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Grand Expo traz diversas atrações
Shows com artistas reconhecidos nacionalmente, parque de diversões e exposições são algumas das opções de lazer durante o evento

Para movimentar a 
região» a Associação Ru
ral do Centro Oeste (Arco) 
promove a 42“ edição da 
Grand Expo Bauru, no 
Recinto Mello Moraes.

O even to  co m e
çou ontem, 6, e vai até o 
dia 16 de agosto rechea
do com diversas atrações.

Apenas em quatro dias 
(nos dias 7, 8, 14 c 15 de 
agosto) serão cobrados in
gressos a preços populares, 
sendo R$ 20,00 (inteira) e 
R$ 10,00 (meia-entrada).
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Terminal
recebe
cobertura

Os trabalhos para a 
instalação das estruturas me
tálicas e telhas para o novo 
terminal rodoviário foram 
iniciados nesta semana.

A estrutura metáli
ca que está sendo instala- 

possui um peso apro
ximado de 68 toneladas.

O novo terminal ro
doviário de Lençóis vai re
ceber telhas trapezoidais.

Nesta etapa, serão 
investidos R$ 954.289,30 
para a execução  das 
obras com prazo de con
clusão para 120 dias.
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Dupla
Israel e Rodoiffo 
agitam a região
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Thiaguínho:
talento
inconfundível

No começo, ele pa
recia bem tímido e ape
nas mais um candidato de 
um reality show musical.

Porém, o cantor Thia- 
guinho só estava demons
trando uma pequena parte do 
talento que viria a consagrá- 
lo como um dos maiores ar
tistas da música brasileira.

No ano passado, ele 
foi eleito uma das 100 per
sonalidades mais influen- 
tes pela Revista Epoca.

No dia 8 de agosto, 
ele é a atração principal 
da 42* Grand Expo Bauru.
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N esta sem ana, o 
Notícias de Lençóis entre
vistou alguns pedestres e 
motoristas que utilizam o 
cruzamento entre as ruas 
Piedade e Geraldo de Bar- 
ros, localizado no bairro 
central de Lençóis Paulista.

O objetivo era saber 
a opinião dos entrevista
dos sobre a implantação de 
um semáforo para organi
zação do trânsito nas vias.

Vale lembrar que o 
cruzamento /  bastante co
nhecido pela população 
devido aos inúmeros aci
dentes ocorridos no local.

O grande problema é 
que entre as ruas Piedade e 
Geraldo de Barros, carros sur
gem das duas vias e não res
peitam a regra e a sinalização, 
deixando a situação do trân
sito cada vez mais caótica.
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Thaeme e Thiago realizam 
mega show em Bauru
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Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 

ainda sem nuvens.

Lar dos Velhinhos 
realiza festa em  
honra a Santa Teresa

()  Lai N ossa Senhora 
dos Desamparados promove 
de 8 a 26 de agosto as come- 
nn»raçòes em lom oi c honra 
a Santa Teresa .lornct.

Além da parte religiosa, 
os eventos ir.lo contar com as 
tradicionais ban acas de doces, 
salgados, bebidas e muita di
versão. fontes de ronda para 
a entidade

A no\ ena preparatória 
acontecerá diariamente de 17 
a 25 de agosto ás 7h30.

N o dia 26. urna missa 
solene comemorará o  Dia de 
Santa Teresa Joniel, também 
às 7h30.

Já as quennesses .serão 
realizadas nos dias X, 9. 1 5 c  
16 de agosto a partir das I8h.

A s fe s tiv id a d e s  irão 
ocorrer no pátio interno do Lar 
Nossa Senhora dos Desampa
rados, com  m esas, cadeiras e
musica ao vivo.

As adesões poderão ser 
adquiridas antecipadam ente  
com  os voluntários c dircta-

mente no asilo.
Maria Angela C'ajX)a- 

ni faz questão dc conv idar toda 
a população para participar da 
lesta. "Agradecemos a colabo
ração de todos 0 convidam os 
os Icnçocnscs c a região para 
participarem dos eventos".

Promoção sorteia viagem para 
a Itália com acompanhante pág 04
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Laríssa de Souza

Trilhe os seus caminhosy guie os seus sonhos
Em alguns momen

tos da vida a gente se es
quece do quanto pode e 
deve ser feliz.

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

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

E sempre caminhar 
conforme o seu coração 
desejar. Não tenha pressa 
para ser quem você dese
ja , quando tiver que ser, 
será.

Apenas trilhe o seu 
caminho. Trilhe da forma 
que achar que deve e não 
se importe m uito‘com as 
pessoas que só querem 
te derrubar. Ou iVielhor, 
não se importe em nada 
com essas 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 pas
sos alegres e com fé valem 
por três.

No texto  de hoje 
quero deixar registrado 
o quão boa é a sensação 
de sorrir por você, sorrir 
com um sorriso que é só 
seu e ninguém pode mu
dar isso.

A cred ite . 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 tor
nar um ser belo, era ape
nas uma lagarta que pas
sava despercebida entre a 
beleza dos outros insetos.

Ela precisou de tem
po, de calm a e de uma 
transform ação para ser 
moldada e se transformar 
em um dos seres mais be
los da natureza. E ela teve 
calma, soube esperar por 
seu tempo de ser quem 
poderia ser. E com certeza.

ela acreditou no que seria.
Essas anotações que 

faço aqui poderíam  ser 
fe itas em meu diário de 
papel, que deixo por per
to da cama quando estou 
me preparando para dor
mir, mas de que serviría 
se eu não contasse para 
vocês todas essas palavras 
cheias de sentim entos?

Espero que pelo me
nos em uma parte des
sas anotações você tenha 
aberto  um so rriso , por 
menor que seja e tenha 
acreditado pelo menos um 
pouco em você e em seus 
sonhos.

E agora, agora você 
segue e continua acredi
tando. Continua sorrindo. 
Contínua sonhando.
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Larissa é eStritora e Moguelra í:

Colunista da Semana
Empreender em tempos de crise

Bruno Caetano é 
diretor superintendente 

do Sebrae-SP

0  cenário econômico brasi
leiro atual é desanimador Há uma 
deterioração generalizada dos indi
cadores ea perspectiva para o futuro 
próximo é sombria.

N^mos a alguns números: no 
prioteiro trimestre, o Produto Interno 
Bruto (PIB) - que é a soma de todas 
as riquezas produzidas no Pais - ficou 
0,2% menor na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

O desemprego em maio re
gistrou o quinto aumento seguido, 
subindo para 6,7% (estava em 6,4% 
em abril e em 4,9% em maio de 2014).

A inflação medida pelo 
índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) cresceu 0,82% em 
junho, acumulando alta de 6,42% 
no ano e 9,1S% em 12 meses.

Em maio. segundo o IBGE, a 
renda real (já descontada a inflação) 
dos trabalhadores recuou 1,8% so
bre abril e 5.8% no confronto com 
maio de 2014.

Em outras palavras, há mais 
gente sem emprego, os ocupados 
es^o com menos dinheiro no bolso 
e os preços não param de subir 
e corroer o poder de compra dos 
cidadãos.

Com menos para gastar - ou 
medo de ir às compras porque o 
que vem pela frente é incerto - o 
consumidor se retrai; toda a cadeia 
é afetada, pois comércio, serviços

e indústria perdem faturamento.
O cliente some, as empresas 

cortam postos de trabalho, recessão 
instalada e o Brasil em estado crítico.

Tal conjuntura é resultado 
da adoção r>os últimos anos de uma 
política econômica que mostrou-se 
insustentável.

O modelo se esgotou e o go
verno foi obrigado a aplicar medidas 
restritivas para tentar reorganizar 
a casa.

Este ano (e talvez boa parte 
de 2016) será apenas para estancar 
0 sangramento.

Uma das atitudes tomadas 
pelo Palácio do Planalto é elevar os 
juros a fim de conter o consumo e 
aliviar a pressão sobre a inflação.

Porém, essa mecânica tem 
seu lado perverso ao ser responsável 
por dificultar o acesso ao crédito, 
inibir Investimentos e, consequen
temente, eliminar empregos.

Nesse momento, quem  
não consegue se recolocar, ou só 
encontra oferta de salários muito 
inferiores ao que recebia, acaba 
optando, em muitos casos, por abrir 
um negócio próprio.

Épocas de crise tendem a 
jogar muita gente no empreende- 
dorismo pelo desespero.

É o empreendedorismo da 
necessidade, que nasce sem plane
jamento e visto como última saída 
para obter o ganha pão.

