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Serviço de telefonia deixa a desejar
Lençoenses apontam que empresas de telecomunicações nõo conseguem disponibilizar serviços de qualidade em alguns bairros do cidade

Foto lluêt*j;->o

Não é novidade para nin
guém que ler um celular ou 
um serviço de internet ban
da larga pode ser um motivo 
de transtorno iminente. So
mente no ano passado, mais 
de I milhão de reclamações 
sobre problemas que envol
vem a telefonia móvel do 
país foram registradas pela 
Agência Nacional de Tele
comunicações (Anatel). As 
reclamações para telefonia 
fixa e TV por assinatura 
também somam uma grande 
quantidade de clientes insa
tisfeitos. Página 4

Rafael Somera
participa do 
Papo no Jornal

O Papo no Jornal desta 
edição conversou com um 
empreendedor da região que 
tem realizado diversos en
contros comerciais. Idealiza- 
dor da Solutudo, empresa que 
ajuda pessoas na busca por 
informações em diversos ca
nais de atendimento, Rafael 
Regis Somera conta como foi 
o início de tudo. Página 3 Anatêl é a agência reguladora que recebe reclamações contras as empresas que prestam serviço de telefonia; insatisfação só aumenta

Voto consciente
contribui para 
um país melhor

Greves, manifestações e 
a total indignação do povo 
brasileiro. Realidades que 
não alteram o atual estado 
em que se encontra o Brasil. 
O voto é somente a primeira 
etapa da participação políti
ca dos cidadãos, entretanto, 
é uma etapa fundamental. 
Trata-se da escolha do gru
po de pessoas que farão a 
gestão política. Página 5
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Salete Cortez 
fala sobre a 
relação de 

pais e filhos
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Com o projeto, alunos de diversas escolas do município
aprendem princípios éticos e morais
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Pink Elephant recebe Erico Agnello
No Último sábado. 7, o produtor musical Erico Agnello se apresentou na Pink Elephant 
de Bauru. A balada contou também com Silvinho. considerado um dos melhores DJs de 
Black Musíc do Brasil. Sofisticada, a Pink Elephant é uma renomada grife internacional de 
Club noturno. Oiretamente de Nova York, a franquia traz luxo e entretenimento ao público 
sempre com a participação dos melhores DJs nacionais e internacionais. Em entrevista ao 
Noticias de Lençóis, Erico falou sobre sua apresentação na casa e seus planos no mundo 
da música. Página 5

Projeto Querer
trabalha para auxiliar 
na edueaçào eseolar

Quando um projeto so
cial busca melhorar setores 
que envolvem a educação 
de crianças e adolescentes, 
novas perspectivas surgem 
para o fiituro do país. Na 
escola, jovens se preparam 
para enfrentar o mercado 
de trabalho que é bastante 
ac irrado . Já em casa, o 
papel dos pais é de extre

ma im portância para que 
a formação ética e moral 
resulte em bons frutos. O 
Notícias de Lençóis con
versou com a idealizadora 
e coordenadora do projeto 
“Bem Q uerer”, Fernanda 
dos Santos Luiz, 42, e bus
cou entender melhor quais 
são as ações realizadas pelo 
grupo. Página 3

Penéiope lençoense atrai fãs
nas redes sociais

Página 5

\R Fo(o Simon* RodnguM

Dicesar revela os segredos
da maquiagem
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OPINIÃO
Artigo

Salete Cortez

Quem educa os filhos?

A  maioria de nós, pais, 
leva a parentalidade 
a sério, mas na atu

alidade, a falta de tempo 
constitui um problema para 
a convivência familiar.

O que nos parecia tão 
simples torna-se ainda mui
to mais complexo devido ao 
grande número de afazeres.

Não é preciso ser um es
pecialista para afirmar que 
a relação entre pais e filhos 
hoje não é mais a mesma de 
antigamente.

E não foi só isso que 
mudou: o mundo já não é 
mais o mesmo. Valores e 
conceitos que até então 
eram considerados sólidos 
e intransponíveis, hoje são 
relativos e sujeitos à visão 
de mundo e aos fatos de 
cada um.

E é nesse contexto que 
as crianças e adolescentes 
estão crescendo.

Falta tempo para com
partilhar histórias, desco
bertas, sentimentos, dúvi
das e medos ao longo do 
crescimento dos filhos e, 
aqueles breves encontros 
muitas vezes são marcados 
por cobranças e frustra
ções.

Mesmo que atualmente 
os jovenzinhos pareçam 
muito sábios, você se sur- 
preenderia com o tipo de 
dúvida que eles carregam.

Continua sendo muito 
importante a fórmula que 
inclui a dedicação dos pais

Salete Cortez 
é psicóloga clínica

no sentido de ensinar sobre 
as coisas da vida e de dar 
exemplos, é claro.

C o isa s  s im p le s , ta is  
como saber sobre as amiza
des, o conteúdo dos jogos, 
comparecer nas apresen
tações, acom panhar seu 
desempenho e auxiliar nas 
dificuldades de aprendiza
gem na escola.

Outro dia uma mãe quei- 
xava-se que seu filho vinha 
aprendendo na escola tudo 
o que ela não queria.

Disse que ele aprendeu 
falar palavrões, agir com 
certa rebeldia, a desobede
cer suas ordens e a não se 
importar com os estudos.

Tudo isso alegou ser con
sequência das más compa
nhias e da falta de controle 
dos professores sobre os 
alunos.

Já as opiniões de direto
res e professores apontam 
para questões diferentes.

A rgum entam  que os 
pais não estão mais edu
cando os filhos devido ao 
pouco tem po que ficam  
em casa.

Salientam que não têm 
conhecim ento  sobre os 
tip o s de jo go s e film es 
que os mesmos assistem e 
que não explicam sobre os 
valores da vida, tais como 
respeito e consideração, 
cedendo a todos os desejos 
de consumo e inclusive aos 
maus hábitos alimentares.

Afinal, quem está com 
a razão? É a escola que 
dá chances para os alunos 
aprenderem o que não de
veríam ou os pais que não 
educam seus filhos?

Talvez o maior prejuízo 
da m odernidade aponte 
para uma questão ed u
cacio n al m ais am pla, e 
assim pode ser resumida: 
logram os o d e se n v o lv i
mento sofisticado da ciên
cia e tecnologia sem uma 
correspondente evolução 
psíquica, ética e espiritual.

Q uando uma crian ça  
faz algo que não deveria 
fazer, a questão pode não 
estar diretam ente ligada 
à escola ou à família, mas 
ambas as instituições tem 
a responsabilidade de in
sistir na educação e nas 
boas lições, cada uma à sua 
maneira.

COM ESSA GREVE DE 
CAMINHONEIROS EU É QUE

NÃO POSSO PARAR!... rs

Editorial
Certamente você já ligou 

para algum Serviço de Aten
dimento ao Cliente com o 
intuito de reclamar do sinal 
da internet ou celular.

Já faz parte da rotína dos 
brasileiros pagar por um 
serviço que não é tão bom 
e eficiente quanto parece.

Em Lençóis Paulista, as 
principais empresas de te
lefonia também continuam 
“patinando” ao oferecer 
serviços diversos.

Em alguns bairros, mora
dores reclamam da falta de 
sinal de certas operadoras e 
do descaso para que os pro
blemas sejam solucionados.

Somente no ano passa

do, mais de I milhões de 
reclamações foram regis
tradas pela Agência Nacio
nal de Telecomunicações 
(Anatel).

O fato só comprava que 
ainda há muito que fazer 
para o país ter um eficaz 
serviço de telefonia.

Ainda nesta edição, fa
lamos sobre um projeto 
que tem feito a diferença 
na cidade.

São voluntários que se 
doam por inteiro para con
tribuir de maneira assertiva 
na educação de crianças e 
adolescentes.

O projeto “Bem Que
rer” vem oara mostrar aos

cidadãos que todos podem 
fazer o bem, independente 
de classe, cor ou religião.

A coordenadora da ini
ciativa conversou com o 
Notícias de Lençóis e con
tou como 0 trabalho é orga
nizado no município.

Confira também: Rafael 
Regis Som era participa 
do Papo no Jornal; Erico 
Agnello faz apresentação 
na Pink Elephant; Técni
ca aponta importância do 
voto consciente; Penélope 
lençoense conquista f ls  
nas redes sociais; Dicesar 
fala sobre tendências de 
maquiagem e muito mais. 
Boa leitura!

Colunista da Semana
Empresa no vermelho. “E agora, José?”

Bruno Caetano é 
diretor superintendente 

do Sebrae-SP

Sua empresa está no 
verm elho. "E agora, 
José?", diria o poeta. 

Tomando a liberdade de 
parafrasear Carlos Drum- 
mond de Andrade, a festa 
(do consumo) acabou, o 
desem prego aum entou, 
0 povo (cliente) sumiu, a 
economia esfriou.

"E agora, José?". Como 
o mundo dos negócios é 
muito mais duro do que 
qualquer poema e a rima 
que você mais escuta ulti
mamente junta recessão 
com preocupação, a hora 
é de buscar soluções para 
tirar suas finanças do ato- 
leiro.

