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Eletronic Festival invade Borebi
Com o intuito de promover um grande encontro cultural, evento de música eletrônica alternativa vai contar com diversas atrações

Neste domingo, dia 
28 de junho, das 13h às 
18h, acontece o “Eletro
nic Festival - Encontro de 
DJs Solidário” em Borebi.

A Praça da M atriz 
vai receber diversos DJs da 
região para agitar os aman
tes da música eletrônica.

S e rão  c in c o  h o 
ras de pura adrenalina  
e variadas atrações que 
p rom etem  tran sfo rm ar 
o local em um v erd a
deiro  festiv a l cu ltu ral.
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Drogas é tema 
de palestras da 
Secovi

O uso de substâncias 
entorpecentes em condo
mínios é mais comum do 
que muitos imaginam e 
pode causar grandes trans
tornos aos m oradores.

Por isso. no dia 30 de 
nho, a partir das 18h30, 

será realizado o Ciclo de 
Palestras Secovi de Gestão 
Condominial da Regional 
do Secovi-SP cm Bauru.

O objetivo é esclare
cer os direitos e deveres dos 
condôminos, e alertar sobre 
os problemas causados pe
las drogas em condomínios.
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Runners LP 
conquista 
dois troféus
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Grand Expo 
Bauru 2015 
traz novidades

Na quarta-feira  da 
semana passada, 17, a Fa- 
zendinha do JC, que fica no 
interior do Recinto Mello 
M oraes, em Bauru, reu
niu diversas autoridades 
e imprensa da região para 
fazer o lançamento da 42" 
Grand Expo Bauru 2015.

A expectativa é que 
a exposição m ovim ente 
cerca de R$ 40 milhões.

S e g u n d o  o p r e 
s id en te  da A rco , É ri- 
co Braga, são esperados 
mais de 200 mil visitan
tes nos 11 dias de festa.
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Reunido na Câmaro apresentou os trabalhos 
desenvolvidos em diversas cidades da região

Na semana passada, 
mais precisamente no dia 
18 de junho, as mulheres 
trabalhadoras da Coopera
tiva de Reciclagem de Len
çóis Paulista (Cooprelp) se 
reuniram na Câmara Mu
nicipal com diversos repre
sentantes das outras coope
rativas existentes na região.

Além de Lençóis Pau
lista, participaram do en
contro as cidades de Bauru,

Jaú, ííariri, Matao, Arció- 
polis. Dois Cônegos, Ma- 
catuba e Novo Horizonte.

Os municípios de Pira
cicaba, São Manuel e Barra Bi> 
nita não puderam comparecer.

A iniciativa teve como 
principal objetivo, organi
zar um comitê para garan
tir os direitos e de\ eres dos 
cooperados que trabalham 
nos centros de reciclagem.
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Especialista apresenta novo 
procedimento estético
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Nãochove

AMALP promove 
Show beneficente 
no Espaço Cultural

Com intuito de dc- 
m ocra ti/a r a cultura e 
conlribuir com a transfor
mação social de Lençóis 
Paulista, a .Associação de 
Música e Artes de Lençóis 
Paulista (AMALP), reali
zará no dia 28 de junho de 
2015, às 20h, no Espaço 
Cultural “Cidade do Li
vro”, um show beneficente 
em prol da Casa Abrigo 
Amorada, com a participa
ção especial da ( )rquestra 
de Maracalu Maculelê da 
C'asa da Cultura.

Os conviles estão 
disponíveis para o público 
na l asa da ( ultura, e a en
trada será a doação de um
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Apresentação serà em prol da
Casa Abrigo Amorada

produto de higiene pessoal.
Sob coordenação do 

diretor artisliet» José San
tos. a Big Band conta com 
15 músicos e, neste even- 
It» em especial, haverá i\

participação da cantora 
Icnçocnsc í.cda Melo que 
abrilhantará o evento. Em 
seu repertório variado, a 
Big Band executará temas 
de samba, frevo e ja / / .
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Artigo
r Wellíngton Martins

í Cadê o amar?
Notícias, novas! Para 

saciar a sede de espetácu
lo do consumidor médio, 
adestrado, ávido por novi
dades - mesmo que odio
sas: "PM do Rio afasta 14 
policiais do Bope suspeitos 
de ocultar o cadáver de 
Amarildo".

Qual Amarildo mes
mo? Ah, sim! Aquele coi
tado (que foi) sumido em 
2013. Já acharam ? Não. 
Tampouco réus con fes
sos...

Mas há policiais sus
peitos! E são os de farda 
preta ainda, o orgulhinho 
■'cego dos militaristas mais 
pueris.

Não um, nem dois, 
mas quatorze "policiais de 
'elite" afastados de uma só 
vez; todos Faca na Cavei
ra - como se polícia fosse 
para ostentar a morte e 
não para preservar a vida! 

, A hashtag nas redes 
sodas #CadêoAmarildo to
mou as redes sociais em 
2013, num gesto de amor 
e aliança. Já hoje, é mais a 
família dele mesmo quem 
ainda se pergunta.

2013, a liás , foi um 
^ano agitado, passional; 
itodo mundo na rua, até 
|a nova classe média bra- 
•sileira ficou politizada de 
repente... Lembra?

Mas euforia é coisa 
muito líquida! E na luta 

ípoiítica só fica quem tem 
valores sólidos - ou quem 
já não tem mais valor ne-

dia de 2013 voltou para 
casa (este ano alguns até 
arriscaram bater panelas 
em nome de im peach- 
ment, veja só onde esta
mos!).

Já a classe baixa con
tinua na rua, claro - mui
tos, na verdade, moram 
na rua...

E o Am arildo , se r
vente de pedreiro, porém, 
nunca mais conseguiu vol
tar para casa; deixou seis 
filhos sem pai...

Enfim , agora, quem 
ainda ousa sentir e se com
padecer com a dor alheia 
pode perguntar "Cadê o 
Amarildo?".

E diante da v io lên
cia g ritan te  - ora vinda 
de crim inosos com uns, 
ora vinda de crim inosos 
bem treinados (fardados) 
- quem percebe o vene
no odioso que há nesse 
tipo de caso certam ente 
ainda se pergunta: Cadê 
0 AMAR?

uadõ em Filosofia''

Colunista da Semana
I Redução da maioridade penal

Fellype Borges é 
estudante de Direito

; A maioridade penal 
‘atualmente é um tema con
temporâneo e bastante po
lêmico entre os legisladores, 
juristas e brasileiros em geral, 
assunto esse que congrega 

Imúltiplos olhares quanto ao 
questionamento.

Os meios de comuni
cação revelam uma lógica 
conflitante de ordem social 
e, nesse cenário, a popula
ção brasileira se divide entre 
aqueles que apoiam para que 
haja a redução da maiorida- 
d̂e penal e aqueles que têm 
um posicionamento contrá- 

Tio a essa opinião.
Surgem debates em 

todas as esferas do poder. 
'Mas até que ponto os legis
ladores poderão alterar a 
legislação?

Esse bate-papo vai 
além da conversa informal 
nos bares da cidade. Há ne
cessidade de produzir uma 
trajetória que pudesse refor
mular 0 Estatuto da Criança 
e Adolescente por meio do 
endurecimento das leis e ti
pos penais?

A maioridade penal 
durante o período colonial de 
1830 foi instaurada no Brasil 
com o advento do primeiro 
Código Criminal do Império,

uma tradição Européia para 
trazer mais rigor na legislação 
brasileira, bem como punição 
aos infratores de delitos.

Baseado na Constitui
ção Federal, são penalmente 
inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às nor
mas da legislação especial.

O veto ou mesmo 
à modificação através de 
emenda alterando esse dis
positivo, por meio do art. 60 
inciso IV, do paragrafo 49 da 
Constituição Federal, pode 
gerar uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, po
dendo ser cogitado como 
descumprimento de um 
preceito legal garantido na 
Constituição de base demo
crática.

