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Taxas caracterizam cobrança abusiva
Empresas continuam praticando cobrança de taxa para emissão de boleto bancário; prática é considerada ilegal no Estado de São Paulo

Um dos grandes vi
lões dos consumidores que 
ronda o comércio e as imo
biliárias de todo o país é a 
taxa de emissão de boleto.

Muitas vezes ela apa
rece discriminada como 
acréscimos diversos, outras 
despesas, taxa adicional, etc.

Não é difícil de en
contrar casos de pessoas 
que compraram produtos 
no varejo ou alugaram um 
imóvel, e que se depararam 
com a cobrança de um valor 
destinado às despesas para 
emissão de boleto bancário.
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Quimioterapia
completa um 
ano no HNSP

Um sonho realiza
do e que beneficiou diver
sos pacientes da cidade.

Foi assim a comemo
ração do primeiro ano de 
atendimento ao público do 
Serviço de Quimioterapia, re
alizado no dia 1° de outubro.

No dia 29 de setem
bro de 2014, o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, 
em parceria com o Hospi
tal Amaral Carvalho de Jaú, 
inaugurou o atendimento 
com 0 objetivo de huma
nizar os serviços prestados.
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Produtos e serviços acabam se tornando 
mais caros com os acréscimos indevidos

Rafael Cortez traz 
Show de humor 
para Bauru
PaR OS

Social Bauru
realiza mega 
desfile

E stá chegando  o 
grande dia de um dos 
m a io re s  e v e n to s  de 
moda de toda a região.

O S o c ia l  B a u 
ru Fashion Show 2015 
acontece nos dias 21 e 
22 de outubro, no Buffet 
Roccaporena de Bauru.

O evento terá a partici
pação de 12 lojas, entre elas: 
Villa Novia, Chica Brasil, 
Carmen Steffens, Forum, 
Provence, Tânia Bouti- 
que. Vogue Casa de Moda, 
Hope, Track N* Field, Canal, 
Santa Lolla e Carmelina.
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^  Participantes tiveram a oportunidade de
aprender diversas técnicas circenses

Hlctronic Festival 
recebe inúmeras 
apresentações artístieas

Com o objetivo de 
unir a música eletrônica com 
a prática da solidariedade, o 
Eletronic Festival - Encon
tro de DJs Solidário mais 
uma vez aterrisou na região.

Lençóis Paulista rece
beu no último domingo, 4, a 
quinta edição do projeto que 
tem levado cultura e solida
riedade para diversas cida
des do interior de São Paulo.

Foram seis horas de

muita música e apresenta
ções que envolveram grupos 
de dança e teatro da cidade.

O grupo de dança Stre
et Star, sob coordenação do 
professor Marcelo Estrella, 
surpreendeu o público com 
coreografias bem ensaiadas.

Quem também abri
lhantou o evento foi o grupo 
Faz & Conta, sob orientação 
da professora Leda Fernandes.
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Henrique e Julíano agitam 
o Bauru Country Fest
Pág. OS
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Soi com muitas nuvens. 
Pancadas de díuva à tarde 

eànoite.

Inscrições para 
Concurso Público 
seguem até 19

A Prelcnurj dc I cn- 
V03<i raiihvlM b«u as msen- 
çtVs |W J o proonclmncnlo 
ilc sctcvdjias para os cargos 
Jc dc I dtiLaçâo
1 I dtK'.h;áo Intanlil i.
L u u c ^ o  infatuii II. 1'nsino
I ui>damcntal I. hnsjnol un- 
dam cnul il - \n c .  I.nsino 
Fundumenial Iil - Matema- 
nca c Fnsino f-undamemal
II - HisU'ria.

A ia \a  dc iiTscrivão e 
dc RS -U) e devç paga em 
qualquer agência bancária

As jivvcrivòe-i devem 
ser feitas bomcnic pelo siie 
da Prelciiuraatc o dia 19dc 
outubro

Para clêliur a inscri- 
s ào. ocaiuiulato dev v aces>ar 
o Site HHv^.lencoispaulísia.

Ao todo serão sete vagas 
para os cargos de ptoféssor

ftp.guv.br. por meio dos hnks 
■ Cidadão". ’‘Concursos *.

Para se inscrever e pre
ciso inicialmcnte rcali/ar o 
cadastramenio. e em seguida, 
efetuar o login com CPF e se
nha. c clicar no Imk. mscnçòes
a b e r t a s

Os cand idaios sem 
acesso á internet, podem 
u lili/a r a unidade do Pro
grama Acessa São Paulo, 
locaü /.ado  no C entro  do 
L m p rcen d ed o i. na Rua 
Coronel Joaquim tiabriel. 
11. Centro.

Claudia Leitte é sinônimo de 
alegria e paixão pela música pag

http://www.noticiasdelencois.coni.br
ftp://ftp.guv.br
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Artigo
Laríssa de Souza

Um passo de cada vez
Em alguns momentos 

da vida a gente se esquece 
do quanto pode e deve ser 
feliz.

Me sinto tão presa ao 
tempo que tenho para reali
zar os meus sonhos que em 
muitas vezes esqueço que 
eles só irão se completar de 
verdade se no fim, eu estiver 
com um sorriso enorme no 
rosto.

Portanto, este texto é 
para dizer que você nunca 
deve se esquecer de sorrir. 
Nem eu.

E sempre cam inhar 
conform e o seu coração 
desejar. Não tenha pressa 
para ser quem você deseja, 
quando tiver que ser, será.

Apenas trilhe o seu 
caminho. Trilhe da forma 
que achar que deve e não 
se importe muito com as 
pessoas que só querem te 
derrubar.

Ou m elhor, não se 
importe em nada com es
sas pessoas que só sabem 
criticar.

Reserve o seu tempo 
para você e para todos que 
você considera especiais.

Um passo de cada vez, 
lembrando que passos ale
gres e com fé valem portrês.

Hoje eu quero deixar 
registrado o quão bom é a 
sensação de sorrir por você, 
sorrir com um sorriso que 
é só seu e ninguém pode 
mudar isso. Acredite.

Ouça as vozes que 
estão dentro de você. Não 
se esqueça nunca de quem 
você é, de onde você veio

e quem sempre esteve com 
você.

Não se sinta preso, 
mas saiba que em muitas 
vezes a prisão é um pouco 
necessária.

A b o rb o le ta , por 
exemplo, antes de se tornar 
um ser belo, ela era apenas 
uma lagarta que passava 
despercebida entre a beleza 
dos outros insetos.

Ela precisou de tempo, 
de calma e de uma transfor
mação para ser moldada e 
se transformar em um dos 
seres mais belos da natureza.

Eela teve calma, sou
be esperar por seu tempo 
de ser quem poderia ser. E 
com certeza, ela acreditou

no que seria.
Essas anotações que 

faço aqui poderiam ser fei
tas em meu diário de papel, 
que deixo por perto da cama 
quando estou me preparan
do para dormir, mas de que 
serviria se eu não contasse 
para vocês todas essas pala
vras cheias de sentimentos?

Espero que pelo me
nos, em uma parte dessas 
anotações, você tenha aber
to um sorriso, por menor 
que seja e tenha acreditado 
um pouco em você e em 
seus sonhos.

E agora, agora você 
segue e continua acred i
tando. Continua sorrindo. 
Continua sonhando.

Michel Rftmâlho

Editorial

Larissa tem 19 anos, é estudante de Publicidade e 
Propaganda e decidiu retirar das gavetas suas criações 
literárias e seus sonhos escrevendo sua própria história

Para m ilhares de 
consumidores brasileiros, 
pagar taxas e impostos já 
virou uma rotina.

Em alguns casos, as 
cobranças por parte das em
presas são indevidas e abu
sivas, tomando os serviços 
e produtos mais caros.

Mas, pior do que pa
gar taxas e impostos, é não 
exigir os direitos previstos 
no Código de Defesa do 
Consumidor.

A taxa para emissão 
de boletos, por exemplo, 
é uma prática ilegal que 
geralmente é utilizada em 
imobiliárias e na compra 
de produtos em lojas de 
varejo.

G eralm ente, elas 
vêm discriminadas como 
“outros serviços” ou “di

versos” e acabam passando 
despercebido.

Nesta edição, o Notí
cias de Lençóis entrevistou 
a advogada Marilia Bolzan, 
especializada em direito 
contratual e do consumidor, 
para fazer um alerta sobre 
o tema.

