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Eletronic Festival agita Macatuba
Em abril, o evento que une música eletrônica e solidariedade promete eletrizar os macatubenses no Centro Educativo "Mario Rosa"

A música eletrôni
ca tem sido cada vez mais 
apreciada pelo público 
através de grandes festas.

Pensando nisso, o Pro
jeto “Eletronic Festival - En
contro de DJ’s Solidário” 
continua levando entreteni
mento para cidades da região.

Desta vez, o evento 
que acontece no dia 12 de 
abril, das 14h às 19h, irá 
proporcionar à população 
de Macatuba mais uma op
ção de lazer e solidariedade.
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Saúde continua
com açoes 
contra a dengue

A Diretoria de Saú
de intensificou o traba
lho de combate à dengue 
com ações nas escolas.

O trabalho vem sen
do realizado também na 
*‘ede particular, a pedido 
.a direção das unidades.

No início desta se
mana, supervisores e agen
tes de saúde estiveram na 
Em eif Eliza Pereira de 
Barros, nos dois períodos.

Eles levaram o projeto 
Agente Mirim, que transfor
ma as crianças em multiplica- 
doras, para diversos alunos.
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Grêmio Cecap é 
semifinalista da 
Copa Lençóis
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Conferência
reúne cerca de 
200 pessoas

Na manhã da ú lti
ma sexta-feira, 20, Len
çóis Paulista realizou a 
1“ C o n ferên c ia  M un i
cipal da Pessoa Idosa.

O evento ocorreu 
no Centro de Convivência 
da Melhor Idade e contou 
com a presença de autori
dades, técnicos e usuários 
dos serviços prestados pela 
área social no município.

Cerca de 200 pessoas 
participaram do encontro 
que teve início às 8h com 
uma apresentação especial 
do grupo de Lian Gong.
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Proprietários e funcionários do salão ílke Cabeleireira vão 
conferir de perto as novidades do mercado da beleza

Caravana de Lençóis 
Paulista participa da 
H air Brasil 2015

A Hair Brasil 2015, 
a mais importante feira e 
fórum de beleza profissional 
da América Latina, apresen
tará os grandes lançamentos 
da indústria de beleza pro
fissional entre os dias 28 e 
31 de março no Expo Cen- 
ter Norte, em São Paulo.

Com 950 m arcas 
confirmadas, a feira espe
ra receber mais de 100 mil 
visitas de cabeleireiros, 
profissionais de estética, 
maquiadores, manicures,

podólogos, distribuidores 
e empresários do setor de 
todo o Brasil e exterior.

A e x p e c t a t i v a  
dos organizadores é de 
que 33 mil v isitas pro
f is s io n a is  cheguem  à 
Hair Brasil de caravana.

E o salão Elke Ca
beleireira de Lençóis Pau
lista organizou uma cara
vana no dia 29 de março, 
domingo, com saída pre
vista para 5h da manhã.
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Borebi vcincê Copa 
Futsai Cidâdâ dO Uvro
Pig  05
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Riso conn Farofa 
promove show 
de improviso
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OPINIÃO
Artigo

Uemerson Florêncío

Conflitos do cidadão
Muitas pessoas têm 

alegado que morar nos gran
des centros urbanos é a me
lhor opção das suas vidas.

Claro, cada um tem 
respeitavelmente as suas 
motivações. Entretanto, há 
quem seja morador da zona 
rural, viva na sua rocinha e 
desfrute do mesmo pensa
mento, até aí, tudo bem.

Para tanto, cada espa
ço tem as suas peculiarida
des: conforto, comodidade, 
acessibilidade, serviço pú
blico e privado ofertado em 
larga escala, entre outros.

Um aspecto pode se 
tornar grande zona de fron
teira ou abismo na vida de 
algumas pessoas, o poder 
de compras.

Uma cena cotidiana: 
Na zona rural ou na roça, 
a dificuldade para acessar 
os serviços públicos pode 
ser de ordem geográfica, 
portanto, você consegue 
plantar e cultivar alguns 
alimentos.

Em alguns casos ainda 
há quem faça troca de uma 
cesta de aipim por uma ga
linha com o vizinho.

É um conflito difícil de 
lidar. São relações que você 
mal dá para aceitar nos dias 
atuais, mas há quem resida 
na cidade grande em frente a 
um supermercado e todos os 
dias ao meio dia, pela falta de 
renda (emprego), não pode 
comprar a sua cesta básica.

t  nesta sólida relação 
de desigualdade derivada 
de um sistema capitalista 
selvagem e excludente que

a música "A Novidade" da 
banda Paralam as do Su
cesso entra em cena: "A 
novidade era o máximo / 
Um paradoxo estendido na 
areia / Alguns a desejar seus 
beijos de deusa / Outros a 
desejar seu rabo pra ceia / O 
mundo tão desigual /  Tudo 
é tão desigual". O cidadão 
desespera-sel

Há m oradores que 
apesar de ocupar um es
paço na cidade tornou-se 
mais um decadente decen
te, requintado, residente em 
casa de alvenaria, dispõe 
dos serviços públicos e sa
neamento básico.

Alguns deles podem 
ser assim traduzidos parcial
mente. Alguns são chefes 
de famílias que tem ensi
no superior completo, ex- 
funcionários que recebiam 
grandes salários, mas que 
hoje estão desempregados 
e desocupados.

Diante desses dias tão 
difíceis, só resta uma per
gunta: Onde estão escon
didos os grandes parques 
industriais com potencial 
para gerar elevado núme
ro de empregos a ponto de 
absorver parte desta mão- 
de-obra ociosa? O cidadão 
entra em conflito.

O grande Zé Ramalho 
responde de forma muito 
amigável em sua canção "Ad
mirável Gado Novo" que diz: 
"Vocês que fazem parte des
sa massa, que passam nos 
projetos do futuro, é dura 
tanto ter que caminhar e dar 
muito mais que receber".

Você entrega a sua 
força de trabalho ao longo 
de uma vida e logo ali na 
primeira esquina é surpre
endido com o desemprego 
e todos os aspectos astrais 
que vos marginalizam.

É neste momento que 
Zé Geraldo reforça com a 
música "Cidadão" - "Tá ven
do aquele edifício moço, eu 
ajudei a levantar".

É o caso dos operá
rios da construção civil que 
trabalham pesadamente na 
construção dos incontáveis 
condomínios residenciais.

Muitos levam uma 
vida inteira para ter, quando 
conseguem ter, a sua mora
dia digna.

f1orencío(S)khalifabusiness.
com.br
w w w .faceb o o k .co m /u e-
merson.florencio

U em erson  é  em preend ed or e  
diretor do N úcleo de Pesquisa  
e  D esenvolvim ento  (P&D) da  

Khallfa Business

Michel Ramalho

Editorial
O Projeto “Eletronic 

Festival - Encontro de DJ ’s 
Solidário*’, sucesso na ci
dade de Agudos, parte para 
uma nova jornada, agora em 
Macatuba.

Mais uma oportuni
dade para que os amantes 
da música eletrônica pos
sam curtir a musicalidade 
e praticar a solidariedade.

Nesta edição, o even
to conta com o ̂ x>io da Pre
feitura Municipal de Maca
tuba e do jornal Noticias de 
Lençóis.

Organizado pelo la
pas (Instituto de Apoio a 
Parcerias e Ação Social), o 
Eletronic Festival promete 
reunir DJ*s renomados da 
região para momentos de 
puro lazer no Centro Edu
cativo "Mario Rosa”.

Além da parte cultu

ral e de uma apresentação 
especial do grupo de dan
ça "Red Street” do Centro 
Cultural de Macatuba, os 
participantes poderão ajudar 
0 Recanto dos Velhinhos do

• »município.
No local, serão ar

recadados alimentos não- 
perecíveis e agasalhos em 
bom estado.

Ainda nesta edição, 
falamos sobre a mais im
portante feira e fórum de 
beleza profissional da Amé
rica Latina.

A Hair Brasil 2015 
traz novidades de 950 mar
cas, nacionais e internacio
nais, da indústria de beleza.

E o salão Elke Cabe
leireira de Lençóis Paulista 
vai levar diversos partici
pantes da cidade para o 
evento.

Segundo um dos só
cios do salão, Florivaldo 
Parreira dos Santos, será 
uma oportunidade iraper- 
divel para profissionais da 
área que desejam se apri
morar e conhecer as novas 
tendências do mercado.