Aprofundando o as
sunto em destaque, verifi
cou-se que 0 princípio da 
proteção integral da criança e 
do adolescente está previsto 
na Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança 
adotada pela Resolução n® 
44 da Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 20 de no
vembro de 1989, onde no 
artigo 39 in verbis: Todas as 
decisões relativas às crian
ças, adotadas por instituições 
públicas ou privadas de pro
teção social, por tribunais, 
autoridades administrativas 
ou órgãos legislativos, terão

primazia em conta o interes
se superior da criança.

Em suma, a maiori
dade penal propicia ques
tionamentos que vão muito 
além da redução da idade 
do menor.

A criança e o ado
lescente que atualmente 
ingressa no mundo do cri
me perde mais do que sua 
própria liberdade, perde 
sua infância, seus sonhos, 
enfim, vive em um mundo 
sem destino.

Nesse sentido, cria- 
se um ciclo onde o mesmo 
ingressa no vício das drogas 
como se fosse algo normal, 
encara o mundo do crime, 
depara-se com a prisão con
siderada centro de interna
ção para menores e muitas 
vezes acaba morrendo, num 
sistema de represarias so
ciais.

Caberá ao Estado ofe
recer dois papéis clássicos 
para melhoria da qualida
de de vida desses jovens: a 
estrutura e a oportunidade 
para os adolescentes bra
sileiros.

O problema é social. 
A falta de estrutura familiar 
aponta-se como uma grande 
influência que motiva esses 
jovens na prática de atos ilíci
tos. É tirar os jovens da ruae 
qualificá-los como cidadãos.
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Michd Ramalho

Cê que sabe!
Para sempre na memória...

Editorial
O Eletronic Festival 

Encontro de DJs Solidário 
vai invadir a cidade de Bo- 
rebi neste domingo, 28, das 
13hàs 18h.

Serão cinco horas de 
muita música eletrônica na 
Praça Central do município.

Durante a apresenta
ção dos quatro DJs convi
dados, 0 evento vai contar 
ainda com a participação de 
diversos grupos de dança, 
além do grupo teatral Faz & 
Conta de Lençóis Paulista.

E a novidade fica por 
conta do grupo da terceira 
idade de Borebi que, sob 
orientação do professor 
Marcos Venditti, preparou 
uma coreografia especial.
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bém o objetivo de ajudar 
diversas entidades assis- 
tenciais.

Todos os participantes 
são convidados a doar 1 kg 
de alimento não perecível 
ou agasalho em bom estado.

Nesta edição, falamos 
ainda sobre a reunião reali
zada na Câmara com as tra
balhadoras da Cooperativa 
de Reciclagem de Lençóis 
Paulista (Cooprelp).

Elas propuseram a 
organização de um comitê 
com cooperativas da região 
para garantir os direitos e 
deveres da categoria.

Entre as cidades que 
participaram do encontro 
estão: Bauru, Jaú, Bariri,

Córregos, Macatuba e Novo 
Horizonte.

Sem dúvidas, é mais 
um passo para que a coleta 
seletiva da cidade avance e 
seja reconhecida pela popu
lação lençoense.

C o n fira  tam bém : 
Grand Expo Bauru traz 
novidades para festa deste 
ano; Casa Abrigo Amerada 
lança campanha de apadri
nhamento; Encontro S e c o ^  
discute tema que en v o l> 9  
as drogas em condomínios; 
Runners LP conquista mais 
dois troféus para Lençóis; 
New Touch é a novidade 
na área da estética; Larry 
Taylor fala sobre sua carrei
ra na música e muito mais.

Brasil em FOCO Fonte: Aeência

Rótulos terão que informar sobre alimentos que causam alergia

A diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou nesta semana, por 
unanimidade, a resolução 
que trata da rotulagem obri
gatória dos principais ali

mentos que causam alergias. 
Os rótulos, a partir de agora, 
devem informar a existência 
de 17 alimentos considera
dos alergênicos: trigo (cen
teio, cevada, aveia e suas 
estirpes hibridizadas); crus

táceos; ovos; peixes; amen
doim; soja; leite de todos os 
mamíferos; amêndoa; avelã; 
castanha de caju; castanha 
do Pará; macadâmia; no
zes; pecà; pistaches; pinoli; 
castanhas; e látex natural.

Embaixada americana normaliza emissão de vistos na segunda-feira

A Embaixada dos Esta
dos Unidos em Brasília 
e os consulados no Re
cife, Rio de Janeiro e em 
São Paulo vão retomar a

partir de segunda-feira 
(29) as entrevistas para 
em issão de v istos. Os 
in teressados já  podem 
acessa r o se rv iço  de

agendamento online para 
m arcar o atendim ento. 
Durante esta semana se
rão atendidos os casos 
u rgen tes e penden tes.

Japão vai ter maior sistema de armazenamento de energia solar

A empresa japonesa Mit
subishi Electric vai cons
truir em Fukuoka (no Sul 
do Japão) o maior siste
ma de armazenamento de 
energia solar do mundo, 
com capacidade de 50

mil kilowatts, confirmou 
anteontem, 24, a agência 
espanhola EFE. O projeto, 
encomendado pela com
panhia elétrica japonesa 
Kyushu Electric Power e 
que conta com financia

mento estatal, consistirá 
em uma rede de baterias, 
que ocupará extensão de 14 
mil metros quadrados na 
localidade de Buzen e será 
capaz de fornecer eletrici
dade a 30 mil habitações.

USP passará a usar o Enem para acesso a vagas de alguns cursos

Parte das unidades da 
U n iv ersid ad e  de São 
Paulo (USP) passará a 
usar o Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) 
como alternativa ao seu 
vestibular, para preen
chimento das vagas para

estudantes ingressantes 
na instituição. A medida, 
aprovada nesta semana 
pelo  conselho  un iver
sitário, passa a valer já 
para a seleção de alunos 
das turmas de 2016. As 
unidades que adotarão a

medida reservarão 13,5% 
das vagas para ser pre
enchidas pelo Sistem a 
de S eleção  U nificada 
(Sisu), do Ministério da 
Educação, que leva em 
conta as notas obtidas 
pelos alunos no Enem.

Banco Central quer impedir que alta dos preços persista em 2016

O Banco Central (BC) fará 
todos os esforços neces^os 
para que a inflação fique no 
menor nível possível este 
ano e para impedir que a 
alta dos preços persista em 
2016, afirmou o diretor de

Política Econômica do BC, 
Luiz Awazu Pereira da Silva, 
ao apresentar o Relatório de 
Inflação. Segundo o diretor, 
as elevações da taxa básica 
de juros (Selic), atualmen
te em 13,75%, ainda não

são suficientes para fazer 
com que a inflação fique 
no centro da meta (4,5%) 
em 2016. “Achamos que é 
preciso continuar a traba
lhar porque a nossa meta 
para 2016 é atingir 4,5%”.
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Eletronic Festival 
agita Borebi
Evento solidário une musicalidade com a prática da solidariedade; 
Diversos grupos de dança irão se apresentar durante a festa

Elder Ibanhez

Neste domingo, dia 
28 de junho, das 13h às 
18h, acontece o “Eletronic 
Festival - Encontro de DJs 
Solidário" em Borebi.

A Praça da Matriz vai 
receber diversos DJs da re
gião para agitar os amantes 
da música eletrônica.

Serão cinco horas de 
pura adrenalina e variadas 
atrações que prom etem  
transformar o local em um 
verdadeiro festival cultural.

Estão confirmadas as 
apresentações dos DJs Erico 
Agnello, Leozinho, Murillo 
Forti e Vinícius Rizzo.

Grupos de dança e tea
tro da região também estarão

na praça para trazer ainda 
mais animação ao encontro.

A novidade desta 
vez fica por conta da par
ticipação do grupo da ter
ceira idade de Borebi que, 
sob orientação do professor 
Marcos Venditti, preparou 
uma apresentação mais do 
que especial.

Os jovens da melhor 
idade, no embalo da vertente 
eletrônica, irão provar que 
para se divertir não há res
trição de idade.

Desmitiíicando o lado 
negativo

Apesar do pré-concei- 
to que ainda existe inserido 
na sociedade quando o as
sunto envolve a cultura da

N
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DJs prometem movimentar a cidade com 
muita música eletrônica de qualidade

música eletrônica, o projeto 
tem como principal objetivo 
desmistificar o lado negati
vo desta vertente musical e 
mostrar para as famílias que 
a iniciativa é uma chance 
de apreciar a musicalidade 
e cultura praticando a soli
dariedade.