Mostramos ainda um 
pouco do que rolou durante 
a quinta edição do Eletro- 
nic Festival - Encontro de 
DJs Solidário.

A p o p u lação  de 
Lençóis Paulista abraçou 
a #BaladaDoBem e arre
cadou alimentos, roupas 
e livros em prol do setor 
de Assistência Social da 
cidade.

O evento contou com 
a participação do grupo de 
dança Street Star e do gru

po teatral Faz & Conta.
Josué Campos, Cris 

Sales, Lu Gonçalves e Eri- 
co Agnello foram os res
ponsáveis pelos sets que 
eletrizaram o público em 
uma iniciativa que não dei
xou ninguém parado.

Confira também; So
cial Bauru Fashion Show 
traz novidades do mundo 
da moda; Bauru Shopping 
promove “Oficina de Ro
bótica com a Lego Educa- 
tion”; Serv iço de Quimio
terapia completa um ano 
de funcionamento; Claudia 
Leitte realiza mega show 
em Jaú; Rafael Cortez 
apresenta espetáculo “De 
Tudo Um Pouco” em Bau
ru; Henrique e Juliano agi
tam o Bauru Country Fest 
e muito mais. Boa leitura!

Colunista da Semana Brasil em FOCO Fonte: Agência BrasíI

Tempos de cobertor curto

£
■V

Uemerson Ftorêncio é 
diretor do Núcleo de 

Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Cidades (NPDC) da 

Khatifa Business, agência 
de negócios

O que é uma corrida eleito
ral? Uma ação sistêmica, discreta, 
operacional e sensível às necessi
dades da população, no sentido 
de consolidar o nome ou o projeto 
do gestor público ou candidato a 
determinado cargo político.

A expressão corrida existe 
pelo fato de não ser uma cami
nhada serena e despreocupada 
e sim, uma competição, que visa 
em primeiro lugar em número 
de votos.

Os candidatos não podem 
esquecer que os cenários nacio
nais e estaduais tem impacto di- 

f  reto na gestão pública municipal 
(prefeitos e vereadores), mas será 
no poder executivo que tudo isso 
ficará mais evidente.

Então, quais são os temas 
que estão presentes em seus dis
cursos? O candidato ao pleito ou 
0 gestor, não irá se lançar sozinho 
nesta jornada, há grandes concor
rentes com diversas características 
e estratégias de mobilidade rumo 
à vitória eleitoral.

Quais são os seus obje
tivos, estratégias e táticas para 
consolidar-se nesta competição 
amistosa?

Por que aparecer? Todo 
gestor ou candidato ao mandato 
público deverá aparecer para que 
a população saiba da sua existên
cia, isso, difere de fazer propagan
da. Sendo assim, vaie refletir: "só 
é lembrado quem se faz visto".

Nos dias atuais não se apli
cam os seguintes discursos: "Time 
que está ganhando, não se mexe"

Cuidado com tais afirma
ções, pois se mexe e muito. Outro 
aspecto negativo muito conhecido 
é 0 velho ditado que muitos se 
sustentam; "Estão falando mal 
de mim? Nem ligo, o importante 
é que fale".

A maioria da população 
tem clamado até pelas vias públi
cas das grandes cidades por mais 
ética na vida política em todos os 
níveis e classes.

A maioria dos eleitores 
não vota mais por conta de um 
discurso ajustadinho aos ouvidos, 
eles querem resultados visíveis e 
tangíveis. E af, quais são os seus 
até agora?

Quando aparecer? Estar 
presente na cena da gestão pública 
em apoio aos servidores, às neces
sidades da população e outros faz 
parte de todo gestor público ou 
candidato ao pleito quer seja ele 
postulante ao cargo de Presidente, 
Governador ou Prefeito.

Dessa forma, afirma, que a 
todo instante ele pode aparecer. 
O que ele não pode vir a fazer é 
a propaganda eleitoral.

Com base na Lei das Elei
ções Brasileira (Lei NB 9.504, 30 
de setembro de 1997), o Artigo 36 
garante: "A propaganda eleitoral 
somente é permitida após o dia 
S de julho do ano da eleição".

O Tribunal Superior Elei
toral traz nos termos da Lei, de 
11.6.2014, no AgR-Rp - Agravo 
Regimental em Representação, n« 
14392, afirma o seguinte: "Carac
teriza propaganda eleitoral anteci
pada a veiculação de propaganda 
institucional com propósito de 
identificar programas da institui
ção com programas do governo".

É crime aparecer? Apa
recer, não. Realizar propaganda 
eleitoral fora do período estabe
lecido para tal, sim.

Todo gestor público pode 
e deve aparecer na hora que bem 
entender, o que não se pode é 
desaparecer de fato.

Finalm ente, qual foi a 
imagem que você construiu até 
agora dentro do seu mandato 
ou quem sabe, na sua vida em 
comunidade?

O eleitor quer muito mais 
que tapinha nas costas, quer ilu
minação pública para reduzir os 
índices de violência; quer mais 
saúde traduzida em postos de
vidamente equipados com pro
fissionais, entre outros que se 
conhecem bem, e não se faz por 
falta de capacidade gerencial ou 
vontade política. $ó você sabe 
onde pretende chegari
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Brasil registrou 160 mortes violentas por dia em 2014, mostra levantamento

Em 2014, o Brasil registrou 
160 mortes violentas inten
cionais por dia. Segundo le
vantamento di\TiIgado on
tem pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, os

homicídios dolosos, latro
cínios e as lesões corporais 
seguidas de morte somaram 
58.559 casos no ano passa
do. O número é 4,8% maior 
do que as 55.878 vítimas

registradas em 2013. Com 
o aumento, a taxa de mortes 
violentas no país passou de 
27,8 por 100 mil habitantes 
para 28,9 para cada grupo de 
100 mil pessoas em 2014.

Mercadante diz que, com crise, MEC fará ''mais com menos99

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, disse 
nesta semana em discurso 
na cerimônia de transmis
são de cargo, que ocorreu 
no Ministério da Educa
ção (MEC), que o Plano

Nacional de Educação 
(PNE) será a bússola de 
sua gestão. Mercadante 
disse que, em um contexto 
de crise, a pasta deverá 
fazer mais com menos. 
“As crises são momentos

muito importantes e não 
podem ser desperdiçadas. 
Teremos que fazer mais 
com menos. Estamos con
vocados a ter mais ges
tão, mais criatividade e 
mais eficiência”, disse.

Presidente da Fifa pode ser suspenso do cargo por 90 dias

Membros do Comitê de 
Etica da Federação Inter
nacional de Futebol (Fifa) 
recomendaram que o pre
sidente da entidade, Joseph 
Blatter, seja suspenso do

cargo por 90 dias. Blatter 
está sendo investigado cri
minalmente na Suíça por as
sinar contratos de TV “des
favoráveis” à Fifa e fazer 
“pagamentos desleais”, no

valor de 1,8 milhão de eu- 
ros, ao presidente da União 
das Federações Européias 
de Futebol (Uefa), Michel 
Plalini, em 2011. Blatter e 
Platini negam as acusações.

Para Cunha, rejeição das contas não é suficiente para impeachment

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, disse que 
o resultado do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
que rejeitou as contas de 
2014 da presidenta Dilma 
RousseÊF, já era esperado. 
“Já estava praticamen

te anunciado por todos 
e agora o parecer vai vir 
para o Congresso apreciar. 
A última pala\Ta é e será 
do Congresso sempre”, 
disse Cunha. Cunha evi
tou dizer se uma eventual 
rejeição poderia ensejar a

abertura de um processo 
de impeachment. Segundo 
o peemedebista, primei
ro os parlamentares terão 
que decidir se a rejeição 
das contas referentes a 
2014 pode ter implica
ção no mandato atual.

A Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente vai manter a coleta de lixo em todos 
ot bairros no feriado da próxima segunda-feira, 12 de outubro (Feriado Nacional, Nossa 
Seohora Aparecida, Padroeira do Brasil).

Os demais setores internos c externos da Preíeituravflo suspender o atendimento na 
segunda-feira. O expediente será retomado na terça-feira, 13 de outubro.

O Serviço AutÔn^o de Água c Esgotos (SAAE) vâo manter equipes de plantão no 
final de semana e no feriado nara atendimento de emeroanrin

http://www.noticiasdelencol5.com.br
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Cobranças ilegais prejudicam
consumidores e violam lei
Especialista faz um alerta aos clientes sobre a cobrança de taxas para 
arcar com as despesas de emissão de boleto bancário

Elder Ibanhez

Um dos grandes vi
lões dos consumidores que 
ronda o comércio e as imo
biliárias de todo o país é a 
taxa de emissão de boleto.