C o n fira  tam bém : 
Papo no Jornal conver
sa com o jornalista Saulo 
Adriano; Conferência do 
Idoso recebe a participa
ção de aproximadamente 
200 pessoas; Copa Len< ói* 
segue com novas disp’ 
Amigos do Futsal de Bot- u 
é a equipe campeã da ' >pa 
Cidade do Livro; ¥/• v ■ 
apresenta novo curso de 
MBA; Campanha contra a 
dengue é intensificada na 
cidade; Lucas Lucco fala 
sobre sua carreira e muito 
mais. Boa leitura!

Colunista da Semana Brasil em FOCO Fonte: Agência Brasil

f

Sem deixar a peteca cair Greve prejudica serviços de limpeza em 130 municípios paulistas

Bruno Caetano é 
diretor superintendente

do Sebrae-SP

Como foi amplamente 
previsto, este ano começou 
trazendo sérias dificuldades 
no campo da economia, mo
tivo de enorme apreensão 
entre os empreendedores.

Não é para menos; 
inflação e juros em alta, 
aumento de impostos, es
gotamento do crescimento 
calcado no consumo interno, 
medidas econômicas restri
tivas, maior desemprego e 
perspectiva de recessão.

Pesquisa Indicadores, 
do Sebrae-SP, mostra que o 
pessimismo dos donos de 
micro e pequenas empresas 
(MPEs) paulistas em relação 
à economia atingiu níveis 
recordes.

Em janeiro, 32% afir
maram acreditar em piora, 
0 dobro de janeiro de 2014, 
quando 16% dos entrevis
tados manifestaram esse 
sentimento.

Consequência de um 
2014 em que as MPEs vi
ram seu faturamento recuar 
0,6% em comparação com 
o ano anterior, segundo o 
mesmo levantamento.

Nos mom entos de 
turbulência, sempre have
rá correntes contraditórias

de pensamento.
É o caso de enxergar 

o copo meio cheio ou meio 
vazio? Pensar no copo meio 
vazio é importante para não 
se distanciar da realidade, 
afinal a situação preocupa 
e é preciso manter-se alerta.

Porém, crises podem 
representar o copo meio 
cheio, ou seja, oportunida
des.

O erro é ficar inerte, 
esperando a maré melho
rar. Não há dúvida que o 
impacto de uma conjuntu
ra adversa será sentido por 
todos. Agir para minimizá-lo 
é a saída.

Nessa hora, o dono de 
uma MPE tem de primar ain
da mais pelo planejamento.

Deve rever metas e 
gastos, traçar estratégias, 
ser flexível para adaptar-se, 
além de ficar de olho na con
corrência. A movimentação 
dela ajuda a delinear even
tuais ações.

Inovação é outra arma 
contra as intempéries. Não 
significa reinventar a roda, 
mas fazer o que não fazia.

Pode ser incorporar 
um novo produto ou serviço 
no portfólio da empresa ou 
melhorar e alterar processos 
a fim de se obter resultados 
mais positivos.

O marketing não pode

ser esquecido. Aparecer é 
fundamental para manter- 
se vivo no mercado.

Em tempos bicudos, o 
espírito empreendedor tem 
de prevalecer. Esmorecer 
diante das dificuldades não 
é opção.

Mas o em presário  
não está sozinho: o Sebrae- 
SP está a postos para apoiar 
em todos os momentos.

Quem planeja empre
ender está sempre à pro
cura de oportunidades. É a 
regra básica.

Mas o em presário, 
que volta e meia topa com 
negócios tentadores, preci
sa estar alerta para não se 
deixar seduzir pelo canto da 
sereia que costuma pregar 
peças nos mais desavisados.

Há produtos e servi
ços que viram verdadeiras 
febres e nessa hora sobram 
candidatos a explorá-los.

Porém, com frequên
cia, passada a grande procu
ra inicial por parte do públi
co, a novidade perde força.

O empresário vai no 
embalo, coloca suas fichas 
em um negócio de fôlego 
curto e vê o em preendi
mento minguar antes de 
dar retorno suficiente para 
cobrir o aporte financeiro 
feito. Fique alerta, é aí que 
mora o perigo!
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A greve dos garis no es
tado de São Paulo atingiu 
130 municípios paulistas. 
Os locais buscaram alter
nativas para manter o ní
vel essencial dos serviços. 
O Sindicato das Empre

sas Urbanas de São Paulo 
(Selur), que representa as 
concessionárias prestadoras 
do serviço, informa que o 
movimento teve mais ade
são nas cidades maiores, em 
especial no Grande ABC.

A Federação de Trabalha
dores em Serviços, Asseio 
e Conservação Ambienial. 
Urbana e Áreas Verdes do 
Estado de São Paulo (?e- 
maco) completa que 30 
mil garis aderiram à greve.

Airbus A320 da Germanwings levava passageiros de 15 nacionalidades

As vítimas do acidente desta 
semana com o Aiibus A320, 
que ia de Barcelona (Espa
nha) a Dusseldorf (Alema
nha), são originárias de 15 
países, informaram as auto
ridades fiancesas. A maioria 
é de nacionalidade espanho

la e alemã. O governo espa
nhol anunciou que do total 
de 150 mortos, pelo menos 
49 são espanhóis e já foram 
identificados, lembrando 
que se trata de um número 
provisório. A empresa aérea, 
no entanto, informou que 35

mortos são espanhóis e 72, 
alemães. Além dessas duas 
nacionalidades, o avião leva
va passageiros da Argentina, 
Austrália, Bélgica, Colôm
bia, Dinamarca, Grã-Bre
tanha, Israel, Japão, Mar
rocos, México e Holanda.

Produtores independentes concorrem a R$ 60 mi para produção

Produtores independentes 
de documentários, obras 
de ficção e de animação 
tiveram anteontem, mais 
uma oportunidade para 
tirar dúvidas sobre os edi

tais do Programa Brasil de 
Todas as Telas. Lançado 
em julho do ano passado, 
o programa - uma parceria 
entre a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) e a

EBC - oferece linha de 
crédito de R$ 60 milhões 
destinada à produção de 
conteúdos para TVs públi
cas do país de cunho educa
tivo e com foco no cidadão.

Dilma reúne ministros para definir cortes na área de infraestrutura

A presidenta Dilma Roussefif 
reuniu anteontem os minis
tros da área de infraestrutura 
para discutir cortes do setor 
no orçamento e definir in

vestimentos e as próximas 
rodadas de concessões. An
tes de anunciar os cortes no 
orçamento deste ano, Dilma 
vai ouvir todos os ministros

para identificar programas 
prioritários em cada pasta e, 
assim, evitar o contingencia- 
mento de ações consideradas 
fundamentais pelo governo.

Na Câmara, estudantes reclamam de dificuldade de acesso ao Fies

As mudanças em regras no 
Fimdo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e as difi
culdades enfi^ntadas pelos 
estudantes para renovar 
e firmar novos contratos 
foram discutidas nesta se- 

 ̂ mana por representantes

do governo, de estudantes, 
dirigentes de instituições 
de ensino superior priva
do e parlam entares em 
Comissão Geral da Câ
mara dos Deputados. Os 
estudantes reclamam de 
dificuldades para acessar

o sistema do Fies e con
cluir a requisição de no
vos contratos. Também 
destacam as dificuldades 
nos pedidos de renovação 
e estão inseguros com a 
entrada e a permanên
cia no ensino superior.

http://www.facebook.com/ue-
mailto:jornal@noticlasdelencois.com.br
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Eletronic Festival
No próximo mês, os macatubenses irão apreciar o melhor da música 
eletrônica no Centro Educativo ''Mario Rosa"

com Saulo Adriano

Eld er Ibanhez

Em breve, o Brasil 
receberá pela primeira vez 
o maior evento de música 
eletrônica do mundo, a To- 
morrowland Brasil.

E a vertente musical 
que envolve grandes DJ’s 
por todo o planeta tem sido 
cada vez mais apreciada pelo 
público.

Pensando nisso, o 
Projeto “Eletronic Festival - 
Encontro de DJ’s Solidário’' 
continua levando para as ci
dades da região mais uma 
opção de lazer, cultura e en
tretenimento para jovens e 
adultos.

Desta vez, o evento 
que acontece no dia 12 de 
abril, das 14h às 19h, irá 
proporcionar à população 
de Macatuba uma oportuni
dade de ajudar ao próximo 
e desmistificar a cultura que 
envolve a música eletrônica.

Serão cinco horas de 
muita música no Centro 
Educativo “Mario Rosa”, 
localizado na Rua Fortunato 
Ravanelli, 3-51.