Geralmente os festi
vais de música eletrônica 
são caros e inacessíveis. Na 
maioria das vezes, os even
tos são elitizados e direcio
nados para uma pequena 
minoria da população.

Com a proposta do 
Eletronic Festival, todas as 
pessoas são convidadas para 
conhecer um pouco melhor 
do gênero eletrônico que tem 
conquistado milhões de sim
patizantes em todo o mundo.

C rianças, jovens e 
adultos se misturam para 
curtir um momento onde o 
mais importante é a alegria 
juntamente com a solida
riedade.

O Eletronic Festival 
é uma realização do lapas 
(Instituto de Apoio a Parce
rias e Ação Social) e conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Borebi e do jornal Notí
cias de Lençóis. A entrada 
é franca.

Não serão comercia
lizadas bebidas no local e 
a iniciativa vai contar com 
a presença da Polícia Mili

CIDADES
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Erico Agnello preparou um set exclusivo
para tocar no encontro de Borebi

tar do município, tudo para 
garantir que o ambiente per
maneça tranquilo e familiar 
durante as apresentações.

Os participantes são 
convidados a doar um quilo 
de alimento não-perecível ou 
um agasalho em bom estado 
em prol do Recanto dos Ve
lhinhos de Macatuba.

Quem fizer sua doação 
e colaborar com mais R$ 
1, leva de brinde um copo 
personalizado para curtir a 
festa. O estoque é limitado.

Também haverá um 
grupo de voluntários no 
local para realização de 
pinturas faciais com tintas 
fluorescentes.

O Eletronic Festival 
já passou por Agudos e Ma
catuba. O objetivo é que 
todas as cidades da região 
tenham a mesma oportuni
dade de participar.

Serviço

Projeto “ Eletronic Festival 
Encontro de DJs 
Solidário”
Quando: Dia 28 de junho 
Onde: Praça da Matriz, s/n

H orário: Das 13h às 18h 
* Entrada franca. Na doação 
de 1 kg de alimento não pe
recível ou agasalho em bom 
estado + R$ 1. o participante 
leva um copo personalizado 
(estoque limitado)

IUi

Cooperativa de reciclagem realiza reunião para organizar comitê
Elder Ibanhez

Na semana passada, 
mais precisamente no dia 18 
de junho, as mulheres tra
balhadoras da Cooperativa 
dc Reciclagem de Lençóis 

aulista (Cooprelp) se reu
niram na Câmara Municipal 
com diversos representantes 
das outras cooperativas exis
tentes na região.

Além de Lençóis Pau
lista, participaram do encon
tro as cidades de Bauru, Jaú, 
Bariri, Matào, Areiópolis,

Dois Córregos, Macatuba e 
Novo Horizonte.

Os m unic íp ios de 
Piracicaba, São Manuel e 
Barra Bonita também foram 
convidados, mas não pude
ram comparecer.

A iniciativa teve como 
principal objetivo, organizar 
um comitê para garantir os 
direitos e deveres dos coo
perados que trabalham nos 
centros de reciclagem.

A reunião foi presidi
da pelas cooperadas Marilza 
Rodrigues de Oliveira (presi
dente) e Gicelma Aparecida

I
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Geisy Rocha Martins ressaltou a importância 
da conscientização da população /
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dos Santos (vice-presidente), 
e contou com a presença de 
autoridades e imprensa.

Em entrevista ao Notí
cias de Lençóis, a cooperada 
Geisy Rocha Martins contou 
como surgiu a ideia de for
mar um comitê. “Decidimos 
realizar uma reunião na Câ
mara com outras cooperati
vas depois que observamos o 
trabalho realizado na cidade 
de Assis e Ourinhos. Lá eles 
trabalham com uma estrutura 
e uma dinâmica bem dife
rente da que vivemos aqui. 
Atualmente, contamos com 
muitos ‘atravessadores’que 
prejudicam nosso trabalho. 
Grande parte do material re- 
ciclável é descartado de ma
neira errada, além do valor 
do material que é mínimo. 
Para chegarmos à fábrica e 
garantirmos melhores condi
ções de trabalho, temos que 
organizar uma rede, por isso 
a ideia do comitê”.

A Cooprelp é formada 
por 54 mulheres e se mantém 
por meio da coleta seletiva re
alizada nos bairros da cidade.

Para Geisy, o comitê

vem para garantir que as leis 
sejam cumpridas. “Observa
mos que em muitas situações 
as leis deixam de ser cumpri
das. O comitê é para que elas 
sejam uma ferramenta para 
nos reerguermos e melho
rarmos nosso trabalho”, diz.

Ela aproveitou para 
enfatizar a preocupação 
das cooperadas em relação 
ao entulho produzido pelas 
construções civis. “Temos 
na cooperativa um maquí- 
nário próprio para esse tipo 
de material, mas ainda não 
sabemos quem vai ficar res
ponsável por esse serviço”, 
afirma.

Conscientização

Geisy Martins aponta 
que ainda falta muita cons
cientização por parte das 
pessoas. “Alguns moradores 
até nos recebem, escutam e 
auxiliam na separação do 
lixo reciclável, porém, gran
de parte da população ainda 
não se preocupa. Somente 
20% do lixo reciclável da 
cidade é aproveitado. Todo o

â. r
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Encontro contou com a participação de 
representantes de oito cidades da região

restante se perde, já que nas 
esteiras é impossível sepa
rar tudo, e grande parte do 
material acaba contaminado 
quando misturado com o lixo 
orgânico”.

Ela conclui deixan
do uma m ensagem  para 
todos que estão engajados 
nesta luta: “Primeiramen
te gostaria de agradecer 
aos que com pareceram  
na reunião. Alguns mora
dores de Lençóis vieram

conhecer nosso trabalho 
e isso é essencial, já  que 
muitos desconhecem nosso 
papel na cooperativa. Tra
balham os peto planeta e 
pela preservação do meio 
ambiente. Gostaria que to
dos tivessem a consciência 
sobre o material reciclável. 
Pedimos a colaboração das 
pessoas sem pre. Vamos 
nos unir com outras coo
perativas para lutar pelos 
nossos direitos e ideais” .

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
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Grand Expo Bauru 2015
inicia contagem regressiva
Na semana passada, diversas personalidades se reuniram na Fazendinha
do JC para conferir a programação da festa

Da redação

Na quarta-feira da 
semana passada, 17, a Fa
zendinha do JC, que fica no 
interior do Recinto Mello 
Moraes, em Bauru, reuniu 
diversas autoridades e im
prensa da região para fazer 
0 lançamento da 42“ Grand 
Expo Bauru 2015.

A expectativa da or
ganização é que, neste ano, 
a exposição movimente fi
nanceiramente cerca de R$ 
40 milhões.

Segundo o presiden
te da Associação Rural do 
Centro Oeste (Arco), Érico 
Braga, são esperados mais 
de 200 mil visitantes nos 11 
dias de festa.

Grandes artistas irão 
se apresentar durante a fei
ra como o cantor Thiagui- 
nho, que vem pela primeira 
vez em carreira solo para 
a Grand Expo, e as duplas 
Jorge e Mateus, Guilherme e 
Santiago e Thaeme e Thiago.

Vale ressaltar que 
serão realizados um total 
de 16 shows, algo inédito. 
Além disso, em sete dias, 

: as entradas são gratuitas e 
o público poderá prestigiar 
diversas atrações.

Para Braga, a feira 
movimenta os setores de 
comércio, lazer e prestação 
de serviços.

Os visitantes também 
poderão conferir o parque de

Autoridades e imprensa participaram 
do jantar de lançamento da feira

diversões Moreno’s Park, a 
apresentação animada do pa
lhaço Faísca nos dois finais 
de semana da festa (dias 8, 
9, 15 e 16 de agosto), pas
seio de pônei, entre outras 
atrações.