Em época de crise, qual
quer luz no fim do túnel é 
válida para remover a pedra 
do meio do caminho.

Não existe receita pron
ta que resolva todos os 
problemas. Cada em pre
endimento tem suas parti
cularidades e só uma boa 
análise pode detectar a 
melhor saída. No entanto, 
sugiro algumas ações capa
zes de ajudar.

A primeira providência

é ter organização. A velha 
recomendação de separar 
as contas da empresa das 
pessoais é a base de tudo.

Se o dinheiro sai da cai
xa registradora direto para 
pagar as compras do super
mercado da família, acenda 
o sinal vermelho.

Empresário tem pró-la- 
bore, ou seja, uma espécie 
de salário fixo e não pode 
avançar nas receitas do 
negócio ao seu bel prazer.

Cada vez que você usa 
recursos da empresa para 
arcar com contas particu
lares ou assina um cheque 
pessoal para quitar com
promisso com fornecedo
res, alimenta uma confusão 
que impede saber a real 
situação do negócio.

Sem falar que se nego
ciar com o banco como pes
soa física e não como jurídi
ca as taxas serão maiores.

Mantenha tudo sob con
trole. Faça planilhas com os 
números do negócio.

Liste fluxo de caixa, re
ceitas, despesas, estoques, 
etc. Assim é possível prever 
custos e gastos e saber 
como serão os meses se
guintes.

Faça um levantamento 
de todas as obrigações.

agrupe-as conforme a na
tureza de cada uma (ban
cárias, trabalhistas, tribu
tárias, entre outras).

Veja quais têm prioridade 
para evitar a paralisação das 
atividades e quais podem ser 
renegociadas ou trocadas 
por outras mais baratas.

Some os valores a serem 
quitados mensalmente para 
saber se a entrada de capital 
faz frente à saída.

Se faltar dinheiro, con
verse com os credores para 
ajustar os pagamentos a sua 
capacidade.

Acabe com desperdícios. 
Descubra se há equipamen
tos mal utilizados, pacotes 
de serviços inadequados 
contratados e ajuste-os. 
Adote uma política de eco
nomia de energia, telefone, 
água e materiais.

Repense o local onde a 
empresa está. Mudar para 
um com aluguel mais baixo 
pode ser interessante, ou, 
se for o caso, partir para 
espaços compartilhados, o 
chamado co-working.

Essas são algumas idéias. 
O assunto não se encerra 
aqui. Mas pelo menos você 
tem um norte e saberá 
como tirar as pedras do 
meio do caminho.
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Brasil em FOCO FonteI Agência Brasi|

Plano de Eliminação

O Ministério da Saúde lan
çou nesta semana o Plano 
de Eliminação da Malária 
do Brasil. O documento 
fornece orientações para os 
municípios e define estra

tégias para o diagnóstico, 
tratamento e controle da 
doença. A medida faz parte 
dos Objetivos de Desenvol
vimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações

Unidas (ONU), que têm 
como meta a redução de 
pelo menos 90% dos casos 
até 2030 e da eliminação 
da malária em pelo menos 
35 países.

13° salárío deverá injetar R$ 173 bi na economia, diz Dieese

O pagamento do décimo ter
ceiro salário deve injetar na 
economia brasileira cerca de 
RS 173 bilhões até dezembro 
de 2015, segundo estimativâ 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-

cioeconômicos (Dieese). Em 
2014, foram R$ 158 bilhões. 
O valor representa 2,9% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 
De acordo com 0 Dieese, ̂ TTO- 
ximadamente 84,4 milhões 
de brasileiros devem receber

0 décimo terceiro salário este 
ano, 0 que irá significar renda 
extra de R$ 1.924. O número 
de trabalhadores que irão rece
ber o benefício é 03% inferior 
ao de 2014, por redução no 
estoque de vagas formais.

Senado aprova ílm da cobrança de roaming em ligações de celular

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura do Senado 
aprovou anteontem projeto 
que extingue a cobrança 
de roaming em ligações 
de celular. O valor, pago 
pelo consumidor quando 
ele está fora da área para 
a qual o aparelho foi habi

litado, também é chamado 
de tarifa de deslocamento. 
O relator da proposta, 
senador Walter Pinheiro 
(PT-BA), defendeu a ini
ciativa como uma forma 
de baratear as tarifas tele
fônicas. “Aqui no Brasil, 
0 minuto do celular é um

dos mais caros do mun
do, principalmente para 
a camada da população 
que mais utiliza o celular. 
Para baratear as ligações 
estamos vencendo, por 
etapas, com a aprovação de 
medidas como a proposta 
aprovada”, afirmou.

Eslovênia põe arame farpado na fronteira com a Croácia
A Eslovênia começou a co
locar nesta semana arame 
farpado na fronteira com a 
Croácia, um dia depois de o 
primeiro-ministro ter anun
ciado a intenção de implantar

“barreiras técnicas” para con
trolar a chegada de migrantes. 
O chefe do governo, Miro 
Cerar, explicou que a medida 
foi tomada diante da perspec
tiva de chegada de 30 mil

pessoas nos próximos dias e 
visa a “dirigir os migrantes 
para os postos fronteiriços”. 
Ele assegurou, no entanto, 
que as fronteiras eslovenas 
vão se manter abertas.

Brasil precisa continuar trilhando caminho da democracia, diz Díli
Ao participar no inicio da 
semana da cerimônia de 
entrega da Ordem do Mérito 
Cultural a diversas perso
nalidades e instituições, no 
Palácio do Planalto, a presi

denta Dilma Rousseff disse 
ao discursar que o pais passa 
por um momento “especial”. 
“Nós, brasileiras e brasilei
ros, vivemos sem dúvida um 
momento especial. Estamos

diante da tarefa de continu
ar trilhando o caminho da 
democracia, da tolerância, 
do respeito às diferenças, da 
convivência democrática e 
solidária”, afirmou.
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resgata valores
princípios
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' '  Grupo de voluntários de Lençóis Paulista auxilia na educação de 
crianças e adolescentes através de palestras e dinâmicas

Foto Arquivo Poosoal

Voluntários atuam em diversas escolas e entidades da cidade contra a violência

Eider Ibanhez

Quando um projeto so
cial busca melhorar setores 
que envolvem a educação 
de crianças e adolescentes, 
novas perspectivas surgem 
para o futuro do país.

Na esco la . Jovens se 
preparam para enfrentar o 
mercado de trabalho que é 
bastante acurado.

Já em casa, o papel dos 
pais é de extrema impor
tância para que a formação 
ética e moral resulte em bons 
frutos.

O Noticias de Lençóis 
conversou com a idealizado- 
ra e coordenadora do projeto 
“Bem Q uerer", Fernanda 
dos Santos Luiz, 42, e bus
cou entender melhor quais 
são as ações realizadas pelo 
grupo. “O que me levou a 
idealizar o projeto foi pre
senciar a violência dentro 
das escolas e desvalorização 
do ser humano. Queremos 
resgatar valores e princípios 
éticos e morais, e também 
aproximar o ser humano de 
Deus".

Organizado no ano de 
2008, o projeto possui atu
almente cerca de 15 volun
tários que atuam em diversas 
escolas e entidades do muni

açào do Fórum de Combate 
às Drogas", conta a coorde
nadora.

Apesar do projeto já  ter 
sido convidado para reali
zar ações em cidades como 
Agudos e Alfredo Guedes, 
ele ainda mantém o foco em 
Lençóis Paulista. “Primeiro 
queremos atingir nosso prin
cipal objetivo de trabalhar 
com todas as escolas da 
nossa cidade. Precisamos 
ainda aumentar o número de 
voluntários. Por isso, convi
damos todos que queiram se 
engajar nesse projeto que fa
çam parte das nossas ações", 
afirma Fernanda.

cípio. “Neste ano, entramos 
em sete escolas municipais, 
na Legião Mirim Feminina, 
e participamos da caminha
da contra as drogas e de uma

Nova visão

Fernanda dos Santos ga
rante que com o projeto, 
é possível orientar alunos 
de todas as idades sobre 
a importância do autoco- 
nhecimento e do amor ao 
próximo. "Trata-se de uma 
oportunidade para que eles 
olhem dentro de si e fa
çam ao próximo aquilo que 
gostaria de receber. Assim, 
acreditamos que eles sempre 
farão o bem. As dinâmicas 
aplicadas em sala de aula 
auxiliam  na m elhora do 
comportamento das crianças 
e jovens envolvidos".

“No m ês de ou tubro , 
além de todo o trabalho que 
realizamos para o resgate de 
valores, também orientamos

jovens na preparação para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem)", ressalta a 
coordenadora.