Muitas vezes ela apa
rece discriminada como 
acréscimos diversos, outras 
despesas, etc.

Nào é difícil de en
contrar casos de pessoas 
que compraram produtos 
no varejo ou alugaram um 
imóvel, e que se depararam 
com a cobrança de um valor 
destinado às despesas para 
emissão de boleto bancário.

Segundo a assessoria 
de imprensa do Procon-SP, 
“nào é possível a quantifica
ção exata do número de recla
mações sobre o tema, porém, 
a Lei Estadual n° 14.463, de 
25 de maio de 2011, proíbe 
expressamente a prática no 
Estado de São Paulo".

Para trazer mais escla
recimentos sobre o assunto, 
0 Notícias de Lençóis entre
vistou a advogada especia
lizada em direito contratual 
e do consumidor, Marília 
Bolzan, que falou sobre os 
cuidados que os clientes 
precisam tomar para nào 
serem lesados. “A cobran
ça de taxa para a emissão 
de boleto bancário, quando 
repassada ao consumidor, é 
prática considerada ilegal. 
Deste modo, esta taxa ape
nas poderá ser cobrada caso 
o consumidor concorde em 
pagá-la. Assim, devem as 
empresas fornecer alternati
vas, tais como o débito auto
mático ou mesmo a impres
são do boleto pela Internet. 
O consumidor, por sua vc2U 
deve ter o cuidado de verifi
car a existência de cláusula 
contratual referente á forma 
de pagamento e, constata
da a previsão da cobrança 
para a emissão do boleto.

negociar com o estabele
cimento a possibilidade de 
ser promovido outro modo 
de pagamento, alertando a 
imobiliária ou o estabele
cimento de que a cobrança 
é indevida, devendo ser re
tirado este valor".

Ainda de acordo com 
a advogada, o cliente não é 
obrigado a pagar a taxa de 
emissão de boleto. "E uma 
prática abusiva de mercado, 
sendo considerada ilegal por 
ofender o Código de Defesa 
do Consumidor, mais espe
cificamente o artigo 39, o 
qual entende abusivo ‘exigir 
do consumidor vantagem 
manifestamente excessi
va’. A prática, tanto pelas 
imobiliárias quanto pelos 
demais estabelecimentos 
comerciais, é considerada 
igual e, portanto, abusiva”, 
aponta.

O problema é que mes
mo com a lei, a maioria dos 
consumidores não se importa

em questionar as taxas e pa
gam os valores cobrados. “É 
essencial que o consumidor, 
caso se sinta lesado pela em
presa, faça cumprir os seus 
direitos, denunciando esta 
ação errônea nos órgãos de 
proteção e defesa do con
sumidor como o Procon ou 
os Juizados Especiais. Além 
do mais, fornecedores, ins
tituições financeiras, presta
dores de ser\'iços e demais 
empresas comerciais que des- 
cumprirem a lei supracitada 
poderão sofrer multa, com 
base no artigo 57 do Código 
de Defesa do Consumidor", 
explica a especialista.

Marília aproveita para 
fazer uma recomendação 
importante. “Caso a empresa 
se negue a cumprir o dis
posto e retirar a cobrança da 
taxa de emissão de boleto, 
poderá o consumidor fazer 
cumprir a lei procurando o 
Procon ou um advogado, o 
qual poderá ingressar com

uma ação relatando a co
brança indevida, podendo o 
mesmo receber em dobro o 
valor que pagou, acrescido 
de Juros e correção mone
tária".

O consumidor que for 
cobrado indevidamente deve 
procurar o órgão de defesa 
do consumidor de seu mu
nicípio. O site do Procon-SP

é o www.procon.sp.gov.br.
“E preciso estar atento 

às cláusulas contratuais, in
dagando a empresa quando 
eventuais dúvidas surgirem. 
E, caso ocorra o abuso, não 
deixar de procurar ajuda dos 
órgãos de proteção de defesa 
do consumidor ou mesmo 
de um advogado", conclui 
a advogada.
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Marília Bolzan é advogada especializada 
em direito contratual e do consumidor

Eletroníc Festival agita população lençoense 
com muita música e dança
Elder Ibanhez

Com o objetivo de 
unir a música eletrônica com 
a prática da solidariedade, o 
Eletronic Festival - Encontro 
de DJs Solidário mais uma 
vez aterrisou na região.

Lençóis Paulista rece
beu no último domingo, 4, a 
quinta edição do projeto que 
tem levado cultura e solida
riedade para diversas cidades 
do interior de São Paulo.

Foram seis horas de 
muita música e apresenta
ções que envolveram grupos 
de dança e teatro da cidade.

O grupo de dança Stre
et Star, sob coordenação do 
professor Marcelo Estrella,

surpreendeu o público com 
coreografias bem ensaiadas 
e muita animação.

Quem também abri
lhantou o evento foi o grupo 
de teatro Faz & Conta, sob 
orientação da professora 
Leda Fernandes, que apre
sentou diversas encenações 
lúdicas durante a programa
ção musical dos DJs convi
dados.

Josué Campos, Cris 
Sales, Lu Gonçalves e Erico 
Agnello foram os músicos 
responsáveis pela batidas 
que conquistaram jovens e 
adultos.

A abertura do Eletro
nic Festival ficou por conta 
do grupo musical Om Shanti 
formado por Marcos Vendit-

ti, Salete Cortez, Rosangela 
Salles e Fernando Laz.

Dezenas de crianças 
aproveitaram a tarde para 
dançar, aprender técnicas 
circenses e pintar o rosto 
com tintas fluorescentes.

A iniciativa contou 
ainda com a presença do 
palhaço Kawilly, além de 
perna de pau e malabares.

Vale ressaltar que 
durante o festival, diversas 
doações foram realizadas 
pelos participantes.

Todas as roupas, ali
mentos e livros arrecadados 
serão destinados ao setor de 
Assistência Social da cidade.

O diretor de Cultura, 
Nilceu Bernardo, recebeu 
das mãos do diretor do No

IUJ

Evento contou com a participação do grupo de dança 
Street Star e do grupo teatral Faz & Conta

ticias de Lençóis , Edson 
Agnello, a doação de cerca 
de 1000 livros.

Os exemplares doados 
foram entregues ao projeto 
através da empresa Solu- 
ludo, bastante atuante no 
município.

E para que todos pu
dessem entrar no clima da 
música eletrônica e partici
par das apresentações musi
cais, um flash mob foi reali
zado tomando todo o espaço 
da Praça Paulo Freire.

Após uma seletiva que 
escolheu os melhores dan
çarinos do dia, duas pessoas 
foram contempladas com 
ingressos para o show da 
cantora Claudia Leitte que 
acontece amanhã, 10, em Jaú.

Nilceu Bernardo recebeu a doação de 
cerca de 1000 livros através da Solutudo

O Eletronic Festival 
é uma realização do la 
pas (Instituto de Apoio a 
Parcerias e Ação Social) 
e contou com o apoio da

Prefeitura M unicipal de 
Lençóis Paulista , Casa 
da Cultura, N otícias de 
Lençóis e Padaria Pão e 
Opção.
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Praticldade, conforto e bem-estar.
O Saint James Palace Hotel 
proporciona a você um momento 
único e inesquecível. Aqui, nosso hóspede 
tem variadas opções de lazer e descanso, além de 
um delicioso café da manhã preparado por 
profissionais aitamente qualificados. Oferecemos 
ainda amplo espaço para realização de eventos. 
Venha conferir o que há de melhor na rede 
hoteleira de Lençóis Paulista e região, e aproveite 
nossas promoções e preços imperdíveis. Saint 
James Palace Hotel, viva essa experiêncial

vvww.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.procon.sp.gov.br
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Social Bauru apresenta 
desfile com 12 lojas
Neste anO; o evento será realizado em dois dias e está repleto

i
n

de surpresas e novidades do mundo da moda

Elder Ibanhez

E stá chegando  o 
grande dia de um dos maio
res eventos de moda de toda 
a região.

O S o c ia l B auru  
Fashion Show 2015 acon
tece nos dias 21 e 22 de 
outubro, no Buffet Rocca- 
porena de Bauru.

