 8 de setembro.

A cada R$ 100,00 em 
compras os clientes têm di
reito a um cupom para par
ticipar da promoção.

De domingo a quarta- 
feira as notas valem em 
dobro. A troca deve ser re
alizada das I2h às 21h, no 
terceiro piso do empreen
dimento.

http://www.chocolatelugano


CULTURA
Marcos Belutti apresentam seus
maiores sucessos na Chácra du Tadeu
Unida desde 2007, dupla tenn conquistado os brasileiros 
com canções que falam de amor com muito romantismo

Eider Ibanhez

No dia 28 de agosto, 
toda a região vai ter a oportu
nidade de prestigiar o show 
da dupla Marcos e Belutti.

Eles se apresentam 
com uma mega estrutura na 
Casa de Show Chácra du Ta
deu, localizada na Rodovia 
Arealva-Jacuba Km 12,143 
SI - trevo de Arealva.

Nascidos na grande 
São Paulo, Leonardo Prado 
e Bruno Belucci formam a 
dupla Marcos e Belutti.

A formação da dupla 
ocorreu em 2007, e de lá para 
cá muitas canções já em
balaram diversos corações 
apaixonados pelo Brasil.

Recentemente, eles 
lançaram a música “Poeira 
da Lua" que Já está entre os 
hits mais tocados nas rádios 
de todo o Brasil.

E de um sucesso ao ou
tro, os meninos se consagra
ram uma das melhores duplas

sertanejas do momento.
Simpáticos e muito 

bem humorados. Marcos 
e Belutti trazem um show 
mais acústico e intimista 
para a região.

Marcos logo cedo já 
mostrava que tinha talento 
para seguir carreira na músi
ca quando ainda cantava na 
igreja ao lado de sua mãe.

Já Belutti, com apenas 
cinco anos de idade, cantava 
para amigos e familiares em 
pequenas festas.

Parece difícil de acre
ditar, mas Belutti chegou 
a desistir de ser cantor e, 
um mês depois de tomar a 
difícil decisão, recebeu um 
convite do Bruno da dupla 
Bruno e Marrone e sua vida 
começou a mudar.

Entre os maiores su
cessos da dupla estão: “Do
mingo de Manhã", a recém 
lançada “Aquele Um Por 
Cento", com participação 
especial do cantor Wesley 
Safadão, “Então Foge",

**Poeira da Lua'* éo  mais novo 
sucesso da dupla sertaneja

“Calma Aí", “Amor Pra 
Vida Inteira", entre outras.

As influencias musi
cais da dupla vêm de nomes 
como Bruno e Marrone, Ed
son e Hudson, João Paulo e 
Daniel, Zezé Di Camargo e

Luciano, Milionário e José 
Rico, entre outros.

A canção “Domingo 
de Manhã” foi responsável 
pelo impulso na carreira dos 
músicos e aumentou ainda 
mais o reconhecimento do

trabalho que eles vêm rea
lizando.

Para os fas que dese
jam acompanhar a trajetó
ria da dupla, o site oficial 
(www.marcosebeIutti.com. 
b r) traz fotos, vídeos e a

agenda completa de shows.
M ais inform ações 

sobre o show que será re
alizado em Arealva pelo 
site: www.chacradutadeu. 
com.br ou pelo telefone (14) 
3296-1225.

Cultura faz a diferença e 
promove diversas atrações

Da redação

A agenda cultural 
de Lençóis Paulista está 
recheada de atrações e 
apresenta espetáculos de 
arte circense e exposições 
na Biblioteca Municipal 
Orígenes Lessa (BMOL) 
e Espaço Cultural Cidade 
do Livro.

O ntem , dia 20 de 
agosto , a Praça Paulo 
Freire recebeu o espetá- 
ifH l̂o "Café com Arco", 
^ 'e sp e tácu lo  apresentou 
acrobacias, malabarismo, 
ilusionismo e música ao 
vivo.

