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Lençoense traz grandes shows para regiao
Proprietário da PR2 Entretenimento, Cristiano Paccola conta como iniciou seu trabalho na promoção de festas e eventos grandiosos

Espetáculos musicais 
sempre chamaram a atenção 
das pessoas. Nesta semana, 
o empresário lençoense e 
proprietário da PR2 Entrete
nimento, Cristiano Paccola, 
falou um pouco sobre o tra
balho que vem realizando na 
região com grandes shows.

Somente no primeiro 
semestre de 2015, a em
presa está no comando de 
eventos como os shows do 
Roupa Nova, Capital Ini
cial, Dudinha e a Galinha 
Pintadinha, João Bosco 
e Vinícius, entre outros.
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Pastor Valter é
entrevistado
pelo JNL

O Papo no Jornal 
desta edição conversou 
com o pastor Valter Apa
recido Batista, que há al
guns anos vem exercendo 
'lu papel como líder cris

tão em Lençóis Paulista.
Natural de Ipaussu, 

Valter se mudou com a fa
mília aos 17 anos para a co
nhecida fazenda Farturinha.

Ele con ta  que se 
converteu aos 22 anos 
e, desde então, passou a 
se dedicar ao evangelho.
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Copa Lençóis
prossegue com
grandes jogos
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Ações contra
a dengue são
intensificadas

A semana começou 
com vários supervisores 
trabalhando intensamen
te no processo de nebuli- 
zação nas áreas onde fo
ram confirm ados casos 
de dengue em Lençóis.

S egundo  a D ire 
toria de Saúde, o inse
ticida liberado na ação 
mata o mosquito adulto, 

O inseticida é a base 
de água e não de óleo de 
soja, como ocorreu em 
anos an te rio res . Além 
d isso , o novo produto 
tem cheiro menos forte.
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Recentemente, a loja 
Ana Paula Enxovais entrou 
para o time de empresas 
que fazem parte do comér
cio de Lençóis Paulista.

A empresária e pro
prietária do empreendimen
to, Ana Paula Duarte, contou 
ao Notícias de Lençóis como 
foi sua trajetória de vida.

Trabalhando de faxi
neira, cozinheira, garçonete, 
entre outros, ela foi aos pou
cos conquistando seu espaço.

E foi vendendo artigos

para cama, mesa e banho 
de porta em porta que ela 
realizou seu grande sonho.

Com muita corageni 
Ana Paula decidiu abrir umã
micro empresa no centro 
da cidade e trabalhar com 
produtos de alta qualidade.

A loja Ana Paulo 
Enxovais fica localizada 
na Rua Raul Gonçalves 
de Oliveira, 120, Centro. 
Mais informações pelo te
lefone: (14) 99684-8638.
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Exposição promove
apostou  em  sua vocação para  abrir o 

em preen d im en to  no com ércio lençoense luta contra homofobía
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J OPINIÃO
Artigo

Fellype Borges

Impeachment
Já que estamos num 

momento do país onde to
dos que se dizem indignados 
com as ações do governo 
resolveram se achar experts 
num assunto complicado, 
resolvi usar este espaço para 
explicar um pouco sobre um 
processo de impeachment.

A palavra "impea
chment" deriva do latim, 
expressando a ideia de ser 
pego ou preso, e tem ana
logias modernas no verbo 
francês empêcher (impedir).

O termo "impeach
ment" foi usado pela primei
ra vez na política do Reino 
Unido.

Mais especificamente, 
o processo foi usado pelo 
parlamento da Inglaterra 
contra Wíiliam Latimer, o 
49 Barão Latimer (Pariato 
da Inglaterra), na segunda 
metade do século XIV.

Em organizações pri
vadas, uma moção de impe
achment pode ser utilizada 
para dar preferência às acu
sações.

Impeachment ou im
pugnação de mandato é 
um termo que denomina 
0 processo de cassação de 
mandato do chefe do poder 
executivo pelo congresso 
nacional, pelas assembléias 
estaduais ou pelas câmaras 
municipais.

A denúncia válida 
pode ser por crime co
mum, crime de responsa
bilidade, abuso de poder, 
desrespeito às normas 
constitucionais ou viola
ção de direitos pétreos

previstos na constituição.
Em vários países da 

Europa, usa-se o termo mo
ção de censura, pois a ori
gem da moção é de iniciativa 
do parlamento, acrescido 
do termo político "perda de 
confiança", quando então 
o parlamento nacional não 
confia mais no presidente e 
respectivo primeiro-minis
tro, obrigando-o a renun
ciar junto com todo o seu 
gabinete.

Apesar de já nos tem
pos do Primeiro Reinado do 
Brasil (1822-1831) existirem 
leis que permitiam o afasta
mento e até a punição de 
funcionários considerados
irresponsáveis ou incompe
tentes para o exercício da 
função pública, o impeach
ment somente foi adotado 
depois da proclamação da 
República, em 15 de novem
bro de 1889.

O procedimento de 
impeachment é regulado 
pela lei 1 079/50, que, em 
seu artigo 2®, estabele
ce atualmente o período 
máximo de cassação em 
cinco anos.

Em 30 de dezembro 
de 1992, Fernando Collor 
de Mello, o 32^ Presidente 
do Brasil, foi removido da 
presidência pelo Congresso 
Nacional e impedido de ser 
eleito por oito anos, devido 
a indícios de corrupção em 
parceria com seu sócio e 
tesoureiro de campanha 
eleitoral, Paulo César Fa
rias, denunciado pelo seu 
irmão Pedro Collor de

Mello no mesmo ano.
Para montar esse ar

tigo retirei fragmentos de 
outros já existentes. Espero 
que esse texto possa ajudar 
os que acham que sabem 
como funciona esse com
plexo processo de impedi
mento de um presidente, 
que foi eleito democratica
mente pela maioria simples 
de votos.

O objetivo aqui não 
é dizer se a Presidente do 
Brasil pode ou não ter seu 
mandato cassado, apenas 
quis mostrar como funciona 
o processo.

Sabemos que qual
quer um com acesso a In
ternet poderia aprender 
sozinho, mas também sa
bemos que vivemos numa 
sociedade onde as pessoas 
são acomodadas e prefe
rem acreditar numa mídia 
sensacionalista e vendida 
ao invés de correrem atrás 
do autoconhecimento.

Fellype é estudante de 
direito e administrador da 

fan page "Bauru na Política"

Colunista da Semana
Competir ou perecer

Bruno Caetano é diretor 
superintendente do 

Sebrae-SP

Ser com petitivo é 
um dos m andam entos 
para quem quer sobrevi
ver no mercado.

O prim eiro passo  
é ter qualidade em seus 
produtos e serviços e bons 
preços.

É o mínimo que uma 
empresa deve fazer para 
conquistar seu espaço en
tre a concorrência. Porém, 
a questão é mais complexa.

Hoje, qualquer em
preendimento compete 
não apenas com aquele 
que está fisicamente pró
ximo, mas também com os 
de outras regiões e países, 
pois o comércio eletrônico 
derrubou as fronteiras.

A empresa compe
titiva cuida bem dos am
bientes externo e interno. 
Procura permanentemen
te conhecer os desejos e 
as necessidades do consu
midor, se antecipa a eles e 
sabe comunicar suas qua
lidades. Não deixa de res
peitar e tratar cada cliente 
como único.

A relação com so
ciedade, governo e meio 
ambiente é pautada pela 
ética e responsabilidade.

Uma empresa que 
descumpre leis, age com 
má-fé, desobedece a obri
gações trabalhistas, preju
dica a própria imagem e 
fica mal perante a opinião 
pública.

Ela perde co n su 
midores, que após uma 
experiência de compra 
desagradável não vo l
tam; espanta parceiros, 
que evitam negociar com 
que tem má fama; e não 
atrai bons profissionais, 
que preferem ter em seus 
currículos empregadores 
com melhor reputação.