No dia 9 de agosto, 
0 público vai ter a oportu
nidade de prestigiar uma 
apresentação com cães de 
pastoreio, que demonstrarão 
algumas de suas habilidades 
no “trabalho em campo’\  
já que são especialistas em 
conduzir animais, como ove
lhas e bovinos.

As exposições de ani
mais são uma atração à parte 
na Grand Expo, reunindo

ovinos, bovinos e equinos 
de diversas raças.

Uma novidade, neste 
ano, será a exposição e co
mércio de filhotes de cães de 
cerca de dez raças diferentes, 
trazidos por um criador de 
Bauru.

Para garantir um am
biente calmo e tranquilo, a 
segurança também será re
forçada com equipes da PM, 
Polícia Civil e um grupo de 
segurança privada contrata
do pela Arco.

Além disso, será nova
mente utilizado o sistema de 
monitoramento de câmeras 
por toda a área do parque.

Criadores de todo o

Brasil participarão da feira, 
com uma extensa programa
ção de provas e julgamentos.

Com sua força e tra
dição, a Grand Expo Bauru 
tomou-se grande vitrine para 
expositores de todas as raças 
e a oportunidade ideal para 
ampliar contatos e fechar 
grandes negócios.

Serviço

G rand Expo Bauru 2015 
Quando: de 6 a 16 de agosto 
Onde: Recinto Mello Mo
raes, quadra 36 da Av. Com. 
José da Silva Martha 
M ais inform ações: (14) 
3236-1040

Coluna da
Transparência

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

A Prefeitura torna pública a licitação para con
tratação de empresa para a confecção e aplicação 
de prova de concurso público para provimento de 
diversos cargos do quadro de servidores da Prefei
tura, para um total de 2.544 inscritos. A sessão de 
pregão acontece no dia I de julho de 2015 às 14h.

E foi licitação para o registro de preços 
para aqu isição  de m edicam entos (L ote  
C), pelo período de 12 (doze) m eses, con
forme itens, e sp ec ifica çõ es  e quantida
des estim adas no ed ital. O pregão está  
marcado para às 14h do dia 2 de ju lho.

Já o SAAE informa que foi aberta licitação para 
contratação de Laboratório Acreditado pela NBR 
ISO/IEC 17025:2005, para realização de coletas e 
ensaios de rotina, para a verificação da eficiência 
do tratamento de efluentes nas estações. A sessão 
de pregão ocorreu no dia 12 de junho às 14h.

Também foi aberta licitação para aquisição 
o fornecimento e a instalação de 1 (uma) ca
çamba basculante, com capacidade de carga 
para 6 m̂  (seis metros cúbicos), conforme 
especificações técnicas contidas no edital. 
O pregão ocorreu às 9h do dia 18 de junho.

E a vencedora da licitação para o registro de 
preços para aquisição de bolinhos tipo mu- 
ffins orgânicos, de acordo com a necessida
de da Prefeitura, foi a empresa BIOTET^  
IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA., 
que ofertou o valor de R$ 2,60 por unidade.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, iPREM e CMFP.

.
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Casa Abrigo Amerada lança campanha “Padrinho do Bem
\ l í

1 9

Da redação

A Casa Abrigo Ame
rada busca o apoio de toda 
a comunidade lençoense 
na campanha “Padrinho do 
Bem”, lançada este mês, e 
que tem como objetivo ar
recadar doações de pessoas 
físicas para a manutenção 
de suas atividades de aco
lhimento.

Os voluntários da enti
dade estarão em contato com 
diversas pessoas da cidade 
para apresentar a oportuni
dade de doação.

Para doar é bem sim
ples, conforme explica a 
coordenadora da casa, a 
advogada Telma Gutierres 
de Souza. “A maioria de 
nós têm em sua memória 
afetiva a lembrança de seus 
padrinhos e sabem a dife
rença que eles podem fazer 
na vida de alguém. O pro
grama ‘Padrinho do Bem’ 
busca pessoas que querem 
contribuir com as atividades 
da Casa Abrigo, mas não 
sabem como. Por meio de 
uma adesão entregue pelos 
nossos voluntários, a equipe 
da Amorada vai entrar em 
contato com o ‘padrinho’ ou 
‘madrinha’ e acertar o valor 
e por quanto tempo querem 
contribuir, Pode ser R$ 1, R$ 
2, R$ 5 ou mais. Cada um 
sentirá no coração qual é o 
valor que pode contribuir e 
ter a certeza de que ele será 
muito útil para as atividades 
da casa”, afirma.

Desde 2010, a Casa 
Abrigo Amorada é a única 
entidade de Lençóis Paulista 
autorizada a acolher vítimas 
de violência doméstica da 
cidade.

São duas casas: uma 
para crianças de 0 a 11 anos 
e outra para adolescentes de 
12 a 18 anos, com 30 vagas, 
que funcionam 24 horas, 7 
dias por semana.

Os recursos para o ser
viço de acolhimento vêm

de fontes públicas, priva
das - doações de empresas e 
pessoas físicas - e das ações 
realizadas pelos voluntários 
e equipe da Casa Abrigo em 
eventos, como o show de 
prêmios, participação na Fa- 
cilpa e jantares. “Mais da 
metade da verba utilizada na 
casa em 2014 veio de doa
ções e eventos, ou seja, da 
vontade de ajudar da comu
nidade. Essa boa vontade é o 
que faz a diferença na vida 
das crianças, adolescentes 
e famílias que são atendi
dos pela Amorada”, explica 
Telma.

Para quem quiser ser 
um Padrinho do Bem, mais 
inform ações podem ser 
obtidas pelo telefone (14) 
3264-2058.

!

Programa busca pessoas que queiram 
contribuir para as atividades do local

Resultados

Em 2014, a Casa 
Abrigo realizou 61 aco
lhim entos de crianças e 
adolescentes e 39 desacj- 
Ihimentos.

Os números de ser
viços prestados a eles sur
preendem: foram 149 con
sultas médicas, 88 vacinas, 
25 exames, 27 consultas em 
dentista, 5 internações, 1 
cirurgia, 2 internações em 
unidade de terapia inten
siva, além de várias a ti
vidades socioeducativas 
co n d u zid as po r equipe 
profissional e com foco no 
bem-estar físico, psicológi
co e social dos atendidos e 
com observância rigorosa 
à legislação.

Drogas em condomínios é tema de palestras do Secovi
Da redação

Drogas. O assunto é 
delicado, mas não pode - e 
não deve - ser ignorado por 
toda a sociedade, inclusive 
pelos condomínios.

A realidade é que o 
uso de substâncias entor
pecentes é mais comum 
do que muitos imaginam 
e pode causar grandes 
transtornos aos morado
res e levar a ocorrência de 
outro delito seja nas áreas 
comuns ou nas unidades 
habitacionais.

Por isso, o assunto 
será tema do Ciclo de Pa
lestras Secovi de Gestão 
Condominial da Regional 
do Secovi-SP em Bauru que 
será realizado no dia 30 de 
junho, a partir das 18h30.

A palestra será mi
nistrada por Cledson Nasci
mento, delegado de polícia 
titular da Delegacia de In
vestigações sobre Entor
pecentes (Dise) de Bauru.

Ele vai esclarecer |  
os síndicos, condôminos e g 
demais interessados sobre 
os direitos e deveres dos 
moradores e os problemas 
relacionados ao consumo 
de drogas em condomínios, 
bem como orientar quais os 
procedimentos que devem 
ser adotados nesta situação.

Como se sabe, usar, 
manter guardados, trazer 
consigo produtos entorpe
centes é crime.

A proposta ao debater 
o tema que envolve as drogas 
é estimular a informação e o 
diálogo visando o bem-estar 
e a segurança dos condômi
nos, ressalta o diretor regio
nal do Secovi-SP em Bauru, 
Riad Elia Said, que fará a 
abertura do evento, ao lado 
de Alessandro Biem Cunha 
Carvalho, presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil) - Secçào São Paulo - 
21“ subseção Bauru.

Também estará pre
sente o diretor de adminis
tradoras de condomínios da

k

Encontro terá como palestrante o 
delegado Cledson Nascimento

Regional do Secovi-SP em 
Bauru, Alexandre Mauad, 
que é 0 coordenador do Ci
clo de Palestras Secovi de 
Gestão Condominial Drogas 
em Condomínios.