No Espaço Cultural 
Cidade do Livro, a expo
sição “Criação Feitor de 
Totem" pode ser vista entre 
hoje e 31 de agosto.

A mostra apresenta o 
acervo de bonecos e ele
mentos cênicos da Giralua 
Companhia de Artes.

Ao longo da trajetó
ria de 15 anos da Giralua 
Companhia de Artes, o ar
tista plástico Alessandro 
Brandão construiu uma 
infinidade de bonecos, ele-

4iCriação Feitor de Totem ”  apresenta 
uma seleção do acervo da Giralua

mentos cênicos e cenários 
para compor os espetácu
los do grupo.

A exposição apre
sen ta  uma se leção  do 
acervo com imagens, bo
necos, objetos cênicos e 
composições cenográficas 
da trajetória da G iralua 
Companhia de Artes.

A técnica utilizada 
por Brandão segue a as- 
semblage, onde se utiliza, 
predominantemente, teci
do, papel, massas, tinta e 
armações. A obra recebe a 
forma física aglutinando os 
elementos mais diversos.

» \ /

Biografia

E na Biblioteca Muni
cipal Orígenes Lessa, segue 
até o dia 10 de outubro, a 
exposição “Biografias mais 
polêmicas dos últimos anos".

A Biblioteca Munici
pal de Lençóis Paulista rea
liza sistematicamente ações 
de divulgação do rico e di
versificado acer\^o de mais 
140.000 livros que podem ser 
acessados pela comunidade.

A BMOL funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 21h, e aos sábados, 
das 8h às Í7h.
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Café com Arco  ”  trouxe para o município 
um incrível espetáculo de arte circense

'Street Star" conquista diversas 
premiações em Barra Bonita

Da redação

Talento de sobra e 
muita força de vontade são 
algumas das características 
do grupo de dança da Casa 
da Cultura Street Star.

Eles participaram re
centemente do Concurso de 
Novos Talentos realizado 
Academia Primeiro Mo
vimento em Barra Bonita.

Cerca de 60 coreo
grafias foram apresentadas 
nos dois dias do concurso 
(15 e 16 de agosto).

Ao todo, os bailarinos 
conquistaram premiações 
em cinco categorias, sendo

elas: primeiro lugar em dan
ças urbanas com a coreogra
fia “Reflexo de uma Socie
dade" e segundo lugar com 
“Vícios", ambas na categoria 
Júnior (até 16 anos); melhor 
grupo entretenimento; me
lhor coreografia (Reflexo de 
uma Sociedade) e melhor 
performance (Vícios).

A coreografia Vícios 
foi produzida pelos alunos 
Andrei Rodrigues, Tamires 
Rodrigues, Naiara Santos, 
Luiz O liveira, Francine 
Lima e Victor Almeida.

O grupo Street Star foi 
formado no dia 3 de março 
de 1997 e, atualmente, con
ta com a direção do coreó

grafo Alessandro Marcelo 
Estrella.

Segundo ele, o objeti
vo do grupo é evidenciar o 
ser humano que existe por 
detrás do dançarino e reve
lar o significado da dança e 
das relações sociais existen
tes dentro do mesmo.

Eles se reúnem pela 
dança, mas acabam sendo 
um suporte aos indivíduos, 
não somente uma academia 
de dança.

Vai além do caráter 
artístico e de ser um meio 
de comunicação, ou seja, 
traz inúmeros benefícios 
físicos e psicológicos aos 
integrantes.