Diversas atrações fo
ram programadas, entre elas 

ma apresentação especial 
do grupo de dança “Red 
Street” do Centro Cultural 
de Macatuba. “Estamos nos 
preparando para receber e 
participar do evento do dia 
12. Ressaltando a importân
cia em ajudar o próximo, 
pois será solidário. Nossa 
expectativa é que todos pres
tigiem o evento, curtindo 
muita música eletrônica”, 
convida o coordenador do 
grupo, Henrique Leme.

Apesar de todas as 
controvérsias que envolvem 
a cultura da música eletrôni

lidade e cultura praticando 
também a solidariedade.

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

Os participantes são 
convidados a realizar do
ações de 1 kg de alimento 
não-perecível ou agasalho 
em bom estado em prol do 
Recanto dos Velhinhos de 
Macatuba.

Quem fizer as doações 
e colaborar com mais R$ 
1, leva de brinde um copo 
personalizado para curtir a 
festa. O estoque é limitado. 
No local não haverá comer
cialização de bebidas.

Quatro DJ's renoma- 
dos da região irão apresen
tar seus sets (playlist e mi- 
xagens) no palco instalado 
em local público.

Estão confirm adas 
as apresentações dos DJ's 
Erico Agnello, Cris Sales, 
Edinho Pellegrino e Lu 
Gonçalves.

ca, o projeto tem como prin
cipal objetivo desmistificar o 
lado negativo desta vertente 
•lusical e mostrar para as fa

mílias que a iniciativa é uma 
chance de apreciar a musica

DJ Edinho Pellegrino

Edinho Pellegrino co
meçou sua jornada em 1990 
nas famosas garagens, bai- 
linhos e algumas discotecas 
da época nos bairros de São 
Paulo. Ele se especializou 
em outros gêneros como 
Old School, Jungle, Under- 
ground, Techno House, entre 
outros. Hoje, aos 36 anos, ele 
mora em Jaú (SP), é casado 
e pai de dois filhos. Após um 
longo período parado, ele 
retomou para o mundo da 
música eletrônica e investiu 
em cursos para se aprimorar 
cada vez mais.

DJ Cris Sales

No ano de 1999, Cris 
Sales, nascido em Viçosa 
(MG), começou a trabalhar 
como promoter de eventos 
na KGP Produções. Em 
2003, inspirado pelo irmão 
que era DJ, iniciou sua car
reira com a música eletrôni
ca. Antigamente, Cris tocava 
apenas em festas particulares 
e casas noturnas do interior 
paulista. Diversas casas no
turnas já foram palco para o 
DJ Cris Sales, entre elas a 
ex-CasaVip e Four de Len
çóis Paulista e a Caravelas 
e Dublin de Barra Bonita.

DJ Erico Agnello

Nascido em São Paulo, 
Erico Agnel lo veio para Len
çóis Paulista há cinco anos. 
Com 17 anos ele se interessou 
pela profissão de DJ, já que 
sempre foi ligado a música, 
principalmente a eletrônica. 
Ao procurar uma escola para 
DJs, ele conheceu Cris Sales 
e realizou um curso com du
ração de quatro meses. Hoje, 
após conquistar seu espaço 
no cenário que envolve a 
música eletrônica na região, 
Erico iniciou os estudos na 
Aimec de Campinas, a me
lhor escola de DJ's do Brasil.

DJ Lu

Luciano Gonçalves 
nasceu em Jaú, mas foi 
criado na cidade de Dois 
Córregos. Amante da rnú- 
sica desde criança, ele conta 
que começou sua carreira 
por influência de um primo 
que já era DJ na época. Em 
1995 comprou seu primeiro 
equipamento e, mesmo sem 
curso, aprendeu as técnicas 
que envolvem o mundo dos 
DJ’s realizando suas primei
ras apresentações no final da 
década de 90. Há cerca de 16 
anos ele vem trilhando um 
caminho de sucesso.

A profissão deve ser escolhida
com amor

Evento terá a participação especial do
grupo de dança **Red Street ”

O “Papo no Jor
nal” desta edição recebeu 
o jornalista e assessor de 
imprensa da Prefeitura de 
Macatuba, Saulo Adriano, 
que narrou um pouco de 
sua trajetória ao Notícias 
de Lençóis.

Saulo é natural de 
Macatuba e, logo após seu 
nascim ento, se m udou 
com a família para Lençóis 
Paulista. "Vivi em Lençóis 
minha vida toda. Sempre 
estudei em escola pública, 
da pré-escola ao mestrado. 
Fui aluno da escola Rubens 
Pietraróia e fiz parte da 
primeira turma, em 1977, 
quando o local havia sido 
recém-inaugurado. Cursei 
informática no colégio téc
nico da Unesp, graduei em 
Jornalismo (Unesp), fiz pós- 
graduação no IMES de São 
Manuel e mestrado também 
na Unesp. Em breve, pre
tendo realizar o projeto do 
doutorado”.

Com um currículo 
bastante extenso, ele conta 
o motivo de ter escolhido 
a profissão de jornalista. 
“Acredito que é consequ
ência de um dom pessoal, 
um gosto pela leitura e pela 
redação que me colocou em 
familiaridade com o mun
do das letras desde muito 
cedo. Entendi que poderia 
fazer dessa habilidade inata 
a minha fonte de renda para 
uxna vida digna e honesta.* 
Meio que segui uma trilha 
oferecida pela vida”, revela.

O jornalista faz ques
tão de ressaltar a importân
cia do amor à profissão para 
alcançar o sucesso. “Tem 
gente que escolhe a profis
são pensando no dinheiro 
que vai ganhar, em busca de 
uma realização que engor
da a conta bancária. Óbvio 
que salário, remuneração, 
estabilidade financeira são 
importantes. Mas eu pen
so que há coisas que valem 
mais do que dinheiro. Um 
sujeito que ganha todo di
nheiro do mundo e odeia o 
que faz profissionalmente 
deve ser uma pessoa infe
liz. Para mim, o objetivo 
da vida é ser feliz. É neste 
sentido que penso que a 
profissão deve ser escolhida 
com amor”, diz.

Educação do país

Por sempre ter estu
dado em instituições públi
cas, Saulo Adriano possui 
opinião bem formada em 
relação às escolas e universi-
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Saulo Adriano 
éjornalista

l

dades brasileiras. “Se alguém 
pergunta sobre a qualidade 
de ensino no Brasil, pode- 
-se analisar sempre por dois 
lados ou mais. Vamos falar 
da escola pública onde falta 
até giz e sobram alunos ou 
sobre ITA, Epear, USP, AFA 
e outras grandes academias 
públicas do saber?”

Para ele, a educação é 
da essência humana e se mo
derniza naturalmente com 
o passar do tempo. “Não é 
a escola que faz o aluno. Ele 
se faz na escola que frequen
ta. A escola é ferramenta à 
disposição de quem quer 
aprender. Quanta gente que 
sai incapaz de boas escolas, 
mesmo tendo diploma de 
instituições respeitadíssi
mas. Conheço gente extre
mamente competente e que 
aprendeu o que aprendeu 
autodidaticamente. Gente 

gosíft;de .apr^^er, que 
fequetltí^-.ibiblioí<ca por 

prazer. Essa história de que 
a escola boa sempre forma 
bons alunos, boas pessoas, 
bons profissionais não é cem 
por cento verdade”, diz.

“Gostar de aprender é 
da alma individual de cada 
pessoa. Não se empurra sa- 
beres goela abaixo do aluno 
que não quer nada com nada, 
por melhor que seja a institui
ção ou o professor à frente da 
turma”, garante o jornalista.

O poder da mídia

Saulo, ao longo de sua 
carreira, adquiriu uma vasta 
experiência profissional com 
os meios de comunicação.

Sobre o sensacionalis- 
mo que atualmente é bas
tante presente na mídia, ele 
aponta alguns itens relevan
tes. “Como toda indústria, 
a mídia precisa vender seu 
produto, que é informação. 
Muitas vezes o veículo en
vereda pelo caminho do 
sensacionalismo para ven
der mais exemplares. Outras 
vezes, não. O consumidor da

informação também tem 
seu papel na relação mídia- 
-consumidor. Ele é quem 
deve escolher melhor a 
informação que consome. 
Cada um lê, assiste, ouve 
e se informa onde enten
de que é melhor. No meio 
disso tudo, há o profissional 
da comunicação, que deve 
atuar com posicionamento 
ético conforme sua profis
são. Esse tem que ter com
promisso com a verdade do 
que publica”, afirma.