O evento será no dia 
30 de junho, a partir das 
18h30, na OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) - Sec
çào São Paulo - 21* subseção 
Bauru, localizada na Aveni
da Nações Unidas, 30-30.

As inscrições podem 
ser feitas gratuitamente pelo 
e-mail bauru@secovi.com. 
b r  ou pelo telefone (14) 
3227-2616.

É solicitado aos par
ticipantes a doação de aga
salhos - roupas, agasalhos, 
calçados e cobertores - no
vos ou em bom estado de 
conservação para a Campa
nha Pé Quente São Paulo, 
organizado pelo Ampliar,

instituição que profissio
naliza jovens em situação 
de risco social com o apoio 
logístico do Secovi-SP.

A arrecadação de 
Bauru será destinada ao 
Centro Espírita Amor e 
Caridade.

O Ciclo de Palestras 
de Gestão Condominial 
Progas em Condomínios 
conta com apoio do Jornal 
da Cidade e da OAB local.

mailto:bauru@secovi.com
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4 4 Runners LP conquista dois troféus para
Lençóis Paulista
Grupo de corrida de rua lençoense participou da segunda edição da 
Prova Pedestre "Sargento Ricardo Claro de Assis", em Agudos

Da redação

No segundo domingo 
do mês de junho, a Prefeitura 
de Agudos, através da Secre
taria de Esporte, Lazer e Tu
rismo, promoveu a 2“ edição 
da Prova Pedestre “Sargento 
Ricardo Claro de Assis".

O evento teve como 
principal objetivo o incen
tivo à prática esportiva. A 
iniciativa homenageou o 
Sargento Ricardo Claro de 
Assis, falecido em 2013, 
devido a complicações de 
um câncer.

E a equipe Runners 
LP, grupo de corrida de rua 
de Lençóis Paulista, parti

cipou da competição com 
11 atletas e levou para casa 
dois troféus.

Carla Martins e Fer
nando Collino conquistaram 
a segunda colocação nas ca
tegorias Adulto A e Adulto 
B, respectivamente.

D estaque tam bém  
para os atletas Benedito 
Xavier, Manoel Carvalho 
e Cláudio de Oliveira que 
trouxeram mais três troféus 
para a cidade de Lençóis 
Paulista.

De acordo com um 
dos idealizadores e respon
sáveis pelo Runners LP, Fer
nando Collino, as conquis
tas animaram ainda mais o 
grupo. “O importante é que

estamos conseguindo reunir 
cada vez mais pessoas, de 
diferentes idades e disposi
ções, para praticar atividade 
física e melhorar a qualidade 
de vida. Os troféus motiva
ram o grupo a participar de 
outras provas e do Corujão, 
que é nosso treino semanal”, 
explica Fernando.

A tualm ente, cerca 
de 30 pessoas participam 
do treino organizado pela 
equipe.

Eduardo A ngélico, 
outro idealizador do gru
po, afirma que o interesse 
pelo esporte cresce a cada 
dia, principalm ente pela 
receptividade e adequação 
dos percursos ao ritmo dos

s

Equipe exibe com orgulho os troféus 
conquistados durante a competição

participantes. “Temos dois 
trajetos definidos semanal
mente, um de 8 km e outro 
de 6 km”, diz Eduardo.

Everton Vanni Couti- 
nho, mais conhecido como 
Ton, um dos responsáveis 
pelo grupo - e que acompa
nhou o Runners LP em Agu

dos -, concorda com o atleta 
Eduardo. “Mesmo quem não 
corre está convidado a parti
cipar e ter acompanhamento 
de alguém do grupo. Nossa 
ideia é que ninguém fique 
sozinho”, finaliza Ton.

A participação na pro
va teve o apoio da Direto

ria de Esportes de Lençóis 
Paulista.

O Corujão, treino co
letivo organizado pelo Run
ners LP, acontece todas às 
quartas-feiras, às 19h30, 
com saída em frente à Pre
feitura Municipal. A parti
cipação é gratuita.

SAUDE
44N ew Touch melhora contorno corporal
na prunema sessão
^ v a  técnica de drenagem linfática permite bons resultados dando 
ênfase em locais diferentes do método tradicional

Elder Ibanhez

Corpo em dia e sem o 
terror da “gordurinha” loca
lizada. Este é o sonho diáno 
de muitas mulheres.

O problem a surge 
quando os tratamentos ofe
recidos pelas clínicas de esté

tica não atingem os resultados 
esperados.

Pensando nisso, a fisio
terapeuta dermato-funcional 
Rosa Regina Romano de 
Oliveira trouxe para Lençóis 
uma nova técnica denominada 
New Touch, ou, numa tradu
ção livre, novo toque.

A drenagem linfática

IO

Rosa Regina Romano de Oliveira 
trouxe a novidade para Lençóis

New Touch foi descoberta 
pela fisioterapeuta lençoense 
através da esteticista Mareia 
Giaretta. “Eu acompanho o 
trabalho dela nas redes sociais 
há algum tempo. Foi eia quem 
desenvolveu o procedimen
to”, diz.

Segundo Rosa, o méto
do dá ênfase cm locais dife
rentes da drenagem linfática 
tradicional.

E os benefícios são 
inúmeros de acordo com a 
fisioterapeuta. “A técnica dá 
resultados visíveis de ime
diato. Algumas das minhas 
clientes já perderam 600 gr 
de líquidos e até 5 cm de flan
cos em uma única sessão. Os 
benefícios vão desde redução 
do inchaço corporal até a me
lhora do contorno corporal”, 
garante.

Ela explica que o pro
cedimento é realizado manu
almente em todo o corpo, sem 
auxílio de aparelhos.

e• PB

Procedimento estético conta com 
o auxílio da bambuterapia

“Todas as manobras 
aplicadas servem para dre
nar e modelar o corpo, além 
de oferecer aos clientes um 
efeito relaxante. O New Touch 
só não é recomendado para 
pessoas que tenham trombose 
venosa profunda, pressão alta 
ou para mulheres que estejam 
grávidas”, alerta a especia
lista.

Mantendo o resultado

Rosa Regina enfatiza 
que apesar de os resultados se

rem notados logo na primeira 
sessão, é necessário continuar 
o tratamento. “Normalmen
te, para manter o resultado, 
fazemos dez sessões sendo 
duas por semana para depois 
espaçar”.

Eia também ressalta 
que a técnica utiliza cremes 
com ativos altamente drenan- 
tes, fato que contribui para a 
perda de líquidos de maneira 
imediata.

Para melhor modela
gem do corpo, a fisioterapeu
ta conta ainda com o auxílio

da bambuterapia, técnica de 
origem francesa que utiliza 
bambus de diversos tamanhos 
como uma espécie de prolon
gamento dos dedos.

Rosa finaliza deixando 
um recado para todos que de
sejam conhecer o New Touch. 
“Como em todo tratamento 
estético, há necessidade de 
manutenção e de uma cola- 
l^ração por parte do cliente. 
E importante que as sessões 
sejam realizadas dentro do 
prazo determinado, seguindo 
as orientações corretamente”.

c
Larry Taylor: grande campeão 
no esporte e talento na música
Ele conquistou o público como jogador profissional de basquete e,
paralelamente, segue sua carreira como artista de hip hop

Da redação

Após ganhar fama 
como atleta profissional de 
basquete, o norte-americano 
naturalizado brasileiro Larry

Taylor descobriu um novo 
talento: a música.

Ele conta que desde 
criança já  gostava de com
por músicas com amigos 
e familiares em Chicago 
(Illinois, EUA). “Comecei

Seu CD de estreia conta com 
6 faixaSf todas autorais

a compor músicas quando 
eu tinha apenas 11 anos e, 
logo depois, gravei algumas 
delas com meu irmão e meu 
primo. Eles também gostam 
de fazer rap”, lembra.

Hoje, com 34 anos, 
Larry James Taylor Júnior se 
destaca no hip hop, gênero 
musical que escolheu para 
expresser suas composições.