Z.S

Eles conquistaram premiações em cinco 
categorias e se destacaram no concurso

f  t

j .

http://www.marcosebeIutti.com
http://www.chacradutadeu
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CLASSIFICADOS
DE LENÇÓIS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ESPAÇO Jflffff

AUXIUAR Oi TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 
Masculina e Feminina e 
fundamental ter conhecimento téc
nico em rede, manutenção de micro 
e hardwares e Windows avançado 
RECUPERADOR OE CRÉDITO 
Masculina e Feminina com 
disponibilidade para trabalhar em 
Bauru
VENDEOOR(A) RAMO 
IMOBILIÁRIO
Masculina e Feminina (de 2S ate 
65 anos) com CNH 6 ou A/B e deve 
possuir veiculo próprio para utilizar 
no trabalho (carro ou moto) 
ANAUSTAFINANCEIRO 
Masculina e Feminina com 6 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho 
ARQUíTETO(A)
Masculina e Feminina, curso de 
Autocad é um diferencial da vaga 
ATENOENTE ODON70LÓGICO 
Feminina (de 25 até 40 anos) com 6 
meses de experiência 
comprovada em carteira de < 
trabalho ou referência 
AUXILIAR OE ALMOXARIFAOO 
Masculina e Feminina com 
6 meses de experíênoa 
comprovada em carteira de 
trabalho 
BALCONISTA
Feminina (de 25 até 40 anos) com 
12 meses de expenêrKia 
comprovada em carteira de 
trabalho ou referência 
CALDEIREIRO
Masculina e Feminina com 6 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
COOROÊNADOR(A) 
ADMINISTRATIVO 
Masculina e Feminina (de 25 até 55 
anos) com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho 
DESENHISTA/PROJETISTA 
(Elétrico e Mecânico)
Masculina e Feminina e 
disponibilidade para viajar com 6 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho 
ELETRICISTA
Masculina com 12 meses de 
experiência comprovada em

carteira de trabalho 
ELfTROSTA OE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL
Masculina e deve possuir 
certificação NR-10 atualizada 
ENCARREGADO DE FRIOS 
Masculina e Feminina (de 25 até 40 
anos) com CNH B 
MECÂNICO FLORESTAL 
Masculina com CNH C ou superior 
MOTO ENTREGADORA 
Feminina (de 20 até 35 anos) com 
CNH A
NUTRICIONISTA 
Feminina com 24 meses de 
expenência comprovada em 
carteira de trabalho 
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL
Masculina com CNH C ou superior 
OPERADOR DE SALA DE 
MÁQUINAS
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho ou referência 
PROMOTOR(A) DE VENDAS 
Vaga Masculina e Feminina para 
ramo de higiene sendo 
responsável por repor, abastecer 
e colocar os produtos nos devidos 
layots.
TAPECEIRO
Masculina e Feminina com CNH B 
(opcional) e 12 meses 
comprovado em carteira de 
trabalho ou referência 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
Masculina e Feminina com 12 
meses comprovado em carteira de 
trabalho
TOSADOR / AUXILIAR DE PETSHOP 
Masculina com CNH B (opoonal) 
TRATORISTA
Vaga Masculina com CNH C ou
superior
TRIPARIA
Masculina e Feminina com 6 
meses comprovado em carteira de 
trabalho
VENDEDOR EXTERNO(A)
Vaga Masculina e Feminina (de 22 
até 35 anos) com CNH A ou A/B 
Vaga Masculina com CNH A/C ou 
A/D e 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho ou referência 
SERVIÇOS GERAIS 
Vaga Masculina e Feminina para 
pessoas portadoras de deficiência

http://www2.lencoispauUslo.ff>.gov.br/v2/cmtrO'do-empre€ruÍ€dor/vagas/

Ptüjcic
TEXTOS DAS GAVETAS
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Guarda o medo e vai viver!

Camila Satuier Broda tem 14 anos, é estudante, 
menor aprendiz e mora em Sapiranga (RS)

Se vierem te criticar, nào guarda tudo para você não, 
pequena. Filtra o que é útil e o resto joga fora. 

Reveja teus conceitos, teus sonhos, teus planos. Recicla 
teus amores. Faz da tua vida o que quiseres! O mundo 

tá aí, se colocando à disposição de cenário das tuas
aventuras.

Abre aquela janelinha do coração, sacode a poeira do
tapete e coloca para peear um sol.

Tira o pó cie tudo o que tem lá dentro, analisa o que
serve e o que já não é mais útil.