Apesar da influên
cia da mídia na sociedade, 
o jornalista acredita que 
o poder dos veículos de 
comunicação em massa é 
relativo. “Entendo que a 
mídia influencia as massas 
porque toda comunicação 
é feita por discursos e todo 
discurso é eivado de uma 
ideologia que o sustenta. 
Mas imaginar que formar 
opinião *5 ditar regras de 
comportamentos que pú
blico segue feito robô, eu 
não acredito nisso. É su- 
perdimensionar o poder 
dos veículos de comuni
cação”, explica.

"Se a mídia influen
cia as pessoas, também os 
manifestos populares de
terminam a pauta da mí
dia, a agenda dos veículos 
de comunicação. É uma 
relação com sentido em 
duas mãos, vai e volta. Se a 
mídia induz o sujeito a um 
determinado ponto de vis
ta, a ter uma visão unilate
ral da notícia, este sujeito 
também tem condições de 
refutar as ideologias su
postamente impostas por 
um eventual projeto de do
minação de massas pelo 
poder da comunicação. Há 
uma relação de aceitabili
dade mútua, não se trata 
de vilania versus inocên
cia. Temos a liberdade de 
fazer escolhas e assumir 
a responsabilidade. É um 
preço a ser pago”, finaliza 
o jornalista.
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Palacc Hotel

Café da manhã completo 
Estacionamento coberto

j

t •

, •'J

!<• .

•«

?8̂

Hí
» !> -i*

Praticidade, conforto e bem -estar 
O Saint Jam es Palace Hotel 
proporciona a vocè um m om ento 
único e inesquecível. Aqui. nosso hóspede 
tem  variadas opções de lazer e descanso, além  de 
um delicioso café da m anhã preparado por 
profissionais a ltam ente qualificados. O ferecem os 
ainda am plo espaço para realização de eventos. 
Venha conferir o que há de m elhor na rede 
hotele ira de Lençóis Paulista e região, e aproveite 
nossas prom oções e preços im perdíveis. Saint 
Jam es Palace Hotel, viva essa experiência!

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

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

http://www.sjpalacehotel.com


CIDADES
C ar avana leva lençoenses na
Hair Brasil 2015
De 28 a 31 de março, em São Paulo, acontece uma das maiores feiras 
internacionais de Beleza, Cabelos e Estética

Da redação

A Hair Brasil 2015, a 
mais importante feira e fó
rum de beleza profissional da 
América Latina, apresentará 
os grandes lançamentos da 
indústria de beleza profis
sional entre os dias 28 e 31 
de março no Expo Center 
Norte, em São Paulo.

Com 950 marcas con
firmadas, a feira espera rece
ber mais de 100 mil visitas de 
cabeleireiros, profissionais de 
estética, maquiadores, mani- 
cures, podólogos, distribui
dores e empresários do setor 
de todo o Brasil e exterior.

A expectativa dos 
organizadores é de que 33 
mil visitas profissionais 
cheguem à Hair Brasil de 
caravana.

E o salão Elke Cabe
leireira de Lençóis Paulista 
organizou uma caravana no 
dia 29 de março, domingo, 
com saída prevista para 5h 
da manhã em frente ao es
tabelecimento, localizado 
na Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, Centro.

O cabeleireiro e um 
dos sócios do salão, Florival- 
do Parreira dos Santos, acre
dita que será uma oportuni
dade única para profissionais 
presenciarem as novidades

do mercado.
Com cresc im en to  

médio próximo a 10% ao 
ano nos últimos 18 anos, a 
indústria de beleza segue 
apresentando índices posi
tivos. “Na Hair Brasil, as 
indústrias encaminham em 
negócios a produção dos 
próximos quatro meses’’, 
afirma o gerente geral da 
Hair Brasil, Antônio de Car
valho Júnior.

Entre as novidades 
que dialogam com o cons
tante incremento do setor 
está a consolidação dos se
tores Estética Brasil, Nail 
Brasil e Make-up Brasil que 
se destacam pela aprovação 
dos visitantes e o consequen
te aumento no número de 
marcas.

Quanto às estreias de 
2015, estão os espaços “No
vos Negócios” e “Primeira 
Hair Brasil”.

O primeiro, com foco 
em novos investimentos, 
traz boas opções para os 
profissionais que visitarão 
o evento.

Já no “Primeira Hair 
Brasil” participam marcas 
em ascensão no mercado e 
que chegam para somar com 
mais produtos para o setor.

A parceria  com a 
ABIHPEC (A ssociação

Hair Brasil 2015 vai apresentar novidades 
de 950 marcas da indústria de beleza

%

Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos) pelo quarto 
ano consecutivo também 
continuará a impactar na 
geração de negócios tanto 
no mercado interno quanto 
na área de exportações.

Outro ponto de des
taque dentro da Hair Brasil 
é 0 Fórum de Beleza com 
mais de 100 eventos entre 
congressos, sem inários, 
palestras, encontros, shows 
técnicos e workshops que 
oferecem programas com
pletos de capacitação nos 
mais diversos segmentos de 
beleza, da prática do trabalho 
à gestão dos negócios.

A Hair Brasil recebe 
todos os anos profissionais

do exterior, em especial da 
América Latina, com desta
que para Argentina, Chile, 
Peru e Venezuela que veem 
no Brasil uma referência im
portante para o mercado de 
beleza e atualização.

Serviço

H air B rasil - 14* F eira  
In ternacional de Beleza, 
Cabelos e Estétíca 
Quando; de 28 a 31 de 
março, das lOh às 20h 
Onde: Expo Center Norte 
Rua José Bernardo Pinto, 
333 - Vila Guilherme - São 
Paulo
Informações da Caravana 
de Lençóis: (14) 3263-1518 
o u (14)997322985.

Coluna da 
Transparência

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

A Prefeitura torna pública a licitação que 
tem por objeto a aquisição de verduras e le
gum es, pelo período estim ado de seis m e
ses, conforme quantidades e especificações  
constantes no edital. A sessão de pregão está 
marcada para dia 6 de abril de 2015 às 14h.

Já o S AAE informa a realização do leilão público 
que tem por objeto a alienação de bens conside
rados inservíveis, da frota de veículos, conforme 
descrição do edital, cuja recuperação é antieconô
mica para o SAAE de Lençóis Paulista. A sessão 
de lances está marcada para às 9h do dia 9 de abril.

E a Câmara toma pública a licitação para con
tratação de empresa especializada na presta
ção de serviços de assistência técnica e manu
tenção preventiva e corretiva, com reposição 
de peças, nos equipamentos de informática. A 
sessão de pregão está marcada para hoje às 9h.

No caso da licitação para aquisição de concreto 
usinado, pelo período de doze meses, de acor
do com as necessidades do Município, sagrou- 
se campeã a empresa S M X SERVIÇOS DE 
CONCRETAGEM LTDA, que ofertou o valor 
global de R$ 47.100,00 e foi a única participante.

E a vencedora da licitação para aquisição de 175 
ventiladores, pelo período de um ano, de acordo 
com as necessidades do Município, foi a empre
sa TRON INDUSTRIAL E REFRIGERAÇÃO 
ELETRÔNICA LTDA, que ofertou o valor de R Si^  
13.429,25 para o lote 1 e R$3.214,50 para o lote 2 .

Conferência do Idoso apresenta diversas propostas
As Informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 

Diário Oficial do Estado, Portais Transparência da 
Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Eider Ibanhez

Na manhã da última 
sexta-feira, 20, Lençóis 
Paulista realizou a 1* Con
ferência Municipal da Pes
soa Idosa.

O evento ocorreu no 
Centro de Convivência da 
Melhor Idade e contou com 
a presença de autoridades, 
técnicos e usuários dos ser
viços prestados pela área 
social no município.

Cerca de 200 pesso
as participaram do encontro 
que teve início às 8h com 
uma apresentação especial do 
grupo de Lian Gong da me
lhor idade, coordenado pelo 
professor Marcos Venditti.

Quem também mar
cou presença na cerimônia

Inúmeras atividades de lazer são voltadas 
à pessoa idosa em Lençóis Paulista

de abertura foi a prefeita 
Bel Lorenzetti e o vice-pre- 
feito José Antônio Marise.

A diretora de Assis
tência e Promoção Social, 
Beth Athanásio, expressou 
sua satisfação na realização

da conferência. “Já partici
pamos de encontros regio
nais em outras cidades, mas 
essa é a primeira vez que 
fazemos uma conferência 
em Lençóis. Nosso objetivo 
é conferir e apresentar as

Ações contra a dengue educam crianças

Da redação

A Diretoria de Saúde 
intensificou o trabalho de 
combate à dengue com ações 
nas escolas, com estudantes 
de diversas faixas etárias.

O trabalho vem sendo 
realizado também na rede 
particular, a pedido da di
reção das unidades.