O evento conta com 
a parceria do Bauru Sho
pping e terá a participa
ção de 12 lojas, entre elas: 
Villa Novia, Chica Brasil, 
Carmen Steffens, Fórum, 
Provence, Tânia Bouti- 
que. Vogue Casa de Moda, 
Hope, Track N ’ Field, Ca
nal, Santa Lolla e Carme- 
lina. A Pandora também irá 
participar dos desfiles com 
uma ação surpresa.

De acordo com a pro
dutora de moda e responsá
vel pelos looks do desfile,

Desfile vai contar com performances que
prometem emocionar o público

Carlla Luongo, cada loja 
participante apresentará co
leções que estão dentro do

Carlla Luongo éprodutora de moda e 
responsável pelos looks do desfile

contexto da cena da moda 
atual.

Nesta edição, ela ga
rante que tudo será ainda 
melhor do que nos outros 
anos, tanto na parte de es
trutura e passarela como no 
layout do desfile.

Carlla ressaltou tam
bém que cada loja partici
pante vai buscar fazer um 
espetáculo a parte e diver
sas perform ances estão 
sendo preparadas.

Interatividade e um 
grande show de moda e arte 
é a aposta dos organizado
res do evento.

Haverá atrações mu
sicais e muito entreteni-

I mento com ações que pro- 
I  metem encantar o público.
1

Por trás da passarela

Participando da equi
pe de backstage, Grenda 
Cabestré adiantou como 
estão os preparativos para 
0 Social Bauru Fashion 
Show. ‘*0 que posso dizer 
é que está grande. O evento 
está maior e toda a equipe 
envolvida está preocupada 
com cada detalhe, tudo pen
sado com muito cuidado e 
meses de trabalho para que 
todas as marcas envolvidas 
sejam apresentadas de uma 
forma completamente dife
rente das edições anterio
res. Estou participando pelo 
terceiro ano, mas essa é a 
primeira edição que estamos 
envolvidos com o processo 
pré-evento, processo cria
tivo e todos os detalhes de 
cada apresentação. E muito 
‘massa’ participar de tudo 
isso! A equipe tem a mesma 
energia, sabe lidar um com o 
outro e cada um exerce uma 
ftmçâo importante dentro da 
nossa logística; assim, tudo 
flui naturalmente”.

Já para o responsável 
pelas coreografias que se
rão apresentadas na passa
rela, Jhonalhan Brando, o 
desfile trará uma proposta 
diferente: são dois dias de 
evento, onde a moda e a 
arte estarão em um único 
ambiente, com um diferen
cial para cada loja.

1 Colunada
Transparência

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

O processo TC-032430/026/15 referente ao processo 
TC-001006/002/08 cujo interessado é a Futurekids 
do Brasil Serviços e Comércio, requer prazo de 20 
dias para oferta de justificativas complementares. 
O interessado pode intervir no processo segundo 
lhe convenha e conforme as normas regimentais.

A Prefeitura toma pública a licitação que tem 
por objeto a aquisição de pneus para veículos 
leves, incluso os serviços de conserto, alinha
mento, balanceamento e cambagem para fro
ta de veículos da Municipalidade. A sessão de 
pregão acontece no dia 21 de outubro às lOh.

Também foi aberta licitação para aquisição de 
combustíveis para a frota da Municipalidade, a 
ser entregue a granel e depositado em tanque da 
Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, con
forme quantidades estimadas no edital. A sessão de 
pregão está marcada para dia 22 de outubro às 1 Oh.

E os envelopes para concessão de direito real de 
uso oneroso de um galpão comercial, e direito real 
de uso gratuito de uma área de terras de 2.001,35 
m^ localizados no Distrito Empresarial “LuizTre- 
centi”, deverão ser entregues até às 1 Oh do dia 3 de 
novembro. O valor mínimo é de R$ R$ 342.205,00.

No caso do pregão para o registro de preços 
para aquisição de diversos equipamentos para a 
Biblioteca Municipal “Orígenes Lessa”, NÀO 
HOUVE PROPONENTES para a presente lici
tação, ou seja, nenhuma proposta foi apresenta
da até a data e horário estabelecidos no edital.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Evento inédito da Lego atrai crianças para o Bauru Shopping
Da redação

Em comemoração ao 
Dia das Crianças, o Bauru 
Shopping está promovendo 
desde o dia 1“ de outubro a 
“Oficina de Robótica com a 
Lego Education”.

A programação é gra
tuita, destinada a crianças en
tre 7 e 15 anos e segue até o 
dia 15 deste mês.

No local, a garotada 
será desafiada a criar robôs

e aprender a movimentá-los.
Depois de construído, 

0 brinquedo será programado 
para conseguir dar um chute.

Segundo Ivan Mouta, 
gerente do Bauru Shopping, 
os participantes serão esti
mulados a usar o raciocínio 
lógico e criatividade, além 
de aprender noções básicas 
sobre ciência e tecnologia.

“O interessante é quan
do uma brincadeira, além de 
divertir, também consegue 
ensinar. As nossas atrações

infantis sempre são pensadas 
para combinar o lúdico com o 
pedagógico”, afirma Mouta.

A atividade acontece 
no terceiro piso do empreen
dimento, de segunda a sexta- 
feira, às 14h, 17he20h.

Já aos sábados e do
mingos, o horário de funcio
namento é às I4h, 16h, 18h 
e20h.

A oficina é realizada 
em parceria com a Zoom, 
representante brasileira da 
Lego Education.

.t

SAUDE

Serviço de quimioterapia 
HNSP comemora um ano
Atendimento é uma parceria do Hospital Nossa Senhora da Piedade
com 0 Hospital Amaral Carvalho da cidade de Jaú

Da redação

Um sonho realizado 
e que beneficiou diversos 
pacientes do município e das 
cidades vizinhas.

Foi assim a comemo
ração do primeiro ano de 
atendimento ao público do 
Serviço de Quimioterapia 
“Dr. João Paccola Primo”, 
realizado no dia 1° de ou
tubro.

Estiveram presentes 
no evento autoridades, mem
bros da diretoria do hospital, 
imprensa e pacientes.

História de sucesso

No dia 29 de setembro 
de 2014, o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, em par
ceria com o Hospital Amaral 
Carvalho de Jaú, inaugurou o 
atendimento com o objetivo 
de humanizar os serviços

prestados aos pacientes com 
câncer.

Os pacientes de Len
çóis Paulista e região pre
cisavam buscar tratamento 
em cidades como Jaú, Bauru 
e Botucatu e eram os mais 
prejudicados pela longa dis
tância.

A iniciativa de im
plantar um setor de quimio
terapia no HNSP nasceu no 
ano de 2005, na gestão do 
ex-prefeito José Antonio 
Marise.

O então vice-prefeito, 
Norberto Pompermayer, que 
exercia a função de Diretor 
de Saúde, chegou a equipar 
um setor do HNSP para a 
realização do atendimento, 
que seria prestado como uma 
extensão do serviço ofere
cido pelo Hospital de Base 
de Bauru.

Foi inaugurado, mas 
devido a divergências, o 
projeto não seguiu adiante

e 0 tratamento acabou sendo 
interrompido.

Um grupo de empre
sários lençoenses, lidera
dos por Edenilson Grecea, 
apresentou um novo projeto 
em 2012 para a Prefeitura e 
Diretoria de Saúde, se com
prometendo com a adequa
ção do setor e com o custeio 
para implantação, estimado 
em R$ 500 mil reais.

Desde então, a admi
nistração municipal e do 
HNSP trabalhou para agi
lizar a viabilização do setor 
de quimioterapia.

Em 2013, as adequa
ções foram concluídas, bem 
como efetuada a compra de 
mobiliário.

O Setor de Quimio
terapia do HNSP recebeu o 
aval do Grupo Técnico de 
Vigilância Sanitária Munici
pal, da Vigilância Sanitária 
da Diretoria Regional de 
Saúde (DRS) e da Equipe

de Oncologia do Hospital 
Estadual de Bauru.

No segundo semestre 
de 2013, leve início a bus
ca pelo credenciamento do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade.

Após muitas dificul
dades, no dia 29 de setembro 
de 2014, o hospital inaugu
rou o Serviço de Quimio
terapia “Dr. João Paccola 
Primo”, em parceria com o 
Hospital Amaral Carvalho 
de Jaú.