Ser com petitivo é 
conhecer pontos fortes 
e fracos do empreendi
mento, assim como saber 
quais são as ameaças e 
oportunidades, planejar 
cada passo para reduzir a 
margem de erro, agir es
trategicamente (expandir 
para outras praças, inves
tir em recursos tecnológi
cos, aprimorar processos e 
diversificar portfólio, por 
exemplo) e se esmerar na 
execução.

A competitividade 
envolve os mais variados 
aspectos de um negócio e, 
em uma micro ou pequena 
empresa, é o dono quem 
tem a missão de direcionar 
os esforços nesse sentido.

É manter uma boa 
gestão, estar atualizado, 
inovar e buscar a melho
ria contínua para sair-se 
melhor no confronto com
a concorrência.

É fazer mais com 
menos, oferecer um di
ferencial e maximizar o 
lucro pelo maior tempo 
possível.

Não configura tarefa 
fácil, evidentemente. Mas 
o empreendedor bem pre
parado e atento tem plena 
condição de colocar seus 
negócios no rumo certo.

O Sebrae-SP é uma 
entidade que tem em seu 
conselho administrativo 
representantes da inicia
tiva privada e do setor 
público.

Essa com posição  
visa sintonizar as ações 
que buscam estimular e 
promover as empresas de 
micro e pequeno porte 
com as políticas de de
senvolvimento econômico 
e social.

Constitui-se, por
tanto, numa instituição 
que prepara os micro e 
pequenos em presários 
para obterem as condi
ções necessárias para 
crescer e acompanhar o 
ritmo de uma economia 
competitiva.

rrU M iP ^DE LENÇÓIS
Publlc*(ko do lARAS • Instttuto de Apoio • Parccrles e Açáo

Sodal • CNPi 07.639.S46/0001-36.
Registrado no Ministério d i Justiça como OSOP 

sob n* 08071.001046/2007-07 desde 28/02/2007.

Esta publicação encontra-se representada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de 
Lençóis PaulisU , Estado de Sâo Paulo, sob o n« 07. Livro B-1. Folha 14 desde O l/ ll/ lf l

Q
Redação e Adm inistração: Rua Raul G o n çalves d e  Qltve 
Lençóis Paulista SP / C£B; 18680-060 / OI (14) 98812-2190/ Tlm 98157-8490/ Vivo 99752-9094
£SjalhJof'na/(S>notícfasde/encois.com.br / Site: www.noticiosde/enco/s.com.br 
Editor Chefe: Edson Agnello - MTB: 21926

Michel Ramalho - MTB: 74267 
Jornalista: Elder Ibanhez - MTB: 73725

GRCI Editora LTDA - ME. CNPJ 07.796.574/0001  
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

Michel RamtlhD

eN Q U A N T O  1 5 5 0

NA Q B C O Q O ...

Editorial
Shows de qualidade 

e muita diversão é o que o 
público espera quando par
ticipa de um grande evento.

Em Lençóis, a tradi
cional festa da cidade mo
vimenta toda a região e traz 
para o município grandes 
nomes da música brasileira.

O empresário lenço- 
ense e proprietário da PR2 
Entretenimento, Cristiano 
Paccola, tem trazido para 
região diversos espetáculos 
para ninguém botar defeito.

Somente no primeiro 
semestre de 2015, grandes 
bandas como Capital Inicial 
e Roupa Nova estão na lista 
de eventos que serão realiza
dos pelo empreendimento.

Além da programa
ção para adultos, crianças 
também podem se divertir 
com os musicais infantis

que conquistaram o Brasil.
Entre eles estão “Du- 

dinha e a Galinba Pintadi- 
nha” em sua terceira tem
porada e “Como Treinar o 
Seu Dragão” com efeitos 
especiais incríveis.

Mais uma oportu
nidade de lazer para que 
toda a região possa apreciar 
o melhor da música e da 
cultura.

Também falamos 
sobre a inauguração da loja 
Ana Paula Enxovais que en
trou para a lista de empresas 
do comércio lençoense.

A empresária Ana 
Paula Duarte contou ao JNL 
como se engajou no mundo 
dos negócios.

Com muita coragem 
ela saiu da pequena cidade 
de Panelas (PE) e veio mo
rar com sua irmã em Len

çóis Paulista.
E foi aqui que a 

proprietária da Ana Paula 
Enxovais conquistou seu 
espaço e deixou sua marca 
com a venda de artigos para 
cama, mesa e banho.

Confira ainda: Papo 
no Jornal conversa com o 
pastor Valter Aparecido Ba
tista; Comissão para análise 
de documentos do auxílio- 
-transporte é definida; Len
çóis e Agudos promc^-em 
ações contra o mosqn da 
dengue; CampeonaU' >ie tru- 
co começa neste doim 
Copa Lençóis mov: wmlà 
atletas da cidade; L 
ção “Diversidade Futebol 
Clube” é atração no Espaço 
Cultural; Luan Santana fala 
sobre sua carreira com ex
clusividade e muito mais. 
Boa leitura!
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Brasil em FOCO Fonte: Aeêncía Brasil

São Paulo terá plano para contornar falta de água

O governo de São Paulo 
criou grupo de trabalho para 
elaborar um plano de contin
gência para o caso de colap

so no abastecimento de água 
na Grande São Paulo. A de
cisão do secretário de Sane
amento e Recursos Hídricos,

Benedito Braga, determina 
a formação e as atribuições 
do grupo executivo ligado 
ao Comitê de Crise Híáica.

Dílma promete ouvir líderes antes de tomar medidas

Em reunião com líderes 
da base aliada nesta se
mana, a presidenta Dil- 
ma RoussefFapresentou o 
conteúdo e as razões das 
medidas que estão sendo 
apresentadas ao Congresso 
Nacional. Ela adiantou aos 
parlamentares que outras

medidas ainda serão to
madas. Segundo o líder do 
PT no Senado, Humberto 
Costa (PE), a presidenta 
assumiu o compromisso 
de que todas as medidas 
provisórias, projetos de 
lei e até mesmo iniciati
vas do governo que não

tenham necessidade de se 
transformar em lei serão 
discutidas previamente 
com os líderes gover- 
nistas no Congresso. A 
exceção, segundo Costa, 
são aquelas que possam 
im pactar de im ediato 
o mercado financeiro.

Papa adverte que abandonar idosos é "pecado mortal"

O papa F rancisco  ad 
v ertiu  an teon tem  que 
abandonar os idosos é 

pecado m ortal” e que 
sem honrar os mais ve-

Ihos não há futuro para 
os jo v e n s . E le fa lou  
na audiência geral das 
quartas-feiras, a m ilha
res de fiéis concentrados

na Praça de São Pedro, 
em Roma. “Os idosos de
viam ser, para toda a so
ciedade, uma reserva de 
sabedoria”, acrescentou.

Mais de 33 municípios executam ações para Educação

Mais 33 municípios em 15 
estados estão aptos a rece
ber recursos para ações do 
governo referentes à aber

tura de turmas de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
A medida fez parte de uma 
portaria publicada nesta

semana no Diário Oficial \ 
da União. Serão disponi-^^ 
bilizados R$ 11.371.130 '̂  
para criar 6.219 vagas. J . • ;-3

Preço da cesta básica sobe em 14 capitais, mostra Dieese
i t\à
I

Em fevereiro , o preço 
da cesta básica subiu em 
14 das 18 capitais bra
sileiras analisadas pela 
Pesquisa da Cesta Básica 
de Alimentos, divulgada 
pelo Departamento Inter-

sindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômi- 
cos (D ieese). As m aio
res altas ocorreram  em 
Natal (4,36% ), seguida 
por Salvador (4,17% ), 
João Pessoa (2,69% ) e

São Paulo (2,06%). As 
capitais que apresenta
ram quedas foram Porto 
Alegre (-2,02%), Cam
po G rande (-0,96% ), 
Florianópolis (-0,24%) 
e A raca ju  (-0,06% ).
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Mega shows
tras

por
bastidores

Empresário lençoense explica como começou a organizar eventos 
grandiosos na região com a participação de milhares de pessoas

E ld e r Ib an h ez

Espetáculos musicais 
sempre chamaram a atenção 
das pessoas. Nesta semana, 
o empresário lençoense e 
proprietário da PR2 Entrete
nimento, Cristiano Paccola, 
falou um pouco sobre o tra
balho que vem realizando na 
região com grandes shows.