Ela aproveitou para apon
tar as dificuldades que os vo
luntários encontram no meio 
do caminho. "Infelizmente 
temos vivido uma inversão 
de \ alores que muitas \ezes 
dificulta o nosso trabalho. 
Percebemos que os filhos 
têm dominado seus pais, e os 
pais não têm desenvolvido o 
papel como principais edu
cadores, deixando para as 
escolas ou igrejas essa res
ponsabilidade. As barreiras 
estão nas redes sociais, na 
falta de diálogo, orientação e 
monitoramento dos pais, na 
necessidade de afeto, cari
nho e atenção, entre outros", 
explica.

"O Bem Q uerer é um 
serviço voluntário de acon
selhamento que interage jun
tamente com a coordenação 
e direção das escolas. Que 
cada leitor tenha em mente 
que todo aquele que sabe 
fazer o bem e não o faz, está 
agindo de maneira errada", 
finaliza Fernanda.

A os in te re ssad o s  em 
fazer parte do projeto, um 
C urso de C apelan ia  Es
colar será realizado de 3 
a 5 de dezembro de 2015. 
M ais in form ações pelo: 
(14) 99723-1290 ou através 
do e-mail: ferluiz2012@  
hotmail.com

Q3)

com Rqfàet Regis Somem

Nunca podemos parar de crescer
O Papo no Jornal desta 

edição conversou com um 
grande empreendedor da
região.

Idealizador da Solu- 
tudo, empresa que ajuda 
pessoas na busca por infor
mações em diversos canais 
de atendim ento, Rafael 
Regis Somera conta como 
foi 0 início de sua vida. 
“Meu pai é nascido no Pa
raná e minha mãe em Santa 
Bárbara d'Oeste. Eles se 
conheceram em São Paulo 
e eu acabei nascendo por 
lá. Durante minha infância 
e adolescência, além de 
morar na capital, mudei 
várias vezes de cidade. Já 
morei em Assis, Avaré e 
Botucatu".

E foi devido ao grande 
número de mudanças da 
fam ília que Rafael per
cebeu a necessidade que 
muitos possuíam quando 
chegavam pela primeira 
vez em uma cidade des
conhecida.

Atualmente, o jovem 
em preendedor mora em 
Botucatu, local onde colo
cou em prática sua ideia de 
abrir uma empresa que pu
desse disponibilizar com 
qualidade inform ações 
úteis para o cotidiano das 
famílias. "Por ter morado 
em muitas casas, percebí 
a necessidade das pes
soas em buscar por uma 
inform ação de m aneira 
assertiva. M uitas vezes 
gastam os tempo procu
rando por um telefone ou 
endereço. Com a Solutudo, 
buscamos otim izar esse 
tempo. Antigamente, os 
vizinhos se falavam mais 
e se ajudavam. Hoje, os 
muros cresceram e muitos 
precisam de outra forma 
de ajuda".

Formado pela Fatec de 
Botucatu, o em presário 
está sempre buscando co
nhecimento. "Estudei em 
escola pública. Após o 
Ensino Médio, fui literal
mente a primeira pessoa 
a fazer matricula na Fatec 
de Botucatu há 10 anos. 
Depois fiz especialização 
em Marketing pela FGV. 
Gosto muito de estudar, 
mas sempre digo que mi
nha maior escola começou 
dentro de casa. Meus pais 
são meus maiores profes
sores", revela.

Até mesmo na hora de 
escolher um hobby, Ra

Foto EW#r

POPULAÇÃO
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Rafael Regis Somera é empresário e 
idealizador da Solutudo

fael consegue um jeito de 
adquirir mais experiência 
profissional. "Sou santista e 
gosto muito de jogar futebol, 
mas é o pôquer que tem feito 
parte da minha vida e se tor
nou meu passatempo. E um 
jogo de pessoas com cartas. 
Consigo aprender os pontos 
fortes e fracos de cada um”.

Unindo tudo

Não é a toa que o nome 
Solutudo já é bem conhecido 
pela população de Lençóis 
Paulista.

Após a inauguração da 
empresa em Botucatu, Ra
fael Regis Somera decidiu 
juntamente com sua equipe, 
em trazer a iniciativa para 
Lençóis. “Aqui foi a primeira 
cidade que pensamos em vir. 
Por ser a Cidade do Livro, ve
rificamos que os lençoenses 
mereciam um serviço como 
o prestado pela Solutudo. 
Agora, estamos em muitas 
outras cidades como Jaú, São 
Manuel, Avaré, Ourinhos, 
Itatiba, Itapetininga, Birigui, 
São Roque, Valinhos, entre 
outras".

A união de diversas infor
mações em um único canal 
de atendimento conquistou 
a confiança dos clientes e 
empresas da cidade. "Temos 
uma média de dois a três 
mil atendimentos por dia 
por aqui. Em dois anos é um 
crescimento de aproximada
mente 800%. Digo que nunca 
podemos parar de crescer", 
afirma o empresário.

"A gente conhece pou
co o lugar onde moramos. 
Quem mora em São Paulo, 
por exemplo, não imagina 
a infinidade de coisas legais 
que tem lá para fazer no fim 
de semana. Por isso, falamos

que a Solutudo é mais que 
uma empresa, é a luta por 
uma causa. Queremos fa
cilitar a vida das pessoas. 
Muitos nos ligam pedindo 
informação sobre o tempo, 
hora, resultado de jogo e 
até mesmo por relacio
namentos. Qualquer dia 
desses vamos montar o 
Solulove", brinca.

A pesar da sensação 
de crise que ex iste  no 
país, Rafael garante que 
o momento é de crescer. 
"Podemos crescer pouco, 
mas parar não. Também 
ministro palestras e gosto 
de com partilhar as coi
sas que aprendo. Quando 
percebo que posso mudar, 
em algumas horas, a vida 
de alguma pessoa, fico 
imensamente feliz. Vale a 
pena fornecer informações 
e conhecimento para quem 
está receptivo", diz.

Empresário, palestran
te e sonhador, ele também 
é autor do livro intitulado 
"O homem que aprendeu 
a vender” , que fala de 
pessoas esforçadas, com 
boas idéias, mas com difi
culdades em implantá-las 
e vendê-las para outras 
pessoas.

"M inha mãe sempre 
me falava que o mundo 
acaba todo dia para algu
mas pessoas. E possível 
mudar o mundo começan
do por quem está próximo 
de nós. Costum o dizer 
que em 90 por cento do 
tempo estamos no piloto 
automático. Precisamos 
viver. Ninguém é mais 
do que ninguém, somen
te com esse pensamento 
passamos a respeitar todos 
de maneira mais íntegra”, 
conclui Somera.

.Além de q u a rto s  am plos, aconchegan tes e m odernos, o hotel oferece tam b ém
um  delicioso café da  m anhã  com d iversas opções
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Pal acc H o te l

Café (Ia manhã completo 
Estacionamento coberto www.sjpalacehotel.com
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Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, Inlcriiet sem tio de alta velocidade. Telefone, 1'rigobar e Ar-condicionado

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

http://www.sjpalacehotel.com
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Telefonia celular:
serviço contínua fraco
Principais operadoras do país continuam 
recebendo inúmeras reclamações pela 
falta de qualidade no serviço prestado

Qual a sua opinião?

Da Redação

Não é novidade para 
ninguém que ter um celular 
ou um serviço de internet 
banda larga, ou até mesmo 
um pacote que agrega tele
fonia fixa e TV por assina
tura, pode ser um motivo de 
transtorno iminente.

Somente no ano passado, 
mais de I milhão de recla
mações - sobre problemas 
que envolvem a telefonia 
móvel do país - foram re
gistradas pela Agência Na
cional de Telecomunicações 
(Anatel).

As reclam ações para 
te lefon ia  fixa e TV por 
assinatura também somam 
uma grande quantidade de 
clientes insatisfeitos.

Entre as principais ope
radoras da lista de reclama
ções estão: Claro, Nextel, 
Oi, Tim e Vivo.

Em Lençóis Paulista, 
existem antenas de todas as 
empresas mencionadas an
teriormente, porém somente 
com a tecnologia 2G e 3G.

A Claro é a operadora 
que se destaca no município 
com a maior quantidade de 
Estações de Rádio Base 
(ERBs) com tecnologia 3G.

Dados disponibilizados 
pela Anatel através do Mo
nitoramento de Redes do 
Serviço Móvel Pessoal de 
julho de 2015, apontam que 
a taxa de conexão de voz e 
dos pacotes de dados ofere
cidos na cidade estão dentro 
da porcentagem aceitável.

A pesar d isso , m uitas 
pessoas ainda se sentem

prejudicadas pela má qua
lidade do serviço oferecido 
em alguns bairros.

Para garantir que as ope
radoras de telefonia consi
gam atender as necessida
des dos clientes, a Anatel 
realiza constantem ente a 
Pesquisa para Aferição do 
Grau de Satisfação e da 
Qualidade Percebida dos 
Serviços.

As pesquisas são reali
zadas em todos os Estados 
e selecionam consumidores 
aleatórios a partir da base de 
clientes encaminhada pelas 
próprias prestadoras.

E importante saber que 
todos os consumidores têm 
0 direito de registrar, junto à 
Anatel, reclamações contras 
as empresas que prestam 
serviço de telefonia quando 
as mesmas não estiverem 
cumprindo com suas obri
gações.