Acorda com um sorriso, veste a roupa de viver e sai E 
nào precisa de ninguém do teu lado, viu? 

Porque, no fim das contas, o mundo é o que você 
quiser que ele seja. E ele está te dando todas as

oportimidades.
E quanto a mim. ouero que você leia isso e saia para 

viver. Viva a sua vida como quiser, mas anota aí: quero
que você seja feliz!

Vai por aí espalhando teu sorriso e teu amor pelos 
lugares onde for. pequena. E <quem sabe, em uma 

esquina, você esbarra com alguém que queira 
continuar caminhando e \ávendo com você.

Ai você se acerta e vai ser feliz em dobro! Vai, menina. 
Guarda esse medo e vá viver, vá sonhar!

vogas váfídos de acordo com o praio determinado pelo empregador 
Para cidastramento no iistema através do MT, basta comparecer 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, 11 • Centro

OPORTUNIDADE

I

CARROS/M OTOS

Honda biz clOO 2002 

RSI.200,00 De entrada 
+ 36 parcelas fixas de 

R$122.00 com tran 

ferencia grátis • (14) 

3264-1613

S-10 colma prata 2006 
ílex completa (14) 

3264-3644 shop cars 
veículos

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 
completo - 2011 - ga- 

solma - branco - (14) 

3264-3033

Renda extra de três a 
quatro horas por dia

Celta 2p 2004 g prata ar/ Ool 1.016V 1998gbran- 

trava/alarme - PS veícu- co básico • FS veículos 

los tone (14) 3264-3033 tone (14) 3264-3033

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

Capacete EBP ou Li

berty aberto ou fecha

do apenas R$ 60,00 só 

na Pagan Motos Con

tato através do telefo
ne-(14) 3264-4345

Carro Escort g) 95 R$
3.000. 00 De entrada 

-t 48 parcelas hxas de 

R$294,00 com tranfe- 

renda grátis - Telefone: 

(14)3264-1613

$-10 coliiu (>rata 2008 

tlex completa fone: (14) 

3264-3644 /  (14) 9610- 

5960 shop can veiculos

Vectragls94-R$3.000.00 

De entrada + 48 p>arce- 

las fixas de RS 360,00 

com tranferénda grátis 

(14) 3264-1613

Cam> Ford a 2004 

R$3.500.00 De entrada 

•f 48 paredas firas de 
R$420.00 com tranfaen- 

dagrátis-(14) 3264-1613

Courier 1.31998 G pra
ta básico - PS veiculo* 

fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. Du

pla • 1990 • diesel azul 

(14) 3264-3033

Uno nüUe way 2008 

branco entr. R$

3.000. 00 -f 48X R$ 

499,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Vendo 01 bicideta Ca- 

loi usada, amarela aro 

14 fone (14) 3264-4345 

o u (14)3263-1961

Compro ou troco por 

moto 0 km, rootohon- 

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Miru moto trackbikes 

nos modelos cross ou 
motogp é na pagan mo

tos fone: (14) 3264-4345

Courier 1.4 1998 G cor 

praia com direçio/vl- 

dro/trava - FS vdculoi 
fone (14) 3264-3033

Fox 1 6 4P plus 2005 
flex prata completo 

FS veículos - Telefone; 
(14) 3264-3033

Meditação

/ /

Lian Gong

14 3263.1676 
14 99134.7329

marcos.vendittl@ yahoo.com.br
Rua Cel. Joaquim Gabriel 643 - Centro Lençóis PauUstas

Psicóloga Clinica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

^ ^ s ic o te ra p i^ n d iv i^ ^  Terapia de casal Orientação de País ^

(14) 3263-6214
w w w .saletecortez.com .br

Rua Cel. Jo aqu im  A n se lm o  M artin s, 1039 - C en tro  - Len çó is Paulista

Procura-se emprego

Sou formado em Administração 

de Empresas e procuro 

emprego com o administrador, 

auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 

atendente, etc.