Para o diretor ad
ministrativo do hospital, 
Ricardo Conti Barbeiro, o 
Serviço de Quimioterapia 
é um sonho que se realizou, 
principalmente na vida de 
quem realmente precisava 
do atendimento. “Desde 
2005, enfrentamos muitas 
dificuldades e burocracias 
para conseguir realizar este 
grande sonho de promover o 
atendimento quimioterápico

em nossa cidade”.
Em um ano, o Serviço 

de Quimioterapia realizou 
mais de 1.300 atendimentos 
dentre consultas e medica
ção, proporcionando maior 
comodidade aos pacientes.

Hoje, cerca de 100 
pacientes são beneficiados 
com 0 atendimento mais 
próximo.

O Serviço de Quimio
terapia do HNSP é pioneiro 
e uma grande conquista para 
Lençóis Paulista, sendo o pri
meiro neste molde, como uma 
extensão dos serv iços ofere
cidos no Amaral Carvalho.

Exercendo a filantro
pia que é a sua essência, o 
hospital não recebe pelos 
atendimentos prestados.

Ü2J3

Comemoração contou com a presença de 
autoridades e membros da diretoria do hospital



Claudia Leitte extravasa 
alegria amanhã em Jaú
Com uma voz inconfundível e carisma de sobra, cantora vai
apresentar um show com diversão do começo ao fim

Elder fbanhez

Amanhã, 10, é dia da 
Claudinha bagunceira agitar 
a população de Jaú e região.

O evento acontece no 
Estádio Zezinho Magalhães, 
localizado na Avenida Cae
tano Perlatíi, com abertura 
dos portões às 20h.

O show de abertura 
fica por conta da cantora 
Tuta Guedes que vai esquen
tar 0 público no trio elétrico 
a partir das 22h30.

Em entrevista ao No
tícias de Lençóis, Claudia 
Leitte contou um pouco so
bre as surpresas preparadas 
para o grande espetáculo 
musical que irá realizar na 
cidade. “Vamos levar para 
Jaú um show novo. Temos 
uma estrutura enorme, lin
da e com cenário incrível. 
Mas eu dou destaque para 
o repertório. E o repertório 
mais divertido, mais enérgi
co que conseguimos montar 
nos últimos anos, para nin

guém ficar parado. Minha 
expectativa é de ver o povo 
muito feliz".

Com muito bom hu
mor, ela expressou seu sen
timento pela oportunidade 
de tocar na região. “Eu estou 
indo para me divertir junto do 
público. Então, pode apostar 
que vai ser inesquecível".

Recentemente, a can
tora lançou um novo tra
balho chamado Sette. “Eu 
entreguei seis músicas no 
verão, todas muito quentes. 
Depois do carnaval lancei 
Signs, que é uma música 
em inglês e que está na no
vela. Fiz uma versão em 
português com videoclipe 
e dei de presente aos meus 
fãs esta sétima música que 
fechou esse álbum, um ci
clo", explica.

E para fechar o ano 
com chave de ouro, ela já 
tem preparado mais sur
presas para os fas. “Até o 
fim do ano o meu projeto é 
terminar um disco que está 
em processo de finalização e

divulgar minha música nova 
de trabalho. Então, eu acho 
que depois começa o meu 
carnaval e a grande prepa
ração. É uma agenda muito 
corrida, mas estou feliz de
mais”, ressalta.

Amor de fã

Claudia Leitte é co
nhecida por amar verdadei
ramente os fãs que admiram 
seu trabalho.

Ela aproveitou para 
deixar seu recado aos íãs que 
acompanham sua carreira. 
“Eu amo estar perto de meus 
fas, fonte de inspiração de 
meus trabalhos, minha vida. 
Sem eles minha carreira não 
aconteceria. E uma necessi
dade de meu coração tê-los 
perto de mim. Eu me sinto 
compreendida, mas como 
artista me sinto ainda mais 
especial. Eles me fazem sen
tir única em um mundo com 
gente tão talentosa. Ter fãs 
é como ter um casamento 
alimentado pelo amor", diz.

E para que a saudade 
dos fãs não aumente, Clau
dinha está nas telinhas na 
nova temporada do The Voi- 
ce Brasil até a grande final 
que acontece no dia 25 de 
dezembro. “Eu me divirto 
muito e a gente se amarra 
em fazer o programa. Todos 
os jurados sentam na cadeira 
com vontade de se doar para 
quem vai se apresentar. Sou 
amiga de todos meus cole
gas, nos divertimos muito. 
Mas devo dizer que meu 
time é muito incrível. Já 
passei das audições às ce
gas e posso dizer que tenho 
o melhor time. Se eu fiquei 
surpreendida, os telespec
tadores também irão. Meu 
time tá o máximo!", adianta.

“Eu quero deixar um 
beijo muito especial para a 
turma de Jaú e para o pes
soal que vai sair das cidades 
vizinhas. Iremos arrasar e eu 
prometo a vocês um tem
po maravilhoso, de muita 
alegria e energia positiva", 
finaliza a cantora.

S

Rafael Cortez: humor e diversão com “De Tudo Um Pouco”
Elder Ibanhez

Ele é sucesso garanti
do e tem arrastado centenas 
de pessoas aos teatros com 
um show de humor único e 
divertido.

No dia 18 de outubro é 
a vez de Bauru receber o hu
morista Rafael Cortez com 
o espetáculo “De Tudo Um 
Pouco", que tem no currí
culo passagens pelos EUA 
e Japão.

O evento acontece às 
I9h no Teatro Bela Vista 
(Colégio São Francisco), 
localizado na Rua Vitória, 
6-27, Bela Vista.

Natural de São Paulo, 
Rafael tem 38 anos e é for
mado em Jornalismo. Ele re
velou ao Notícias de Lençóis 
como o humor entrou em sua 
vida. “Eu era uma criança 
inicialmente introvertida, 
depois virei um menino ex
pansivo e descolado. Na pré- 
-adolescência, ftii tímido e 
deprimido. Eu nunca pensei 
que viraria humorista. Esse 
‘namoro’ começou com o 
CQC. Devo ao programa a 
minha entrada no mundo do 
humor. Mesmo!".

Hoje, considerado um 
dos grandes humoristas da 
televisão brasileira, Rafael 
Cortez lembra como foi sua 
primeira apresentação em pú

blico. “Minha primeira apari
ção foi na missa da igreja que 
eu frequentava com minha 
avó e meus irmãos. Leonar
do, meu irmão mais velho 
(ator/dramaturgo/diretor) já 
estava dando seus primeiros 
passos na carreira, e dirigiu 
uma encenação na missa de 
d^a daf xnàes pelo ^rupu 4̂  ̂
jovens. Eu Interpretei um' 
noivo e fui ‘casado* pelo 
Padre Ramon - o próprio, 
que se divertiu com a cena. 
Eu adorei. Sempre fui muito 
exibido. Meio que entendi ali 
que queria estar em palcos 
pela minha vida afora’*.

Ator, músico e conta
dor de histórias, Rafael es
banja talento e, atualmente, 
é uma dos protagonistas do 
programa Custe o Que Cus
tar (C (^), exibido pela Rede 
Bandeirantes.

Para o apresentador, 
fazer parte do CQC foi uma 
oportunidade que surgiu 
por acaso. “Eu não havia 
trabalhado como humoris
ta antes, mas punha humor 
nos meus trabalhos. As ve
zes tomava umas broncas 
dos meus companheiros de 
trabalho, mas me divertia 
fazendo isso. A oportunida
de de fazer o CQC veio em 
outubro de 2007, quando me 
procuraram de lá para ser 
produtor do programa. Che- 
guei na reunião/entrevista

para a vaga e disse que ser 
produtor não me interessava.

k

eu queria ser repórter. Acho 
que aquilo foi tão cara de

pau que me deixaram fazer 
os testes mesmo sem atender 
nenhum dos pré-requisitos 
que eles queriam na época. 
Fiz dois testes e passei, e aí 
minha vida mudou".

Mas é na música que 
ele consegue se encontrar de 
verdade. “A arte que mais 
me encanta, e se eu pudesse 
escolher como única dentre 
as que exerço, é a musical. 
Ainda acho que viro o jogo 
um dia e vivo mais de mú
sica do que outra coisa. En
quanto isso não acontece, 
faço um pouco de tudo - e 
como? Abrindo mão de na
morar, ter filhos, saber diri
gir, dormir e comer bem, etc. 
Eu vivo praticamente para o 
meu trabalho. Não significa 
que seja fácil", desabafa.

