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Saint James Palace Hotel inova serviços
Para agradar os hóspedes do empreendimento, diversos quartos foram reformados e um festival de sopas e caldinhos é oferecido

No més passado, 
Geraldo Alckmin assinou 
um decreto para incenti
var a produção de celu
lose e papel em Lençóis.

A Agrifam também 
vai voltar os olhos de toda 
a região para a cidade.

Diante de tantos acon
tecimentos importantes para 
o município, a empresária e 
proprietária do Saint James 
Palace Hotel, Deise Maria 
Oshima, talou com exclusivi
dade ao Notícias de Lençóis 
sobre o empreendimento.
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Operadoras
descumprem
acordo

Já virou rotina das ope
radoras de celular bloquear 
o acesso à internet após o 
término do pacote de dados 
contratado como “ilimitado".

A questão é: se o clien
te é informado do plano ili
mitado, ou seja, que não tem 

nite de uso, qual a explica
ção para o corte da conexão?

Segundo o Idee (Insti
tuto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), as operadoras 
continuam realizando a prá
tica abusiva, que também foi 
caracterizada como propa
ganda enganosa. Saiba mais
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Deise Oshima trouxe para o hotel 
tendências de outros países

Tom Keller fala 
sobre carreira 
de sucesso
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riSNP
participa do 
Dia D

O Hospital Nossa Se
nhora da Piedade de Lençóis 
Paulista participou nesta se
mana do Movimento Nacio
nal “Acesso à saúde - Meu 
direito é um dever do Go
verno", o Dia D Estadual 
da Saúde, organizado pela 
Federação das Santas Ca
sas e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo.

O M ovimento N a
cional tem como princi
pal objetivo divulgar a 
realidade das instituições 
e promover a m obiliza
ção em torno do tema.
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Por onde passa, o Ele- 
tronic Festival - Encontro de 
DJs Solidário tem deixado 
sua marca de solidariedade.

No mês passado, o 
projeto aterrissou em Borebi 
e levou o melhor da música 
eletrônica para toda a cidade.

A população teve a 
oportunidade de apreciar a 
musicalidade e de ajudar - 
com doações de alimentos 
não perecíveis e agasalhos em

bom estado - a Diretoria Mu
nicipal de Assistência Social.

Foram cinco horas de 
pura diversão que resultaram 
na doação de 40 kg de alimen
tos e várias peças de roupas.

No dia 8 de julho, 
os organizadores do even
to entregaram as doações 
feitas durante o Eletronic 
Festival para a primeira- 
dama Edenir Garijo Carvo.

Pág. 04

Biblioteca promove feira para 
trocas de livros
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Tempo
Hoje
máxima 25^ 
mínima 17®

Sol com multas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nus/ens.

Concurso do iPREM é neste domingo
A pnn a para o concur

so público \ isundo o preenchi
mento üc \ aga para o cargo ile 
Agcnic dc Bcncficios Prcvi- 
ücnciáriosdo IPRKM (Instituto 
dc Prcvidcnciu Municipal dc 
Lençóis Paulista), será aplicada

^ f

no neste domingo, l*í dc julho, 
na L^coia Municipal dc F.n.sino 
l'iindamcntal (HmeO “l'spcrança 
dc Oliveira".

Os portócs da Fscola. lo
calizada na Rua Aniia Cianbaldi. 
95*̂ , scrào abertos às 8h30.

A pro\ u icm início pon- 
tuulmcntc às 9h. Os candidatos 
dc\ cm chegar ao IikmI com pelo 
menos mcia hora dc antecedên
cia, apresentando documento dc 
identidade, caneta c.sfcrográfica 
azul ou preta, lapis c borracha.

r

n

Prova será aplicada na Emef 
"Esperança de Oliveira"

NF1RA

Fábio jr. 
de plantão



NOTÍCIAS DE LENÇÓIS

OPINIÃO
Artigo

Salete Cortez

Tela da ilusão
Já em m eados do 

século XIX, o filósofo nor
te-am ericano Ralph W. 
Emerson dizia que: " (...) 
O mundo se transformou 
em um grande lago con
gelado. Quando você está 
deslizando sobre uma fina 
camada de gelo, se você 
andar devagar, você mor
re. Se você parar, o chão 
racha. O mundo em que a 
gente vive é o mundo que 
demanda tamanha agilida
de, tamanha aceleração, 
tamanha leveza, tamanha 
superficialidade, que qual
quer profundidade pode 
colocar a sua vida em risco."

Trazendo esta metá
fora para a nossa paisagem 
atual, desacelerar o ritmo 
da vida e entrar em contato 
com suas emoções, limites 
e dificuldades pode pro
vocar muito desconforto. 
Muitas vezes é também en
carado como masoquismo, 
coisa de gente tonta.

O que muitos pedem 
hoje são soluções fáceis e 
rápidas. É a tal tirania da fe
licidade que o filósofo Luiz 
Felipe Pondé nos aponta.

Um narcisismo gene
ralizado da nossa cultura, 
que prega a felicidade como 
um objetivo cego a ser al
cançado.