Somente no primeiro 
semestre de 2015, a empresa 
está no comando de eventos 
como os shows do Roupa 
Nova, Capital Inicial, Dudi- 
nha e a Galinha Pintadinha, 
entre outros.

Ele conta como suigiu 
a iniciativa para criar a PR2 
Entretenimento. ‘*0 nome da 
empresa foi uma ideia que 
tive com um antigo sócio 
chamado Sandro Rubira. O 
‘P’ seria de Paccola e o ‘R’ 
de Rubira, já o numeral ‘2’ 
é devido ao fato de sermos 
dois sócios”.

E foi trabalhando com 
a organização de eventos e 
festas, que o empresário sen
tiu a necessidade de abrir o 
empreendimento. “Sempre 
t-^a lh e i para outras em- 
fw sas e decidi criar meu 
próprio negócio. Hoje te
nho como sócios meu ami
go Bruno Rondon Ribeiro 
e minha esposa Raphaela 
Bassotto”, diz.

Entre as inúmeras pro
duções realizadas pela PR2 
Entretenimento estão shows 
com os mais diversos nomes 
da música brasileira, entre 
eles: Ivete Sangalo, Claudia 
Leitte, Jorge e Mateus, Chi- 
tãozinho e Xororó, Thiagui- 
nho, Sandy, além de espetá
culos infantis e culturais.

Com o objetivo de pro
porcionar momentos de pura 
diversão ao público, Cristia
no ressalta a importância de 
se manter a qualidade dos 
eventos. “Buscamos sempre 
começar os shows nos horá
rios anunciados e manter a 
organização. Também temos 
uma equipe que varia de 5 a 
10 pessoas envolvidas dire
tamente. No dia do evento 
esse número chega a passar 
de 150 pessoas”.

Crescendo no mercado

Cristiano Paccola co
meçou a se interessar pelo 
mercado que evolve gran
des eventos culturais quando 
passou a realizar excursões 
para a famosa Festa do Peão 
de Barretos. “Na época, par
ticipei também do Clube do 
Cowboy de Lençóis, onde 
tínhamos um grupo de dan
ça que se apresentava em 
diversas festas e eventos. 
Com isso fui pegando gosto 
pelo trabalho e, através de

contatos, flii convidado para 
gerenciar uma casa de shows 
em Bauru”.

Para o empresário, o 
mercado *do entretenimen
to na região ainda precisa 
melhorar. “Apesar de não 
termos locais adequados 
para receber grandes sho
ws, estamos trabalhando 
bastante para que em 2015 
possamos trazer várias atra
ções”, garante.

Cristiano aproveita 
para falar dos planos futuros. 
“Nossa meta é expandir a 
grade de espetáculos infantis 
para outras regiões do Esta
do e do Brasil, e trabalhar 
na divulgação dos artistas 
do escritório como a dupla 
Guto e Allan, o cantor ser
tanejo Maykon Cianci e o 
palhaço Faísca”.

“Sempre buscamos 
parceiros na região, tanto 
para realização de eventos 
como para divulgação dos 
mesmos. Gostaríamos de 
convidar a todos para parti
ciparem dos nossos eventos. 
Estamos no mercado há mais 
de 10 anos trabalhando com 
um único objetivo: levar cul
tura e entretenimento a po
pulação”, conclui Paccola.

Conheça mais sobre 
o trabalho da PR2 Entre
tenimento acessando o site 
www.pr2entretenimento. 
com.br.
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com Valter Aparecido Batista

Todo pastor precisa de uma
base para ensinar

Grandes espetáculos estão programados 
para o primeiro semestre de 201S

O Papo no Jornal des- |  
ta edição conversou com |
0 pastor Valter Aparecido |  
Batista, que há alguns anos " 
vem exercendo seu papel 
como líder cristão em Len
çóis Paulista.

Natural de Ipaussu, 
Valter se mudou com a 
família aos 17 anos para a 
conhecida fazenda Fartu- 
rinha. “Vivi no local até os 
meus 26 anos. Trabalhava 
na lavoura e tenho muito 
orgulho da minha origem 
humilde. Foi um aprendi
zado muito grande e trago 
sempre isso comigo. Acre
dito que não podemos nos 
considerar superiores, pois 
somos todos iguais”.

Casado e pai de dois 
filhos, o pastor faz questão 
de lembrar os bons tempos 
vividos na fazenda. “Digo 
para meus filhos que na mi
nha infância tudo era muito 
bom. Corria no pasto, nada
va no rio e pescava na beira 
do Tietê. Aproveitei bastan
te, mas hoje a juventude já 
não é a mesma”, explica.

Ele conta que se con
verteu aos 22 anos e, desde 
então, passou a se dedicar 
ao evangelho de Jesus Cris
to. “O chamado de pastor se 
baseia na Bíblia. Na carta 
de Paulo para a cidade de 
Éfeso, ele citou o fato de 
que cada um é chamado a

1 servir em um determinado 
trabalho. A pessoa precisa 
ter vocação e estudar, pois 
todo pastor precisa de uma 
base para ensinar. Como 
vou dar conselhos para um 
casal se eu não for casado?”

Com quase 19 anos 
de serviço na igreja, o pastor 
Valter ressalta que se doar 
é uma atitude nobre. "Além 
de pastor, trabalho como 
vigilante da prefeitura. Na 
igreja servimos muitas ve
zes sem fins lucrativos e 
com o simples propósito 
de ajudar jovens e adultos 
na caminhada pela vida”.

Base do cristianismo

V alter A parecido 
cuida de uma congrega
ção com uma média de 60 
membros e, ao longo dos 
anos, percebeu que a união 
familiar está se degradando. 
“No mundo inteiro, percebo 
que a identidade familiar 
está se perdendo. Existem, 
claro, muitas exceções, mas 
vejo que há 15 anos atrás a 
situação era bem diferente.
A família e o casamento são 
duas instituições estabele-
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Vater Apareddo 
Batísía éfundonário 

ptiblico e pastor na Igrga 
Evangâica PeníecosiaJ 

Jesus de Na^flré

\

cidas por Deus. Como líder 
meu foco é a manutenção 
da família”

Casais se separando, 
drogas, bebidas, filhos re
beldes e a falta de amor ao 
TÓximo são alguns dos pro- 
ilemas que podem atingir os 

lares. “Uma família alicer
çada é capaz de passar por 
diversos obstáculos, porém, 
não querendo ser pessimis
ta, se as coisas continuarem 
como estão, a tendência é 
que ela se deteriore ainda 
mais” diz o pastor.

Ele acrescenta que, 
atualmente, muitos se dizem 
cristãos e não se doam por 
inteiro. “Não tem como estar
na igreja e não participar. 
Quem está na chuva é para 
se molhar. Existe sempre 
uma renúncia. Quando as 
pessoas vestem a camisa, elas 
podem contar com a ajuda 
dos líderes caso venham a 
cometer algum erro. Nosso 
maior trabalho social é justa
mente este, resgatar pessoas 
e restaurar a união familiar”, 
afirma Batista.

A influência da mídia

De acordo com o pas
tor Valter, uma maneira de 
um lar cristão ser influencia
do de maneira negativa é por 
meio dos veículos de comu
nicação e da Internet. “Hoje, 
um dos maiores problemas 
que enfrentamos na igreja é 
a mídia. Ela constantemente 
joga parafernalhas na cabe

ça das pessoas, principal
mente das crianças e ado
lescentes. O inimigo quer 
destruição e infelicidade 
e, por meio das novelas, 
por exemplo, ele incenti
va a separação de muitos 
casais através de práticas 
que não condizem com o 
evangelho. Precisamos nos 
alertar para a pornografia, 
indústria do sexo e as bar
báries que vemos por af!