Diferente do empreende
dorismo por oportunidade, quan
do há a identificação de algo a ser

explorado e a pessoa se prepara.
Pesquisa do Sebrae-SP re

vela que as principais causas do 
fechamento de micro e pequenas 
empresas nos primeiros cinco anos 
de vida são falta de planejamento, 
comportamento inadequado do pro
prietário e falhas na gestão.

Nada que não possa ser cor
rigido se as devidas providências 
forem tomadas a tempo. Claro que 
a conjuntura atual é um complicador.

De janeiro a abril deste ano, 
as micro e pequenas empresas amar
garam queda de 13% na receita real 
ante o mesmo período de 2014.

Mas abrir um negócio pró
prio por necessidade não significa 
fracasso, mesmo em tempos drffcets.

Correções r^ rota fazem par
te do dia a dia de qualquer empresa 
e a crise por si só r>ão é impedín>ento 
para ninguém empreender.

Nas fases ruins, quando 
é mais difícil aumentar a receita, 
saber diminuir custos é uma boa 
saída para sobreviver.

Os pequenos negócios são 
99% de todas as empresas existentes 
no Brasil e respondem por 27% do 
PIB e 52% dos empregos formais.

A retomada do crescimento 
do País passa obrigatoriamente pelo 
fortalecimento deles.

Infelizmente, em vez de 
avanços, teremos um ano perdido. 
Mas, após tantas crises, o brasileiro 
desenvolveu um grau de resiliência 
capaz de superar mais esta fase 
turbulenta.
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A Grand Expo Bauru 
neste ano traz diversas atra
ções para o público de toda 
a região.

Serão 11 dias de mui
ta festa com a presença de 
artistas de grande renome 
nacional.

Entre as principais 
atrações estão os shows de 
Jorge e Mateus. Thaeme e 
Thiago e do cantor Thia- 
guinho.

O Notícias de Lençóis 
entrevistou com exclusivi
dade alguns dos principais 
artistas que irão se apresen
tar na feira.

Além das apresenta
ções musicais, o evento será 
marcado por exposições de
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animais e muita diversão 
para a garotada.

Parque de diversões, 
ampla praça de alimentação, 
entre outros atrativos, irão 
contribuir para que a Grand 
Expo receba um público re
corde.

Também falamos so
bre a polêmica que envolve 
a instalação de um semáforo 
entre o cruzamento da rua 
Piedade com a Geraldo de 
Barros.

No mês passado, dois 
acidentes no mesmo dia dei
xaram a população ainda 
mais receosa.

Grande parte dos len- 
çoenses acreditam que ainda 
existe muita imprudência

dos motoristas e pedestres.
Apesar da implanta

ção do equipamento estar 
nos planos da Prefeitura, 
ainda é necessário a reali
zação de um novo estudo 
para averiguar a quantidade 
de veículos que trafegam 
no local.

Confira ainda: Bauru 
Shopping lança campanha 
para o Dia dos Pais; N c i^  
terminal rodo\iáno recebe 
estrutura de cobertura: Thia- 
guinho conta sua trajetória 
no cenário musical; Thaeme 
e Thiago prometem grande 
show durante a Grand Expo; 
Israel e Rodolfifo apresentam 
o melhor da música sertaneja 
e muito mais. Boa leitura!
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Brasil em FOCO Fonte: Asèncía Brasil

Parque Olímpico está 82% concluído a um ano dos jogos, diz comitê

A um ano dos Jogos Olím
picos, 82% das obras do 
Parque Olímpico, na Bar
ra da Tijuca, estão pron
tas. segundo a prefeitura 
do Rio e o Comitê Rio 
2016. A previsão é que

a conclusão ocorra até 
o segundo trimestre de 
2016, já  que os traba
lhos estão dentro do pra
zo. Entre as instalações 
do complexo esportivo, 
apenas o Estádio Aquá-

tico Olímpico, que csíj^ '  
81% concluído, deve .ser 
terminado em 2016, no 
prim eiro trim estre. As 
arenas cariocas 1,2 e 3 es
tão com 85%, 91% e 93% 
da construção pronta.

Presidente da Anatel sugere pacotes mais baratos de T\' por assinatura

O presidente da Agência Na
cional de Telecomunicações 
(Anatel), João Rezende, su
geriu na última terça-feira 
(4) que as operadoras de te- 
le\isão por assinatura criem 
pacotes reduzidos, destina
dos a clientes das classes D 
e E. Rezende disse tratar-se

apenas de uma sugestão ou 
de uma ‘‘provocação" para 
o setor, já que a Anatel não 
irá interferir nessa questão. 
“E preciso que o setor pense 
nessa questão do volume 
dos pacotes. Nem todos 
os canais o cidadão tem o 
desejo de receber. Poderia

modular mais os pacotes 
para as classes D e E. E 
preciso que haja discussão 
sobre isso", d is i  ele durante 
sessão de abertura da Feira 
e Congresso da Associação 
Brasileira de Televisão por 
Assinatura (ABTA), pro- 
mo\ida na capital paulista.

Grécia pode ter eleições legislativas antecipadas

A Grécia de\ erá promo\ er 
eleições legislativas anteci
padas no outono, informou 
nesta seman a porta-\oz do 
go\emo grego, Olga Gero- 
vasili, depois da perda da 
maioria parlamentar pelo

governo de Alexis Tsipras. 
"Eleições são prováveis 
no outono", disse Olga à 
Rádio Vima FM, acrescen
tando que "isso dependerá 
da estabilidade do governo 
nos próximos meses". Alexis

Tsipras afirmou, na semana 
passada, que está preparado 
para eleições legislati\ as an
tecipadas a fim de recuperar 
a maioria, seis meses depois 
das eleições que o levaram ao 
poder, em janeiro deste ano.

Terceira etapa do Minha Casa, Minha Vida será lançada em setembro

A presidenta Dilma Rousse- 
ff anunciou hoje anteontem 
pelo Twitter, que a terceira 
etapa do Minha Casa, Mi
nha Vida será lançada no dia 
10 de setembro. A meta é 
contratar mais 3 milhões de

unidades habitacionais até 
2018. Na semana passada, 
ao inaugurar unidades ha
bitacionais do programa em 
Maricá (RJ), Dilma disse 
que "não há hipótese" de o 
programa acabar, apesar das

dificuldades econômicas 
enfrentadas pelo país. Nos 
próximos dias, a presidenta 
deve viajar para participar 
da inauguração de casas 
nas cidades de Boa Vista 
(RR) e São Luís (MA).

COMUNICADO
Acontece no dia 14 de agosto, um “Show de Prêmios” organizado pela Apae de 

Lençóis Paulista com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição.
O evento será realizado na sede do Lions Clube às 20h. As adesões podem ser feitas 

no valor de R$ 10,00 com direito a concorrer diversas prcmiaçôes.
Além dos prêmios, serão sorteados vários brindes. Mais informações pelo telefone: 

(14) 3263-0676.

http://www.noticiasdelencois.com.br


CIDADES
Grand Expo Bauru começa hoje com
grade de shows para todas as
Serão 11 dias de festa com grandes nomes da música nacional, além 
de diversas atrações que prometem contagiar o público

Elder Ibanhez

Para movimentar a 
região, a Associação Rural 
do Centro Oeste (Arco) pro
move a 42“ edição da Grand 
Expo Bauru, no Recinto 
Mello Moraes, localizado 
na quadra 36 da Avenida 
Comendador José da Silva 
Martha.

O evento começou 
ontem, 6, e vai até o dia 16 
de agosto recheado com di
versas atrações.

A cada ano, a organi
zação tenta se superar para 
garantir ao público uma 
grande festa.

Apenas em quatro dias 
(nos dias 7, 8, 14 e 15 de 
agosto) serão cobrados in
gressos a preços populares, 
sendo R$ 20,00 (inteira) e 
R$ 10.00 (meia-entrada).

Nos outros dias, a en
trada no recinto será libera
da. Entre as atrações gratui
tas, dois dias contarão com

apresentações dedicadas as 
crianças.

Segundo o presidente 
da Arco, Erico Braga, nos 
últimos anos, grandes in
vestimentos foram feitos 
no local para garantir mais 
comodidade aos visitantes 
de toda a região.

Para que mais pessoas 
tenham acesso ao evento, 
também houve o aumento 
na quantidade de dias com 
shows gratuitos.