Porém, alguns itens são 
essenciais para garantir o 
direito dos consumidores: 
1. Entrar em contato pri
meiro com a operadora e 
anotar o número do proto
colo de atendimento; 2. Se 
a operadora responsável 
não solucionar o problema, 
entrar imediatamente em 
contato com a Anatel pelo 
núm ero 1331 ou www. 
anatel.gov.br e guardar o 
número referente a recla
mação que será fornecido; 
3. Esperar o prazo de cinco 
dias úteis para obter um 
posicionamento da opera
dora e caso isso não ocorra, 
voltar a entrar em contato 
com a Anatel.

Simone Rodrigues

Em Lençóis, as empresas 
de telefonia deixam a de
sejar. Os pontos sâo muito 
ruins de sinal. Na minha 
casa, por exemplo, não 
chega o sinal de algumas 
operadoras e a internet 
tem que ser via rádio.
Acho que os donos ou os
responsáveispor essas
empresas deveríam verificar o motivo pela qual ocorre tanto prooie- 
ma de sinal aqui e resolver isso para facilitar a vida da população.

Angélica Gisele

Recentemente tive que trocar a 
operadora do meu celular, mesmo 
assim, ainda não consigo falar 
aqui do Ubirama, bairro onde 
moro. É complicado falar e bem 
diferente de quando estou no 
centro da cidade, onde o sinal 
melhora 100%. Já minha internet, 
infelízmente também não é boa e 
0 técnico falou que tem um prédio 
que atrapalha o sinal. Acho que 
é uma desculpa, porque então 
nas cidades grandes cheias de 
prédios não teria sinal algum. Eu adio que tem que ser analisado 
esse problema, pois o boleto chega para pagar no final do mês com 
ou sem sinal, e quando o sinal chega sempre cai.

ê
\

Ana Paula Duarte

O seMçd de telefonia efn 
Lençóis deixa a desejar, pois 
muitas vezes não atende nos
sas necessidades cotidianas. 
Sempre que muda o tempo 
ficamos sem rede e a TV e 
0 telefone não pegam. É só 
mudar o tempo como nos 
últimos meses e surgem os 
problemas nas redes. Nossa 
cidade ainda precisa de multa 
atenção das empresas de tele
fonia para obtermos um serviço 
de qualidade. Pagamos caro 
e nunca temos disponível um 
bom serviço.

Dicesar revela
segredos para quem busca 
uma boa maquiagem
Elder Ibanhez

Asexta edição do workshop 
“EFAC Beauty Professional’\  
que aconteceu no mês de 
outubro em Lençóis Paulista, 
contou com a presença do 
maquiador profissional Dice
sar, um dos grandes destaques 
do reality show ‘*Big Brother 
Brasil”.

Em sua visita na cidade, ele 
falou com exclusividade ao 
Notícias de Lençóis em uma 
entrevista bastante descontraí
da com direito a café da manhã 
no Saint James Palace Hotel.

Foram mais de 300 pro
fissionais que ouviram aten
tamente as dicas que o ma
quiador fez questão de com
partilhar.

Ele conta qual o principal 
objetivo dos cuisos que cos
tuma ministrar. “Meus cursos 
trazem técnicas, truques e ten
dências de maquiagem. Ensino 
a maquiagem que serve para 
os dias comuns de trabalho e
tvam p Kaiartac O iipm

me ajuda nos cursos com os 
penteados é o cabeleireiro 
Alauri Corrêa, mais conhecido 
como Lau”.

Para ele, nos cursos o im
portante é se divertir. “Além 
das dicas, gosto de interagir 
bastante com o público. Todos 
participam e aprendemos jun
tos”, explica

Dicesar acaba de lançar sua 
linha de maquiagem Adooogo 
Make Up By Dicesar Collec- 
tion. “São diversos produtos 
como batons, demaquilantes, 
máscaras de cílios, paletas de 
sombras, pansticks, primers, 
entre outros. Trabalhei quatro 
anos coma Vult e agora resolvi 
andar com as minhas próprias 
pernas. Mesmo com a minha 
linha exclusiva, ainda man
tenho parcerias com algumas 
empresas”, revela.

Dicas e truques

Segundo Dicesar, na maior 
parte das vezes, as mulheres
«p p n o a n a m  ar» r o m n r a r p m

produtos para maquiagem. 
“Não adianta comprar uma 
base importada, produzida em 
países com baixas temperatu
ras, se ela não foi feita para o 
clima tropical. Com certeza ela 
irá derreter em pouco tempo. 
Tudo o que é compacto ou para 
lábios não tem esse problema, 
mas 0 que serve para corrigir 
a pele, hidratar e proteger tem 
que ser específico. Produtos 
nacionais são os mais indica
dos nesses casos”, garante.

Outro “pecado” muito re
corrente é passar a base na mão 
e depois aplicá-la no rosto. 
“Quando esfregamos o produ
to na mão, além de ser anti-hi
giênico, ocorre uma alteração 
em sua composição, mudando 
ação na pele. É preciso utilizar 
0 material adequado para frizer 
uma boa maquiagem”, afirma 
0 maquiador.

Dicesar ainda ressalta uma 
técnica bem inusitada. “Uma 
dica muito interessante é utili
zar o primer e o demaquilante

r>iianHr»nnrfvtnto^«tá

Coluna da
Transparência

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

A Prefeitura informa que está aberta a 
licitação paro a execução de serviços de 
limpeza e manutenção em áreas pú
blicas, de acordo com as necessidades 
do Município, conforme especificações 
constantes no edital. O pregão será re
alizado às lOh do dia 16 de novembro 
de 2015.

Outra licitação tem por objeto a aquisi
ção de materiais para coleta de exames, 
pelo período de doze meses, conforme 
itens, especificações e quantidades es
timadas constantes no edital. A sessão 
de pregão acontece no dia 16 de no
vembro às 14h.

Já a sessão de pregão para o registro 
de preços para aquisição de materiais 
de enfermagem, pelo período de doze 
meses, conforme itens, especificações 
e quantidades estimadas constantes 
no edital, foi marcada às 14h do dia 
18 de novembro.

Também foi aberta licitação para o re
gistro de preços para aquisição de oito 
tipos de luvas, pelo período de doze 
meses, conforme itens, especificações 
e quantidades estimadas constantes no 
edital. O pregão acontece no día 1 7 de 
novembro às 14h.

r

E o resultado da licitação para contrata
ção de serviços funerários, pelo período 
de doze meses, de acordo com as neces
sidades do Município, sagrou campeã a 
empresa FUNERÁRIA SÃO FRANCISCO 
DE LENÇÓIS LTDA - EPP, com o valor 
global de R$ 73.130,00.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM t  CMFP.
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Ex-BBB participou recentemente de um evento organizado pela EFAC de Lençóis

momo, ele abre os poros. Com 
0 resfriamento, esses poros se 
fecham e a maquiagem dura 
por mais tempo no rosto”.

IVabalho intenso

Este ano, ele também mar
cou presença na Beauty Fair 
com um curso especial para 
blogueiras e vlogueiras. “Sâo 
diversos cursos que ministro, 
muitos na companhia do meu 
parceiro Lau Corrêa”, diz.

Lau é cabeleireiro e eslá 
sempre de olho nas novas ten
dências do mercado da beleza.

Pli» a n m iw tn i i  « r»rv»rhmi-

dadee deixou algumas dicas 
para quem quer manter as 
madeixas em ordem. “Os ca
chos estão voltando com tudo. 
Sobre as progressivas, é preci
so estar em alerta. Precisamos 
mudar o conceito de que bo
nito é o cabelo liso escorrido. 
Usa creme sem enxágue dc\ e 
ser feito corretamente, sem 
aplicação do produto na raiz. 
Enfim, compre shampoos e 
condicionadores da mesma 
marca e utilize máscaras de 
hidratação de boa qualidade 
como da Oikos, por exemplo”, 
acrescenta Lau.

Aoq íntprpcçaHoQ F»m ro-

nhecer melhor a linha de 
produtos do maquiador Di
cesar, basta acessar o site
(w w w .d icesarco llec tion . 
com ) e conferir todas as 
novidades.

“Vou continuar rodando 
o Brasil com meus cursos e 
já  adianto cm primeira mão 
que temos convites para a 
realização um workshop em 
Miami. Para os profissionais 
lençoenses digo: acredite em 
vocês, pois 0 melhor presen
te da vida é o dia seguinte. 
Seja 0 artista da sua cidade 
e faça a diferença”, finaliza 
nir»»çar

http://www.dicesarcollection
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Jovem lençoense 
chama a atenção 
com paixão inusitada

Foto Arqutvo Pottoêl

Elder Ibanhe.

Quem nào se lembra do 
famoso desenho dos anos 80 
chamado “Penélope Char
mosa e Tiào Gavião”.

Penélope sempre era per
seguida pelo vilão Tião. Ela 
também participou de outro 
desenho intitulado “Corrida 
Maluca”.