No início desta se
mana, supervisores e agen
tes comunitários de saúde 
estiveram na Emeif Eliza 
Pereira de Barros, nos dois 
períodos.

Eles levaram o projeto 
Agente Mirim, que trans
forma as crianças em mul- 
tiplicadoras, para alunos do 
quarto e quinto ano.

A ideia é que 06 estudan
tes leproduzam as informações 
para o restante da escola, para 
os pais, avós e a comunidade 
de uma forma geral.

Os pequenos puderam 
tirar todas as dúvidas sobre 
a transmissão da dengue e 
as características da doença.

De forma bem lúdica, 
os agentes comunitários de 
saúde do Jardim Ubirama 
falaram sobre a doença com
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Crianças aprendem de form a lúdica sobre 
os perigos do mosquito Aedes Aegypti

as crianças da Emei Áurea 
Damasceno Bemardes.

A ação trouxe até um 
teatro de bonecos, idealiza
do e encenado pela própria 
equipe. Os pequenos ainda 
participaram de uma ativida
de que consistia em recolher 
os criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti espalhados 
pela escola.

No dia 24 de março,

terça-feira, foi a vez da par
ticipação dos colaboradores 
da Facol em uma ação edu
cativa.

Dados da doença

Lençóis Paulista con
tabiliza até o momento 80 
casos de dengue, sendo 63 
autóctones e 17 importados, 
e 236 notificações da doença.

ações que são realizadas 
no município, pelo poder 
público e privado, para as 
pessoas da melhor idade. 
B uscam os ainda novas 
propostas para que sejam 
levadas à esfera estadual e 
federal, e que possam ser 
engrossadas resultando em 
novas leis em prol das pes
soas idosas”, explica.

Ela ressa lta  ainda 
que 0 trabalho na cidade 
vem crescendo a cada dia. 
“Hoje o público idoso tem 
aumentado bastante com

a longevidade. Estam os 
trabalhando para oferecer 
cada vez mais atividades 
de lazer para esse público, 
sempre de acordo com o or
çamento do município. Com 
os Jogos dos Idosos, novas 
idéias acabam surgindo pela 
troca intermunicipal que o 
campeonato proporciona 
aos participantes lençoen
ses”, afirma a diretora.

A prefeita Bel Lo
renzetti aproveitou o mo
mento para parabenizar a 
iniciativa. “O evento tem 
sua importância na medida 
em que provoca mudanças. 
Quando realizam os uma 
conferência para discutir a 
qualidade de vida e projetos 
para terceira idade, sempre 
é um enriquecimento, uma 
oportunidade de crescer e 
melhorar. Fico feliz porque 
nesse grupo podemos obter 
as maiores lições de vida e 
ficamos energizados para 
enfrentar as dificuldades 
diárias”.

O professor Marcos 
Venditti deixou seu recado

para todas as pessoas que 
fozem parte das atividade^ 
municipais que envolvem a 
terceira idade. “A prática de 
Lian Gong enriquece minha 
vida. Me sinto totalmente 
realizado profissionalmente 
trabalhando com a melhor 
idade. Eles são as fiores do 
meu jardim”, agradece.

Após as palestras 
que abordaram quatro ei& 
xos; gestão, financiamenw 
participação e sistema na
cional de direitos humanos, 
os participantes debateram 
propostas e ações dentro de 
cada eixo na conferência.

As propostas e suges
tões foram apresentadas a 
plenária por um relator no 
final das atividades.

O pastor Antônio Car
los Cabral, eleito na confe
rência, será o delegado do 
município na fase estadual.

O evento organizado 
pelo Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa teve o apoio 
da Diretoria de Assistência 
e Promoção Social e de em
presas lençoenses.

MBA em Marketing é novidade na FAAG

Da redação

A FAAG (Faculda
de de Agudos) acaba de 
incluir entre suas opções 
de MBA, o curso de Ma
rketing.

O conteúdo é foca
do no papel que as ações 
marketeiras têm dentro de 
uma empresa, ressaltando 
as particularidades de cada 
segmento e as técnicas de 
vendas.

O curso é direcio
nado aos profissionais das 
áreas gerenciais como ad
ministradores, economistas, 
contadores e engenheiros.

Porém, seu conteúdo 
também é oportuno para 
quem atua com comunica
d o  como jornalistas, publi
citários e relações públicas.

São 18 meses de aulas, 
divididos entre os módulos 
de metodologia científica, 
gestão de marketing em ven
das, CRM e marketing dire
to, planejamento estratégico 
para marketing em vendas, 
técnicas e negociação co
mercial, direito do consumi
dor, matemática financeira e 
formação de preço, gestão 
de pessoas para vendas, co
municação integrada para 
marketing e vendas, técnicas 
de vendas, E-commerce e 
monografia.

“Abre-se bastante o 
leque para profissionais de 
diferentes áreas, que têm li
gação com o setor comercial 
da organização. Assim, vá
rios instrumentos modernos 
de interpretação de mercado 
e comunicação serão apre
sentados no contexto geral

do curso”, destaca Cláudio 
Garbi, coordenador do pro
grama de pós-graduação
da FAAG.

A previsão é de que 
as aulas comecem no mês 
de maio, com encontros 
quinzenais, sempre aos sá
bados, das 8h às 17h.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
e-mail posgestao@faag. 
com.br, no site www.faag. 
com.br ou no telefone (14) 
3262-9400. A Faculdade 
fica na Avenida Vereador 
Delfino Têndolo, 1.200, em 
Agudos.

A FAAG também 
oferece MBAs em gestão 
financeira, de produção, 
am biental, de pessoas, 
empresarial, projetos e o 
recém-lançado gerencia
mento logístico.

http://www.faag


Amigos
vence Cidade
Tradicional campeonato de Lençóis Paulista sagrou campeão o time comandado pelos 
técnicos Reginaldo Martins e Abrão Ayub

Elder Ibanhez

Depois de uma série de 
jogos acirrados e momentos 
de pura emoção, chegou ao 
fim a tradicional Copa Re
gional de Futsal Cidade do 
Livro 2015.

Desta vez o destaque 
foi para a equipe Amigos do 
Futsal de Borebi, que levou o 
título do campeonato.

O técnico do Amigos 
do Futsal, Reginaldo Cesar 
Martins, explicou como sur
giu 0 grupo. “Acompanho os 
atletas há aproximadamente 
18 anos, mas estou no coman
do do ‘Amigos do Futsal’ há 
3 anos. O time foi iniciado 
após a troca na gestão da Pre
feitura Municipal de Borebi 
em 2012, na qual eu treinava 
os atletas de forma voluntá
ria. Com a mudança, tive que 
me ausentar dos treinos e os 
meninos não abriram mão do 
meu trabalho, surgindo então 
a ideia de criarmos a equipe”.

No comando do Ami
gos do Futsal, Reginaldo con
ta ainda com o trabalho do 
professor Abrão Ayub, tam
bém responsável pelo time. 
“A maioria dos atletas da

«uipe treina comigo desde a 
legoria de base e temos nos 
empenhado bastante para que 

eles melhorem a cada dia”, 
acrescenta Martins.

Por enquanto, os joga
dores do Amigos do F u t^  de 
Borebi participaram somen

te de duas edições da Copa 
Cidade do Livro. “Em 2013 
ficamos em terceiro lugar e 
este ano fomos os campeões”, 
revela o técnico.

Segundo Reginaldo, 
apesar da ausência de trei
nos desde 2012, o talento dos 
jogadores tem sido essencial. 
“Os atletas são entrosados por 
jogarem juntos desde a ida
de de 15 anos. Para reforçar, 
contratamos quatro atletas de 
Avaré que nos acompanham 
há vários anos. Acredito que a 
atuação do time foi excelente 
durante a Copa, pois termina
mos a competição invictos, 
resultado de muito empenho”.

Com foco nos próxi
mos campeonatos, o técni
co agradece aos torcedores 
e parceiros que apoiaram e 
incentivaram o grupo durante 
o torneio. “Nesta competição 
tivemos a ajuda dos próprios 
atletas, que colocaram o com
bustível do próprio bolso para 
comparecer aos jogos e, tam
bém, de alguns amigos como 
Júnior Bebidas Agudos, Dori
val do Óleo, Santec Humber
to, Andereon Pinheiro de Goes 
(Chiquinho), Antônio Carlos 
Vaca, Pedro Miguel e Aires 
Martins (Mocotó)”, ressalta.

“Gostaria de agrade
cer a todos pela torcida e por 
acreditarem na equipe, pois 
sabemos que as dificuldades 
existem, mas quando fazemos 
algo com amor, o resultado 
sempre é positivo”, finaliza 
Martins.