Os responsáveis pela 
feira agropecuária estimam 
que o número de visitantes 
atinja um novo recorde este 
ano.

No ano passado, cerca 
de 350 mil pessoas visitaram 
o recinto durante os 11 dias.

Vale ressaltar que 
além dos negócios gerados 
pelos expositores durante a 
feira, a Grand Expo contri
bui para uma significativa 
movimentação econômica 
dos setores de comércio, la
zer e prestação de serviços.

Feira é considerada uma das maiores 
mais importantes da região

Considerada uma das ^ 
maiores festas da região cen- ^ 
trai paulista, a Grand Expo 
Bauru é uma realização da 
Arco e da Prefeitura de Bau
ru, e conta com o apoio da 
Câmara Municipal.

Ambiente familiar

Ainda de acordo com 
o presidente da Arco, diver
sos investimentos para au
mentar a segurança no local 
foram feitos.

A segurança será re
forçada com equipes da Po
lícia Militar, Polícia Civil e 
mais um grupo de seguran- 
ças particulares contratados 
pela Arco.

O sistema de monito
ramento através de câmeras 
espalhadas pelo parque tam
bém garante mais tranquili
dade ao público.

Exposições e muito lazer

Na Grand Expo Bau
ru, as exposições de animais 
são uma atração à parte, 
reunindo bovinos, equinos 
e ovinos de diversas raças.

Provas e julgamentos 
atraem criadores de todo o 
país com uma extensa pro
gramação.

Nos dias 8 e 9 de agos
to, cavalos das raças Quarto 
de Milha, Appaloosa e Paint 
Horse participarão de uma 
etapa da Liga Nacional do 
Cavalo de Conformação 
(Lince), com pontuação vá
lida para o ranking nacional 
e para os campeonatos das

Novo terminal rodoviário 
começa a receber cobertura
Da redação

Seguem nesta semana, 
os trabalhos para a instalação 
das estruturas metálicas e 
telhas para o novo terminal 
rodoviário que está sendo 
construído atrás da Escola 
Senai.

A estrutura metálica 
que está sendo instalada pos
sui um peso aproximado de 
68 toneladas.

O novo terminal ro
doviário vai receber telhas 
trapezoidais da cobertura 
tipo RT40 com espessura 
de 0,50 mm tipo galvalume 
natural incluindo parafusos 
acessórios TRAXX de fixa
ção que vai cobrir 3.311,20 
metros lineares.

Nesta etapa, serão 
investidos R$ 954.289,30 
para a execução das obras 
com prazo de conclusão para 
120 dias.

Vale ressaltar que a 
primeira etapa para terra
planagem do terreno anun

ciada pela Prefeitura foi 
iniciada em 2013.

Produção da Fábrica 
de lYibos

Le\^antamento fechado 
nesta semana pela administra
ção da Fábrica de Tubos con
tabiliza a produção de 1.297 
itens durante o mês de julho.

Os itens produzidos são 
utilizados como matéria-pri
ma pela Diretorias de Obras 
e Inffaestrutura em obras de 
pavimentação, recape, ope
ração tapa buracos, instala
ção de redes de galerias para 
captação de águas pluviais e 
calçamento.

No mesmo período, a 
Usina de Asfalto produziu 
98,59 toneladas de massa 
asfáltica fna para operações 
de tapa buracos.

Deste total, foram pro
duzidos 270 unidades de tu
bos de concreto com 60 e 80 
centímetros de diâmetro, 12 
unidades de tampas de tubos, 
16 tampas de galerias, 559 pe

ças de guias de 60 centímetros 
e 440 unidades de canaletas 
com 40 centímetros.

Cronograma

Ontem, 6, prossegui
ram as obras no entorno do 
Teatro Municipal e na área 
que vai abrigar o setor de 
Apoio e Motomecanizaçâo.

E a Diretoria de Obras 
executou mais uma etapa da 
operação lapa buracos em 
ruas do Parque Rondon.

Foram usadas nove to
neladas de massa asfáltica 
fria na operação, material 
produzido pela Usina de As
falto da própria Prefeitura.

Já as equipes do De
partamento Municipal de 
Trânsito, Demutran, inicia
ram mais uma etapa da troca 
de placas de pare danificadas 
em ruas da Vila Antonieta.

As vias do Jardim do 
Caju, Parque Rondon, Nú
cleo, Nova Lençóis e Vila 
Cruzeiro também receberam 
novas placas.

respectivas raças.
Além das exposições 

e shows. os visitantes conta
rão ainda com atrações espe
ciais para o público infantil, 
como o parque de diversões 
Moreno’s Park, a animação 
do palhaço Faísca nos dois 
finais de semana (nos dias 
8, 9, 15 e 16 de agosto) da 
festa, passeio de pônei, entre 
outros.

No dia 9 de agosto, o 
público poderá conferir uma 
apresentação com cães de 
pastoreio, que demonstrarão 
algumas de suas habilidades 
no “trabalho cm campo”, 
já que são especialistas em 
conduzir animais, como ove
lhas e bovinos.

/ .  t
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42  ̂Grand Expo Bauru

Onde: Recinto Mello Moraes 
Quando: de 6 a 16 de agosto 
Informações: (14) 3236-1040 
ou www.expobauru.com.br 

Sobre camarotes: (11) 9 4241-3008 
*Os ingressos para o camarote estão 
sendo vendidos no Flipper Lanches 
e na loja Musa (Getúlío Vargas ou 

Shopping Boulevard)
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CIDADES
População reivindica 
semáforo em cruzamento
No mês passado, dois acidentes causaram transtornos para pedestres e 
motoristas entre as ruas Piedade e Geraldo de Barros

4

Elder Ibanhez

Nesta semana, o Notí
cias de Lençóis entrevistou 
alguns pedestres e motoristas 
que utilizam o cruzamento 
entre as ruas Piedade e Ge
raldo de Barros, localizado 
no bairro central de Lençóis 
Paulista.

O objetivo era saber 
a opinião dos entrevistados 
sobre a implantação de um 
semáforo para organização 
do trânsito nas vias.

Vale lembrar que o 
cruzamento é bastante co
nhecido pela população de
vido aos inúmeros acidentes 
ocorridos no local.

Segundo o Art 29 do 
Código de Trânsito EÍrasilei- 
ro (CTB), a preferêpcia de 
passagem em um cruíamen- 
to sem semáforo é sempre do 
veículo que vier pelai direita 
do condutor, independente
mente por qual tipo de via 
ele esteja transitando, exceto 
os veículos que transitam por 
rodovias.

O grande problema é 
que entre as ruas Piedade e 
Geraldo de Barros, carros 
surgem das duas vias (ambas 
mão dupla) e não respeitam 
a regra e a sinalização, dei

xando a situação do trânsito 
cada vez mais caótica.

No dia 15 de Julho, 
dois acidentes aumentaram 
o índice de ocorrências re
gistradas no local.

Em um dos acidentes, 
um Focus que trafega^'a pela 
rua Geraldo de Barros, sen
tido Centro, foi atingido por 
um Gol que descia a Rua 
Piedade.

Com 0 impacto, o Fo
cus parou na calçada e, por 
sorte, não atingiu nenhum 
pedestre.

A proprietária do Fo
cus não teve ferimentos. Ela 
também é a favor da insta
lação de um semáforo para 
o cruzamento.

Com a remoção da 
entrada do Pronto-Socorro 
(PS) para a UPA, existe es
perança de que a instalação 
do equipamento finaimente 
seja concretizada.

Em nota, a Prefeitura 
informou que Já existe um 
projeto para a instalação de 
um semáforo no cruzamento.

Para que a implanta
ção ocorra de maneira as
sertiva, duas ações do De
partamento Municipal de 
Trânsito (Demutran) são 
necessárias: um novo es
tudo de impacto de trânsito

N
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para averiguar a quantidade 
de veículos que trafegam no 
local e recursos financeiros.

A queda na arrecada
ção do município tem difi
cultado novos investimen
tos urbanos. Somente casos 
mais urgentes e emergen- 
ciais estão sendo atendidos 
no momento.

Ainda de acordo com 
a Prefeitura, outras ações 
para equacionar o trânsito 
no cruzamento estão sendo 
realizadas.

Entretanto, a admi
nistração pública garante

que com a mudança do PS, 
o movimento de carros e 
pedestres diminuiu, e que 
transformar as ruas Piedade 
e Geraldo de Barros em mão 
única trará diversos impac
tos para os motoristas e vias 
próximas. Neste momento 
não há a intenção para este 
tipo de alteração.