Em 2014, através do 
Estúdio e (jravadora Valetes 
Records e do produtor musical 
Emil Shayeb, Larry decidiu 
conciliar a carreira de jogador 
de basquete com a de artista. 
“Eu amo jogar e cantar. Minha 
primeira paixão é o basquete e 
a segunda a música São coisas 
diferentes, mas que eu amo 
muito”, revela.

Todas as letras com
postas pelo cantor são em 
inglês, sua língua de origem, 
e as emoções expressadas em 
seus singles tomam como base 
suas experiências vividas.

Seu CD de estreia 
conta com 6 faixas, todas 
autorais, cojn destaque para 
“Be Who You Are”, ou, em 
tradução livre, “Seja Quem 
Você É”, que fala sobre a 
necessidade de valorizar-se e 
superar as dificuldades, me
tas que Larry segue há muito 
tempo em seu cotidiano.

Para a gravação dessa 
música, Larry contou com a 
parceria de Shanty Quatrina, 
cantora de Bauru, interior 
de São Paulo, cidade que 
ele abraçou como lar assim

que chegou ao país.
E n tre  os 

a rtis tas  que o 
inspiram estão 
nomes como o 
astro Michael 
Jackson, o 
famoso rap- 
per Jay-Z e 
Kanye West.

Com a carreira pro
missora de músico que se 
inicia, Larry Taylor mos
tra que não se restringe ao 
esporte sua capacidade de 
surpreender e dar um ar
remesso certeiro para con
quistar os fas.

Larry aproveita para 
ressaltar seus próxim os 
planos. “Agora fechei um 
novo contrato e vou conti

- f  , 1̂.,

nuar jogando basquete pelo 
Mogi das Cruzes e, parale
lamente, trabalhar no mundo 
musical”.

“Meu maior sonho na 
música é fazer sucesso e ser 
conhecido no mundo inteiro. 
Quero ir em uma balada em 
outro país e ver pessoas can
tando e curtindo meu som”, 
finaliza Larry Taylor com 
muito bom humor.
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O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ARQUITETO(A) (Graduação 
em Arquitetura Completo 
ou cursando 3* ano em 
diante, curso atualizado de 
autocad é um diferencial) 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
RECEPCIONISTA (Vaga femi
nina com Experiência 
na área administrativa e 
CNH A/B)
AUXILIAR/AJUDANTE DE 
PRODUÇÃO 
AUXILIAR DE DEPARTA
MENTO DE PESSOAL (c/ 
experiência na área e 
cursando 
Ensino Superior)
AUXILIAR DE INFORMÁTICA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(Graduação em 
Administração ou Tecnolo
gia da Informação Comple
to ou Cursando) 
COSTUREIRA (Máquina reta 
e Overloque)
FAXINEIRA (Vaga exclusiva 
para PORTADORES DE NE
CESSIDADES ESPECIAIS) 
GARÇONETE (Conhecimen
to na área)
INSPETOR DE PRODUÇÃO 
(Exclusiva para PORTADO
RES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS e ensino médio 
completo ou Técnico em 
Mecânica Industrial / 
Eletrotécnico ou Químico) 
UNHA DE PRODUÇÃO 
(Exclusiva PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
MECÂNICO DE AUTOS 
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO INDUSTRIAL (Deve ter 
0 Técnico em Mecânico 
Industrial)

MECÂNICO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS
NUTRICIONISTA (Gradua
ção em Nutrição completo 
NÃO É NECESSÁRIO TER 
EXPERIÊNCIA)
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL (Experiência na 
área e CNH C/DOU E) 
OPERADOR DE TELEMA- 
RKETING ATIVO 
OPERADOR DE VENDAS 
(Feminina trabalhar meio 
período)
RECUPERADOR DE CRÉDI
TO (Maiores de 18 anos, 
Ensino médio completo ou 
cursando - Turno da tarde, 
disponibilidade para traba
lhar em Bauru)
SERVIÇOS GERAIS (Exclu
siva para PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (c/ COREN 
ativo, s/ experiência) 
VENDEDOR(A) EM DOMICI
LIO (s/ experiência - venda 
de Icegurt)
VENDEDOR(A) EXTERNO 
(Necessário moto própria) 
VENDEDOR(A) RAMO IMO
BILIÁRIO (sem experiência 
Necessário ter veículo 
próprio)
VIGIA FLORESTAL (Dispo
nibilidade para residir no 
local de trabalho (Fazenda) 
CNHA/C)
VIVEIRISTA FLORESTAL (Ex
periência na área rural ou 
serviços gerais - Vaga 
masculina)

http:l/www2.ltncoitpauli$tã.s^g0¥.hr/v2/c4ntnhdo-tmprttnã*dor/yf̂ ^as/

ESPAÇO JflfR f
O mundo é tão grande e você tão jovem

larissa de Souza tem 19 anos e é escritora

Me sinto um pedaço tâo pequeno do mundo c ao mesmo 
tempo um pedaço tâo grande e essencial dele.

Me sinto tào ser humano e ao mesmo tempo tâo matéria.

Me sinto uma flor prestes a ser soprada oelo vento e 
esquecida com o passar dos dias. mas tamibém me sinto 
uma nuvem, forte e firme, prestes a derramar suas águas

por todos os cantos.

Da mesma forma, me sinto insegura, sempre disposta a 
cair. “O mundo é tào grande c você tào jovem", minha

pequena.

Me chamo assim quando quero me sentir amada. Tanto
amor no mundo e tanta falta de amar.

Tanta gente pra conhecer e tào pouca gente pra conversar. 
Tantas palavras para serem ditas, e tão pouco tempo para

falar. Tantas histórias para contar.

Me sinto um pedaço de sonho, um pedaço de amor. Você
é tão jovem! O mundo todo é seu.

Tanto amor no mundo, vá em busca dele. Tanta gente 
para conhecer, vá e conheça todas elas.

Tantas palavras para serem ditas, diga todas que quiser 
e mais algumas. O tempo, tào pouco tempo, faça dele

necessário, minha pequena.

Meditação

/ /

Lian Gong

14 3263.1676  
14 99134.7329

marcos.vendittl@yahoo.com.br
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 643 - Centro Lençóis Paulistas SP

Psicóloga Clinica
Pós-graduaçâo pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios; Grupo LWART / Funeraria Pânico / 
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

Rua Cel. Joaquim Anselmo M artins, 1039 - Centro - Lençóis Paulista

Couner 1.3 1998Gpm- 
u  básico • F$ veículos 

fone (14) 3264-3033

Bindeirante cab D u

pla • 1990 - diesel azul 

(14) 3264-3033

OPORTUNIDADE

Renda extra de três a 

quatro horas por dia

Vagas vàMas àe acordo com o  prozo determinado pelo empregador 
Para cadzstramento no ststema através do MT, basta comparecer portando 
RG. CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço c Número do PIS 

(para quem possuir). Informaçòes: (14) 3263 2300 - Ramal 2 ourto PAT
Rua Cel Joaquim Gabriel I I  - Centro

Procura-se emprego

CARROS/M OTOS

Crv 2.0 Lx au t 4X2 

completo -2011 - ga
solina • branco - (14) 
3264-3033

Couricr l .4 1998 G cor 
prata com dire<;âo/vi- 

dro/trava - FS veículos 

fone(14)3264-3033

S-IO colina prata 2008 
Oex completa (14) 

3264-3644 s)iop cars 
veículos

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

Fox 1.6 4P plus 2005 
Ilex prata completo 

FS veículos • Telefone: 

(14)3264-3033

Compro ou troco por 

moto 0 km. moto Hon
da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Couiier mod 2001 ■ Ijâ. 

pnXeKj de casaiixi sem 
mp3 - sendo ou noco por 

met) henda Fones (14) 

3264-045/(14)99791-3285

Moexana eoilex 2010 cor 
preta, tnva eléthca, vidros 

détrícas, direçScx 63 mi) 
km rodados R5 24200 

FQne(14)99t6-4350

Vendo 01 bicicleta Ca- 
loi usada, amarela aro 

14fone(14) 3264-4345 
o u (14)3263-1961

Sou formado em Administração 
de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 

auxiliar de administração, 
auxiliar de produção, 

atendente, etc.
Tratar com Marcelo

S-IO colina prata 2008 
6cx completa fme: (14) 

3264-3644 f (14) 9610- 

5960 shop cars vdculoa

^Ctragb94-RS3 000,00 

De entrada 48 parce

las (ixas de RS 360.00 
com tranferénoa gritts 

(14)3264-1613

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

Compro moto Honda 
usada 'semi nova" ou 

troco por moto hon- 

da okm, Pagan motos 

fone: (14)3264-4345

Xsara plcasso ^  16 
20)0 Preu entr RS 

8.000.00 f  46X RS 

839.00 • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

CdU 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme - FS veícu

los fone (14) 3264-3033

Gol).0I6V l998gbran- 

co bánco • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Vendo 02 bicicletas 

caloi usada Uma preta 

aro 20 a outra amare

la aro 14 Fones. (14) 

3264-4345

Vende-se Paraty ano 
94, cor bordô, 1.6. 