Definido primeiro semifinalista da Copa Lençóis

Elder Ibanhez

Domingo foi dia de 
grandes jogos da l( f  Copa 
Lençóis de Futebol Amador - 
Troféu Armando Orsi.

O estádio Archangelo 
Brega, o Bregão, contou com 
quatro times que disputaram 
as vagas para os semifinalis
tas do campeonato.

A partida entre Alfre
do Guedes e XV de Novem
bro terminou com o placar 
final de 4 a 2.

As equipes se enfren
tam novamente no dia 12

de abril no jogo de volta, 
pois, de acordo com a re
gra, a diferença do placar foi 
menor que os três gois para 
classificação direta.

Já o jogo entre Grêmio 
Cecap e Asa Branca terminou 
em goleada. Os jogadores do 
Grêmio Cecap fecharam o 
placar em 6 a 1 e se classifi

caram para semifinal.
Neste domingo, 29, 

acontecem as partidas entre 
Expressinho eNova Lençóis 
e Santa Luzia e São José.

Confira os horários dos jogos que acontecem neste
domingo, dia 29 de março, no Bregão:

EXPRESSINHO X NOVA LENÇÓIS B R E G Ã O - 8H

SÃO JOSE X SANTA LUZIA B R E G Ã O -1 OH

traz para Lençóis
Show cheio emoção

Cantor se apresenta na cidade no dia 14 de maio e promete surpreender 
0 público com um grande espetáculo musical

Elder Ibanhez

Dono de uma voz mar
cante e inconfundível, o jo
vem cantor sertanejo Lucas 
Lucco vem com tudo para 
sua apresentação em Lençóis 
Paulista.

Pela primeira vez na 
cidade, ele revela que está 
ansioso para cantar aos len- 
çoenses. “Será a primeira 
vez que terei o privilégio 
de festejar com os meus fls 
de Lençóis Paulista. Já ouvi 
falar muito da Facilpa e sei 
que é uma feira agropecuária 
grandiosa. Tive a honra de 
ser convidado para participar 
este ano”, diz.

Com uma agenda de 
shows lotada, o cantor na
tural de Patrocínio (MG) 
busca se aperfeiçoar a cada 
dia. “Sinto que devo me apri
morar cada vez mais para 
retribuir todo o carinho que 
recebo dos fas”.

Autor de composições 
de grande sucesso como 
Mozão” e “Destino”, o jo

vem revela que suas inspi
rações surgem de diversos 
momentos da vida, e que o 
amor da família e das fas con
tribui muito para que novas 
canções sejam escritas.

Recentemente, Lucas 
foi considerado um dos ho
mens mais bonitos do mundo 
em pesquisa realizada pelo 
site especializado Bitches 
House e, também, um dos 
melhores cantores do país 
através da indicação para o 
prêmio “Melhores do Ano

u

do programa Domingão do 
Faustão da Rede Globo.

Ele participou ainda do 
quadro “D ^ça dos Famosos” 
e acredita ter sido uma expe
riência única. “Tive a honra 
de participar do quadro. Tudo 
que aprendi levei para minha 
caneira, agora tenho molejo”.

Em 2014, o artista bri
lhou na famosa Festa do Peão 
de Barretos. “Graças a Deus, 
no ano passado, e ao longo de 
minha carreira, tive diversos 
momentos especiais. Estar

com os meus fas sempre é 
um momento especial, mas 
é claro que a Festa do Peão 
de Barretos foi um deles”, 
revela.

Apesar de não imagi
nar que um dia poderia se 
tomar um cantor de sucesso 
em tão pouco tempo, Lucas 
Lucco explica que sempre es
teve envolvido com a música, 
“Meu envolvimento com a 
música é desde sempre. Meu 
pai é radialista e passei minha 
infância visitando diversas

rádios e escudando inúmeros 
estilos musicas”.

Neste ano, Lucas ga
rante a realização de grandes 
espetáculos pelo país, com 
shows repletos de surpresas 
e muita música.

“Sou abençoado por 
Deus. Aproveito para agrade
cer toda minha equipe e aos 
meus fãs que fazem o meu 
sonho cada dia mais lindo. 
Quero convidar todos para 
festejar conosco na grandiosa 
Facilpa”, conclui o cantor.

S

Parceria viabiliza obtenção do DRT para artistas da região
Da redação

Em Bauru, artistas 
locais e regionais nas áre
as de teatro, dança, circo, 
entre outros, podem se 
cadastrar no site www. 
cursospauloneves.com . 
b r para sindicalizar-se e 
dar entrada ao pedido de 
obtenção do Registro Pro
fissional da Área, o DRT.

A intenção do Curso 
de Teatro Paulo Neves e da 
Casa de Cultura Celina Ne
ves é formalizar uma parceria 
com o Sindicato dos Artistas 
e Técnicos em Espetáculos 
de Diversões do Estado de 
São Paulo (Sated-SP) para 
viabilizar o atendimento do 
óigão na cidade.

Ter o atendimento no 
município propicia eco

nomia e comodidade, pois 
o deslocamento até a sede 
do Sated em São Paulo não 
será necessário.

Todos os profissionais 
do ramo, obrigatoriamente.

devem ter o registro profis
sional para atuarem na ativi
dade artística, caso contrário, 
estarão cometendo o crime 
de exercício ilegal de pro
fissão, previsto no artigo 47

da Lei das Contravenções 
Penais.

E o Sated-SP atua de 
maneira firme na aplicação 
da Lei 6.533/78, fiscalizando 
de maneira atuante para que

todos os profissionais da 
área sejam respeitados e 
valorizados.

Para Thiago Neves, 
coordenador do Curso de 
Teatro Paulo Neves e da 
Casa de Cultura Celina Ne
ves, é importante a atuação 
do sindicato em Bauru para 
reconhecimento profissio
nal e atuação da política 
sindical.

Serviço

O cadastro de inte
ressados em se filiar ao 
Sated e obter o DRT deve 
ser feito no site www.cur- 
sospauloneves.com.br.

Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (14) 3243-1150 
ou pelo e-mail cccelina 
neves@gmail.com.

http://www.cur-sospauloneves.com.br
http://www.cur-sospauloneves.com.br
mailto:neves@gmail.com
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o  PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO 
ADVOGADO EXTERNO 
(experiência área de 
vendas)
AGENTE SINDICAL (vaga 
feminina, c/experiência 
em depto. pessoal e CNH 
A/B)
ASSESSOR COMERCIAL 
(Possuir experiência na 
área de vendas e CNH 
A/B)
ATENDENTE DE PÓS-VEN- 
DAS/ASSISTENTE TÉCNI
CO (SAC) (exclusivo para 
pessoa com deficiência) 
AUXILIAR DE CHURRAS- 
QUEIRO (vaga mascu
lina, c/ experiência em 
cozinha)
AUXILIAR DE DEPARTA
MENTO DE PESSOAL (c/ 
experiência na área e cur
sando Ensino Superior) 
AUXILIAR TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 
BABÁ
BALCONISTA DE FARMÁ
CIA (vaga masculina, s/ 
experiência)
CHAPEIRO (em um trailer 
de lanches)
COLETOR DE AMOSTRAS 
DE SOLO (s/experiência, 
disponibilidade para 
viajar)
CONTROLADOR DE 
MANUTENÇÃO (vaga 
masculina e feminina, c/ 
experiência e algum cur
so na área de manuten
ção mecânica, hidráulica 
ou elétrica)
EMPREGADA DOMÉSTI
CA (c/ experiência) 
ENCARREGADO DE FRIOS 
(vaga masculina, c/ expe
riência na área) 
FAXINEIRA (vaga exclusiva 
para pessoa com deficiên
cia física, s/ experiência)

JARDINEIRO 
LAMINADOR EM FIBRA 
DE VIDRO
MECÂNICO DE MÁQUI
NAS AGRÍCOLAS 
MOTORISTA CARRETEIRO 
PERSO N ALTREAN - 
NING (fo rm ação  em 
Ed. F ísica com pleta - s/ 
exp eriência ) 
RECUPERADOR DE CRÉ
DITO (Maiores de 16 anos 
Turno da tarde, disponibi
lidade para trabalhar em 
Bauru - SP)
RECEPCINONISTA(vaga 
feminina, c/ experiência, 
CNH A/B)
RECEPCIONISTA (folguis- 
ta, vaga masculina) 
RECEPCIONISTA (vaga 
feminina, c/ experiência, 
trabalhar das 13h00 às 
22h30)
REPRESENTANTE CO
MERCIAL (possuir veículo 
próprio e disponibilidade 
para viajar)
SERVIÇOS GERAIS (vaga 
exclusiva para pessoa 
com deficiência física, c/ 
experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO DE REFRIGERA
ÇÃO
TÉCNICO EM ENFER- 
MAGM DO TRABALHO 
(c/ COREN ativo, s/ expe
riência)
TRABALHADOR RU
RAL - VAGA EXCLUSIVA 
PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA (c/ 
experiência em serviços 
braçais)
VENDEDOR EM DOMI
CILIO (s/ experiência - 
venda de Icegurt)
VIGIA (disponibilidade 
de residir na fazenda da 
empresa e CNH A/C)

Você já limpou a caixa d'água
da sua casa?