Resta esperar que os 
responsáveis pela mobilida
de urbana da cidade estejam 
conscientes e não aguardem 
uma ocorrência mais grave 
para tomar as medidas ca
bíveis.

Qual a sua opinião? 7
i  L  ^

Maria Aparecida 
da Silva, 44

“Vim de outra cidade, mas 
moro em Lençóis há 25 anos. Já 
ouvi falar de muitos acidentes 
nesse cruzamento e considero 
um local muito perigoso. Acho 
muito importante ter um semá
foro para que acidentes sejam 
evitados. Até os pedestres cor
rem risco ao atravessar a rua. 
Muita gente reclama e eu aprovo 
a colocação do sinaleiro"

Anderson 
de Oliveira, 52

“Moro na cidade há 2 anos 
e sempre fico sabendo dos aciden
tes que ocorrem aqui. Considero 
muito importante a instalação de 
um semáforo no cruzamento, po
rém, a conscientização precisa 
ser tanto para os carros quanto 
para os pedestres. E comum ver 
pedestres desrespeitando a faixa 
e atrapalhando ainda mais o trá
fego. Muitas vezes não é nem o 
motorista que está errado. O pe
destre também precisa colaborar. 
Um sinal resolveria boa parte do 
problema, mas o povo tem que se 
conscientizar do perigo”

Valdair 
da Silva, 47

“Concordo em colocar 
um semáforo aqui, mas acredito 
que isso atrapalharia o acesso ao 
hospital. As ambulâncias, inde
pendente do farol, sempre têm 
preferência para avançar, mas é 
necessária a conscientização da 
população para que a estratégia 
resolva o problema. O perigo só 
vai diminuir se houver a colabo
ração de todos”

Coluna da 
Transparência

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

O SAAE tom a pública a licitação que tem por 
objeto a contratação de em presa especializada 
para realização dos serviços de limpeza, asseio e 
conservação em três prédios públicos da cidade, 
conforme especificações constantes no edital. A 
sessão de pregão acontece no dia 5 de agosto às 9h.

A inda segundo o SAAE, foi aberta  licitação 
para  co n tra ta çã o  de co m p an h ia  se g u ra d o 
ra para  fo rnecim en to  de seguro  para a fro 
ta de veículos da autarquia, conform e relação 
dos ve ícu los constan tes no ed ital. A sessão  
de pregão ocorreu no dia 5 de agosto às 14h.

Já  a P re fe i tu ra  to rn a  p ú b lic a  a l ic i ta ç ã o  
p a ra  a q u is iç ã o  de co n ju n to  de co rren te  do 
m a te ria l ro d a n te  do tra to r  de e s te ira  N ew  
H o lla n d  7D (a n o  2 0 0 9 ) , c o n fo rm e  e s p e 
c if ic a ç õ e s  c o n s ta n te s  no e d ita l. O p reg ão  
se rá  re a liz a d o  no d ia  6 de a g o s to  às lOh.

No caso da lic itação  para a execução de ser
v iços de ap licação  de h e rb ic id a  com  e q u i
p am en to  tra c io n a d o  po r tra to r , sa g ro u -se  
vencedora  a em presa GIOVANI B. CAVAS- 
SUTTI - M E, que ofertou  o valo r un itário  por 
hora de R$ 74,53 para execução dos serviços.

E a vencedora da licitação para aquisição dt 
telhas metálicas e rufos para o novo Terminal Ro
doviário do município, foi a empresa REGIONAL 
TELHAS IND. E COM. DE PRODUTOS SIDE
RÚRGICOS LTDA, que ofertou o valor global 
de R$ 143.121,79 para aquisição dos m ateriais.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Ludano Miguel 
da Silva,30

“Sou de Macatuba, mas per
cebo que o cruzamento é bastan
te perigoso e movimentado. Um 
semáforo com certeza mudaria 
esse congestionamento. Vejo que 
muitos pedestres e motoristas não 
respeitam as placas de trânsito e
somente colocando um sinal isso

/

mudaria. E uma forma de evitar 
acidentes”

ianaína Roberta 
Pessato da Silva, 37

“Trabalho em uma empresa 
que fica bem no cruzamento Sr: 
muito bom colocar um sem;* for • 
no local. Vejo que falta sinnli/ K At» 
sim, mas também é rnn ; -uco dc 
imprudência por ptuiv do ni-. o- 
rista que está sempre correndo, u  
trânsito está afogado, somente o 
sinal melhoraria a situação para 
carros e pedestres”

f
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Bauru Shopping prepara promoção especial para Dia dos Pais
Da redação

Viajar e adquirir um 
imóvel são desejos de con
sumo de muitos brasileiros. 
Dois clientes do Bauru Sho
pping poderão concretizar 
esses sonhos na promoção 
Dia dos Pais, que começou 
no dia 31 de Julho e se esten
de até 7 de setembro.

A cada R$ 100,00 
em compras, o consumidor 
terá direito a um cupom para 
participar do sorteio de uma 
viagem para a Itália, com 
visita a Maranello, cidade 
com pouco mais de 15 mil 
habitantes, no norte do país.

No local são produ
zidos os automotivos mais 
cobiçados do mundo. O pre
miado também terá direito a 
um teste drive em uma Ferrari 
Califórnia, avaliada em mais 
de R$ 1,5 milhão. O passeio 
terá duração de 30 minutos.

O carro, com potência 
de 460 cavalos, vai de zero a 
100 quilômetros por hora em 
menos de quatro segundos.

A velocidade máxima 
chega a 310 quilômetros. No 
mesmo local, o ganhador 
também irá fazer uma visita 
ao Museu Ferrari, com expo
sição permanente dedicada à 
Fórmula 1 - os visitantes po
derão conhecer simuladores 
de corrida, carros modernos 
e antigos, como o modelo 
166 F2(1951).

A viagem à Itália in
clui passagens aéreas e de 
trem, hospedagem, café da 
manhã, seguro e vales diá
rios de 100 euros para gastos 
com despesas.

O sortudo também po
derá levar um acompanhan
te para conhecer Bolonha e 
Milão.

O shoppi^ investiu RS 
45 mil no roteiro. “Estamos 
com uma das maiores oromo-

ções da região. Nosso objetivo 
é proporcionar uma experi
ência cultural indescritível 
ao consumidor. Aqui, nossos 
clientes podem encontrar tudo 
o que precisam e ainda têm a 
chance de ganhar ainda mais”, 
afirma Ivan Mouta, gerente do 
Bauru Shopping.

Os consumidores, po
derão ainda, ter a chance de

ganhar um terreno de 450 
metros quadrados no Santa 
Bárbara Resort Residence -  
localizado no quilômetro 
292,6 da rodovia Castelo 
Branco.

O lote fica na Estân
cia Hidromineral de Águas 
de Santa Bárbara, sobre um 
imenso manancial.

Um espaço único,

abastecido com uma das 
melhores águas minerais do 
mundo, extraída a mais de 
400 metros de profundidade.

Oferece completa in- 
fraestrutura para esportes 
e lazer. São quatro clubes 
com diversão garantida para 
toda a família, incluindo pis
cinas, campos de futebol, 
quadras, parques infantis, 
salas dejogos, restaurantes, 
SPA e lanchonetes. “Além 
do terreno, o consumidor 
ganhará um título para poder 
utilizar o centro de lazer de 
todo complexo. O local foi 
construído com sofisticação 
para proporcionar momentos 
de bem-estar”, afirma.

O prêmio, com valor 
total de R$ 83.713,00, inclui 
isenção de 12 meses de taxas 
de conservação e Imposto Pre
dial Territorial Urbano (IPTU) 
e escritura de cessão do lote.

Os dois sorteios serão 
realizados em 8 de setembro.

De domingo a quarta-feira os 
cupons valem em dobro.

A troca deve ser re
alizada das I2h às 21h, no 
terceiro piso do empreen
dimento. O valor total dos 
prêmios é de R$ 128.713,00.

Jogos de velocidade

Durante a promoção, 
o Bauru Shopping também 
oferecerá um espaço para 
diversão de pais e filhos.

No local, ao lado do 
quiosque de troca de cupons -  
localizado no terceiro piso, 
os clientes poderão Jogar vi- 
deogames Playstation 3 e 
Xbox gratuitamente.

Os interessados terão 
duas opções de Jogos de ve
locidade: Dirt 3 e Fórmula 1.

Além das partidas, 
os consumidores também 
poderão tirar fotos no am
biente criado em referência 
ao esporte.