Álcool original, com 
direção, trava, alarme 
e rodas originais. Su

per impecável! Tratar 

com Fernando no tel 

(14) 99797-4840

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca • trava/alarme 

F$ veículos • Telefone 

(14) 3264-3033

Facilidade de (iDanaa 

mento de moto honda 

Okm com entrada j^m  

a menor parcef.^*^ 
mercado "Graus 02 

capacetes" Pagan M o

tos E (14) 3264 4345

SERVIÇOS

Mameure c pedicure 

Eliaru Atende à dom i

cílio Contato pdo tde- 
fone (14)99887

Serv)^ de Umpeza para 

locais comerciais. Tde- 

fone:(14) 99677-6859

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

Mim moto trackbikes 
nos modelos cross ou 

motogp é na pagan mo

tos fone: (14) 3264-4345

IMÓVEIS A VENDA
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 mil 

Rua Guaratíaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençóis Paulista, com 13,05 rrtetros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área iteendada para construção de

659,71 m2 • R$ 18S mil
Rua Alfredo Sinriorti, 01-36, ReslderKial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de tenreno com 246/40 m2 e área em corrstrução de 92^6 m2 

Valor no estado de R$ 195 mil e V^lor com obra acabada de R$ 245 mH

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

Uno vivice 4p 2011 

vermelho entr. RS
6.500.00 *  46X RS

630.00 - FS vdculos 

fone (14) 3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 

completo - 201) - ga
solina • branco • (14) 

3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa 

FS veículos - fone (14) 

3264-3033

Honda biz clOO 2002 

RS1.2(X),00 De entrada 

+ 36 parcelas fixas de 

RS122.00 com tran- 

ferencía grátis • (14) 

3264-1613

Biz 125 flez 2013/b ix  

100 • 2013 /  fan 125 

2013 /  fan ISO flex 

2013 f titan 150 ex 
flex 2013 /  lead 1)0 

2013 / cb 300r 2013 

xre 300 2013/ bros 

150 flex 2013 - Pa

gan motos fone: (14) 

3264-4345

Gol 1.0 GS 20)3 pra 

ta entrada -t- 48x RS

590.00 • FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

Astra sedan 1.8 2003 G 

azul com trava/alarme/ 

rodas - FS veiculos • fime 
(14) 3264-3033

Vectra gls 2.0 1994 G 

azul completo - FS vd
culos-(14) 3264-3033

CG Qtan ks 125cc ano 
2002 bom estado 2.500 

Fone: (14) 99797-5221

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Desenvolvimento. Geração de Emprego e Renda em 
parcena com o SESI, trazem para Lençóis Paulista o Programa Alimente^e Bem

ALIMENTE-SE BEM - BAIRRO CECAP
INSCRIÇÕ ES

À PARTIR DO DIA 25/06 (QUINTA F E IFIA)
DAS 08:30 ÀS 16:30

LOCAL: SALA MÓVEL DO EMPREENDEDOR.
LOCALIZADA AO LADO DA CRECHE ODETE MOREIRA CRUZ 

PIETRARRÓIA (ANTIGA OCAS) NO BAIRRO DA CECAP.

VA.ÇAS ilM ITAPAS E POR PEDEM  P tC H E G A P A

DOCUMENTOS N ECESSÁRIO S (XEROX):
RG
CPF

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
Idade Mínima; 12 anos

ATENÇÀOI A INSCRIÇÃO SERÁ  REALIZADA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO
DE TOOOS OS DOCUMENTOS.

NÃO SERÃ  PERMITIDO REALIZAR INSCRIÇÃO PARA OUTRAS PESSO AS

TURMAS DISPONÍVEIS
TURMA 01

Dias: 20/07 e 27/07 - Segunda feira
Horário; das 15:00 às 17;00
Tema; Alimente-se Bem Receitas Variadas

TURMA 05

Dias: 16/07 e 23/07 - Quinta feira 
Horário; das 15:00 às 17:00 
Tema: Boto caseiro

LURM AP2

Dias: 20/07 e 27/07 - Segunda feira 
Horário: das 17:30 às 19:30 
Tema: Alimentação na 3* idade.

TURMA06

Dias: 16/07 e 23/07 - Quinta feira 
Horário: das 17:30 às 19:30 
Tema: Especial de mandioca

TURMAJ3
Dias: 15/07 e 22/07 - Quarta feira 
Horário: das 15:00 às 17:00 
Tema: Sopas e Caldos

TURMA 07

Dias: 29/07 e 30/07 - Quarta e quinta feira 
Horário: das 15:00 às 17:00 
Tema: Missão Possível 2

Ty_B.MA,ô4
Dias: 15/07 e 22/07 - Quarta feira 
Horário: das 17:30 às 19:30 
Tema: Diabetes

TURMA 08

Dias: 29/07 e 30/07 - Quarta e quinta feira
Horário: das 17:30 às 19:30
Tema: Arroz e Feijão / Combinação Perfeita

r  e  CENTRO DO D
-  E m p r e e n d e d o K

mailto:marcos.vendittl@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
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Fonte: Uol

Vingadores: Era de Ultron
vai ganhar manga

Vingadores; Era de Ultron enfim  estreará no Japão no dia 
4 de ju lho , e para prom over o film e a editora Kodansha vai 
publicar um mangá que serve de prelúdio à história do Ho
mem de Ferro, intitulado Avengers: Age of Ultron Episode 0. 
A HQ sairá no dia de ju lo  na ed ição 31 da Shonen 
M agazine. Veja um a im agem  publicada na ed ição  30 , 
p rom ovendo o m angá. Yusaku Kom iyam a (Ix ion  Saga) 

escreve a história, em que Tony Stark se questiona 
-  "se  sua luta o a juda a proteger a pessoa que

ele am a", segundo o resum o da ed ito ra .

Pelo terceiro ano seguido. Brasil vence 
em maior festival de animação
O curta brasileiro "Guida" saiu como vencedor na tradicional premiaçào 
de animação de Annecy, na França, que acabou no último domingo 
(21). A obra da cineasta Rosana Urbes ganhou o prêmio "Jean-Luc 
Xiberras" de melhor curta de estreia e, pelo terceiro ano consecutivo, 
os cineastas brasileiros voltam com troféus para casa. O curta "Gui- 
da" conta a história de uma senhora que trabalha há 29 anos como 
arquivista de um fórum e que tem sua vida alterada quando decide 
posar como modelo vivo em um centro cultural. Segundo Rosana, a 
obra "fala sobre a passagem do tempo, a nostalgia e a busca poética 
pela inspiração como forma de renovação da vida". "Guida" também 
já havia ganhado os prêmios de melhor curta nas edições paulista 
e carioca do Anima Mundi, além de levar também Prêmio BNDES.
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Disney planeja filme de aventura
sobre Charles Darwin

A Disney começou a desenvolver o projeto de um filme sobre Charles 
Darwin que será escrito e dirigido por Stephen Gaghan, autor de 
"Traffic" e diretor de "Syriana - A Indústria do Petróleo". Segundo 
0 site Deadline.com, o projeto "Darwin" ainda está em estágios ini
ciais, mas terá um tom de aventura. Charles Darwin, o naturalista e 
geólogo inglês, estabeleceu em seu livro "A Origem das Espécies", 
publicado em 1859, a teoria da evolução, em que todas as espécies 
descenderam de ancestrais comuns. Em 2009, o filme "Criação" já 
havia abordado a vida pessoal do cientista durante a finalização de 
seu liro. Darwin foi interpretado por Paul Bettany. O filme foi inspirado 
em uma biografia escrita por Randal Keynes, tataraneto de Darwin 
e teve bilheteria inferior a US$ 1 milhão.