Só para relembrar, o 
narcisismo retrata a ten
dência do indivíduo de ali
mentar uma paixão por si 
mesmo.

É claro que o narci
sismo existe independen
temente das redes sociais,

mas é im pressionante o 
quanto o estimula a se re
produzir.

Nas páginas vemos 
uma sucessão de fotogra
fias que mostram as pes
soas sempre alegres, proje
tando uma independência 
que não tem, se mostrando 
como a celebridade que 
não é, numa busca frené
tica por atenção e ptateia.

Cada vez mais conec
tados, a fragilidade nas rela
ções aponta que a solidão é 
a nossa epidemia, segundo 
o sociólogo polonês Zyg- 
mund Bauman.

Uma pesquisa com 
a finalidade de conhecer 
os hábitos das pessoas no 
Facebook realizada pela 
Universidade de Western 
foi publicada pelo jornal 
The Guardian e apontou os 
seguintes comportamentos 
predominantes: obsessão 
com a autoimagem, amiza
des superficiais, respostas 
agressivas a supostas crí
ticas feitas a ela, vaidade 
extrema, senso de superio
ridade moral, tendências 
exibicionistas.

Fico intrigada com 
esta carência afetiva ex
trema manifestada pelas 
pessoas, a adolescência 
cada vez mais tardia, e o 
pavor do envelhecimento.

Mas pode ser que um 
dia alguém se canse de fa
zer o jogo e passe a correr o 
risco do chão rachar, de ver 
suas verdades absolutas se 
desmancharem, de se depa
rar com as suas questões.

que, por exemplo, o ser hu
mano é meio perdido, que 
as pessoas não estão aqui 
somente para nos aplaudir, 
que é normal ter medos, 
que aprender é bacana, tipo 
assim. Até porque é impos
sível ser feliz o tempo todo 
e ter caráter.

O lado sombrio deste 
momento da história, como 
diz Pondé, é que provavel
mente serem os lem bra
dos como as gerações dos 
ressentidos e ofendidos. 
Acrescento também a dos 
decepcionados.

Não podemos gene
ralizar, mas também não 
podem os negar. Não se 
deixe iludir com os perso
nagens que vê nas fotos ou 
pessoalmente.

Muitos estão com 
pletamente submetidos a 
estes jogos de forças do tipo 
"beijinho no ombro".

Acho que vale muito 
mais à pena deixar o marke
ting social e abraçar quem 
é real com suas virtudes 
e limitações. Até porque 
temos muitas também.
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Colunista da Semana
Preservando o melhor dos tesouros: a água

Textos escritos pelos alunos do Ensino Fundamental (6^ anos A, B e C)
da Escola Estadual Stela Machado de Bauru

Ana Laura Mendonça da Cunha (6^ C)

A água é muito im
portante para nós. Sem ela 
não haverá vida na terra. 
Para economizarmos água 
devemos: ao escovar os 
dentes não deixar a tor

neira ligada; ao tomar ba
nho ficar pouco tem po 
no chuveiro; não lavar as 
calçadas; não encher as 
piscinas e quando for la
var louças passar o sabão

e só depois ligar a torneira 
para enxaguar. Se todos 
nós colaborarmos não vai 
faltar água, ou melhor, to
dos terão água o suficiente 
para sua sobrevivênciaI

Jhenyfer Anne do Amaral (6fi C)

Sem água não po
demos viver. Sem ela to
dos iremos morrer, então 
vamos economizá-la. Por 
isso, temos que economizar 
para água não faltar. Para

economizar água é preciso: 
fechar as torneiras; tomar 
banho rápido e não lavar 
calçadas. Esses são exem
plos de como economizar 
água. A água é o nosso bem

maior, sem ela não há so
brevivência. Se todos eco
nomizarem, a água não vai 
faltar, assim, não podemos 
exagerar e, logo, esse líqui
do não vai faltar.

Juliana Bearari Pozena (6^ A)

A água é essencial na 
vida de todos os seres viventes. 
Sem ela nós não sobreviveria
mos. Se economizarmos agora, 
ainda a teremos no futuro. Para 
Isso, você só precisa: fechar a

torneira da pia quando estiver 
escovando os dentes; varrer as 
calçadas ao invés de lavar e não 
tomar banhos demorados. A 
água é perféita para o consu
mo dos seres humanos. Ela é

insípida, incolor e inodora, ou 
seja, ela não tem gosto, não 
tem cheiro e não tem cor Todos 
nós devemos economizar água 
para que nunca venha faltar 
esse bem precioso.

Anna Julia de Oliveira Silva (69 A)

A água é nossa fonte 
de vida. Nós a usamos todos 
os dias e por isso devemos 
economizá-la. Por exem
plo; tomar banhos rápidos; 
quando for escovar os den
tes desligar a torneira; não 
deixar a torneira pingando e, 
também, não encher as pis

cinas. Nós precisamos eco
nomizar água, pois ela está 
acabando. Se não economi
zarmos, daqui a quinze anos, 
não haverá mais essa fonte 
de vida. Os noticiários nos 
informam da suposta crise 
da água. O Sistema Canta
reira que abastece a grande

São Paulo registra o nível 
mais baixo dos últimos anos, 
o qual é uma referência para 
que tenhamos consciência 
de economizarmos a água. 
Vamos economizar nosso 
bem mais precioso, assim, 
deixamos essa preciosidade 
ao nosso semelhante.
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Editorial
O mercado hoteleiro 

de Lençóis Paulista e região 
tem crescido consideravel
mente nos últimos anos,

E para acompanhar 
esta constante evolução, a 
empresária e propriet^a do 
Saint James Palace Hotel, 
Deise Oshima, falou nesta 
edição dos investimentos 
que tem feito para melhorar 
o empreendimento.