CULTURA
Thiago prometem agitarThaeme 

público da Grand Expo
Dupla sertaneja que conquistou o carinho dos brasileiros, recentemente, lançou
a canção "Bem Feito", sucesso nas rádios de todo o país

Elder tbanhez

Aos poucos eles fo
ram ganhando espaço no 
cenário musical brasileiro 
e, atualmente, fazem parte 
da lista dos grandes nomes 
da música sertaneja.

Thaeme e Thiago bri
lham por onde passam e, no 
próximo dia 16 de agosto, se 
apresentam na Grand Expo 
Bauru 2015. “Estamos an
siosos para rever nossos tas 
de Bauru e região. Será um 
show especial da Tour "No
vos Tempos". O repertório 
foi escolhido com muito 
cuidado, trazendo sucessos 
como: ‘Coração Apertado’, 
‘Tcha Tcha Tcha’, ‘Hoje 
Não’, ‘Cafajeste*, ‘Ai que 
Dó’, ‘Sinto Saudade’, ‘365 
Dias’ e ‘Deserto’, que mar
caram a nossa carreira nes
ses quatro anos de estrada. 
E os novos sucessos, ‘Vai 
dar Sim’, ‘Solteira’, ‘29 de 
Agosto’, ‘Ai Ai Ai Ui Ui’, 
‘CDs e Livros’, e a nossa 
última canção de trabalho

Feito’, sucesso total".

Thaeme é natural de 
Presidente Prudente, mas 
logo se mudou para a cida
de de Jagapitâ (PR). Thia
go nasceu e cresceu em Ijuí 
(RS).

A dupla já completou 
4 anos de trajetória e no ano 
passado gravou o DVD in
titulado "Novos Tempos Ao 
Vivo". "Nosso último DVD 
foi gravado no Citibank Hall 
com a casa lotada. Todos 
cantaram e festejaram mui
to. Foi maravilhoso. Apro
veitamos para agradecer a 
todos: equipe, amigos e fòs. 
Vocês contribuíram para esse 
momento tão especial em 
nossas vidas", afirmam.

Thaeme revela que a 
música sempre fez parte de 
sua vida. “Canto há 20 anos 
e comecei no coral da igreja 
católica da minha cidade. Os 
meus avós matemos tinham 
uma dupla sertaneja. Eles 
tocavam viola e violão só 
de ouvido e se tomaram uma 
inspiração para mim”.

No caso de Thiago, 
cantar sempre foi algo pra
zeroso. "Cantava e tocava

em casa e na escola para fa
miliares e amigos. Frequen
tava os Centros de Tradições 
Gaúchas (CTGs) e, durante 
os bailes, ficava próximo ao 
palco, observando os artis
tas. Aquilo me encantava e 
quando surgia a oportunida
de de fazer uma participação 
com os grupos, lá estava eu 
junto com meu irmão que 
começou sua carreira ao meu 
lado. Desde então percebi 
que minha vida era cantar", 
explica.

Thaeme toca violão e 
Thiago é multi-instrumen- 
tista. Entre os instrumentos 
que o músico domina estão: 
gaita ponto, baleria, percus
são, baixo, \'iolào e guitarra.

Para eles, ainda exis
tem muitos caminhos a 
percorrer. "Sabemos que 
o sucesso é consequência 
de trabalho e estamos bata
lhando muito. Os nossos fls 
merecem sempre o melhor”, 
acrescenta Thiago.

Thaeme aproveitou 
para compartilhar um dos 
grandes sonhos da dupla. 
"Sonhamos em dividir o

palco com o rei Roberto 
Carlos".

Jovens e talentosos, 
eles acabam de lançar a can
ção "Bem Feito". ‘‘A letra 
dessa nova música de traba
lho fala de uma história de 
amor e de sentimentos for
tes. O clipe, que já passa de 
um milhão de visualizações 
no YouTube, foi filmado em 
Buenos Aires. Eu e o Thiago 
fomos atores e estamos fe
lizes com o resultado", diz 
Thaeme.

Vale lembrar que a 
cantora Thaeme participou 
da última temporada do 
"Saltibum", quadro do pro
grama Caldeirâo do Huck da 
Rede Globo. "Eu gosto de 
desafios e receber o convite 
para participar do Saltibum 
foi uma honra. O mais difícil 
foi a altura. Cada semana 
era uma superação pessoal. 
Fiquei muito feliz e honrada 
em chegar na final. A Prisci
la é uma pessoa maravilhosa 
e mereceu vencer", conta a 
cantora.

Para os fas que dese
jam acompanhar a carreira

da dupla, basta acessar o 
site oficial (www.thaeme- 
e th iago .com .b r) e pelas 
redes sociais: Facebook 
( fa c e b o o k .c o m /T h a e -  
m eeThiago), Instagram  
(instagram.com/thaemee- 
thiago) e Twitter (twitter.

com /thaem eethiago).
Eles terminam com 

uma mensagem para todos 
os fas e pessoas que possuem 
o sonho de seguir carreira 
musical. "Nunca desistam 
dos sonhos. O importante é 
batalhar e trabalhar sempre".

Thíaguinho conta sua trajetória de sucesso e 
vem com tudo para animar os fãs da região

Elder Ibanhez

No começo, ele pare
cia bem tímido e apenas mais 
um candidato de um reality 
show musical da TV Globo.

Porém, o cantor Thia- 
guinho só estava demons
trando uma pequena parte do 
talento que viria a consagrá- 
lo como um dos maiores ar
tistas da música brasileira.

Natural de Presidente 
Prudente e criado no Mato 
Grosso do Sul, ele começou 
a cantar bem cedo e tocava 
violão nos corais da igreja 
que frequentava na compa
nhia da mãe.

E foi através de um 
tio que o cantor conheceu o 
pagode, ritmo que despertou 
um grande sonho; alcançar 
reconhecimento como mú
sico profissional.

Após sua participação 
no programa “Fama". Thia- 
guinho foi convidado para ser 
o vocalista do grupo Exat- 
tasamba e, desde então, sua 
carreira não parou de decolar.

Compositor e instru

mentista, p jo \en i talentoso 
decidiu seguir carreira solo 
e hoje é considerado um dos 
mais versáteis e criativos 
músicos brasileiros.

No ano passado, ele 
foi eleito uma das 100 per
sonalidades mais influentes 
pela Revista Epoca.

Sucesso e realizações

Para Thiaguinho, o 
primeiro semestre de 2015 
foi repleto de bons momen
tos. "Estou muito realizado 
e feliz com tudo que estou 
vi\ endo. Deus é muito ge
neroso comigo. A evolução 
é constante e não podemos 
parar. Me sinto honrado por 
conseguir fazer parte da vida 
das pessoas com meu traba
lho e fico feliz em ler minha 
música bem aceita pelo povo 
brasileiro”, conta.

Apesar do sucesso 
atual, o cantor revela que 
batalhou muito para con
quistar seu grande sonho. 
"Tudo o que eu vivo hoje 
foi o que sonhei. Sempre 
sonhei em viver de música.

semnre sonhei cm ser pa
godeiro. Sou prova vwa de 
que se você tiver fé e acredi
tar, você consegue. Sempre 
cantei em casa e na escola. 
Minha mãe era coordenado
ra da pastoral da música na 
igreja e sempre me dizia que 
eu tinha que cantar no coral. 
Foi aí que tudo começou. 
Depois, aos 18 anos, entrei 
no programa ‘Fama*, mas 
não ganhei. Um ano depois 
da minha participação fui 
chamado para fazer parte do 
grupo Exaltasamba, no qual 
cantei durante nove anos. 
Em 2012 iniciei uma nova 
fase da minha carreira com 
0 trabalho solo. Tudo fiuto 
de muito trabalho e persis
tência", diz.

No dia 8 de agosto, ele 
é a atração principal da 42* 
Grand Expo Bauru e prome
te fazer um show inesquecí
vel. "Nós temos um grande 
cuidado na produção dos 
shows, para que o público 
possa assistir um espetá
culo impecável. Para isso, 
buscamos o que há de mais 
moderno em recursos tecno

lógicos no mundo. Mas o 
que faz a diferença é a troca 
de energia entre o público 
e o artista. E isto não vai 
faltar! A tumé é baseada no 
meu recém-lançado disco 
‘Hey, Mundo!’. Canções 
como a faixa título ‘Pra 
Que Viver Nesse Mundo’, 
‘Já Não Dá’, entre outras, 
não irão faltar. Além delas 
canto também os grandes 
hits da minha carreira solo e

f •musicas que me marcaram 
na época do Exaltasam
ba. Espero que gostem!’’, 
acrescenta o artista.