Tratar com Marcelo

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

Vende-se Paraly ano 

94. cor bordô. 1.8. 

Álcool original, com 

direção, trava, alarme 

e rodas originais. Su

per impecável! Tratar 

com Fernando no tel: 

(14) 99797-4840

Saveiro cl 1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 

FS veículos - Telefone: 

(14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 

vermelho entr. R$ 
6 500.00 *  48X RS 

630,00 FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Montana ecofioc 2010 êor 

|:n?ta, trava détnoi. vidros 

elétncos, direçãu, 63 mil 

km rodados R$ 24200 

Fone(14)W16-ü50

CG tUan ks I25cc a“>. 

2002 bom estado 

Fone: (14) 99797-5221

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 

Eliana Atende à dom i

cilio Contato pelo tele

fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerdais. Tele

fone: (14) 99677-6859

IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de mak), 1064, Centro de Leo0is Paulista, com 12,65 metros de frente, 

área de terreno com 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mil 
Rua Guaradaba, S36, Jardim Itamaraty em Lençób Paulista, com 13,05 metros 
de frente, área de teneno oom 40134 m2 e área lícendada para constixjçâo de

659,71 nt2 - R$ 185 mH
Rua Alfredo Sbnionl, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno oom 246/40 m2 e área em construção de 92,56 m2 

\^k>r rK> estado de R$ 195 mil e \^lor oom obra acabada de R$ 245 míi

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

Se uocê gosta de m ú sica  eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.míxcloud.com/ericoagnello

/
\

\

EU TENHO 
O DIREITO DE 
ENVELHECER 
COM ACESSO 
À SAÚDE

A C E S S O  Â  meu direito
éUMDEVER

OMXJ t  DO GOVERNO

A p o io :

M »odAiAo ienefkanta Hoip iU I 
No m  Sanhora da Riodada 

te#Kòl4 RjiulUta /

http://www2.lencoispauUslo.ff%3e.gov.br/v2/cmtrO'do-empre%e2%82%acru%c3%8d%e2%82%acdor/vagas/
mailto:marcos.vendittl@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
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ENTRETENIMENTO
Olha isso!

fonte: Uoi

Hiltiiiiiii vs Supcrmiiii: Liilhor pocle salH'i
II idcntiihulc <k' Siipn imin no liliiu'

As frjnlns do H rrok HollywnoH di/rm saí)cr um detalhe da trama 
dc Balman Vs Superman A Orií^nm da Justir,a quo sugere qiio I çk 
liithor tem conliocim pntoda Irtrntidadr secreta deSuperm an 
Dp  ar.ordo con) o site, o vllàü Interpretado por Jesse Elsenherg se 
qupstra a mítf' dp ( lark Kent, Martha (DIane l ane), no filme, f.m 
br>ra a irfmt idade srr reta nao tenha sido uma r|i lestao importante 
pin O Homem de Aço (lois lane descobria quem é Clark bgo no 
começo), o fale» de Clark trabalhar no Planeta Diário "disfarça 

 ̂ do", conm mostram os traÜPfs. indica que sua identidade civil é 
separaria do jup»:rman c Luthor porle ter descoberto a ligaçao