“Q uando um lar 
cristão é destruído, todos 
sofrem. Se houver a sepa
ração de um casal, os filhos 
também irão sofrer. Nova
mente digo que o inimigo 
é oportunista e, segundo 
as recomendações da pri
meira carta a Timóteo, o 
dinheiro é a raiz de mui
tos males. Quem souber 
utilizá-lo de maneira cor
reta não terá problemas”, 
aconselha Batista.

Ele termina deixan
do um recado para todas 
as famílias lençoenses e 
aos cristãos de maneira 
geral. “Como cristãos, te
mos que escolher nossos 
políticos corretamente. 
Também precisamos nos 
preparar para dias mais 
difíceis, pois certamente 
eles virão. Quando chegar 
o momento, onde segun
do as profecias, haverá o 
acerto de contas, que todos 
estejam preparados. Quem 
tiver o conhecimento ple
no do que é servir a Jesus e 
ao evangelho não temerá”

aint Jam es

Palacc Hotel

F u n cio n á rio s bem  tre in ad os e p rep arad os para o ferecer  o m elh or a ten d im en to

..,í;
•33

n ,■m

•>

iT-f J

•í

[\
m

5;̂ .: T:
kV

•, L .

✓  T
cC

•i/

%
f

T.

L rv  s«- *,1̂ .

hi:

Café da manhã completo 
FIstacionamento coberto www.sjpalacehotel.com

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fio dc alta velocidade. Telefone, Frigobar c A r-con d iciom ^

Rua Pedro N atá lio  L orenzetti, 115 - P aulista  S h op p in g  - L ençóis P aulista  - SP  - Fone: 14 3263-6758  | 3264-6186

http://www.pr2entretenimento
http://www.sjpalacehotel.com


CIDADES
Empresária conquista espaço 
no mundo dos negócios
Aos 36 anos, Ana Paula Duarte lembra como foi sua trajetória ao sair da pequena 
cidade de Panelas (PE) e se tornar microempresária em Lençóis Paulista

Elder íban h ez

Recentemente, a loja 
Ana Paula Enxovais entrou 
para o time de empresas que 
fazem parte do comércio de 
Lençóis Paulista.

A empresária e pro
prietária do empreendimen
to, Ana Paula Duarte, contou 
ao Notícias de Lençóis como 
foi sua trajetória de vida. 
“Nasci em Pernambuco, em 
uma cidade chamada Pane-

rlas. Me mudei para Lençóis 
em 1996 com ̂ n a s  17 anos 
S de idade, Minha irmã já es- 

\  tava aqui e vim para tentar 
algo melhor, já  que onde eu 
morava não estava fácil con- 

" seguir uma oportunidade”.
Trabalhando de faxi

neira, cozinheira, garçone- 
te, entre outros, ela foi aos 
poucos conquistando seu 
espaço. “Depois de algum 
tempo, apesar de ter parado 
de estudar, fui me estabele- 

< cendo. Comprei um terreno, 
' construí uma casa e decidi 
< trabalhar por conta própria”, 
diz a empresária.

I E foi vendendo ar- 
j tigos para cama, mesa e 
j* banho de porta em porta 
; que ela realizou seu grande 
jí sonho. “Em 2012 resol- 
! vi comprar um carro para 
I-vender enxoval na rua.
I Logo me preparei para alu- 
I i gar um local com espaço 
j para expor todas as minhas 
1 mercadorias, pois com o 
V carro não era possível mos-
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Loja oferece diversos artigos para cama, 
mesa e banho, aiém de muitas novidades

trar todos os produtos para 
os clientes”, diz

Com muita coragem, 
Ana Paula decidiu abrir uma 
micro empresa no centro 
da cidade e trabalhar com 
produtos de alta qualidade. 
“Muitas pessoas me dis
seram que eu era louca de 
abrir um negócio em meio à 
crise, mas temos que correr 
atrás dos nossos objetivos. 
Trabalho com mercadorias 
de Ibitinga, 100% algodão e 
antialérgicas. Prezo sempre 
pela qualidade dos produtos 
a preços mais acessíveis”, 
explica.

Vocação

Ana Paula acredita 
que para cuidar de um eni-

preendimento é necessário 
vocação. “Sempre tive von
tade de trabalhar por conta. 
Muitas pessoas têm medo de 
se engajar no mundo dos ne
gócios. Com ajuda do banco, 
fiz um empréstimo, comprei 
toda a mercadoria e, agora, 
espero trabalhar bastante”.

Além dos artigos co
mercializados na loja, ela 
também oferece um serviço 
bastante procurado pelas fti- 
turas mamães. “Faço a deco
ração completa para quartos 
de bebês. Monto o quarto de 
acordo com a vontade do 
cliente, com uma decoração 
específica e acessórios per
sonalizados”, ressalta.

“Com a cara e a cora
gem, quero crescer cada vez 
mais. Espero que os lençoen-

ses venham conhecer a loja. 
Temos diversas novidades e 
com ótimos preços. Muitas 
mulheres buscam fora da 
cidade produtos para decorar 
o quarto das crianças, mas 
aqui temos opções varia
das. Agradeço a cidade pela 
oportunidade que conquistei. 
Não tem cidade melhor que 
aqui para se viver. Admiro 
muito Lençóis Paulista e 
quero trabalhar com hones
tidade para continuar com a 
credibilidade que conquistei 
ao longo dos anos”, finaliza 
a empresária.

A loja Ana Paulo 
Enxovais fica localizada 
na Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 120, Centro. Mais 
informações pelo telefone: 
(14) 99684-8638.

Coluna da 
Transparência

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

A Prefeitura torna pública a realização da li
citação que tem por objeto o registro de pre
ços para aquisição de cimento asfáltico de 
petróleo - CAP-50/70, na quantidade total es
timada de 200 toneladas. O pregão está mar
cado para dia 17 de março de 2015 às lOh.

Também foi aberta licitação que tem por obje
to o registro de preços para aquisição de 880 
pares de botinas de segurança, pelo período de 
12 meses, conforme especificação e quantidade 
constante no edital. A sessão de pregão será 
realizada às I4h do dia 16 de março de 2015.

Ainda segundo a Prefeitura, foi aberta licitação 
que tem por objeto o registro de preços para 
aquisição de 175 ventiladores, de acordo com as 
necessidades do Município, e conforme especi
ficações constantes no edital. A sessão de pregão 
está marcada para dia 16 de março de 2015 às 1 Oh.

E 0 SAAE abriu licitação para contratação 
de empresa para o fornecimento e instalação 
de uma plataform a elevatória para acesso 
de pessoas com deficiências ou mobilidade 
reduzida, à sede administrativa do SAAE. O 
pregão acontece no dia 10 de março às 9h.

No caso da licitação que teve por objeto o registro 
de preços para prestação de serviços de manutenção 
predial corretiva em próprios públicos municipaiif' 
sagrou-se campeã a empresa ANDERSON AP. FIR- 
MINO LENÇÓIS PAULISTA - ME, que ofertou o 
valor de R$ 108.878,94 pela prestação dos ser\ iços.

A s in fo rm a çõ e s a c im a  fo ra m  o b tid a s d o s a to s o fic ia is  do  
D iá rio  O fic ia i d o  E sta d o , P o rta is T ra n sp a rê n cia  da  

P re fe itu ra , C â m a ra , S A A E , iP R E M  e CM FP.

ILençóis e Agudos intensificam ações contra o mosquito da dengue
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D a re d a çã o

A semana começou 
com os supervisores tra
balhando intensamente no 
processo de nebulizaçâo nas 
áreas onde foram confirma
dos casos de dengue. O inse
ticida liberado na ação mata 
o mosquito adulto.