Para aqueles que que
rem acompanhar o trabalho 
do cantor Thiaguinho, o site 
oficial (www.thiaguinho. 
net) traz todas as novida
des e a agenda completa 
de show's.

"O sonho de cantar 
é meu, mas quem ajuda 
a realizá-lo são meus fls. 
Só tenho que agradecer por 
todo esse carinho. Vamos 
com tudo para uma noite de 
muita ousadia e alegria em 
Bauru! Espero por vocês", 
finaliza o cantor.

Israel e Rodoiffo: a nova sensação 
sertaneja traz seus maiores sucessos
Elder Ibanhez

No ano passado, a tra
dicional Feira Agropecuá
ria, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista (Facil- 
pa) trouxe para a cidade o 
grande show da dupla Israel 
e Rodoiffo.

Eles emocionaram o 
público lençoense com suas 
músicas românticas e, desta 
vez, se apresentam na região 
no dia 13 de agosto durante 
a Grand Expo Bauru 2015.

Considerados a nova 
sensação da música serta
neja, os artistas já lança
ram diversas canções com 
a participação de cantores 
consagrados como Jorge e 
Mateus, Humberto e Ro
naldo, Matheus e Kauan, 
entre outros.

Israel Antônio de Oli
veira e Rodoiffo Matthaus 
da Silva Rios nasceram 
em Goiás e se conheceram 
quando ainda eram crianças.

No começo, a dupla 
cantava apenas em festi- 
nhas, encontros políticos, 
eventos pequenos, aniver
sários e na escola onde es
tudavam.

Em 1999, os jovens 
gravaram um CD demo, 
com quatro musicas inédi
tas, que não chegou a ser 
divulgado. Este foi o pri
meiro trabalho da dupla, 
mais a título de experiência 
e curiosidade.

Aos poucos, eles foram 
conquistando reconhecimen
to e, atualmente, já fazem 
parte da lista dos grandes 
nomes da música brasileira.

Para comprovar ta

manho sucesso, Israel e 
Rodoiffo também estão 
escalados para uma apre
sentação na famosa Festa 
do Peão de Barretos no dia 
29 de agosto.

Entre os hits mais co
nhecidos da dupla estão: 
"Marca Evidente", "Chorar 
por Amor", "Do Jeito que 
Eu Queria", "Conto de Fa
das", “Hipnose", etc.

Inspirados por artis
tas como Zezé di Camargo 
e Luciano, Chitãozinho e 
Xororó, Jorge e Matheus e 
Bruno e Marrone, eles re
velam que vivem a carreira 
artística de maneira intensa 
e aproveitam cada momen
to. ‘‘Viver da música é o 
que nos move diariamente. 
Sempre dizemos que respi
ramos música. Buscamos 
um repertório atual e que

emociona o público. Essa 
interação é muito impor
tante", explicam.

Para acompanhar o 
trabalho realizado pela du
pla Israel e Rodoiffo, basta 
acessar o site oficial (www. 
israelerodolfTo.com.br) ou 
suas páginas nas redes sociais.

"A nossa mensagem 
é dedicação e amor ao que 
se faz. Respeito é a base 
para uma boa relação entre 
0 mercado e profissão. Fa
zemos com carinho o que 
escolhemos como fonte de 
sobrevivência. Nos diverti
mos trabalhando com serie
dade. A alegria e o carinho 
dos fãs é o nosso combus
tível. A todos os nossos fãs, 
um grande beijo e o nosso 
desejo de tê-los conosco 
em nossa caminhada", fi
nalizam os músicos.

http://www.thaeme-ethiago.com.br
http://www.thaeme-ethiago.com.br
http://www.thiaguinho


CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

RECUPERADORDE
CRÉDITO
Masculina e Feminina com 
disponibilidade para 
trabalhar em Bauru 
TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 
Masculina e Feminina 
com CNH B e deve possuir 
disponibilidade de viagem 
eCOREN ativo 
VENDEDOR(A) RAMO 
IMOBILIÁRIO 
Masculina e Feminina (de 
25 até 65 anos) com CNH 
B ou A/B e deve possuir 
veículo próprio para 
utilizar no trabalho (carro 
ou moto)
ARQUITETO(A)
Masculina e Feminina, 
curso de autocad é um 
diferencial da vaga 
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
Masculina e Feminina com 
6 meses de experiência 
comprovada em carteira 
de trabalho 
CASEIRO/SERVIÇOS 
GERAIS
Casal ou apenas o homem  
(de 30 até 50 anos) 1 
COZINHEIRA 
Feminina (de 30 até 55 
anos)
DESENHISTA / PROJETISTA 
ELÉTRICO E MECÂNICO 
Masculina e Feminina com 
disponibilidade para viajar 
DOMÉSTICA 
Feminina (de 30 até 55 
anos)
ELETRICISTA DE 
MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL
Masculina e deve possuir 
certificação NR-10 
atualizada

ENCARREGADO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
Masculina com 6 m eses de 
experiência comprovada 
em carteira de trabalho 
MECÂNICO FLORESTAL 
Masculina com CNH C ou 
superior
MOTO ENTREGADORA 
Feminina (de 20 até 35 
anos) com CNH A 
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL
Masculina com CNH C ou 
superior
OPERADOR DE SALA DE 
MÁQUINAS 
Masculina 
PADEIRO
Masculina e Feminina com 
6 meses de experiência 
comprovada em carteira 
de trabalho
TOSADOR/AUXILIAR DE 
PETSHOP
Masculina com CNH B 
(opcional)
TRIPARIA
Masculina e Feminina com 
6 meses comprovado em  
carteira de trabalho 
VENDEDOR EXTERNO(A) 
Vaga Masculina e Feminina 
(de 22 até 35 anos) com 
CNH A ou A/B para venda 
externa em uma loja de 
materiais para construção 
VENDEDOR(A) EXTERNO 
PARA PLANOS 
0D 0N T0LÓ 6IC0S  
Vaga Masculina e 
Feminina (de 19 até 60 
anos) para venda externa 
porta a porta de planos 
odontológicos 
SERVIÇOS GERAIS 
Vaga Masculina e Feminina 
para pessoas 
portadoras de deficiência

http://www2.Uncoispaulista,fp.p}v.brlv2/centTú-do-emprt€nde4or/vagas/
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Vida após o colegial

Tamires de Souza é professora, tem 18 anos e mora
em Sapucaia do Sul (RS)

Para muitos, escolher o que fazer depois do ensino médio é 
angustiante. Uma decisão difícil e que exige muita

maturidade.
Para mim nào foi diferente. Entre os 17 e 18 anos, 

acreditamos que nossas escolhas serão eternas, e que se
errarmos nào terá volta.

Quando na verdade, tudo é bem mais simples. Escolher um 
curso e depois perceber que não se identifica com ele não é o

fim do mundo.
Trocá-lo também não. Em duas semanas começo a 

faculdade (totalmente diferente do técnico que & ) e, 
finalmente, sinto que estou em direção a realização dos meus

sonhos.
Sempre me encantei pela fotografia e amo escrever, isso

influenciou muito na minha escolha.
Minha dica é: faça o que tem vontade, analise seus desejos e

gostos. Não tenha medo de se arriscar.
Se não tentar, nunca saberá no que poderia ter dado certo. 
A vida passa rapidamente e não podemos nos prender a

incertezas.
O tempo nào para. O mundo permanece girando, fogue-se!

Mergulhe de cabeça.
Se errar, tente de novo, afinal, a vida não é feita só de acertos. 

£, por fim, aproveite ao máximo esta fase tão gostosa.