[V1;isk'rs O r i  hc Universe: Novo liliiio ilv 
I controla rolcirisla dc Thor
A Son/ Picturrs não desiste de Master% of the Universe, õ nova 
arJ iyfaçào para os cinemas do flesm ho .mirnadr> He Man 
SeKumJo a VariPty, (liristopher Yusi, roteirista conhecido 
pelos filrnes rle Iho» na Marvel, é o novo cijntratado para 
i«’esf rever o lonRa dr>s Mestres do Universo Pdf Warllow (Ki« V 
Ass 4?), Terry Rossio (Piratas do Caribe), Alex Litvak (Os très 
Mosqueteiros), Mike ( irich (f xtiusivcly Youfs) e Richard Wenk 
(Os Merecnânos 2) estão entre os nomes r^ue (á nrexerarr» 
no scnpt nos últimos anos, Nào há uma data definida para 
o jnííio das flImaRens A produção da f scape Artists com a 
Sony Piftures está srn> diretor desde que Jon M f hu (r. 1 
loe 2 Retaliação) deixou o projetr» em 201 ?
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(  oin ín le ^ r íl^ fc s  do Qwt'cns ol J 'h c  S lo n c  
A ^ c  c I lu* K i l is ,  J í ic k  V V hilc vo lln  com
M ípci ^ n ip o  l)c ;id  W c jil l ic r
lark Whitr’ anriou pregando um susto ern seus fãs quando dissr 
receritpmente fjue iria se afastar dos palcos, Mas é aquela velha 
história malandro que ^ malandro nào para, dá iirn tempo Intan, 
sem alertar ninguém e p,ir,i a alegria da nacão roqueira, do nada o 
musico reaparece c revive um d*’ seus muitos projetos, o The Oead 
Wenther, qiie eslava j»arado há r inr r» anos O supergrupo formado 
por Alisou Mosshart (The Kills), Dean Trrtita (Qijeens of the Stone 
Age) e lack 1 awrencr (The Hacontpurs / The Oreenhornes), e pelo 
próprio )nck, |á está com o terrelin trabalho prrjnto, (>odge and fUirn, 
que será lançado no dia 2S de setenjhro D dísm Inclui 12 faixas e foi 
gravado em Nashvillp entre as folgas nas agendas dos Integrantes

Reflexão da Semana

Horosco
iIpti/OBa ZH/nn

Semana
Ariti
dê 11/01 a 20/04

Excelente momento para voc* 
expressar de forma mais con^ 
fiante as suas habllldadei cria- 
tivaS/ 0 que vocA gosta de faier. 
Importante momento para a 
relaçao com crianças e a auto- 
expressSo.

^ I t io
^ffK dê 22/07 a 22/Oi

Estamos vivenclando a lunaçSo 
leonina, que favorece novas 
Iniciativas, propósitos, atltu^ 
des. E que traz novas energias 
emocionais e criativas.

§ ■
Sagitário 
dê 22/11 a 21/12

Um momento propício E amplie-' 
çflo de horizontes emocionais, 
mentais e culturais. Viagens, 
estudos c espiritualldede estflo 
em destaque.

h
'i

^  ^ Toufo
f ^ ^ d ê  21/04 a 20/02

Uma nove etapa em termos 
familiares e emocionais está 
em andamento eos teurinos. 
Momento de Importantes re- 
soluçóes em releçlo è casa e è 
vida domásttea.

Vlrgam
dê 22/Oêa 22/09

Esta é uma fase de reflexões, 
imerlerizeçlo e colheita do que 
foi feito desde o seu aniversá
rio no eno passado. Projetos 
criativos, especlalmente nos 
bastidores, estio favorecidos.

^^C ap ricó rn io  
j W ó a  22/11 a 20/01

Uma fase Importante pare e 
minar velhos comportamentos 
e situaçõfs. QuestOei emocio
nais e financeiras passam por 
mudanças, capricorniano.

Momento importante para se 
comunicar e expressar com mais 
criatividade e espontaneidade. 
Benefícios em contatos cotidia
nos, estudos e viagens.

Semana qua enaltece o contato 
com amigos, grupos, os proje
tos que envolvem equipes e 
empresas e uma atitude mais 
desprendida e Inovadora.

Aquário
dê 21/01 a 19/02

Uma semana multo significativa 
aos relacionamentos e parcerias 
aquarlanas. Renovaçáo nos vín
culos e realizações conjuntas.

/ ^ d ê  21/06 a 21/07
Momento multo criativo e prós
pero aos cancerlanos. A exprei- 
slo  de talentos gere aumento 
nos recursos materiais, na va- 
lorliaçlo e no reconhecimento.