“A nebulizaçâo é mui
to importante e é realizada 
num raio de 200 metros da 
casa onde foi detectado um 
positivo. O inseticida mata 
0 mosquito adulto. Esse 
processo é extremamente 
necessário porque podem 
existir insetos contaminados 
pela doença em circulação. 
Por isso é fimdamental que 
a população colabore e deixe 
os supervisores realizarem o 
trabalho”, destaca o diretor 
de Saúde, Márcio Caneppele 
Santarém.

O inseticida utilizado 
nas nebulizações é a base de 
água e não de óleo de soja, 
como ocorreu em anos ante
riores. Além disso, o novo pro
duto tem cheiro menos forte.

Durante a nebulizaçâo 
é importante guardar alimen
tos ou proteger alimentos e 
vasilhas de animais.

Os bichinhos, não im
porta a espécie, devem ser 
retirados de casa. O morador 
também deve aguardar pelo 
menos 15 minutos antes de 
retomar ao imóvel que pas
sou por nebulizaçâo.

Embora a nebulizaçâo 
elimine o mosquito adulto, 
a melhor forma de controle 
da dengue continua sendo a 
busca e destruição dos cria- 
douros: locais que possam 
acumular água. Por isso, o 
conselho é não esquecer de 
checar os criadouros.

Segundo a Diretoria 
de Saúde, até o início desta 
semana, foram registradas 
78 notificações de dengue 
em Lençóis Paulista, com 19 
casos positivos, sendo nove 
autóctones e 10 importados.

União faz a força

Mais de 500 pessoas 
participaram do Mutirão de 
Combate à Dengue, reali
zado pela Prefeitura Muni
cipal de Agudos, através da 
Secretaria de Saúde.

O evento aconteceu 
no último sábado, 28, e reu
niu funcionários da prefei
tura e voluntários que toma
ram as ruas da cidade para 
conscientizar os moradores 
sobre os riscos da doença.

No últim o balanço 
divulgado pela secretaria. 
Agudos já  contabilizava 
43 casos de dengue, sendo 
2 importados e 41 casos 
autóctones.

De acordo com o pre
feito Everton Octaviani, o 
número preocupa, já que o 
mosquito AedesAegypti se 
prolifera de forma rápida. 
“E um número moderado, 
mas que nos preocupa. 
Sabemos que o aumento 
dos casos pode acontecer 
de forma exponencial, de 
forma muito rápida. Nós 
temos tomado medidas de 
prevenção para conter esse 
avanço que nos preocupa 
muito”, disse.

No sábado os mais de 
500 participantes do mu
tirão, percorreram as ruas 
da cidade, visitando cada 
morador e falando sobre a 
importância de que se evite

manter água parada em re
cipientes, e principalmente 
que se descartem os mate
riais inservíveis que possam 
acumular água.

Devido à grande ade
são dos moradores em rela
ção ao mutirão, alguns ma
teriais que foram colocados 
nas calçadas, não puderam 
ser retirados no sábado, mas 
foram recolhidos durante 
esta semana.

“Estamos correndo 
contra o tempo para que pos
samos recolher todo o mate
rial 0 mais rápido possível. 
As equipes da limpeza pú
blica, máquinas e caminhões 
estão empenhados nessa lim
peza”, disse Everton.

Comissão avalia documentos 
para auxílio-transporte

Nebulizaçâo utiliza inseticida capaz de
matar o mosquito adulto

D a re d a çã o

Foram escolhidos os 
cinco estudantes lenço- 
enses que farão parte da 
comissão que analisará os 
documentos para a libera
ção do auxílio-transporte, 
benefício oferecido pela 
Diretoria de Assistência e 
Promoção Social (DAPS) 
a alunos regulares de uni
versidades fora e dentro 
do município.

A reunião ocorreu 
na DAPS, na manhã da 
segunda-feira, 2, e contou 
com a presença de 23 es
tudantes, que em votação 
aberta, indicaram e esco
lheram os nomes.

A comissão respon
sável pela avaliação de toda 
a documentação começou 
a se reunir na terça-feira, 
3. Os trabalhos ocorrem 
de segunda a sexta-feira.

Este ano, o auxílio- 
transporte contou com um 
total de 1.128 pedidos en
tregues. A novidade ficou 
por conta de uma ferra
menta online, desenvolvida 
pela Diretoria de Tecnolo
gia da Informação, onde 
os estudantes preencheram 
um cadastro que deveria 
ser impresso e entregue 
junto  com documentos 
necessários para a análi
se. A previsão da DAPS é 
que os trabalhos estejam 
concluídos até abril.



ESPORTE
Copa Lençóis continua com disputas
para definir próxima rodada í  (

No último domingo, cinco jogos deram sequência ao campeonato
que tem movimentado atletas amadores na cidade

D a re d ação

A 10* edição da Copa 
Lençóis de Futebol Amador - 
Troféu Armando OrsÍ está 
contando com jogos bastante 
equilibrados.

Das cinco partidas re
alizadas no último domingo, 
três terminaram empatadas 
e terão jogo de volta.

Santa Luzia e XV de 
Dezembro venceram respec
tivamente o Sport Lençóis 
e PSG de Alfredo Guedes,

ambos com o placar de 5 a 0.
Já os confrontos en

tre Atlético Kaju e Duratex 
(1x1), Asa Branca e Unidos 
da Vilacom (1 x 1) e Palestra 
e Paulistano (2x2) resulta
ram em empate com gols 
de Guilherme (Kaju), An
dré (Duratex), Eraldo (Asa 
Branca), Fernando (Unidos 
da Vilacom), Ronildo (Pa
lestra), Emerson (Palestra), 
Giovany (Paulistano) e Mu
rilo (Paulistano).

Domingos Simão, jo 
gador angolano do XV de

Dezembro sentiu o gosto 
da vitória e comemorou a 
goleada no Vagulào.

Os jogos da volta acontecem no domingo, 8, a partir
das 8h da manhã nos estádios Vagulão e Bregão.

Campeonato Regional de 
Futebol Infantil

Confira a tabela;

No Último sábado 
também começou o Cam
peonato Regional de Futebol 
Infantil.

As disputas reúnem 
times das categorias sub-12, 
sub-14 e sub-16. Os lenço- 
enses garantiram a vitória no 
sub-14 e no sub-16. No sub- 
12, quem levou a melhor foi 
a equipe de Macatuba.

Asa Branca X Unidos da Vila Bregão -

Paulistano X Palestra Bregão - 10H

Nova Lençóis X São Cristóvão Vagulão • 10H

Duratex X Atlético Kaju Vagulão - 8H
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»s Domingo Simão é angolano e está 
jogando pelo X V  de Dezembro

Domingo começa o Campeonato de Truco
D a re d a çã o

A Diretoria de Espor
tes e Recreação promove a 
partir do dia 8 de março, o 
Campeonato Municipal de 
Truco. Até o mês de junho, 
estão programadas oito eta
pas nos bairros da cidade.

A competição tem iní
cio no próximo domingo, 
no Bar do Zé do Bode, no 
Jardim Maria Luíza Quatro.

Em todas as etapas do 
campeonato, as inscrições 
devem ser feitas momentos 
antes do início das disputas, 
às 9h.

Confira as etapas:

A Diretoria de Esportes três primeiras duplas e uma 
vai entregar medalhas para as premiação especial.

22 de março - Bar Caminlv> 
de Casa - Núcleo Luiz Zillo 
12 de abril - Bar do Luízão 
Jardim Nova Lençóis 
26 d e  abril - Bar do Acir 
Vila São João 
10 de maio - Bar do Ma»r. 
quinhos - Parque Rondon 
24 de maio - Bar do W íIsoqI 
Jardim Itapuâ 
07 de junho - Bar 
rique - Vila Cruzeiro 
21 de Junho - Soccer Brasil 

I^Jardim do Caju

CULTURA
Luan Santana promete show N

com muitas novidades •  \

1 ^'<1 . f

Considerado um dos melhores cantores do Brasil, ele vem com tudo para
abrir o primeiro dia da tradicional festa da cidade

Eld er Ib an h e z

Eleito como o melhor 
cantor do prêmio “Melho
res do Ano 2014", realizado 
pelo programa Domingão do 
Faustão, da Rede Globo, ele 
vem arrastando milhares de 
fas a cada show.