O sucesso da personagem 
Penélope Charmosa surgiu 
por ela ser uma verdadeira 
Patricinha", que vive de 

roupas cor-de-rosa e muito 
vaidosa.

4i

A vida im itando a arte

O B rasil é conhecido 
por ter um povo bastante 
criativo. São pessoas que se 
reinventam para mostrar que 
é possível alcançar qualquer 
sonho.

Em Lençóis Paulista , 
uma jovem de 27 anos é o 
exemplo perfeito para quem 
também pensa em correr 
atrás de sonhos.

Maria Helena de Souza 
Martins do Nascimento tra
balha de recepcionista em 
uma academia de dança da 
cidade e tem uma grande 
paixão na vida: a cor rosa.

Apelidada pelos amigos 
de Penélope lençoense, ela 
conta como tudo começou. 
“Sempre amei a cor rosa, 
mas foi quando comprei uma 
moto rosa há quase sete anos 
que minha vida mudou. Co
mecei a enxergar o mundo 
mais rosa e fui comprando as 
coisas para combinar”.

E quando ela percebeu, 
sua casa já estava cheia de 
objetos rosa. “Sou casada 
há oito anos e meu esposo 
sempre me apoiou quando

comecei a deixar tudo rosa. 
Ele sempre fala que o impor
tante era eu ser feliz. Aprova 
do amor dele é aceitar viver 
em uma casa inteira rosa”, 
afirma a recepcionista.

M aria Helena mantém 
uma página no Facebook de
nominada “Casa da Penélo
pe”, onde costuma compar
tilhar suas experiências ao 
customizar os objetos com 
a cor rosa. “Quem acompa
nha a página pode ver que 
tudo na minha casa é rosa. 
A pintura externa e dos cô
modos internos, fogão, ge
ladeira, entre outros. Busco 
customizar tudo com tinta e 
adesivos. Até o meu cabelo 
agora é rosa, o que chama 
a atenção de todos na rua”, 
revela.

Atrás de seu maior so
nho, a Penélope de Lençóis 
agora tem um novo objetivo.

“Quero reformar meu Fusca 
branco e deixá-lo comple
tamente rosa. Tudo que eu 
vejo e compro tem que ser 
rosa. Meu Fusca rosa é meu 
maior sonho. Depois penso 
em uma casa própria rosa, 
pois, atualmente, ainda moro 
de aluguel. Vai ser um caste
lo pink”, diz com muito bom 
humor.

“Minha mensagem para 
todos é: decida viver e não 
agradar! Alguns criticam  
meu am or pela cor rosa. 
Sinto até que por eu ter o 
cabelo rosa existe muito 
preconceito, mas novamen
te eu digo que prefiro viver 
e não agradar, viver meus 
sonhos”, finaliza a jovem.

Confira as experiências 
da Penélope lençoense aces
sando 0 link: www.face- 
book.com /casadapenelo- 
pe2015

Próxima meta da Penélope lençoense é
pin tar o fusca de rosa

Foto iluo^açio 
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Cidadãos mais preparados para votar podem
contribuir na melhoria do Brasil

Da Redação

Greves, manifestações e 
a total indignação do povo 
brasileiro. Realidades que 
não alteram o atual esta
do em que se encontra o 
Brasil.

O voto é somente a pri
meira etapa da participa
ção política dos cidadãos, 
en tre tan to , é um a etapa 
fundamental.

Trata-se da escolha do 
grupo de pessoas que farão 
a gestão  daquela  esfera

política para o qual estão 
se candidatando, seja no 
âmbito municipal, estadual 
ou federal.

E sco lhas consc ien tes  
envolvem pensar na socie
dade, no que falta e no que 
está bom.

O que funciona e o que 
precisa ser melhorado. As
sim, não basta ouvir promes
sas, é preciso saber o que a 
cidade, o estado e o pais 
necessitam, nào somente de 
forma pessoal, mas de ma
neira ampla e coletiva.

Voto consciente é garantia de mudança 
no país assolado pela corrupção.

O voto é um dos meios 
pelo qual o brasileiro exer
ce cidadania e sua partici
pação no futuro da socie
dade.

Abster-se de votar é dei
xar para outros uma escolha 
crucial a respeito das pesso
as que deverão implementar 
as m udanças ou fazer as 
manutenções que cada um 
acredita serem necessárias 
para o bem estar de toda a 
população brasileira.

Torna-se, então, um ato 
extremamente prejudicial 
vo tar sem consciência e 
deixar de analisar as pro
postas e intenções de um 
d e te rm in ad o  can d id a to , 
afinal, todos estarão sujeitos 
ao trabalho realizado pelos 
rep resen tan tes  po lítico s 
eleitos.

A partir deste diagnósti
co, 0 eleitor deve permane

cer atento para as propostas 
de cada candidato, se pre
ocupando também com a 
vida pregressa de cada um 
deles, de form a a evitar 
promessas vazias e pessoas 
de conduta questionável.

E leitores mais 
conscientes

E por aí vemos alguns 
exem plos in te ressan tes . 
Em entrevista ao jornal Es
tadão, 0 idealizador de um 
projeto para a formação de 
um novo partido político, 
João Dionísio Amoedo, fa
lou sobre as mudanças que 
a seu ver devem acontecer 
no país de verdade. “O 
Brasil só crescerá quando 
as pessoas e empresas cres
cerem. E, sobre os desafios 
do futuro: o importante nào 
é dar certo, é fazer o certo”.

A proposta do partido 
idealizado por ele vai de 
en co n tro  à n ecess id ad e  
de mudança na forma de 
pensar do eleitor brasileiro. 
“Buscam os construir um 
partido feito inteiramente 
por gente de fora da po
lítica. Eu e meus amigos 
ficávamos agoniados de ver 
a quantidade de impostos 
que todos pagam os. Não 
é possível, dizíamos, que 
não se possa levar à vida 
pública com boa gestão, 
meritocracia e transparên
cia. E ao falar com alguns 
políticos percebemos que 
era preciso gente nova para 
fazer isso”, afirma.

Iniciativas como de João 
Dionísio podem significar 
a tão sonhada m udança 
na política, que depende 
de todos os cidadãos, sem 
exceção.

«••• -
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Segundo a técnica 
judiciária da 161^Zonc 
Bleltoral de Lençóis Pau 
lista, Carolina Cuirado, 

apesar das especu
lações de que a urna 

eletrônica é passível de 
fraude, o voto é seguro,

f  A uma eletrônica só 
jg g  pode ser alterada

nela mesma e nun
ca por via remota. bmacendo 
a todos os interessados meios 
de verificação. A garantia de
qtJeo sistema fornecido éo que
se insere nas umas vem do fato 
de que a cerimônia é aberta ao 
público, dando transparência 
a todo 0 processo, de hrma 
a ter certeza de que os votos 
apurados e conskhrados para 
a divulgação do rasultaç/o das 
aleições sào os mes
mos que constam 
dos boletins de uma

CULTURA

Erico Agnello faz apresentação 
na Pink Elephant em Banm
Com um set eletrizante, produtor musical mostrou muito 
talento e agitou o público com o melhor do Electro House

Elder Ibanhez

No último sábado, 7, o 
produtor musical Erico Ag
nello se apresentou na Pink 
Elephant de Bauru.

A balada contou também 
com Silvinho, considerado 
um dos melhores DJs de Bla
ck Music do Brasil.

Sofisticada, a Pink Ele
phant é uma renomada grife
intpmarinnal de rhiH nnti imo

D iretam ente de N ova 
York, a franquia traz luxo e 
entretenim ento ao público 
sempre com a participação 
dos m elhores DJs nacio
nais e internacionais.

Em entrevista  ao N o
tíc ias de L ençóis, Erico 
falou sobre sua apresenta
ção na casa e seus planos 
no mundo da música. “Na 
Pink toquei um pouco de
F l e r t r o  H n i i ^ e  n m a  v e r 

tente que gosto bastante. 
Foi uma grande oportu 
nidade para m ostrar meu 
trabalho em uma balada 
que geralm ente só tocam 
m úsicas mais com erciais. 
Gosto de seguir uma linha 
mais ‘cu lt’ e vou continu
ar produzindo sets dessa 
m an e ira . Já e s to u  com  
planos de apresentações 
em outros locais, vai ser
lea«]“

A

Sobre Erico Agnello
Erico Agnello possui um grande objetivo; ser reco

nhecido mundlalmente através do seu trabalho.
Além dos planos de se aperfeiçoar como 

produtor musical, ele também pretende buscar 
conhecimento fora do pais. X) cenário eletrônico no 
Brasil ainda é ruim devido à falta de informação- ^  
das pessoas", acrescenta o músico.

Atualmente, Erico é produtor musicai 
formado pela AIMEC (Academia Internacio
nal de Música Eletrônica} de Campinas, 
a maior rede de escolas de DJs do pais . 
com seis sedes espalhadas pelo Brasil

Em 2016, 0 jovem músico pre
tende inidar outro curso para buscar 
mais conhecimentona área da 
tecnologia.