Limpeza da caixa d'água passo-a-passo

1. Feche o registro da água e esvazie a caixa d'água, 
abrindo as torneiras e dando descargas;

2. Quando a caixa estiver quase vazia, feche a 
saída e utilize a água que restou para a limpeza 
da caixa e para que a sujeira não desça pelo cano;

3. Esfregue as paredes e o fundo da caixa utilizan
do panos e escova macia ou esponja. Nunca use 
sabão, detergente ou outros produtos;

4. Retire a água suja que restou da limpeza, usando 
balde e panos, deixando a caixa totalmente limpa;

5. A limpeza do local deverá seguir os seguintes 
procedimentos: Dilua 2 xícaras de chá (400 m!) de 
água sanitária (2,0% ou 2,5%) em 20 litros de água;

6. Aguarde por duas horas para desinfecção do 
reservatório;

7. Esvazie o restante da caixa. Esta água servirá 
para limpeza e desinfecção das tubulações;

8. Tampe a caixa d'água para que não entrem 
pequenos animais, ratos ou insetos;

9. Anote a data da limpeza do lado de fora da caixa;

10. Finalmente abra a entrada de água.

Ministério 
da Saúde

m arcos.vendltti@ yahoo.com .br

Rua C e l loaqu 11 G a b rie l 6 4 : - entt-. Lei P-:.USl5< SP

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FM USP em  Sexualidade 

Hum ana e especia lização  em  Pânico e Depressão

Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de País

C o nvên io s: G rupo  LW ART /  Fu n e rá ria  Pânico /  
Fu n erá ria  São Francisco  /  A sso ciação  dos Serv id o res Púb licos

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

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

VENDE-SE

U M  f A l S  D E  T O D O S  
G O V E R N O  F E D E R A L

Terreno no Jardim Grajaú, 

250 metros 

plaino (parte baixa)

R$ 62 mil + 37x de R$ 315,00

Tel: (14) 98227-4510

Vogos válidos de acordo com o prazo determinado pelo empregador 
Para cadastramenio no sistema através do PAT. basta comparecer portando- 
RG. CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Informações: (14) 3263-2300 • Ramal 2 ou no PAT:
Rua Cel Joaquim Gabnel. 11 - Centro

CARROS/MOTOS

CeJta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme - FS veícu- 
los-fone(l4) 3264-3033

Vectragls94-R$3.000.00 
De entrada +  48 parce
las fixas de R$ 360,00 
ccxn tranferõncia grátis 
(14)3264-1613

Financiamento de moto 
honda Okm com entra
da com a menor parcela 
do mercado. "Grátis 02 
capacetes” Pagan motos 
Fone: (14) 3264-4345 / 
(14) 99712-1515

Bandeirante cab. Du
pla - 1990 - diesel azul 
(14)3264-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
Eliana Atende à domi
cilio Contato pelo f  
fone; (14) 99887-72/z

Serviço dc limpeza para 
locais comerciais. Tele
fone: (14) 99677-6859

Procura-se emprego

Posto de Atendimento ao Trabalhador

Promovendo o encontro perfeito entre a sua 
empresa e o profissional que vocé procura!

Cadastre sua empresa no PATetenha acesso 
a inúmeras vantagens:

*  Cadastrogratuitoeilimitadode vagas;

iifhBxposiçàoe divulgação gratuitasde sua vaga nas diversas midtas.]

*  Maior banco de currículos da cidade;

*  Profissionais de todos os perfis;

Triagem automática dos candidatos mais compatíveis com a sua vaga;

*■ Confídenciaiidadedasinfomiaçôes:

Bspaço com toda mfraesbvtura necesséna para a realização 
de processos seletivos, reuniôese treinamentos.

Sou formado em Administração 

de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 

auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 

atendente, etc.

Tratar com Marcelo

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lertçóís 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 Paulista, com 13,05 rr>etros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área lícenaada para construção de

659,71 m 2-RS 185 mil

Rua Alfredo Simíoni, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terrerv) com 246/40 m2 e área em construção de 92,56 m2 

Valor no estado de R$ 195 mil e \^k>r com obra acabada de R$ 245 mil

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

Courier 1.3 1998 G pra
ta básico - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Façe como as diversas empresasconveniadas ao PAT.

Comece agora a anunciar vagas de emprego, otimize seu 
processo de recrutamento e seleção e encontre o 

profissional ideal para a sua vagai

Mais Informações. 
(14)3263-2300-Ram al2  

patíencois&lencoispauhsta.sp. gov. br 
RuaCoroneUoaquímGabnei, I J  ~Centro• LençóisPauhsta

U N Ç Ò U  PAUUfTA M
r c  CENTRO DO D— C mpreendedoI I

Apresentação do Partido NOVO

Campinas - SP
Quarta, 25 de marco, 20h - 22h

NouMh Hote!
Av. Juliü d ê  MeFiQi.ila 11b. Cam buí

Saiba mais e inscreva-se!

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

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

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

Xsara pteasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$
8.000. 00 + 48X R$
839.00 - FS veiculos 
fone (14) 3264-3033

Gol I.O G5 2013 pra
ta entrada -f 48x R$
590.00 • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

$-10 colina prata 2008 

flex completa (14) 
3264-3644 shop cars 
veículos

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

Compro moto honda 
usada "semi nova” ou 
troco por moto hon
da okm, Pagan motos 

fone: (14) 3264-4345

Uno mille way 2008 
branco entr. R$
3.000. 00 + 48X R$
499.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

r
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em Jesus Ressuscitado
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ENTRETENIMENTO
Olha isso!

Fonte: Uol

\

Black Sabbath fará shovv dc despedida
em novembro no Japão

ícone do som pesado, o Black Sabbath já tem data para acabar • ao 
menos até a próxima reunião. O show de despedida do grupo inglês, 
considerado por muitos o invetor do heavy metal, foi anunciado para o 

dia 22 de novembro, em Tóquio, no Japão. A apresentação fará parte 
 ̂ do festival itinerante "Ozzfest", organizado por Sharon Osbourne,

mulher de Ozzy, que publicou neste domingo (22) um vídeo 
\  com a notícia. Na mesma noite, a americana banda Korn 

também se apresenta. Segundo o site "Consequence of 
Sound", 0 baterista original da banda, BilI Ward, foi convidado 

,  ‘  para a despedida, mas não deve ser apresentar devido à disputa
financeira que trava com os outros integrantes.

X-lMen: Apocalipse - Jennifer Lawrence diz 
que filme será o seu último da franquia
Je n n ife r  La w re n ce  re ve lo u  em  e n tre v is ta  à M TV que 
X-M en: A p o ca lip se  se rá  o seu  ú ltim o  film e  com o a p e r
sonagem  M ís t ic a . Na ve rd a d e , é o m eu ú ltim o  (f ilm e ], 
s im ", d isse  a a tr iz . O film e  te rá  ro te iro  de S im on Kin- 
berg e B ryan  S in g er (de D ias de Um Fu tu ro  E sq u e c id o ), 
Dan H a rris  e M ich a e l D o u g h erty  (d u p la  de X-M en 2 e 
Su p erm an : O R e to rn o ). O film e  tam b ém  va i in tro d u z ir 
Channtng Tatum  com o G a m b it. S in g er vo lta  com o d i
re to r. X-M en - A p o ca lip se  cheg ará  aos c in e m as em  27 
de m aio de 2 0 1 6 .

\

i  •
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Separados, Gregório e Clarice aparecem 
juntos em "Desculpe o Transtorno"

Quem for aos cinemas assistir a "Cinderela" poderá ver as primeiras 
cenas de "Desculpe o Transtorno", comédia em que o ex-casal 
Gregório Duvivier e Clarice Falcão (Porta dos Fundos) aparecem 
juntos. O filme começou a ser rodado em setembro, antes da 
separação dos dois, em novembro. No filme dirigido por Tomas 
Portella, Duvivier é Eduardo, um paulista certinho e metódico, que 
sofre de dupla personalidade e às vezes se transforma em Duca, 
um carioca desencanado. O transtorno começa a causar proble
mas quando Duca se envolve com outra mulher (Clarice Falcão) 
e coloca em risco o relacionamento de Eduardo com sua noiva 
(Dani Calabresa). O longa tem estreia prevista para 30 de julho.