Luan Santana come
çou sua carreira em 2009. 
Com apenas 17 anos de ida
de ele já mostrava ao público 
um enorme talento.

E o fenômeno da mú
sica sertaneja ganhou o mun
do e conquistou o carinho de 
todos a sua volta.

Ele conta como se 
sentiu ao ser considerado o 
melhor cantor^do país pela 
premiação. “É gratifican-

te. Meus fãs sempre estão 
ao meu lado em tudo. Eles 
votam muito para esses 
prêmios acontecerem e me 
deixam totalmente feliz e 
orgulhoso. A cada trabalho 
lançado, a cada música, o 
público abraça com carinho 
e amor”, afirma Luan.

Aprendendo a lidar 
com a fama, o jovem can
tor já  é sucesso absoluto na 
maioria das festas realizadas 
na região e, apesar disso, ain
da mantém muita humildade 
e respeito.

Com total apoio da 
família, Luan falou com 
exclusividade ao Notícias 
de Lençóis sobre o show 
que irá realizar no mês de 
maio na Facilpa. “Será um 
show repleto de surpresas

ii

e novidades. Vou colocar 
toda a galera para dançar e 
cantar muito. Será uma noite 
inesquecível”, garante.

Para retribuir o cari
nho das fãs, todos os anos 
o artista realiza um pocket 
show fechado em São Paulo. 
Eu sempre faço ações para 

meus fãs, seja nas redes so
ciais ou pessoalmente, tudo 
para que eles fiquem sempre 
por perto. Eu amo receber 
este carinho”, afirma.

O cantor revelou tam
bém que guarda todos os 
presentes que recebe em 
seu escritório. “São muitos 
presentes. Logo terei que 
achar um lugar maior. Os 
presentes vão desde peças 
intimas até ursos e imagens 
de santos”.
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Luan Santana vai lançar em 
abril seu novo D VD acústico

Para quem curte o tra
balho de Luan Santana, em 
abril está previsto o lançamen
to de seu mais novo trabalho, 
o “DVD Acústico Luan San
tana”, gravado em dezembro.

Ele finaliza deixando 
sua mensagem para as fãs 
lençoenses: “Estou esperan
do por todas vocês. Afinal, 
quem ai vai querer ser minha 
nega em Lençóis Paulista?”.

Confira no site oficial 
do cantor (www.luansanta- 
na.com.br) o teaser de lan
çamento do “DVD Acústico 
Luan Santana” e a agenda 
completa de shows.

Diretoria de Cultura promove exposição “Diversidade Futebol Clube75

Da redação

Do dia 3 de março até 
3 de abril, o Espaço Cultural 
“Cidade do Livro” recebe a 
exposição “Diversidade Fu
tebol Clube: no nosso time 
joga todo mundo”.

Com intuito de discu
tir 0 preconceito, principal
mente sofrido pela comuni
dade LGBT no futebol, a 
nova exposição do Museu 
da D iversidade Sexual, 
equipamento da Secretaria 
de Estado da Cultura, con
vida 0 público lençoense a 
participar de um novo time:

Diversidade F. C., um cená
rio onde todas as pessoas 
podem jogar livres de qual
quer discriminação.

O Museu da Diversi
dade Sexual discute a homo- 
fobia e o machismo dentro 
de campo e nas torcidas.

Progressos importan
tes aconteceram na socie
dade e na legislação, ga
rantindo diversos direitos 
à população LGBT.

Porém, no futebol, 
o esporte mais popular do 
mundo, o tema ainda é um 
tabu com efeitos devasta
dores na vida e carreira de 
atletas no mundo inteiro.

Fotos promovem a cidadania 
plena da população LGBT
u -*

1  ’ *•

Este efeito negativo 
também atinge milhões de 
torcedores LGBT que não 
podem frequentar os está
dios e apreciar o esporte.

A exposição “Diversi
dade Futebol Clube” apre
senta imagens do fotógrafo 
Roberto Setton, que regis
trou, entre 2008 e 2012, o 
Futebol das Drags”, evento 

que comemora o aniversário 
da boate Blue Space com 
um jogo de futebol entre 
transform istas e funcio
nários no meio da rua, no 
bairro da Barra Funda em 
São Paulo.

Há quem jogue de

i i

salto alto ou com um bolo 
de aniversário na cabeça. 
O objetivo é mostrar para a 
vizinhança, com irreverên
cia, os shows e os artistas 
que trabalham na casa como 
forma de promover a convi
vência e uma cultura de paz.

Os organizadores es
peram que a exposição pro
porcione maior visibilidade 
à diversidade sexual, fo
mentando a discussão sobre 
a construção de políticas pú
blicas voltadas ao combate 
à discriminação e violências 
dirigidas a esses segmentos 
e a promoção da cidadania 
plena da população LGBT.
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http://www.luansanta-na.com.br
http://www.luansanta-na.com.br


CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A çougueiro  
A dvogado externo 
A ssesso r com ercial 
(po ssu ir experiência  na 
área de vendas e CNH 
A/B)
Atendente de locação 
(im ob iliária), vaga 
fem inina c/ experiência  
com ercial
Atendente de pós-ven- 
das/assistente  técnico 
(sac) (exclusivo  para 
pessoa com  d e fic iê n 
cia)
A u xilia r de churras- 
queiro  (vaga m ascu li
na, c/ experiência  em 
cozinha)
A u x ilia r de dentista 
(vaga fem in ina, c/ ex
periência na área) 
A u xilia r de d ep arta
m ento de pessoal (c/ 
experiência  na área e 
cursando ensino  su p e
rior)
A u xilia r de PCP (p lan e
jam en to  de contro le  e 
produção)
A u xilia r técn ico  de 
refrigeração 
Borracheiro  (vaga m as
culina, s/ experiência) 
Chapeiro  (em  um trai- 
ler de lanches) 
Em pregada dom éstica 
Encarregado de frios 
(vaga m asculina, c/ 
experiência  na área) 
Engenheiro  m ecâni
co (s/ experiência , c/ 
CREA, vaga m asculina e 
fem inina)
Faxineira (vaga exclu
siva para pessoa com  
deficiência  física, s/ 
experiência)
Jard ineiro
Lam inador em fibra de 
vidro

M ecânico  de m áquinas
agríco las
Padeiro
Personal Treanning 
(form ação em ed.
Física com pleta - s/ 
experiência) 
Pro jetista/vendedor 
de m óveis (vendas e 
pro jetos de m óveis 
p lanejados)
Recuperador de crédito  
(m aiores de 16 anos - 
turno  da tarde, d ispo
n ib ilidade para trab a
lhar em Bauru - SP) 
Recepcinonista (vaga 
fem inina, c/ e xp eriê n 
cia, CNH A/B) 
Recepcionista (fo lguis- 
ta, vaga m asculina) 
Serviços gerais (p ro d u 
ção de m assa asfáltica) 
Serviços gera is/cab a
nheiro 
Tapeceiro
Técnico de refrigeração 
Técnico em enferm a
gem  do trabalho  (c/ 
coren ativo, s/ experi- 
encia)
Trabalhador rural - 
vaga exclusiva para 
portadores de d e fic iê n 
cia física (c/ exp eriên 
cia em serviços braçais) 
Vendedor (de m ateriais 
de construção, c/ expe
riência)
Vendedor (de tintas 
im ob iliárias - vaga m as
culina c/ experiência) 
V endedor (anúncios 
pub lic itários em  uma 
revista local)
V endedor em dom icilio  
(s/ experiência  -  venda 
de icegurt)
V igia (d isponib ilidade 
de resid ir na fazenda 
da em presa)

Vagas válidas de acorda com o praia determinado pelo empregador 
Pará cadástrámer^to no sistema através do PAT. basta comparecer portando: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS

ara quem possuir) Informações: (14) 3263-7300 - Ramal 2 ou no PAT.
Rua Ccl Joaquim Gabriel, 11 • Centro

CARROS/M OTOS

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fecha
do apenas R$ 60.00 só 
na Pagan Motos Con* 
tato através do teSefo-

Celta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme - FS veicu- 
los-fone(14) 3264*3033

Courierl.3 1998 G pra
ta bisico • FS veiculos 
fone (14) 3264-3033

O que você sabe sobre a
lei antifumo?