De Tudo Um Pouco

Rafael Cortez falou 
também sobre o show de 
humor que irá apresentar em 
Bauru no dia 18 de outubro. 
“O público pode e deve es
perar por um show muito 
engraçado. As pessoas vão 
rir muito, eu garanto. E um 
trabalho que está rodando o 
Brasil desde 2009. No último 
momento do show faço uma 
apresentação com o violão. 
E surpreendente e tem fun
cionado muito bem”.

Ele aproveitou ainda

para falar sobre o mercado 
do humor no Brasil e sobre 
seus planos para o futuro 
na profissão. “Os humoris
tas que estão na ativa com 
stand-up estão se reinventa
do, pois o ‘boom* do gênero 
já passou. Os de persona
gens, bordões e máscaras, 
estão se a] 
e mais, ^òis tem cada vez 
mais caras jovens e diverti
dos aparecendo. Mas de um 
modo geral, vejo humoristas 
inserindo-se com maestria 
em meios onde antes eles 
não eram muito comuns, 
como nos setores corpo
rativos, mesas de decisões 
empresariais e no Jornalismo 
(onde o CQC foi vital). Em 
2016, pretendo preparar um 
novo solo. Quero rodar mais 
uma vez o Brasil, mas tem 
que ser com esse projeto di
ferente. Será um show mais 
musical e, claro, adoraria um 
dia ter um Late-Night na TV, 
mas com a minha cara**.

Rafael finaliza fa
zendo um convite para 
que todos com pareçam  
no show que será realiza
do em Bauru. “Venham e 
divirtam-se muito! E tra
gam um dinheirinho a mais 
na carteira para comprar 
meu livro de humor ‘Meu 
Azar com as M ulheres’, 
que venderei na saída, tá? 
Vale bem à pena!” .

Henrique e Julíano trazem o melhor do 
sertanejo no Bauru Country Fest
Elder Ibanhez

No dia 22 de outu
bro, os amantes da música 
sertaneja têm hora e data 
marcada para curtir uma 
grande festa.

O Bauru Country Fest

vai lotar o Recinto Mello 
de Moraes com atrações 
como Henrique e Juliano, 
Bruninho e Davi e Hugo e 
Ray, a partir das 20h.

Quem também vai 
mostrar muito talento e sim
patia é o cantor Léo Braga 
de apenas 8 anos de idade.

Léo Braga fará uma participação especial
durante o Bauru Country Fest

Ele fará uma partici
pação especial durante o fes
tival com garantia de muita 
alegria e diversão.

Os irmãos Henrique e 
Juliano possuem uma histó
ria de sucesso e muita deter
minação.

Desde criança, através 
do incentivo do pai e influen
ciados pelo trabalho da dupla 
João Paulo e Daniel, os jo
vens músicos começaram a 
trilhar uma carreira artística 
promissora.

No início, eles chega
ram a dublar as canções da 
banda “Mamonas Assassi
nas", mas foi somente com 
o tempo que a oportunidade 
de participar de festivais de 
música começou a projetar 
a dupla.

Com muito estudo e

ajuda de outros músicos, 
Henrique e Juliano conse
guiram se apresentar em 
eventos expressivos com 
grandes nomes da música 
nacional. .

E foi com apenas um |  
CD acústico, gravado ao ^ 
\ivo em uma festa particular, 
que os meninos consegui
ram reconhecimento e uma 
legião de fãs.

Em 2012, eles firma
ram contrato com uma em
presa de agenciamento e o 
segundo CD foi produzido 
pelo maestro Pinochio.

Com um repertório 
cheio de músicas autorais, 
o hit “Vem Novinha” pas
sou a ser executado em to
das as rádios do Tocantins 
e de Goiás.

Daí por d ian te , a

gravação de dois DVDs 
apresentou ao Brasil can
ções como "Mistura Lou
ca", "Recaídas", "Não Tô 
Valendo Nada" e “Eu Sou

Gordinho”, transformando 
a dupla Henrique e Julia
no em um dos nomes mais 
importantes do cenário mu
sical brasileiro.



CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ESPAÇO J / V R f

AUXILIAR 0£ MANUTENÇAO OE 
COMPUTADOR - ESTÁGIO 
M jsculina (de 16 até 18 anos) com 
conhecimento e interesse por 
informática e  saber formatar 
ESTAGIARIA EM PSICOLOGIA 
Feminina para arquivos de 
documentos em pastas, fazer 
trabalhos de banco, atendimento ao 
publico, entrega de cartões, anotar 
solicitações, fechamento de 
pagamento e auxiliar nas rotinas 
administrativas e RM, 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 40anos) 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 m anutençio 
elétrica automotiva, de máquinas 
e equipamentos com 12 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho
FORNEIRO OU PIZZAIOLO 
Masculina e Feminina para atuar 
como forneiro com conhecimento 
na área ou pizzaiolo que além de 
confeccionar pizzas deve 
OBRIGATORIAMENTE saber tornear 
com 6 meses de experiência com 
referência
FUNILEIRO OE AUTOS
Masculina e Feminina com 12 meses
de experiência comprovada em
carteira de trabalho
MECÂNICO OE 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 OE 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 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho
OPERADOR DE SAIA DE MÁQUINAS 
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em carteira 
de trabalho ou referência 
PAOEIRO(A)
Masculina e Feminina (de 25 até 
45 anos) para ^bricaçáo 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, 
Ctf, PHP, ASP NET e banco de dados: 
SQL Server, FIrebird 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 REFRIGERAÇÃO 
Masculina com CNH A/8 para 
trabalhar na instalação e 
manutenção de equipamentos 
de refrigeração, principalmente 
conhecimento em bebedouro e 
ar-condiclonado 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 /  Casai com CNH A/C ou 
A/D (Obrigatório) e 6 meses 
comprovado em carteira de trabalho

http:/lwww2.lencoispauUsta.sp.gov.brlv2lcentrO‘ do-empreendedor/vagasl

PtÜ j t iü
TEXTOS DAS G A VETA S 

u>wur.csc t l i< r a t d c j^ c t a .c  cnv

Você

Isaque Gabriel Grandi tem 14 anos, é estudante, 
apaixonado por música e amante de livros

No céu desenhei estrelas 
Todas pensando em você 

Na areia escrevi o teu nome querendo te
convencer

O amor foi feito pra nós 
E os sonhos também 
Desde que te conheci 

Não quis saber de mais ninguém 
Longe de você o amor deixa de ser amor 

O que era um sonho bonito se transforma em dor 
O que eram minutos agora tornam-se eternidade 

Pois só perto de você, vê-se a felicidade 
A paixão é apenas detalhe 

O amor é meu companheiro 
Você é a pessoa que eu mais amo no mundo

inteiro.

Vagas vótidos de acordo com  o prazo determ inado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT, basta com parecer portando: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem possuir). Inform ações: (14) 3263-2300 - Ramal 2 ou no PAT:
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11 - Centro

OPORTUNIDADE

CARROS/MOTOS

Honda biz clOO 2002 
R$1.200,00 De entrada 

T 36 parcelas fixas de 

R$122.00 com tran- 
ferencia grátis - (H ) 

3264-1613

Compro ou troco por 

moto 0 km, moto Hon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

S-10 colina prata 2008 
ficx completa (14) 
3264-3644 shop cars 
veículos

Celta 2p 2004 g prata ar/ 
trava/alarme - FS veíoi- 
las-íbne(14) 3264-3033

Vendo 01 bicicleta Ca- 

loi usada, amarela aro 

14 tone (14) 3264-4345 
ou (14) 3263-1961

Crv 2.0 U  aut. 4X2 
completo • 2011 - ga
solina - branco - (14) 
3264-3033

Goll.016Vl998gbran- 
co básico - FS vdculos 

fone (14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa 
FS veículos - fone (14) 

3264-3033

Renda extra de três a 

quatro horas por día

à

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

Crv 2.0 Lx aut. 

completo - 2011 
solina - branco 

3264-3033

4X2

ga-
(14)

Astra sedan 1.8 2003 G 

azul cora trava/alaime/ 

rodas - FS vdculos - fone 

(14) 3264-3033

DE 10 A 18 DE OUTUBRO
EM LENÇÓIS PAULISTA/SP

'V hCj

10/10 ISÁOAOO
B u  M» ás 20h • Entrada dos animais
9h - ^  Etapa do 2* Circuilo Facilpa - Prova de 3 Tambores
I9IV30 - II ENCONTRO OE ROCK COM AS BANDAS CHILOREN
OF THE BEAST (TRIBUTO Aü IRON MAIDEN), SUICIDAI OOG.
BLACKMOON £ ALPHAROCK