^  Eieorpllo
^ ê ^ d t  23/10 a 21/11
Reflita sobre o que verdedei- 
ramente significa realizaçlo e 
sucesso para você. Uma sema
na multo Importantes para as 
questões profissionais e afe
tivas.

PilM I
dê 20/02 a 20/03

Momento de grande criativida
de e aprimoramento, que pode 
trazer benefícios è vida pessoal 
e profisilonal dos pisclanos.

t/>
CD

1 3
fU
5

u

ê
>

i 5
03

C L

"Nenhum a corrente é mais forte do
uQue seu elamairitBCfi^Ó
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/onr«f http://rachocuca.com.br/1

HORIZONTAIS

1. Máquina que assopra. (9)
6. Registro escrito que relata o que aconteceu 
numa reunilo. (S)
8. tubos, canos. (S)
9. Pessoa que fala demais. (7)
10. Pessoa que nasceu na Inglaterrada. (6)
12. Rua pequena, viela. (S)
13. Parttdplo de "apear". (6)
14. Tipo de vasilha para servir bebeldas quen
tes. (6)
17. "Oedflo", em inglês. (S)
19 Peça destinada a cobrir a cabeça. (B)
21. Lugar destinado a cMaçlo e reproduçlo de 
animais. (7)
22. -rlquenho: relativo ê Costa Rica. (S)
23. Sínãl usado em situações de emergências. (3)
24. Transferido, movido. (9)

VERTICAIS

1. Tipo de carro de passeio. (4)
2. Que tem poderio; energético. (7)
3. Preposlçáo "a" com o artigo "os . (3)
4. Movimento da água entre meios com con
centrações diferentes de solutos, separados por 
uma membrana semipermeável. (6)
5. Continente localizado no Polo Sul. (9)
6. Título de um livro escrito pelo Padre Marcelo 
Rossi. (S)
7. Que tem fama (feminino). (7)
11. Enganar; zombar, (9)
13. Elevado, alto (feminino, plural). (7)
IS . Pessoa que acredita que n lo  há Deus. (7) 
10, Pessoa que nSo trabalha, desocupada. (6) 
18. Vozes lamentosas de c8es e lobos. (S)
20. Estrago, deterloraçSo, danlfícaçSo. (4)
22. Estado de receptividade sexual extrema por 
que passam as fámeas de muitos mamíferos. (3)

Mkhcl Nimalh* TIRINHA DA SEMANA i«frtnh«nol1t.aio|«aet.Mm

õ Phi rOl'AS itl*C CÜ 
cv-HVO <4 PAHpnntfh 
têio fliif ch cvTitva

NAf*8ssx»iAmcntc s<o»ee
VIPAI

f^o
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Id e  l e n ç ó is

A  Grand Expo Bauru term inou, m as deixou Inúm eras recordações que o Estilo  
Lençóis fet questão de com partilhar.

Entre os artistas que receberam  o carinho dos fSs lençoenses e s t io  a dupla
Thaem e e Thiago e o cantor Thiaguinho.

Fernanda Benedettl aproveitou a oportunidade para fazer uma grande surpresa
no cam arim  da dupla Jorge e Mateus.

M arcaram  presença tam bém  na festa Guilherm e Dezottl, Erlco Agnello, Edson  
Agnello, VIctorla Ibanhez, Bla Lopes, Gabriel M édice, Ana Paula Borges, Danny PaganI 
e o artista m irim  Léo Braga.

Para fechar com  chave de ouro, o espetáculo Fro ien  em ocionou a garotada e 
a O rquestra de Viola e VIotfio "Boca do SertSo" levou o m elhor da m úsica sertaneja  
para Bauru.

G u ilh e rm e  D e zo tti, 
E ríco  A g n c lio  e  V ic to r ía

I:

EclsonfôgI2í'h o , V ic to r ía  c
E rico  A g n c lio
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José Augusto Dos Santos 17.06 Patrícia Manhanlnl losnak 17.06 Luis Gustavo Fagundes 22.06