Vagas válidas de acorda com o prazo determinado pelo empregador 
Para cadastramento no srstema através do PAT. basta comparecer portando' 
RG, CPF, Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço c Número do PIS 

(para quem possutr) Informações: (14) T263-2300 Ramal 2 ou no PAT;
Rua Cet. Joaquim Gabriel, 11 - Centro

OPORTUNIDADE

CARROS/MOTOS

Honda biz cIOO 2002 
R$1.200,00 Oe entrada 

-F 36 parcelas fixas de 

R$122,00 com tran- 
ferencia grátis • (14) 

3264-1613

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
Okm branca completa 

FS veículos - fone (14) 
3264-3033

S-10 colina prata 2008 

flex completa (14) 
3264-3644 shop cars 

veículos

Celta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme ■ FS veícu
los-foneíM ) 3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 

completo • 2011 - ga

solina - branco - (14) 
3264-3033

Goll.016V1998gbran- 

co básico - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Vectra gls 2.0 1994 G 

azul completo • FS veí

culos - (14)3264-3033

Vendo 02 bicicletas 
caloi usada. Uma preta 

aro 20 a outra amarela 

aro 14 Fones para con
tato; (14) 3264-4345

Renda extra de três a 

quatro horas por dia

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

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

Gol I.O G5 2013 pra
ta entrada + 46x R$ 

590,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 

completo - 2011 - ga

solina • branco - (14) 

3264-3033

Vende-se salas na Faria Lima / São Paulo
Excelente negócio

i tíirí"

Conjuntos interligados no 5" andar 
83,58 m2 - Conjunto 56
38.34 m2 - Conjunto 55
38.34 m2 - Conjunto 54 
160,26 m2 - área total

Preço de venda à vista por m2;
R$ 10.500,00 = R$ 1.682.730,00

38.34 m2 - Conjunto 53
38.34 m2 - Conjunto 52 

76,68 m2 - área total
Preço de venda à vista por m2:
R$ 10.500,00 = R$ 805.140,00

♦Condomínio: R$ 4.453,87 - IPTU: R$ 1.549,03
- Para os conjuntos 52 ao 56

Conjuntos no 6° andar 
83,58 m2 - Conjunto 66
38.34 m2 - Conjunto 65
38.34 m2 - Conjunto 64 
160,26 m2 - área total

Preço de venda a vista por m2:
R$ 10.500,00 = R$ 1.682.730,00

38.34 m2 - Conjunto 63
38.34 m2 - Conjunto 62 
114,86 m2 - Conjunto 61

191,54 m2 - área total 
Preço de venda à vista por m2:
R$ 10.500,00 = R$ 2.011.170,00

♦Condomínio: R$ 5.790,75 - IPTU:
R$ 2.243,54 - Para os conjuntos 61 ao 66

Obs: Todos os conjuntos podem ser interligados tanto no 5* e 6“ andares. Não 
vendemos conjuntos individuais fora do padrão acima descrito. Próximo ao metrô 

da Avenida Faria Lima em São Paulo. Mais informações com o corretor Roberto
Colares (Creci 137.976): (11) 5084-9782 ou (11) 9 9198-2830

E-mail: corretorcolares@bol.com.br

Carro Escort gl 95 R$

5.000. 00 De entrada 

■F 48 parcelas fixas de 

R$294,00 com tranfe- 
rencia grátis - Telefone; 

(14) 3264-1613

S-10 colina prata 2008 

flex completa fone; (14) 

3264-3644 / (14) 9610- 

5960 shop cars vdculos

Vectra ̂  94 - R$3.000,00 
De entrada -f 48 parce

las focas de R$ 360,00 

com traníêrénda grátis 

(14)3264-1613

Carro Fced a 2004 

R$3500,00 De entrada 
+ 48 parodas de

R$420,00 com tranforai- 

da grátis (14) 3264-1613

Couiier 1.3 1998Gpra- 

ta básico • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. D u
pla • 1990 - diesel azul 

(14) 3264-3033

Uno mille way 2008 

branco entr. RS
3.000. 00 + 48X R$ 

499,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Vendo 01 bicicleta Ca- 
lot usada, amarela aro 

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

Compro ou troco por 

moto Okm, moto bon
da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Miní moto trackbikes 
nos modelos cross ou 

motogp é ru  pagan m o

tos fone; (14) 3264-4345

Couher 1.4 1998 G cor 

prata com direção/vl- 

dro/trava • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Fox 1.6 4P plus 2005 

flex prata completo 
FS veículos - Telefone: 

(14) 3264-3033

Meíditação

/

Lian Gong

14 3263.1676  
14 99134.7329

I w la

Professor
Marcos Vendittl

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

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de País
Convênios; Grupo LWART / Funerária Pânico / 

Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

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

Procura-se emprego

Sou formado em Administração 
de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 
auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 
atendente, etc.

Tratar com Marcelo

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

Vendc-se Paraty ano 

94. cor bordô, 1.8, 

Aicool origina], com  

direção, trava, alarm e 

e rodas originai». Su 

per impecável! Tratar 

com  Fernando no tel: 

(14)99797-4840

Saveiro cl 1.8 1995 A 

branca ■ trava/alarme 

FS veiculoi - Telefone- 

(14) 3264-3033

Uno vlvace 4p 2011 

vermelho entr. R$
6.500.00 4 48X R$

630.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Montana eccfoex 2010 cor 

preta, trava détiica, vidros 

elétncos, direção, 63 mil 

ion rodados R$ 24200 

Fone(I4) 9916-4350

CG utan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.500 

Fone(14)99797-5221

SERVIÇOS

Manlcure e pedicure 

Eliana Atende á doml- 

d lio  Contato pelo tele

fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comeraais. Tde- 

fone:(14) 99677-6859

IMÓVEIS À 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 mfl 

Rua Guaradaba, 536, Jardim ttamaraty em Lençóis PauKsta, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área Kcendada para corrstrução de

659,71 m2 - R$ 185 ma
Rua Alfredo Simionl, 01-36  ̂Residendal Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246/40 m2 e área em construção de 92,56 m2 

Válor no estado de R$ 195 mil e \takx 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.mixcloud.com/ericoagnelio
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dtv G a v t ia

%
.

“A importôpcia da 
Leitura e dd escrita 

no mercado de trabalho.”
Larissa de Souza, dona do blog

Escritora de Gaveto.

Vagas Limitadas, fazer reserva 
pelo telefone; (14) 3263-3432

( ^ o b o d c )

LOCAL; ESCOLA BEYOND IDIOMAS 
Rua Sete de Setembro - 549 - Cetjitro

Entrada: Ikg de alimento nõo perecível
REALIZAÇÃO:

\

http://www2.Uncoispaulista,fp.p%7dv.brlv2/centT%c3%ba-do-emprt%e2%82%acnde4or/vagas/
mailto:corretorcolares@bol.com.br
mailto:marcos.vendLtti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
http://www.mixcloud.com/ericoagnelio


ENTRETENIMENTO

►

Olha isso!
Fonte: Uol

Freddy Krueger vai voltar em novo 
reboot de "A Hora do Pesadelo", diz site

0 primeiro filme é de 1984 e gerou seis continuações, sendo 
a última em 1994. Houve ainda o encontro Freddy Vs. Jason, 
em 2003. Depois disso, o assassino Freddy Krueger voltou num 
reboot em 2010 que nâo deu muito certo e ficou apenas nes
te único longa, embora a ideia fosse ter outras sequências. E 
agora, o personagem fará seu retorno, já que a New Une está 

desenvolvendo mais um A Hora do Pesadelo, segundo conta 
o Tracking Board. O roteiro será de David Leslie Johnson (de 
Fúria de Titãs). Ainda não há diretor contratado. O filme de 
2010 será ignorado. O site conseguiu a informação através 
de uma de suas fontes e ainda nâo há confirmação oficial.

"Quarteto Fantástico" desperdiça talentos e 
carece de ação
Mais uma vez o espectador se depara com a gênese do Quarteto 
Fantástico, heróis criados na década de 1960 por Stan Lee e Jack Kirby. 
Depois das malfadadas versões do diretor Tim Story (2005 e 2007), 
o grupo ganhou roupagem atual pelo supostamente problemático 
diretor Josh Trank ("Poder Sem Limites"), mas deixa a essência nos 
HQs. O novo filme estreou ontem. Acusado de destemperos durante 
as filmagens, o que lhe custou a perda da direção de "Star Wars An- 
thology: Rogue One", derivado da série de George Lucas, o cineasta 
se amparou nos produtores, como Matthew Vaughn ("Kick-Ass"), 
e no editor Stephen Rivkin ("Avatar") para finalizar o filme, depois 
de trocas de roteiristas e incompatibilidade de gênios. O resultado 
dessas farpas nos bastidores é um quarteto nada fantástico.