Para quem quiser conferir o tra
balho reaUÒdo por Erico Agnello, basta 
acessar sua página ofldal no Faoebook 
(fac«book.conV«f1coagnellooflclal) ou 
seu canal no MtxCloud (mtxctoud.com/ 
orfcoagnello).

"Seguir essa carreira não é fácil. É 
preciso dedicação e, príncipalmente, gostar 
murto do que fa f, finaliza o produtor musical

/

/

http://www.face-book.com/casadapenelo-pe2015
http://www.face-book.com/casadapenelo-pe2015
http://www.face-book.com/casadapenelo-pe2015
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o  PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE 
EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AUXILIAR DE MANUTENÇAO DE 
COMPUTADOR - ESTÁGIO 
Masculma (de 16 até 18 anos) com 
conhecimento e interesse por 
Informática e saber formatar 
ESTAGIÁRIA EM PSICOLOGIA 
Femínma para arquivos de 
documentos em pastas, faier 
trabalhos de banco, atendimento ao 
público, entrega de cartões, anotar 
solicitações, fechamento de 
pagamento e auxiliar nas rotinas 
administrativas e RH, além de ter 
conhecimento em informática 
ARQUITETO(A) OU DESIGNER DE 
INTERIORES
Masculina e Feminina, curso de 
autocad é um diferencial da vaga 
com 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de trabalho 
ou referência 
CONFEITEIRO(A)
Masculina e Feminina, aceita 
pessoas de Macatuba com 6 meses 
de experiência comprovada em 
carteira de trabalho ou referência 
DOMÉSTICA
Feminina (de 28 até AOanos) com 
6 meses de experiência comprovada 
em carteira de trabalho e referência 
ELETRICISTA DE VEÍCULOS 
Masculina (de 20 ate 35 anos) com 
CNH B ou desejável CNH 0 para 
executar serviços de manutençõo 
elétrica automotiva, de máquinas 
e equipamentos com 12 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalha
FORNEIROOU PiZZAIOLO 
Masculina e Feminina para atuar 
como forneiro com conhecimento 
na área ou piualolo que além de 
confeccionar pizzas deve 
OBRIGATORIAMENTE saber fornear 
com 6 meses de experiência com 
referência
FUNILEIRO DE AUTOS
Masculina e Feminina com 12 meses
de experiência comprovada em
carteira de trabalho
MECÂNICO DE EMPILHAOEIRA
ELÉTRICA
Masculina e Feminina com 12 meses 
de experiência comprovada em 
carteira de trabalho 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS
Masculina com 12 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho
MECÂNICO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS
Masculina com CNH B (de 20 até 
50 anos) e 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho-
MESTRE DE OBRAS
Masculina com 12 meses de
experiência comprovada em carteira
de trabalho
NUTRICIONISTA
Feminina com 24 meses de

experiência comprovada em carteira 
de trabalho
OPERADOR DE PAINEL DE USINA 
Masculina com 6 meses de 
experiênaa comprovada em carteira 
de trabalho
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS 
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho ou referência 
PADEIRO(A)
Masculina e Feminina (de 25 até 
45 anos) para fabricação de 
produtos de padaria em geral, aceita 
pessoas de Macatuba e 6 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho 
PEDREIRO
Masculina com 12 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho
PROGRAMADOR DE SISTEMA 
SÊNIOR
Masculina e Feminina que saiba 
linguagem de programação: Delphi, 
CM, PHP, ASP NET e banco de dados: 
SQL Server, Flrebird e Mysql com 
6 meses de experiência comprovada 
em carteira de trabalho 
REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTONOMA
Feminina (De 25 ate 35 anos) com 
perfil profissional de vendedora de 
catálogos de cosméticos e produtos 
de beleza e 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de trabalho 
ou referência 
SERVENTE DE PEDREIRO 
Masculina e 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de trabalho 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - VAGA 
TEMPORÁRIA
Masculina e Feminina para atuar na 
área de segunda á sexta das 5h30 ás 
14h30 e sábado das 5h30 ás 9h30, 
conhecimento em SOC e Excel é um 
diferencial e 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de trabalho 
TÉCNICO EM REFRIGERAÇAO 
Masculina com CNH A/6 para 
trabalhar na instalação e 
manutenção de equipamentos 
de refrigeração, pnncipalmente 
conhecimento em bebedouro e 
ar-condicionado com 6 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho ou referência 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO
Masculina e Feminina com 12 meses 
comprovado em carteira de trabalho 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO • VAGA TEMPORÁRIA 
Masculina e Feminina com 6 meses 
comprovado em carteira de trabalho 
TRIPARIA
Masculina e Feminina com 6 meses 
comprovado em carteira de trabalho 
VIGIA FLORESTAL
Masculina / Casal com CNH A/C ou 
A/D (Obrigatório) e 6 meses 
comprovado em carteira de trabalho

ESPAÇO Jfiffff
Ptüjtio

TEXTOS DAS GAVETAS
lowui.tsc t i onv

Letras, rimas e acordes

Patrícia de Sales é estudante de 
Letras/Traduçào e tem 23 anos

Fez-se de um amigo distante 
Uma alegria única com indizivel emoção 

Movendo-se de minha mente 
Encaminhando-se ao coração 

Seria você apenas outra inspiração?
Que invade a alma e perturba o inconsciente

Como poesia e canção 
Enlouquecendo-me precipitadamente 

Porém, pode ter vindo assim como os outros
Apenas passageiramente 

Possuímos pretéritos imperfeitos 
Procurando um amanhã que compensa

Em um futuro inaudito 
Creio que apenas o interno vença 

Precisamos de palavras 
Para iniciarmos nossa canção 

Letras, rimas e acordes 
E assim encerro minha declaração.

C A R R O S / M O T O S

REALIZAÇÃO DQTSEUÍSONHQ 
A NOSSA ESPECIALIDADE 3 IMÓVEIS

Venda, Compra, Financiam ento, 
A ssesso ria, A valiação  e Lo cação
[14] 3264-9769/©99714-4352 f  

www.pedraoimoveislpta.com
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LEMÇOIS P^^;LIST^ NO
L  LIMITE M  CENTURA EM (ROTRS

ItMÇOM MUUn* 1

5.

m

V- ✓

✓  v'
v'

6 mm ✓

l  Cà t i  da  m a n h a  2'CAMJtrrA 
}. TULHAC/AFCIO

4 A1J4DÇ0
5 HAniNC

TkANVOtTE IDA P \*OITA
étkrxmçmn

> râ ŵ to 0« 4«Mlé tfa pnmçm iMlnJaal
(HSCRI0E5 NA SECRETARIA DO TONIC^O. INFORMAÇÕES: 1*1.95H^-6006 '« • " / / /A í Cntrocin^

Honda biz clOO 2002 

R$1.200,00 De entrada 
*  36 paredt» ÉbcM de 
R$122,00 com tran 

íerencia grátis • (M) 

32641613

Compro ou troco por 

moto 0 km. moto Hon

da semi nova. Pagan 
motos (14)3264-4345

Courier mod 2001 

1.6L protetor de ca- 

samba, tona marítima, 

som mp3 • vendo ou 

troco por moto bonda 

Fones: (14) 3264-4345 

ou (14) 9979-13285

Mini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 

motogp é na pagan 

motos fone; (14) 3264- 

4345

Com ier 1.4 1998 G cor 

prata cora direçio/vi- 

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

Bandeirante cab. Du

pla - 1990 • diesel azul 

(14) 3264-3033

Capacete EBP ou Li

berty aberto ou fecha
do apenas R$ 60,00 só 

na Pagan Motos Con
tato através do telefo

ne: (14) 3264-4345

Yoga
MecJitação 
Lian Gong

14 3263.1676 
14 99134.7329

^  ^  C uH urí ^  

Professor
Marcos Venditti

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

P sicó lo g a  C lin ic a
Pôs graduação pola FM USP em S<'xualidodc 

Hum ana e especialização em Pânico e Depressão

^ ^sico te rap i^ n d lv id u a  de casal Orientação de Pais J

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

Rua Ccl. Joaquim  Anselm o M artins, 1039 • Centro - Lençóis Paulista

VENDE-SE

Terreno
com lOm de frente 
por 25m de fundo 

Todo murado 
localizado na

Rua José Teodoro de Souza, 44, 
Vila Capoani, Centro 

R$ 140.000,00

SaHes
(14) 99714-9830 

re}natdoalsalles§i yahoo.com.br

Vende-se Paraty ano 
94. cor bordó, 1.8, 

Álcool original, com 

direção, trava, alarm e 

e rodas originais. Su

per impecável! Tratar 

com  Fernando no tel: 

(14) 99797-4840

Saveiro cl 1.8 1995 A 

branca • trava/alarme 

FS veiculos • Telefone: 

(14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$

CG Utan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.500 

Fone: (14) 99797-5221

Vendo 02 biadetas ca- 

loi usada. Preta aro 20 

e amarela aro 14 F.: (14) 