11/10IDOMINCO
d) - Pesàgem e admissao dos animais
13h • 2* FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA RAIZ

12/10 iSEOUNOA-FEIRA
8ii Pesageme admissão dos animais 
I3h - Festival das Crianças - ACILPA

13/10 I TERÇA-FEIRA
M - Julgamento de dasslfícaçào da raça Ho de Franco com 
Grande Campeonato da meema e das raças Oorpor e White 
Oorper

14/10 lOUARTA-FEIRA
»  Julgamento de dassllicação da raça Sutfolk com Grande 
Campeonato da mesma e das raças Oorpor e White Oorper

19/101 QUINTA-FEIRA
9h • Julgamento de classiHcacão das racas Santa Inès, Texel 
com Grande Campeonolo da mesma o das racas Doroer e 
White Oorper
leh - i y  EXPOSIÇÃO nacional oe o rq uídeas

 ̂ IN F O R M A Ç Õ E S
- - . ____  w w w .ex p o v elh a .co m .b r

1 0 /1 0  I S E X T A -F E IR A
flh -13* EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS
8h -15* Seminário Paulista de Ovinoctilhira c 2* Concorlo
9h - Julgamento de classificação da raça Santa Inês e Grande
Campeonato da mesma e das raças Oorper e White Oorper
1% - SOLENIDADE DE ABERTURA DA EXPOVELHA/EXPORQUiOEA
2011 • LEILÃO OORPER NACIONAL 2015
?0h - Apresentação da Orquestra Municipal de Sopros na 
Eiporquidca

17/10  I s A B A O O
8h - Julgamento dos Grandes Campeonatos das racas Oorper o 
White Oorper
Bh -13* EXPOSIÇÃO NACIONAL OE ORQUÍDEAS
12h • Julgamento do "Campeonato Supremo dos Grandes
Campeóes e Grandes Campeás de Iodas as raças’’
t »  - LEILÃO OORPER SPRING SHOW
1 »  • CERIMÔNIA DE ENTREGA OE PRÊMIOS 00 RANKING
CA8ANHA 00 ANO - ASPACO Local: Tattersal de Leiloos do Rocinio
21h - SHOW COM WILSON TEIXEIRA • TRIBUTO A TONICO & TINOCO
23h - SHOW COM GRUPO TOKE NOVO

18/10  I DO M IN GO
Sli -13* EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS
9h • 20* ExposIcáo e Julgamento de cães puros, mestiços e 
vira-iatas
lon - Apresentação da Orquestra Boca do Sertão na Exporqindea 
11030 Festival Mania do Cordeiro e Show 
I6h - Saida dos animais

Capacete EBF ou Li

berty aberto ou fecha

do apenas R$ 60,00 só 

na Pagan Motos Con

tato através do telefo

ne: (14) 3264-4345

Carro Escort gl 95 R$ 
3.000,00 De entrada 

■f 48 parcelas focas de 

R$294.00 com tranfe- 
rencla grális - Telefone; 

(14) 3264-1613

Vectragb94-R$3.000.00 
Dc entrada 48 parce

las focas de R$ 360,00 

com tranfierénda grátis 

(14) 3264-1613

Courier mod 2001 - 16L 

pnXetix de casaraba, scni 

mp3 - vendo ou tioco pur 

mciK> Honda Fons (14) 

32644345/(14)99791-3285

Courier 1.3 1998 G pra

ta básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Cano Ford a 2004 

R$3300,00 Oe entrada 
+ 48 parcelas fixas de 

R$420,00 com tianferen- 

da grátis • (14) 3264-1613

Biz 125flex2013 /b iz  

100 - 2013 /  fan 125 

2013 / fan 150 flex 
2013 / titan 150 ex 

flex 2013 /  lead 110 

2013 / cb 300r 2013 

xre 300 2013/ bros 

150 flex 2013 - Pa

gan m otos fone: (14) 
3264-4345

Vectra gb 2.0 1994 G 

azul completo - FS veí

culos-(14) 3264-3033

Meditação

/ /

Lian Gong

14 3263.1676 
1-! 99134.7329

víilUlt-*

Professor
Marcos Venditti

marcos.vendltti@yahoo.com.br
Rua Cf! V : :  I j  r  •  k ' . . ' I

' • * t ♦ ■

,J

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psícoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

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

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 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

Salles
(14) 99714-9830 

relnaldoalsalles(S)yahoo.com.br

Vende-se Paraty ano 

94, cor bordô, 1,8, 

Álcool original, com 

direção, trava, alarme 

c rodas originais. Su

per impecável! Tratar 

com Fernando no tel: 

(14) 99797-4840

Saveiro cl 1.8 1995 A 

branca - trava/alarme 

FS veículos - Telefone 

(14)3264-3033

Uno vivace 4p 2011 

vermelho entr. R$

6.500.00 + 48X R$
630.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Mcwitaru ecoflex 2010 cor 

preta, trava détrica. vidios 

elétricos, direção. 63 mil 

km rodados RS 24200 

Fonc(14) 9916-050

CG ütan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.500 

Fone; (14) 99797-5221

Vendo 02 bicicletas ca- 

loi usada Preta aro 20 

e amarela aro 14 F.: (14) 

3264-4345

Gol 1.0 G5 2013 pra

ta entrada + 48x RS 
590,00 - FS velcufoi» 

fone (14) 3264-3033

m A IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lençób Paulista, com 12,65 metros de frente, 
área de tenreno com 425,29 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mil 

Rua Guaradaba, 536, Jardim ítamaraty em Lençóis Paulista, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área licenciada para constnjção de

659,71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo Simioní, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246,40 m2 e área em constnjção de 92,56 m2 

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

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

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixGloud.Gom/ericoagnello

VENDE-SE

Terreno no Jardim Planalto 
Plaino - R$ 26 mil 

+110 X R$617 
Aceito carro/moto 

no negócio

Xsara picasso glx 1 6 

2010 Preta entr. R$ 

8.000.00 + 48X R$ 

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Mini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 

motogp é na pagan 

motos fone. (14) 3264- 

4345

Tel: (14) 98227-4510

Vende-se Parat)’ ano 
94, cor bordô, 1,8, Ál

cool original, com d i

reção, trava, alarme e 

rodas originais Impe

cável! TVatar Fernando 

(14) 99797-4840

Courier mod 2001 

1.6L protetor dc ca- 

samba, lona marítima, 

som mp3 - vendo ou 

troco por moto Honda 

Fones; (14) 3264-4345 

ou (14) 9979-13285

Compro moto Honda 

usada "semi nova" ou 

troco por moto Hon

da okm, Pagan motos 

fone; (14) 3264-4345

Courier 1.4 1998 G cor 

prata com direção/vi- 

dro/trava - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

1  SERVIÇOS

S-10 colina prata 2008 

flex completa fone; (14) 

3264-3644 / (14) 9610- 

5960 shop cars veículos

Manicurc e pedlcure 
Eliana Atende á dom i

cílio Contato pelo tele

fone: (14) 99887-7272

Bandeirante cab. D u

pla - 1990 - die.sel azul 

(14)3264-3033

Serviço de limpeza para 

locais comerciais. Tele
fone: (14) 99677-6859

Pedrflo I

r
Á ‘REAÜIZAÇÃOlDOTSEUlSONHO 
A  NOSSA ESPECIALIDADE

Rteinto üt Expoaiçoti -Jo rt Ollvaira Predo^ tençàts Paulist»/SP I hitormaçoei: ARLP (14) 1263-1411 e ASPACO (14) 3841-G841

.  a  4 UB I
II zilor « •t z t

k 1 ’ » (

üZuL
• 1 1 .

Pflojõ* k  .

Venda, Compra, Financiam ento, 
A ssessoria , Avaliação e Locação

[14] 3264-9769/©99714-4352 f
www.pedraoimoveislpta.com

http://www.expovelha.com.br
mailto:marcos.vendltti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
http://www.mixGloud.Gom/ericoagnello
http://www.pedraoimoveislpta.com


ENTRETENIMENTO
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Filme Incríveis 2'' tem data para chegar aos
cinemas; Disney anunciou ano de 2019

Os Incríveis 2 ganhou data para chegar aos 
cinemas. A Disney marcou a estreia para 
21 de julho de 2019. Brad Bird retorna 

' " como diretor e roteirista. A Disney-Pixar
V  também anunciou as datas de estreia de 

Carros 3 {16 de junho de 2017), que será 
*1  ̂ dirigido por John Lasseter,e adiou ToyStory

4, que agora chegará aos cinemas em 15 
. dejunho de 2018. A animação Os Incríveis 

foi lançada em 2004, mostrando o dia a 
I  dia de uma família com super poderes que 

- tenta viver de forma comum no subúrbio.