Reflexão da Semana
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I .  Causar lesão, ferir. (5)
4. Despertar. (7)
8. Ficar isolado (feminino, plural). (7)
9. Talvez, quem sabe. (5)
10. O oposto de "sim". (3)
I I .  Excluir, tirar. (8)
13. A ovelha fo i____. (6)
14. Jogada de ataque ao rei no jogo de xadrez 
(plural). (6)
17. Que ostenta luxo (plural). (8)
19. Grito de agonia. (3)
21. Mascote do Flamengo. (5)
22. Município do Rio de Janeiro. (7)
24. Que grava, oprime (feminino). (7)
25. Correto, preciso (feminino). (5)

1. Matemático que participou do desenvolvi
mento do cálculo moderno. (8)
2. Escola, em inglês (plural). (7)
3. Vermelho, em inglês. (3)
4. Aflição, angústia. (6)
5. Tipo de planta/flor (plural). (9)
6. Turma do____-disso. (5)
7. Cavalo de pelo branco e pardo. (4)
11. Extravagante, excêntrico. (9)
12. Pressão____. (8)
15. Pessoa que usa alguma coisa (feminino). (7)
16. Hábito antigo e tradicional. (6)
18. Prática condenada pela Igreja na Idade 
Média. (5)
20. Pulmão, em inglês. (4)
23. Dedo do pé, em inglês. (3)
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E POR 6M CAPÉ...
O QUC PÁ O CRUZAmCNTO PE
um 6 ANS0  com um peixinho

POURAPO?

um moNSTRO?

NÍO.' um PATO 
QUE BOTA 0V05 

PE OURO/
1

mA5 NÃO ERA Um 6ANS0?

PARA PE SER 
RACISTA/

.4̂

rosco
t

3/07

Áries
de 21/03 a 20/04

Semana importante para os as
suntos familiares e emocionais. 
Oportunidades de expansão e 
crescimento. O planeta Marte, 
seu regente astrológico, passa 
a atuar no setor doméstico e 
familiar. Energia que se volta 
para assuntos íntimos.

L Semana
^ Leão

22/07 a 22/08

A fase atual pede reflexão e in- 
teriorização aos leoninos, a fim 
de compreenderem como estão 
lidando com suas emoções e 
questões fam iliares. Autoco- 
nhecimento e espiritualidade 
são fundamentais.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Atenção com o que está sendo 
comunicado e compartilhado 
nos relacionamentos. Saiba se 
fazer entender, evitando confu
sões por problemas de comuni
cação. Momento de renovação 
positiva.

Touro
de 21/04 a 20/05

Semana especial para expres
sar os seus talentos com mais 
consciência, inteligência e ver
satilidade. Manifestar pensa
mentos e sentimentos é muito 
im portante. A Lua crescente 
impulsiona idéias e projetos.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Atenção com mal-entendidos 
nos relacionamentos e no tra
balho. Esteja atento aos sinais 
e à voz interior. Discernimento 
e clareza são necessários para 
evitar problemas.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

O ingresso de Marte no signo 
oposto ao seu intensifica os rela
cionamentos. Procure colaborar 
mais e competir menos. Cuidado 
com conflitos por infantilidade 
emocional.

Gemeos
de 21/05 a 20/06

Você está se desenvolvendo em 
um novo ciclo. Novas atitudes 
e projetos são bem-vindos, ge- 
miniano. Questões financeiras, 
emocionais e familiares ganham 
destaque, com o novo movi
mento do planeta Marte.

Libra
de 23/09 a 22/10

É em seu signo que teremos a 
Lua crescente nesta semana, 
anunciando um período in
teressante para o seu desen
volvimento pessoal. Fase de 
inovações nos relacionamentos. 
Abertura a novas possibilida
des.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Trabalho e saúde são temas im
portantes, com 0 novo movi
mento de Marte nesta semana. 
Hora de rever hábitos e de com
preender mais profundamente 
a influência das emoções sobre 
o corpo.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Nesta sem ana, o planeta da 
ação, m otivação, energia f í
sica e sexual. M arte, passa a 
transitar o seu signo. Indício de 
uma energia mais assertiva e 
dinâmica aos cancerianos. Mas 
cuidado com a impulsividade, 
infantilidade e agressividat^e^.

,í, Tís; T  ̂= =

*  Escorpião
23/10 a 21/11

Semana de Lua crescente, im
portante para se conscientizar 
das mudanças e desapegos 
necessários a sua evolução. 
Questões emocionais, de rela
cionamento e financeiras estão 
em pauta.

Peixes
4f ^ à e  20/02 a 20/03

Semana de Lua crescente, esti
mulando 0 seu desenvolvimen
to emocional. Esta é uma fase 
muito importante ao autoco- 
nhecimento e à resolução de 
questões familiares e afetivas.

ol.c0m.br/

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

Caça Palavras
2 H K Q J B E R M U D Ã 0 C 0 SUNGA

FRUTAS
B H S Z F C M S H B F W A F S M Atô

CALÇADÃO
U 0 L E N 1 H c E A Y D S O s CHUVEIRO

CANGA
P R A N C H A U R H A E R N B BIQUÍNI

C A L ç A D Â 0 V G C V A U A BOLA
ÁGUA

L C u P I E F D N E E N J K L SORVETE
BOTE

T w S u N E F A W T 1 W A C D iSOPOR
BERM UDÃO

U u P X 1 G J R E B N R V L E BOIA
LANCHES

R É F R U T A S U R 0 P 0 S 1 TURISTA

1 N 0 T Q 1 D T C S V A F J F BONÉ
FAROFEIRO

S 0 8 D 1 B 0 H N A G N A C 2 BALDE
SURFE

T B C 0 6 A A J M N A C A s E CHAPÉU
JANGADA

A Q U 0 L P 1 A U G K P J w R TOALHA
HOTEL

L G T H E A 1 S U 0 H 0 T E L CHINELO

C E A U Q Ô N A B 0 1 A Y M X PRANCHA

http://www.cacapafavras.com .br/

P.C--’'-.
PAULISTA

X.

(14) 3264-9796 
(14) 99805-7346

Ui»a r rafu isro Hadic riu% Jardim Ifnmaita - Lenvdis Patjlista - SI*

http://www.niixGloud.com/ericoagnello
http://www.cacapafavras.com.br/


NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

No intuito de deixar o Estilo Lençóis mais es> 
pecíal nesta sem ana, prestamos homenagem para 
uma linda senhora que completou 102 anos de vida.

No dia 21 de junho, Aparecida Augusta Vitória 
mostrou aos fam iliares e amigos que está mais feliz 
do que nunca.

Ao lado dos filhos, netos, bisnetos e tatara- 
netos, Aparecida vai feste jar neste domingo, 28, 
mais um ano de vida. Parabéns!

E destacamos também a festa de lançamento 
da Grand Expo Bauru 2015 que aconteceu na Fa- 
zendinha do JC na semana passada.

Quem esbanjou beleza e simpatia durante o 
evento foram as profissionais da imprensa Lucíana 
M eira, Regina M onari e Vilm a Borges.

E a Cíntia Fotografas mais uma vez nos pre
senteia com os pequenos lençoenses em clim a de 
festa junina.
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Aparecida Augusta Vitória
102 anos
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HOTICIAS DE LENÇÓIS

Eu leio o
Notícias de Lençói X
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Rua Antônio Alves, 35-68, Vila Aeroporto, Bauru - SP 
[14) 301Q-0Q51 / 99651-2999 / wwv/.zurickbauru.com.br