3264^5

6.500.0

630.00

48X R$ 

FS veiculos

fone (14) 3264-3033

S E R V IÇ O S

Manicure e pedicure 

Eliana Atende á domi

cilio Contato pelo te

lefone: (14) 99887-7272

Serviço de lin^)eza para 

locais comerdais. Telefo

ne; (14) 99677-6859

IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12,65 

metros de frente, área de terreno com 425,29 m2 e área
construída de 114,86 m2 • R$ 430 mll 

Rua Guaraciaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençóis Paulista, com 
13,05 metros de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área 

licenciada para construção de 659,71 m2 - R$ 185 mil 
Rua Alfredo Simioni, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba,

com 10 metros de frente, área de terreno 
com 246,40 m2 e área em construção de 92,56 m2 

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

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

Canx) Escort gl 95 RS 

3.000,00 De entrada 

■4- 48 parcelas fixas de 

R$294,00 com tranfe- 

renda grátis - Telefone: 

(14) 3264-1613

Vectra gU 94 • R$3.000,00 
De entrada + 48 parce

las foos de R$ 360,00 

oom trwtásênaa grátis 

(14) 3264-1613

C oiio’ mod 2(X)1 - l â .  

p n t t r  de «asanèe, sou 

nrçk3 - >endu ou tnxx) por 

mok> horxk Rxes (10 

3264-4345/(14)99791-3085

Cano Fon! a 2004 
R$3300ü00 De a tm k  

* 48 poredas fixas de 

R$420,00 com tranfam - 

da gráDs-(14) 3264-1613

Vende-se Paraty ano 

94, cor bordó, 1.8, Ál

cool onginal, com di

reção, trava, alarme e 

rodas originais. Impe

cável! IVatar Fernando: 

(14)99797-4840

Courier I J  lSi98Gpra- 

ta básico • FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

B izl25fla2013/bizl00

- 2013/fim 125 2013/6 n  

150fla20l3 /titan lS 0a 

tlex 2013 / lead 110 2013 

/  cb 300r 2013 xre 300 

2013/ bfos 150 fkx 2013

- Pigan motos fime (14) 

3264-4345

Vectra gls 2.0 1994 G 

azul coiiq>leto • FS veí

culos • (14)3264-3033

- ••

Qual 0 objetivo de avaliar 
um Imóvel?

• Conhecimento de valor de 
compra, venda e locação;
• Garantias reais;
• DissoluçOes societárias;
• Inventários;
• Seguros;
• Rns contábeis; atualização 
do ativo Imobilizado;
• Atualização patrimonial 
para empresas e fundos de 
investimento.

Quais imóveis podemos 
avaliar?

• Imóveis residenciais:
" Imî veis comerciais:
• Imóveis rurais.

Avaliar o patrimônio é uma tarefa que requer seriedade e competência.
A* avalIaçõM da Imóveis são formalmente apresentadas através de laudoe ou pareceres técnicos conforme

a norma NBR 14.653 da ABNT, tanto para o valor de venda e de locação.

Avaliação judicial;
Ricardo Albuquerque Ribeiro

Graduação profissional;

• Administração com especialização em Mercadologia;
• Direito com especialização em Direito Imobiliário;
• Gestão de Negócios Imobiliários com especialização em 
Avaliação
de imóveis;
• Técnico de Transações Imobiliárias:
• Inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis 
C.N.A.I. sob n® 12.006:

• Perito judicial, nomeado em diversas comarcas do Estado de 
São Paulo, é o responsável técnico e coordenador da RAR PERITO.

Atuação judicial;

• Perícias;
• Vistorias;
• Pesquisa mercadológica;
• Elaboração de laudos de avaliação.

Ainda no cormo judicial, aluamos pelas partes litigantes, como 
Peritos Assistentes Técnicos, elaborando laudos, pareceres e quesi
tos no campo da avaliação de imóveis, em todo o território nacional.

Equipe técnica:

• Ricardo Albuquerque Ribeiro - Perito Coor
denador
• Tadeu Andrade - Perito Avaliador de Imóveis
• Paulo Daruj - Engenheiro Civil
• Rogério Albuquerque Ribeiro - Arquiteto 
Urbanista
• Maria Fernanda Momesso Ribeiro - Advogada

Liliane Novaes - Assistente Administrativa 

Visite nosso site; www.rarperito.net.br
Mais informaçóes;

(11) 98226-4444 ou (11) 3107-4113

Endereço comercial;

A\fdttida Brigadeiro LuU Antônio, 
t f  54-13^ andar - conjunto C 

Bela Vista • Sio Paulo - SP • Cep: 01318-900 
(em frente ao Ministério Público do 

Estado de Sào Paulo)

http://www.pedraoimoveislpta.com
mailto:marcos.vendittl@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
http://www.rarperito.net.br
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ENTRETENIMENTO

fonte: Uol

A Era do Gelo: Esquilo  
Scrat vai ao espaço em 
novo curta-metragem

O Blue Sky Studios e a 20th Century Fox libe
raram uma prévia de Cosmic Scrat-tastrophe, 
novo curta-metragem estrelado pelo esquilo Scrat de A Era do Gelo. Cosmic Scrat-tastrophe será exi
bido antes de Snoopy & Charlle Brown - Peanuts, o Filme, que estreou nos EUA. No Brasil, o curta deve 
chegar aos cinemas em janeiro, quando Charlle Brown e Cia. chegam por aqui também. Já o quinto 
filme de A Era do Gelo está agendado para estrear no dia 15 de julho de 2016.

Chester Bennigton deixa o Stone Temple Pilots para focar no Unkin Park
Não durou multo. À frente do Stone Tem
ple Pilots desde o início de 2013, Chester 
Bennigton avisou que não faz mais parte 
do grupo. A partir de agora, o cantor avisou 
que vai se concentrar exclusivamente ao 
LInkín Park. Um comunicado divulgado 
recentemente diz que a separação foi ami
gável. "Vou me concentrar exclusivamente 
ao Unkin Park para que eu possa contribuir 
100%", disse Chester. "Eu tenho criado e 
tocado com uma das maiores bandas de 
rock da nossa geração, que teve muita in
fluência sob mim enquanto eu crescia. Com a quantidade de tempo que o STP merece, além de estar 
em Unkin Park, e com as necessidades da minha família, um deles sempre flca aquém" afirmou Chester, 
que assumiu os vocais após o vocalista da formação original, Scott Weiland, ser demitido pela banda.

Miguel
Falabella
interpreta
playboy em
m usical d a ,
Broadway
premiado

0

Miguel Falabella tem feito muito sucesso com mais um musical da 
Broadway, em São Paulo. Além de protagonizar, o ator também assina 
a tradução e adaptação de "AntesTarde do Que Nunca"(do inglês "Nice 
Work if you Can Get it"), com músicas de George e Ira Gershwin. A

comédia chegou à Broadway 
em 2012 e contou com o ator 
Matthew Brodertck (de "Cur
tindo a Vida Adoídado") no 
papel principal. O espetáculo 
ganhou diversos prêmios nos 
EUA, Incluindo oTony Awards. 
Passada nos anos 1920 de 
Nova York, a fantasia român
tica traz Falabella no papel 
do milionário Jimmy Winter, 
que já se casou quatro vezes. 
Mas as coisas não saem como 
planejado e ele encontra a 
contrabandista Billie Bendix 
(vivida por Sim one Gutier- 
rez), que nunca namorou ou 
sequer foi beijada antes.

Reflexão da Semana
"Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos"

Horoscopo da Semana
d e  1 3 /1 1  a  2 0 /1 1

Áries
de 21/03 a 20/04

Novas metas entram em pauta para 
o novo delo lunar que agora se inicia. 
Com a Lua nova em Escorpião, você 
pode observar seus comportamentos 
e reações emocionais, é importante 
avaliar o que realm ente deve ser 
deixado para trás. Mercúrio, Júpiter 
e Plutão também se combinam com  
Sol e Lua, indicando mais consdènda, 
capacidade de compreensão e entu
siasmo para essa nova fase.

í

.  ^

Touro
de 21/04 a 20/05

Hoje é dia de virar a página, inaugurar 
novos assuntos e projetos. A Lua nova 
form a bons aspectos com  Júpiter 
e Plutão, trazendo mais força para 
transformações e limpezas. Velhos 
ressentimentos, lembranças, situa
ções e emoções do passado podem  
ser deixados para trás. Mais leve, você 
pode olhar para frente, para o futuro. 
Reserve tempo para elaborar e plan
tar as intenções para um novo dctol

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

É tempo de observar a si mesmo, irrves- 
tigar, pesquisar, analisar, buscar respos- 
tas e compreensôes mais profundas. 
Com a Lua nova de Escorpião, você 
pode promover reformas, limpezas, 
curas, revisões e consertos em geral. 
Hábitos, vícios e condicionamentos 
podem ser abandonados. Mercúrio se 
combina com Sol, Lua, Júpiter e Plutão. 
Idéias, pensamentos e diá logos ga nha m 
potencial transformador.