Anacrônico, “Vai que Cola - O Filme” 
tenta fazer rir na base do grito
Derivado de um humorístico da televisão, "Vai que Cola - O 
Filme" não esconde suas origens, e parece um piloto para uma 
sitcom. O cenário do original é apenas um palco giratório, que 
abriga alguns cômodos da pensão de Dona Jô (Catarina Abdalla) 
- mas aqui, há até o lado de fora do local. Dirigido por César 
Rodrigues ("High School Musical: O Desafio"), o longa começa 
com Valdomiro Lacerda (Paulo Gustavo), um sujeito extrema
mente rico, morador do Leblon sendo vítima de um golpe e 
perseguido pela polícia. "Vai que Cola - O Filme" é pouco mais 
de uma hora e meia de pura gritaria - parece que a graça aqui 
equivale a um histrionismo nas interpretações. É um tipo de 
humor anacrônico, que pretende fazer rir literalmente pelo 
grito, e raramente funciona.

Colbie Caillat é confirmada em festival 
que reunirá 40 atrações em SP
Na noite da última terça-feira (6) aconteceu no Jockey Club de 
São Paulo a apresentação do Brahma Valley Festival, evento 
que vai reunir grandes nomes da música sertaneja nos dias 
28 e 29 de novembro. Foi anunciado que a cantora pop 
americana Colbie Caillat será a principal atração do segundo 
dia. Ela fecha a programação do Palco Sound, no domingo 
(29). Cerca de 40 atrações musicais se apresentarão nos três 
palcos que serão montados no Jockey. O Palco Espelho, o 
Palco Viola e o Palco Sound foram criados pelo arquiteto 
e artista brasileiro Gringo Cardia, que estava presente e 
explicou o conceito do evento. "É um festiva! que celebra a 
liberdade", diz Gringo.

Reflexão da Semana

"Nunca fique com medo de crescer lentam ente, fique sim,
com medo de ficar parado"

Horoscojp
de 09/10 a 16/10 "  W Á í â

Semana
Aries
de 21/03 a 20/04

A semana de Lua minguante 
pede reflexão sobre os seus 
re lacionam entos, questões 
familiares e uma atitude mais 
conciliadora diante dos tantos 
desafios que têm enfrentado.

_L e ã o
22/07 a 22/08

Uma semana que pede reflexão 
aos leoninos, especialmente em 
termos emocionais e familiares. 
O foco está em se aprimorar e 
em buscar forças internas no 
autoconhecimento, na Psicolo
gia e na espiritualidade.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Bom momento para resolver 
pendências de trabalho e para 
se mostrar disposto ao aprimo
ramento na vida profissional 
e pessoal. Não perca o foco, 
não dissipe energias. Desafio 
de equilibrar demandas da vida 
familiar e doméstica com as so
licitações de trabalho.

Touro
de 21/04 a 20/05

Saúde é um tema muito im
portante neste momento aos 
taurinos. Tenha hábitos mais 
saudáveis, cultive a paz inte
rior, a harmonia e o equilíbrio. 
Cobranças, rigidez e perfeccio
nismo trazem problemas.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O ciclo atual, que iniciou em 
seu signo, chega agora à fase 
minguante e os próximos dias 
são de reflexão e de resolução 
de pendências emocionais e 
materiais, virginíano. Marte está 
oposto à Netuno: atenção com 
as ilusões e com comportamen
to de mártir ou vítima.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Relacionamentos pedem aten
ção maior nesta semana, que 
inicia com a Lua minguante, pe
dindo interiorização e conclusão 
de pendências emocionais e nas 
relações. Questões familiares e 
profissionais também se mos
tram importantes.

•I
'4

%

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Boa nova aosgeminianos. Nesta 
semana o seu regente Mercúrio 
findará o movimento retrógra
do. E você sentirá que as coisas 
passam a fluir com mais natu
ralidade e sem tantos entraves. 
Mas coloque em prática o que 
refletiu ao longo das últimas 
semanas.

Libra
de 23/09 a 22/10

O planeta Mercúrio findará o 
movimento retrógrado em seu 
signo esta semana. As coisas 
tendem a flu ir melhor, espe
cialmente na comunicação e 
na interação com as pessoas, 
isso será percebido a partir da 
quinta.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Esta tem sido uma fase desafia
dora aos aquarianos, por consta
tarem 0 que não está bem. Mas 
por outro lado, é exatamente 
esta conscientização que leva à 
necessidade de aprimoramento, 
melhorias, desapego e trans
form ações. Discernim ento é 
fundamental neste momento.

r.*

Câncer
de 21/06 a 21/07

A semana inicia com a Lua min
guando em seu signo, pedindo 
interiorização, momentos de 
retiro e observação e finaliza
ção de questões pendentes, 
canceriano.

fúnt€
r i

J
tiol.com.bf/

*  Escorpião 
% yil^de 23/10 a 21/11

Resoluções importantes vincu
ladas a projetos com amigos e 
empresas. Semana boa para 
resolver pendências, aprimorar 
e finalizar, buscando uma maior 
eficiência no cotidiano e uma 
fluidez maior nas diferentes 
situações.

Peixes
20/02 a 20/03

Nesta semana Marte e Netuno 
estarão opostos, simbolizando 
a necessidade de harmonizar 
mais as suas demandas e as dos 
relacionamentos. E de obser
var como está lidando com as 
energias e emoções. Pode ser 
necessário se afastar de certas 
situaçõés, a fim de se sentir mais 
centrado.
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Espaço Cultural “Cidade do Livro
Rua Pedro Natâlio l,ortMi/etti, 286 

Centro, Lençóis Paulista - Sào Paulo

Anderson Fernandes
e bajidEL, apresentam :

cidade menina
OW BENEFICENTE EM PROL DA "CASA A B ^ G O  AMORADA"
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TIRINHA DA SEMANA

eftnnhanolte.blotspot.com
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Caça Palavras
U K N S A L  I R O G Y W S G S  

L T U E V B P A N T E R A U K  

E A B D N O M K C A V A t O F  

L M U K U T O A C A V  I G Q U  

E A R S B O T O R C S A J L K

r N R 0  H V T E F Z R G E J

A D O O G C N E O E T A O T E

N U R R B O R C L I A U M R

T A E A L A A A C H O T N A T  

E H N P P B R E C L A D U T O  

L J A O Z  I Z C A T X G E M A  

T S S Ê  I S T C K R A V O R P

R A R M L J U Â  O

H R M O B O L P M Y X P U V

LONTRA
BOTO
BODE
LEOPARDO
ORCA
OVELHA
TATU
CAVALO
MORSA
ALCE
TIGRE
VACA
GORILA
RAPOSA
FURÃO

ELEFANTE
KUDU
JAGUAR
LOBO
URSO
CAMELO
GAZELA
BISÃO
PANTERA
TAMANDUÁ
ZEBRA
BURRO
ANTA
RENA
FOCA

A U R S O O F C A M E L O T L



_)

ES

6

Nesta semana, o Estilo Lençóis está especial 
e evidenciou a grande festa que ocorreu no último 
domingo, 4, em Lençóis Paulista na Praça Paulo Freire.

O Eletroníc Festival - Encontro de DJs Solidário 
agitou o público lençoence em uma iniciativa que 
uniu cultura e solidariedade.

Foram seis horas de muita música eletrônica 
e que contou com a participação do grupo de dança 
Street Star e do grupo teatral Faz & Conta.

Além das atrações artísticas, jovens, crianças 
e adultos puderam se divertir em um ambiente 
familiar e bastante animado.

A população também colaborou com a doação 
de alimentos, roupas e livros que serão destinados 
ao setor de Assistência Social da cidade.

Momentos que somente uma #6aladaDoBem 
pode proporcionar aos seus visitantes.
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NOTICIAS LENÇÓIS PARABÉNS!
A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE

"NÓS lemos o 
Notícias de Lençóis //

ANUNCIb
(14) 997S2-MIS4

f  /noticiasdelencois

Emil Shayeb e Luciana Pires

Músicos