Lei

Desde 15 de dezembro de 2011, a Lei n® 12.546 
proíbe fumar em recintos coletivos fechados, privados ou 
públicos, de todo o país.

Esta lei representa um importante avanço na política 
nacional de controle do tabagismo, garantindo proteção à 
população brasileira contra os danos à saúde decorrentes 
da exposição à fumaça ambiental do tabaco, em especial 
aos trabalhadores de restaurantes, boates e outros estabe
lecimentos comerciais, os quais eram submetidos às mais 
de 4700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro 
durante toda jornada de trabalho.

Também veta a propaganda comercial de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilé ou qualquer outro 
produto fumígeno - derivado ou não do tabaco.

"É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado 
ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou 
público" Artigo 49 da Lei 12.456, de 14 de dezembro de 2011.

* Saiba mais acessando o site: www.portal5aude.saude.gov.br

Decreto

O decreto estabelece que locais públicos ou fechados 
são aqueles de uso coletivo ou acessível ao público em geral 
que seja total ou parcialmente fechado por parede, divisória, 
teto, toldo ou telhado, mesmo que de maneira provisória. 
Desta forma, está proibido 0 funcionamento de fumódromos.

Fica vedada a propaganda comercial de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilé ou qualquer outro 
produto fumígeno - derivado ou não do tabaco.

É permitido apenas a exposição dos produtos nos 
locais de venda em mostruários ou expositores afixados 
na parte interna do estabelecimento. Frases, mensagens 
e imagens sanitárias devem ocupar 20% dos mostruários.

Ministério 
da Saúde U

a  • '  <i  ^ _
M ^ A i S  D l  r O D O S  
G O V E R N O  F E D E R A L

Meditação
Lian Gong

1 4  3 2 6 3 .1 6 7 6  
1 4  9 9 1 3 4 .7 3 2 9

Professor
Marcos Venditti

m arcos.vendlttl@ yahoo.com .br
Rua C e l  Jo a q u im  G a b rie l n® 643 - C e n tro  Le n çó is  P au listas - SP

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FM U SP em  Sexualidade 

H um ana e especia lização  em  Pânico e Depressão

Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

C o n vê n io s: G ru p o  LW ART /  Fu n erária  Pânico  / 
Funerária  São  Fran cisco  /  A sso c ia çã o  d o s Se rv id o re s Púb lico s

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

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 • Centro - Lençóis Paulista

Compro ou troco por 
moto Okm, moto Hon
da semi nova. Pagan 
motos (14)3264-4345

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preu enlr. R$ 
8.000.00 *  48X R$ 
839.00 - FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

SERVIÇO S

Maiücure e pedicure 
Eiiana Atende à domi- 
cÜio Contato pelo tele
fone: (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 
locais comerdais. Tele
fone: (14) 99677-6859

VENDE-SE

Escort Hobby 1.0, gasolina, 
ano 1995, bom estado de 
conservação, R$ 6.990,00 

(Negociável)

Vectragb94-RS3.000.00 
De entrada 48 parce
las fixas de R$ 360,00 
com tran^rènda grátis 
04yj2 l̂613

Goll.016V1998gbran- 
co básico • FS veiculos 
fone (14) 3264-3033

Vendo 01 bicicleta Ca- Crv 2.0 Lx aut. 4X2 Mini moto trackbikes

ne:(l4) 3264-4345

loi usada, amarela aro 
14 fone (14) 3264-4345 
ou (14) 3263-1961

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

3264-3033

nos modelos cross ou 
motogp é na pagan mo
tos fone: (14) 3264-4345

IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de m a», 1064, Centro de Lençób 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, 536, Jardim ttamaraty em Lençóis PauKsta, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área licendada para construção de

659,71 m2 - R$ 185 mil

Rua Alfredo Simioni, 01-36, ResiderKíal Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246A0 m2 e área em construção de 92,56 m2 

Valor no estado de R$ 195 mil e Valor com obra acabada de R$ 245 mtt

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

Carro Escort gl 95 
3.000,00 De entrada

__________________ 4

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 
FS veículos • Telefone; 
(14) 3264-3033

Capacete ebf ou liberty 
aberto ou fechado R$ 
60 só na Pagan motos 
fone: (14) 3264-4345

Golf sportline 2.0 2011 
Flex preto completo 
FS veiculos - Telefone: 
(14) 3264-3033

Ecosport xlt freestyle 
2009 preta completa 
(14) 3264-3644 shop 
cars veículos

Classic Life 2007 flex 
preto trava - FS veícu
los ■ tratar pelo telefo
ne (14) 3264-3033

ISAM IX
“Trabalhe com quem faz história.”

Tel: (14) 99774-5355

CONTRATA-SE

Locação Prof (a) de Educação Ffska para 
aulas de Natação e Pilates 

Interessados entrar em contato na 
Adefilp <y José Carlos

Rua Pernambuco, 333 
Jd Cruzeiro

VENDE-SE

Terreno no Jardim Grajaú, 
250 metros 

quadrados, plaino, 
quitado R$ 78 míl

i s a m íx t r a d in g @ y a h o o .c o m .b r
Tel: (14) 982274510

Convite

A Prefeitura de Lençóis Paulista, o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Diretoria de Esportes e Recreação convidam 
para a reunião de organização dos 689 jogos do SESI e 5? Jogos do Comércio e Indústria "JOCI".

Data: 13 de Março de 2015 (Sexta-feira)
Horário: 18h30
Local: Ginásio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho - Tonicão

U N ÇO IS PAUUSTA
vTVf R K m. CftfóCtR E SER F6U7

DMnOBlA Ut tVfOffUV l  HirRíU;iU)
PAdoStA

http://www.portal5aude.saude.gov.br
mailto:marcos.vendlttl@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
mailto:xtrading@yahoo.com.br
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Dragon Bali Z: 
O Renascimento de Freeza

Segundo o Cine Pop, o film e chegará às telonas brasileiras 
em 16 de abril, data que antecede a estreia do longa no 

Japão, que ficou pro dia 25 do m esm o mês.
A anim ação foi adiada no Brasil. A nova data foi marcada 

para o dia 15 de outubro. O motivo seria a forte concorrência 
que enfrenteria nos cinemas, dadas as estreias de franquias de 
sucesso com oVingadores: Era de Ultron e Velozes e Furiosos 
7. Assim  com o "A Batalha dos Deuses", o longa contará uma 
história inédita, em que Freeza é ressucitado para se vingar 
dos Saiyajins.

Independence Dav 2 contrata o ator que fará 
o filho de VVill Smith
O ator Jessie  U sher deve v iver o filho  do personagem  de 
W il Sm ith em Independence Day 2 , segundo o H ollyw ood 
Repórter. A nteriorm ente, M ichael B. Jordan ( Poder Sem 
Lim ites , F ru itva le  Statio n ) estaria  entre  os novos in te 
grantes do e lenco, m as não chegou  a acertar contrato. 
Independence Day 2 chega aos cinem as de 24 de junho de 
2016, no an iversário  de 20 anos de lançam ento do film e 
original. A inda não há um cronogram a de film agem  an un
ciado. Roland Em m erich assina m ais um a vez a direção. 
Um terceiro  longa tam bém  é p lanejado, mas será gravado 
separadam ente.

Guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour
anuncia disco solo c nova turnc

O gu itarrista  e cantor do Pink Floyd, David G ilm our, fará 
um a nova turnê a partir de setem bro, quase uma década 
depois de seu ú ltim o tour, para apresentar um novo disco 
solo, anunciou nesta quarta-feira em seu site oficial. O novo 
trabalho  de Gilm our, que ainda não tem  títu lo  nem data de 
lançam ento, representa seu quarto d isco solo, o prim eiro 
publicado desde 2006, quando gravou "On An Island". A 
turnê europeia que acom panhará o lançam ento do disco 
inclui três atuações no Royal A lbert Hall, em Londres, assim  
com o show s na Croácia, Itália, França e A lem anha.

Reflexão da Semana
"A pessoa que aprendeu a receber as coisas quando elas vêm e deixá-las 

partir quando devem, conhece a artexie viv^r com alegria e prosperidade'^

RarrtAlho TIRINHA DA SEM ANA
V )o

€
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estra n h ■  n oit •. bl ogs pot. com
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TANTO 5AT6 
ATé QUÇ..? CHURROSi

Horoscopo da Semana
de 06/03 a 13/03

Áries
d e  2 1 /0 3  a  2 0 /0 4

Momento interessante de renova
ção e de mudanças, com o desejo de 
ampliar horizontes. Boas novas ao 
longo da semana. Cuidados com a 
saúde e aprimoramento no trabalho 
são necessários.

^ leão
2 2 /0 7  a  2 2 /0 8

Semana importante para as fi
nanças e para o seu compromis
so com a evolução emocional 
e espiritual, leonino. Surpresas 
envolvendo viagens, estudos e 
relacionamentos.

Sagitário 
d e  2 2 /1 1  a 2 1 /1 2

Uma semana surpreendente 
em termos emocionais e tam
bém em questões vinculadas 
à carreira e à vida doméstica e 
familiar, sagitariano. Inovação 
e mudanças.

^ Touro
f ^ ^ d e  2 1 /0 4  a  2 0 /0 5

Renovação em questões liga
das à casa, família, imóveis e 
ao desenvolvimento pessoal. 
Importante semana para a vida 
afetiva e para os projetos que 
envolvem outras pessoas.

\ly Virgem
d e  2 3 /0 8  a  2 2 /0 9

Nesta semana teremos a Lua 
cheia, que ocorre em seu signo, 
vírginiano. Intenso momento 
pessoal e em seus relaciona
mentos. Surpresas e novidades 
nas finanças e investimentos.

Capricórnio 
d e  2 2 /1 1  a  2 0 /0 1

Momento interessante para 
aprimorar conhecimentos que 
tenham relação com a atividade 
profissional e que você percebe 
que ampliarão seus horizontes. 
Mudanças no âmbito familiar e 
privado.

Gêmeos
d e  2 1 /0 5  a  2 0 /0 6

Semana de Lua cheia, que pede 
atenção tanto aos aspectos 
pessoais como profissionais. 
Oportunidades interessantes 
envolvendo estudos, amizades, 
contatos e projetos envolvendo 
grupos e empresas.

Libra
* 2 3 /0 9  a 2 2 /1 0

Semana de muitas surpresas e 
mudanças nos relacionamen
tos, com a conjunção entre o 
seu planeta regente, Vênus, e 
Urano. Inovações e novidades. 
Cuide mais da saúde e do de
senvolvimento espiritual.

Aquário
d e  2 1 /0 1  a  1 9 /0 2

A Lua cheia desta semana re
cai sobre o setor financeiro dos 
aquarianos, mostrando a im
portância do modo como você 
tem lidado com os recursos 
materiais e expressado as suas 
habilidades. Semana de muitas 
surpresas e novidades.

Câncer
d e  2 1 /0 6  a  2 1 /0 7

Nesta semana temos a Lua 
cheia, um acontecimento sem
pre importante aos canceria- 
nos, que são regidos pela Lua. 
Momento multo importante 
em termos profissionais e fi
nanceiros.

A  ^Escorpião  
Q ^ d e  2 3 /1 0  a  2 1 /1 1

Uma semana com intensas de
mandas em relação ao trabalho, 
à saúde e ao amor. Mudanças 
que visam expandir os seus ho
rizontes, escorpiano.

Peixes
4̂ d e  2 0 /0 2  a  2 0 /0 3

Nesta semana, com o Sol em seu 
signo e a Lua no signo oposto, 
teremos a fase lunar cheia, ápice 
do atual ciclo. Momento de mu
danças e de uma clareza maior 
a respeito de várias situações.

fonte: http://horoícàpovfr̂ i4̂ /ot com.br/

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

A

;

Caça Palavras
A W P H E 0 E Q S D A H K E P PÓLIS

Y s L 1 C G U D F U C E W Ò E
TROIA
ILÍADA

T E N E E L K Ô G 1 R L N L S OLIMPÍADA

A T A U A Z 0 R M Y Ò E A 1 C
EÓLIOS
PLATÃO

T A D A 1 P M 1 L 0 P N S 0 R JÔNICOS

R R A A G D T C T R 0 1 A s A
ESCRAVOS
DÓRICOS

A C i Y 1 0 R 0 Q L L S L s V ESPARTA

P Ó L W L F P s S Ó E M L A 0
AQUEUS
EGEU

S S 1 0 M 0 O s P 0 C 0 Z z S MÉDICAS

E Y G W R P A s F 0 C A G p V
GRÉCIA
ATENAS

E 1 X T L C U T 0 E R 1 B K Y MITOLOGIA

A C A A 1 E E K B L Y E N P Q
SÓCRATES
FILOSOFIA

X E T D U J U M T U 1 B M Ô 2 HELENISMO

T Â É Q z G R É C 1 A F R 0 J
TEATRO
HOMERO

0 M A M u 0 X A A T E N A S H ACRÓPOLE

Republicanos e Democratas

Dicotomias Partidárias nos EUA e no Brasil com Guga Chacra

O Diretório Estadual do Partido NOVO em São Paulo convida todos para 
a palestra de Guga Chacra: “Dicotomias Partidárias nos EUA e no Brasil”. 
Guga Chacra é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Co- 
lumbia e comentarista internacional do Estadão e do Globo News Em Pauta 
em Nova York. Adquira já o ingresso e garanta seu lugar (vagas limitadas).

Mais informações no site: www.novo.or.br.

Serviço

Local: Teatro Raul Cortez - Fecomercio 
Endereço: Rua Doutor Plínio Barreto, 285,
São Paulo, SP
Data e Horário: Quarta, 11 de março de 2015, 
das 19h às21h30
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o  Estilo Lençóis desta semana prestou 
uma homenagem às funcionárias do Restau
rante e Lanchonete Ki-Sabor, localizado na 
Rua Cel. Joaquim A. Martins, 613, ao lado 
do Varejão.

Na foto, Elisangela Santos, Sonia Apare
cida e Tânia Maria esbanjam muita simpatia.

Elas são garantia de um bom atendi
mento e da famosa comida típica caseira.

E quem também marcou presenta neste 
espaço todo especial são as crianças mais 
lindas da cidade.

Os cliques da Cíntia Fotografias sempre 
deixam todos de boca aberta. Olha a Heloisa 
de 11 meses, uma graça I

E a cara de mocinho do pequeno Joa
quim de apenas 9 meses. Rafael de 5 meses 
é o Superman lençoense!

Giovanna

\

Jo a q u im  
9 Meses

Davi 
2 Meses

Nicolly 
11 Meses

\

; Luisa 
i 6 Meses

Heloísa
llM eses

Rafael 
5 Meses

.•A  •.

A S E R V IÇ O  DA PO PU LAÇÃO  LE N Ç O E N S E

( 1 4 )  9 d 7 5 2 - 9 0 d 4

www.noticiasdelencois.com.br
/NLENCOIS

"Nós lemos o Notícias de Lençóis //

Marici dl Lourdf". Gilioli de Pontes e A p a rc a d d  G inlio li M arques

A posentadds

http://www.noticiasdelencois.com.br