Reflexão da Semana
"No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, 

e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se..."

•11 (/)
; (0

OJ
N
3

• 5
k

íü

1

i

>

(ü
Q.

■ ■

http://rochocuco.com.br/ 8 

HORIZONTAIS

I .  Propriedades de urrta pessoa. (4)
4. Procissão em que fié is rezam em voz alta. (plu
ral) (8)
8 .  ___biliar - Órgão situado sob o fígado. (8)
9. Parte mais visível e colorida do olho. (4)
10. Que ocorre no m om ento. (S)
I I .  Dispositivo que converte energia m ecânica 
em energia elétrica, (plural) (7)
13. Ó f^ o em Inglês. (6)
15. Lugar onde costumamos passar desodorante, 
(plural) (6)
18. Enorme massa de gelo flutuante. (7)
20. Base do pescoço em alguns animais, (plural) (5)
23. Nome comum dado às espécies de mamíferos 
roedores caviídeos. (4)
24. Ter saudade. (8)
25. Do inglês "FarW est". (8)
26. Coisa difícil, (figurativo) (4)

VERTICAIS

2. "Evento" em  inglês. (5)
3. Comida favorita do Popeye, em inglês. (7)
4. A ____ e a espada. (4)
5. Cansar, entediar. (8)
6 . Parte de um projétil de guerra que carrega 
os explosivos. (5)
7. Em presa que publica obras literárias. (7) 
10. Pro fessor/educador de crianças Ilustres 
ou ricas. (3)
12. Custoso, dispendioso, (fem inino, plural) (8) 
14. Ele fez a ____ de créditos no celular. (7)
16. Absurdo, sem sentido. (7)
17. Pessoas com saúde. (3)
19. " O ____ Retum bante", série  de TV. (5)
21. Form a de ovo. (p lural) (5)
22. Pronom e dem onstrativo . (4)

Ramal ho TIRINHA DA SEMANA estranhanoltc.blofspot.com

V) C$5A SUA pome ACA8A 
NUNCA. NJCO?

AffO. SÓ (SUANPO 
O SONO...

;>

QUANPO O SONO O OUC? 
8INMO? M6 OUVINPO?

BINHO?

Horoscopo da Semana
de 27/03 a 03/04

Áries
de 21/03 a 20/04

Semana que estimula o senso de 
responsabilidade e de maturidade, 
ao lidar com questões emocionais e 
familiares. A Lua crescente pode tra
zer desafios em relação aos próprios 
interesses e aos de familiares.

^ Leão
22/07 a 22/08

Nesta semana o Sol fará contato 
com Saturno, pedindo atitudes 
mais maduras, conscientes e 
responsáveis aos leoninos. Na 
vida afetiva e em relação à espi
ritualidade e aos ideais e conhe
cimentos é que estas atitudes 
são ainda mais importantes.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Reinvençâo do modo como você 
vivência o amor e expressa a 
criatividade e a vocação, sagi- 
tariano. Seja paciente e per
severante. O que planta agora 
colherá ao longo dos próximos 
anos. Momento muito impor
tante.

Touro
de 21/04 a 20/05

Cuidado com a indolência e o 
apego, que podem levar a vida 
a forçar mudanças em você. 
Por outro lado, o momento é 
favorável para refletir, observar, 
contemplar. Para posteriormen
te dar passos mais decididos. 
Agora é época de balanço.

Virgem
de 23/08 a 22/09

0  momento é de intensas trans
formações, derivadas de um 
conhecimento mais profundo 
de sua verdadeira natureza. Esta 
é a hora de eliminar o que não 
serve mais ao seu propósito 
evolutivo. Interiormente você 
sabe tudo o que precisa saber.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Esta semana o seu planeta re
gente, Saturno, fará contato com 
0 Sol, indicando um momento 
de amadurecimento e de impor
tantes demandas emocionais 
e familiares. Forte energia de 
autonomia e de independência.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Uma semana importante para as fi
nanças e para os assuntos familiares 
e emocionais. Aja com nraturidade, 
privilegiando objetivos futuros a ati
tudes imediatistas.

Libra
de 23/09 a 22/10

Uma semana importante aos 
relacionamentos e parcerias, 
onde há uma nova configuração 
acontecendo. É fundamental ter 
uma nova atitude em relação 
às pessoas, que envolva um 
equilíbrio maior entre as suas 
demandas individuais e o que 
as relações pedem.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Momento positivo para desen
volver novos interesses, com 
uma marca pioneira, para se 
movimentar e mobilizar mais, 
agindo com flexibilidade e tam
bém com maturidade.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Ousadia, aliada à responsabili
dade, é 0 que os astros sugerem 
aos cancerianos nesta semana. 
O momento é oportuno para 
agir com mais coragem no âm
bito profissional. Pode retomar 
um projeto anterior, dando a ele 
uma nova mupagem.

^  Escorpião 
^ í^ d e  23/10 a 21/11

Momento poderoso para novos 
objetivos e atitudes em relação 
ao trabalho. E também na saúde 
e na qualidade da vida. Reco
nheça que 0 corpo é o templo 
da alma. Honre-o com atitudes 
positivas. Reveja seus hábitos.

Peixes
20/02 a 20/03

Semana que estimula a expressão 
de suas habilidades e potenciais, 
de um modo inovador. Questões 
financeiras ç vinculadas a valores 
e prioridades pessoais estão en
fatizadas. Boas negociações no 
trabalho.

fo n te  h ttp ./ / h c w e ú ^ y 1 ol.com.bf/

Se voce gosta de musica eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello
Caça Palavras

s A N E c E M H V V 0 R E N F FEUDALISMO
ROBESPIERRE

p S U K z 1 0 B M 0 L 0 C H P TURCOS

E T V V R E F 0 R M A B X Q G PÓLIS
COLOMBO

S A A R T A P 0 E L C E H E Y FORDISMO
CHE

T L V P L E B E U S N S V P 1 s e c e s s A o

E 1 s J M P U P J R A P K 1 Z CLEOPATRA
OTAN

M N U A Q P Ò J P 0 T 1 C H F STALIN
ASTECA5

F E u D A L 1 S M 0 0 E A D 0 PESTE

S 0 M S I D A M 0 N H R T N R NERO
SUSERANO

A X R S Q P M D 0 C V R 1 A D REFORMA
PLEBEUS

C Q 0 F A S C 1 M 0 F E R G 1 APARTHEID

E C R U Z A D A S T U R C 0 S MECENAS
FASCIMO

T K A A P A R T H E 1 D S A M ESCRITA
GANDHI

S S u S E R A N 0 U T 0 E 1 0 CRUZADAS

A s E c E S S Ã 0 C J H 0 F Q NOMADISMO

Dias 1,2 e 3 de Maio, Vamos Comemorar

anos
do Qube Agua Nova, com muitas 

atrações, torneios e atividades
AGUARDEM
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Nesta edição, deixam os um  parabéns especial para a 
pequena M anuela que faz 1 an inho hoje, dia 27 de m arço.

E após a Conferência M unicipal da Pessoa Idosa  
de Lençóis Pau lista, o Estilo  Lençóis destaca os m elhores  
m om entos do encontro  que reuniu  d iversas autoridades  
da cidade.

A  prefeita Bel Lorenzetti, o vice-prefeito  José A ntô
nio M arise  e a d iretora de A ssistência  e Prom oção Social 
Deth A thanásio , m arcaram  presença na prim eira confe
rência em  prol das p esso as que v ivem  a m elhor idade.

U m a apresentação  dos alunos de Lion Gong da ter
ceira idade, sob orientação  do professor M arcos Venditti, 
abrilhantou ainda m ais o evento .

E ev id en ciam o s tam bém  o alm oço  b eneficente  da 
A ssociação  B au ru en se  de A poio e A ssistência  ao Renal 
Crônico (A brec).

M uitos co laboradores com pareceram  na Iniciativa  
que d estinou  toda a verba arrecad ad a em  prol d os pa
cien tes q ue sofrem  com  prob lem as renais.

Um a bela m aneira de dem onstrar am or ao próximo  
e a ju d ar na co nstrução  de um  m undo m elhor.
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Carlos H enrique M arques 23.03

Eu leio o Notícias de Lençóis"
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