«

Max Cavalera: "E triste ver uma banda como 
o Sepultura virar uma merda"
Max Cavalera, ííder do Soufly e Cavalera Conspiracy, disse em nova entre
vista que não se importa com o que o Sepultura faz atualmente. Ao ser 
questionado pelo Sticks For Stones se ouviu algum álbum fez após sua saída, 
0 vocalista disse "p**** nenhuma!”, e continou: "Eu não dou a mínima 
para o Sepultura ou o que eles estão fazendo. Ouço os fês dizendo que as 
pessoas não gostam de seus álbuns, eles são uma merda, e a banda está 
cada vez pior e. eu nâo set... Eu realmente não me importo, não Interessa o 
que estão fazendo. Não me preocupa nem um pouco. Tenho minhas coisas 
acontecendo e, para mim, é triste ver uma banda que foi tão importante 
e especial nos anos 90 virar uma merda tão rápido. É Isso que eles estão 
fazendo, mas eu tenho as minhas coisas, e me orgulho do que fiz com 
eles. Fizemos grandes discos e fizemos coisas legais, e isso é para sempre”.

Reflexão da Semana

"Não é 0 maior que supera o menor, mas sim o mais ágil
é que supera o mais lento" : >
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fo n tt: http://rochocuco.com .Drj 

HORIZONTAIS

1. Máquina que assopra. (9)
6. Registro escrito que relata o que aconteceu 
numa reunião. (3)
8. Tubos, canos. (5)
9. Pessoa que fala demais. (7)
10. Pessoa que nasceu na Inglaterrada. (6)
12. Rua pequena, viela. (5)
13. Partícípio de "apear". (6)
14. Tipo de vasilha para servir bebeidas quen
tes. (6)
17. "Dedâo", em inglês. (5)
19. Peça destinada a cobrir a cabeça. (6)
21. Lugar destinado a criação e reprodução de 
animais. (7)
22 . _-riquenho: relativo à Costa Rica. (5)
23. Sinal usado em situações de emergências. (3)
24. Transferido, movido. (9)

VERTICAIS

1. Tipo de carro de passeio. (4)
2. Que tem poderio; energético. (7)
3. Preposição "a" com o artigo "os". (3)
4. Movimento da água entre meios com con
centrações diferentes de solutos, separados por 
uma membrana semipermeável. (6)
5. Continente localizado no Polo Sul. (9)
6. Título de um livro escrito pelo Padre Marcelo 
Rossi. (5)
7. Que tem fama (feminino). (7)
11. Enganar; zombar. (9)
13. Elevado, alto (feminino, plural). (7)
15. Pessoa que acredita que nSo há Deus. (7)
16. Pessoa que não trabalha, desocupada. (6) 
18. Vozes lamentosas de cães e lobos. (5)
20. Estrago, deterioração, danifícação. (4)
22. Estado de receptividade sexual extrema por 
que passam as fêmeas de muitos mamíferos. (3)

MIchel fUm»lho TIRINHA DA SEMANA estranhaoolte.blogspot.com
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Horosco
de 07/0S (ÉL7/08

Semana
Áries
de 21/03 a 20/04

As finanças e a carreira tendem  
a melhorar. Q uestões que há 
muito tempo estavam dificul
tadas podem seguir seu curso 
mais naturalmente. Maturidade 
e responsabilidade são essen
ciais.

^ Leão
22/07 a 22/08

Muitas reavaliações e reflexões 
m arcam  o atual período, em  
que o planeta Vênus está re
trógrado em seu signo, leonino. 
Reveja suas atitudes e o que 
realmente valoriza.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

O momento e importante para 
rever seus valores, prioridades, 
verdades e crenças. É assim que 
poderá expandir horizontes, sa- 
gitariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Esta é uma fase de profundas 
reavaliações sobre onde é o seu 
lugar e com quem, taurino. As 
situações vinculadas ao lar, famí
lia, emoções e imóveis passam  
por revisão.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Um a sem ana em  que você  
perceberá que a capacidade  
de com unicação e expressão  
fica m ais fluída, assim  como  
a incorporação de im portan
tes aprendizados em ocionais 
e mentais.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Saturno, seu planeta regente, 
nâo está mais em movimento 
retrógrado, o que é uma boa no
tícia aoscapricornianos. Melho
rias em questões que envolvem 
amizades, em presas e projetos 
para o futuro.

M elhorias em relação ao tra
balho e à saúde. Retomada de 
interesses vinculados ã com u
nicação, estudos, viagens e ne
gociações cotidianas.

Uma semana importante para 
definições financeiras e cons
cientização do que é valioso, 
depois de tantos desafios nos 
últimos anos.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Resoluções vinculadas à car
reira, às emoções e às finanças 
podem ocorrer ao longo da se
mana, aquariano. Siga a intuição 
e terá boas decisões.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Semana muito importante para 
as finanças, a vida afetiva e a 
expressão da criatividade. Rea
valie o que é de fato importante 
para você e aja de acordo com 
esses valores.

*  Escorpião 
^ ^ d e  23/10 a 21/11
Boa nova aos escorpianos: Sa
turno não está mais em mo
vim ento retrógrado em  seu  
signo. As coisas passam a fluir 
m elhor e você se sente mais 
amadurecido.

fcnte: h of com t>r/

Peixes
^ ^ à e  20/02 a 20/03
Semana propícia à reflexão so
bre 0 que você realmente valo
riza e como tem demonstrado 
isso no trabalho e nos relacio
namentos, pisciano.

Caça Palavras
L H C A M 0 M 1 L A D M 1 N X CEBOLA

A U M 1 L E G R E G H Y N W E
AZEITE
ALECRIM

R L X K 0 A D E 1 H E C W C A CRAVO
0 0 0 F A L C 0 E N T R 0 S 0 VINAGRE

CURRY
L T U B L 0 U R 0 K 1 U 6 U R ALHO
0 A D L E E Z U Y A E T U Y A COLORAL

C N D V C C R X L H Z P A Q T
MENTA
BAUNILHA

E 0 S U R Z W G M L A L H 0 S AÇÚCAR
R 8 V Y 1 M Y M A 1 E 6 M V 0 CANELA

COENTRO
B R S A M L N W J N G W Z G M LOURO
1 A c Ç Z E S R A U 1 X 1 0 W CHILLI

G C R Ú Y F N C P A 0 V E A 1
MOSTARDA
CAMOMILA

N 1 A C K E D T K 6 Y R R U C GERGELIM
E B V A F M C V A H W P N A F GENGIBRE

BICARBONATO
G Z 0 R G N X c H 1 L L 1 J F

l.stc ó um projeto lIc urreeiul.ivào u.leali/ado pelo

Grêmio F^studantil do Colégio Sao José
para ajutlar cerca de tamihas cm ( acuso, 

uma cidade de An^tda que csia passaiid»> por

seria.s necessulades.

Você pode ajudar doando:

Roupas
__  f Sapatos Bicicletas

I

1Brinquedos^ [Material Escolar

As doações podem ser feitas no Colégio Sào José
ou em Igrejas participantes. Colabore!

Informações pelo telefone:

( 1 4 ) 3 2 6 4  3  2 1 0 f( rrnunclo u n m lr  )a■s

http://rochocuco.com.Drj
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ANA LAURA 
5 MESES ,

Nesta semana, o Estilo Lençóis vai deixar as mamães e papais de queixo 
caído.

Dá uma olhada nas fofuras fotografadas pela Cíntia Fotografias em um 
cenário mais do que especial.

O pequeno Davi (6 meses) vestido de EIvis com certeza vai conquistar 
muitas fãs lençoenses.

Já Ana Laura (5 meses) encantou a todos com sua simpatia e intimidade 
com os clicks.

O que dizer então da linda Luiza que completou 1 ano. Simplesmente 
uma princesa dos tempos modernos.

LUISA 
12 MESES

r

PARABÉNS!

LENÇÓIS
^  e

f

íA •
—iV. %íav:vAV-. 'jJ 
&handra Vaz 04.08

I

Meíre Campos de Oliveira

' I

í

Angélica Gisele 07.08

^  » • • ••

Celina Sanzovo 07.08
Vrr  ̂ I

"Eu leio o
Notícias de Lençóis

ANUNCIEI
( 1 4 )  Í i 7 5 2 - i ô d 4

Tania Morbi 09.06 www.noticiasdetencois.com.br

Fabio Jr.
Cantor

Palacc Hotel

C afé da manhã completo 
Kstacionamento cohcrto

Além cic quartos amplos, aconchegantes e modernos, o hotel oferece também  
um delicioso café da manhã e um festival de sopas e caldinhos ao entardecer

r -

m í

zS^S.

wvvw.sjpalacehotel.com
Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fío de alta velocidade. Telefone, Frigobar e Ar-cn
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3

4i:-:

http://www.noticiasdetencois.com.br