Câncer
We 21/06 a 21/07

Com  a Lua nova de Escorpião, é 
tem po de renascim ento. Procure 
cultivar tranquilidade e calm a, em  
m om entos de íntrospecção você  
pode ter bons insights. É importante 
encarar a sujeira que varre para 
baixo do tapete e já se acumulou. O 
que deve ser transform ado agora? 
A proveite para doar, reciclar ou 
jogar fora o que não serve mais, 
desde objetos, roupas e papéis, até 
m ágoas e ressentim entos.

í

^ Leão
22/07 a 22/08

Período ideal para reformulações, 
faxina e limpeza. A Lua nova acontece 
em Escorpião: você pode deixar o que 
está velho e em desuso para trás. As
sim, prepara o terreno para que novas 
sementes sejam plantadas. Sol e Lua 
combinam forças oom Mercúrio, Júpi
ter e Plutão, 0 momento é poderosol 
Conte com mais Intuição, ambição, 
sensibilidade e receptividade para 
importantes compreensôes.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Novas idéias podem  surgir, ago
ra é tem po de im plantar novos 
p ro je to s, de se m e a r In ten çõ es  
renovadas. A Lua nova de Escor
pião form a poderosos aspectos  
e acontece junto com  M ercúrio. 
Você pode pesquisar, conversar, 
tirar dúvidas, m udar de direção, de 
hábitos, de relações ou de atitude. 
O realln h am en to  de propósitos  
está favorecido.

Libra
de 23/09 a 22/10

Direcione suas atenções sobre sl 
m esm o para promover mudanças. 
Com  a Lua nova de Escorpião, é 
im portante cuidar de si com  res
ponsabilidade, em  nome da cura, 
da reforma íntima e do crescimento. 
A profundidade do pensamento é o 
suporte para metas m ais am bicio
sas. Vênus segue feliz em seu signo, 
favorecendo a harm onização da 
vida, do corpo e dos sentimentos.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Continue a se resguardar. O período é 
ideal para limpar gavetas e armários, 
m ovim entar a energia estagnada. 
Com a Lua nova em Escorpião, uma 
grande faxina interna e externa é 
recom endada. Limpezas estão em  
pauta para que tudo funcione melhor. 
Júpiter se harmoniza com a Lua nova, 
am pliando esse potencial. A  fé, a 
busca da verdade e os assuntos trans
cendentais ganham maior destaque.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

é tempo de se reinventar, de cultivar 
uma postura mais madura e oompro- 
metida. Sol e Lua se encontram em 
Escorpião, marcando um novo cido, 
uma nova fese. A  ordem é modificar, 
transformar, reddar o lixo emodonal. 
Mercúrio, Júpiter e Plutão também se 
combinam: você pode se comunicar 
com mais co n v icto  e dareza. Pode, 
também, prorrxNer mudanças, perrsar e 
agir oom mais generosidade e gra ndeza.

^  Escorpião 
Q Ü ^ d e  23/10 a 21/11
Profundas resoluções estão em pau
ta com a Lua nova, que acontece em 
seu signo, t  tem po de limpar seu 
coração, jogar fora velhas mágoas 
e rancores. Situações do passado 
podem e devem ser deixadas para 
trás, em nome de mais qualidade de 
vida e de novos projetos. O  céu in
dica potencial para uma verdadeira 
mudança de consciência. Você pode 
contar com uma energia renovadora 
que cresce a cada dia.

Aquário
\de 21/01 a 19/02

Procure anotar as boas idéias que sur
girem, elas podem dar bons frutos. 
A Lua nova de Escorpião marca um 
período fértil e transformador. Já sabe 
quais serão as novas metas e os novos 
projetos? Bom monr^ento para revirar 
armários e ̂ vetas e jogar fora o que não 
serve rrais. Bom, também, para analisar, 
rever, investigar, adequar posturas e 
prornover reformas para a tinelhoría de 
qualquer instârida em sua vida.

Peixes
de 20/02 a 20/03

Procure observar seu com porta
m ento e suas reações, você pode 
ter im portantes percepções acer
ca de si m esm o. A Lua nova de 
Escorpião o inspira a com eçar de 
novo. Um convite para delinear 
suas próxim as m etas e intenções. 
Mercúrio, Júpiter e Plutão tam bém  
se com binam . A intuição e a sensi
bilidade são ativadas para provocar 
curas, transform ações, m udanças 
e renovação de energias.
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Caça Palavras
K T Y T A R A S E T A R C Ô S

S A N E T A P 1 O L R B G z O

E S P A R T A L G C U E G E A

J w M T 1 F O ò A O 1 P R K D

A s E R O L M P Q T L R R S A

1 Y D O S D S T U E Á O Ô D 1

C 1 1 U H O 1 E E Y Z O T O L

A 1 C É R G N S U G H S B 1 t

R J A M U F E C s A 1 O R T M

C J S H N S L R Y E Z S L Y 2

O R E M O H E A K E 1 c W T Y

M R S 1 Y P H V R X G A P J D

E C L M A 1 F O S O L 1 F V G

D ô R W K N E S S O C 1 N ô J

E M C s F A C R Ô p O L E N D

ESCRAVOS
TROIA
ODISSÉIA
TEATRO
GRÉCIA
MITOLOGIA
AQUEUS
HOMERO
ILÍADA
ATENAS
FILOSOFIA
HELENISMO

E6EU
PÓLtS
EÓLIOS
ACRÓPOLE
PLATÃO
SÓCRATES
ESPARTA
DÓRICOS
JÔNICOS
DEMOCRACIA
MÉDICAS

24

fonte: http://rachocuca.com.br/8 

HORIZONTAIS

I .  Pancada com a mão em alguma parte do corpo. (4) 
4. Com bustível líquido natural encontrado no sub
solo. (8)
8. Peça ou acessório para carro. (8)
9. Suco d e ___ . (4)
10. Gasta pelo uso. (S)
I I .  Que erra; vagante. (7)
13. Tubarões (em inglês). (6)
IS . Relativo a íon. (quím ica) (6)
17. Pessoa que não pode ter filhos. (7)
19. M ulher m uito idosa. (5)
2 2 . _Bello (1931-2007): atriz e hum orista bra
sileira. (4)
23. Que não se pode negar. (8)
24. Treinar anim ais. (8)
25. M em bros em plum ados que possibilitam  aos 
pássaros voarem . (4)

VERTICAIS

2. Cor presente no arco-íris (plural). (5)
3. Despertar. (7)
4. Passarela sobre a água. (4)
5. Relativo ao teatro (plural). (8)
6. Que não é transparente (fem inino). (5)
7. Elástico (em  inglês). (7)
12. Sufocar; abafar. (8)
14. M arido (em  inglês). (7)
16. Pequenas aves contidas num ninho. (7) 
18. M oeda da União Européia (plural). (5)
20. São e salva. (5)
21. Dividir ao meio. (4)

TIRINHA DA SEMANA

Se você gosta de m úsica e le trô n ica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
WMrw.mixcloud.com/ericoagnello

f

ELEITOR, FAÇA JA  SUA 
IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

E EVITE FILAS
I*

• é  .
4 --

Agende seu atendimento
«

tre-sp.jus.br

http://rachocuca.com.br/8


J E LENÇOS

Nesta semana, o Estilo Lençóis destaca a 
apresentação de Erico Agnello na Pink Ele- 
phant de Bauru. Realizada no último sábado, 
dia 7 de novembro, a participação do produtor 
musical de Lençóis contou com o melhor da 
música eletrônica e agitou o público que es
tava presente na balada. Amigos e familiares 
curtiram e prestigiaram o som do jovem músico 
que Já é destaque em toda a região, A noite 
teve ainda a presença de Silvinho, considerado 
um dos melhores DJs de Black Music do Brasil. 
Também homenageamos o casal de empreen
dedores Dirceu Pires e Thayla Tayar, donos da 
franquia Pink Elephant em Bauru.
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junte sua Turma.
Vlsta-se a Carater 
e Divirta-se...

eVfiserV9S no Escritório do ciube ou peto

PARABÉNS!

Alessandro Pacheco • 11/1̂ 1 Natasha Costa • 11/11 Gustavo Padilha • 13/11

V• • • •

1 Glovana Balduzzi • 14/11 Victorla Ibanhez • 16/11

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

"NÓS lemos o 
Notícias de Lençóis"

ANUNCIE:
(14) 99752-9094
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Henrique e Juliano

D u f i l a  S e r t a n e j a
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Espaço para locação de 
eventos corporativos, 

sociais, comemorações e 
testas em geral.

Conta com uma área 
construída de 

aproximadamente 2i 
de uma construção 

contemporânea, sendo a 
sede totalmente cercada dáâ

'Cm

arcos no estilo 
mediterrâneo, onde pi

V i

'.■•Sounn;
«4 rM  exfprno coberto 
com churroiqiieua:
• Quadra de tênis;
• Quadra de vôlei;

' • Quadra de pefeca,-
• Campo dc futebol;
■ Acessibilidade para 
cadeirantes.
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