Deise buscou tendên
cias encontradas em hotéis 
ao redor do mundo para re
formar alguns quartos do 
local.

Com as reformas, os 
hóspedes poderão usufhiir 
de apartamentos mais luxu
osos e confortáveis.

Além disso, a criativi
dade tem sido outra caracte

rística que chama a atenção 
dos clientes.

Durante todo o inver
no, 0 Saint James vai ofere
cer de segunda a sexta-feira 
um festival de sopas e cal- 
dinhos para espantar o frio.

Veja também como 
foi a entrega das doações 
arrecadadas durante o Ele- 
tronic Festival - Encontro 
de DJs Solidário de Borebi.

A prímeira-dama da 
cidade, Édenir Garijo Car- 
vo, mais conhecida como 
Ide, recebeu com muita 
alegria os mantimentos e 
agasalhos.

O evento  reuniu  
crianças, adultos e idosos 
em um ambiente agradável 
e bastante descontraído.

Uma excelente opção

de lazer para os amantes 
da música eletrônica que 
desejam se divertir com a 
oportunidade de praticar a 
solidariedade.

Confira ainda; Opera
doras reduzem pacote de da
dos vendido como ilimitado; 
HNSP participa de evento 
oi^anizado pela Federação 
das Santas Casas e Hosp i
tais Beneficentes do Fstado 
de São Paulo; Diretoria de 
Obras e Infiaestrutura : t- 
balha na reforma dos p lay |jl 
grounds das praças; Fcir*  
para troca de livros acoir ecc 
neste domingo; Tom Keller 
fala com exclusividade ao 
JNL; PR2 Entretenimento 
promove mega show com 
o cantor Fábio Jr. e muito 
mais. Boa leitura!

Brasil em FOCO Fonte: Agência

Mais de 30 mil pessoas já foram afetadas por chuvas no Sul do país

Mais de 30 mil pessoas 
foram afetadas pelos tem
porais que vêm atingindo a 
Região Sul do país desde a 
última sexta-feira, segundo 
as defesas civis dos três

estados. A previsão é que 
as chuvas continuem no 
Paraná e em Santa Cata
rina. O Instituto Nacional 
de Meteorologia emitiu 
alerta de grande perigo

m
para os estados devido ’ ' 
ao acumulado de chuvas 
e risco de alagamentos, 
deslizamentos de encos
tas, incidência de descar
gas elétricas e granizo.

Meta para redução da Aids no mundo é alcançada, diz Unaids

A meta de deter e reverter 
a propagação da Aids esta
belecida nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milê
nio (ODM) foi alcançada e 
superada, conforme o rela

tório divulgado nesta sema
na pelo Programa Conjunto 
das Nações Unidas para o 
H1V e Aids (Unaids). A pro
posta agora é acabar com a 
epidemia de Aids até 2030.

O relatório mostra que a 
resposta global ao HIV evi
tou 30 milhões de novas 
infecções pelo vírus e 7,8 
milhões de mortes relacio
nadas à doença desde 2000.

Banco Central norte-americano prevê alta dos juros até o fim do ano

91

A melhoria da situação 
econômica nos Estados 
Unidos deverá “justificar 
uma alta das taxas de ju 
ros diretoras este ano, 
apesar das “incertezas” no 
cenário internacional, as

segurou anteontem a pre
sidenta do Federal Reserv 
(Fed), o Banco Central 
norte-am ericano, Janet 
Yellen. “Se a economia 
evoluir como o previsto, 
a situação econômica de

verá justificar, em algum 
momento deste ano, au
mentar as taxas e come
çar assim a normalizar a 
política econômica”, re
afirmou Janet Yellen, em 
discurso no Congresso.

Termina hoje prazo para matrícula da segunda chamada do Sisutec

Os selecionados na se
gunda chamada do Siste
ma de Seleção Unificada 
da Educação Profissio
nal e Tecnológica (S i

su tec) poderão  fazer 
m atrícula no curso até 
hoje (17), Os estudan
tes deverão verificar na 
instituição de ensino em

que foram aprovados, o 
local, horário e os pro
cedimentos para a ma
trícula. As aulas come
çam no mês de agosto.

O Hospital Nossa Senhora da Piedade de Lençóis Paulista informa que a partir
de hoje, dia 17 de julho, o Centro de Oftalmologia passará a realizar seus atendimentos
nas dependências do Hospital, com entrada na Rua Piedade, antigo Pronto Socorro.

http://www.noticiasdelencols.com.br
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CIDADES
Saint James Palace Hotel traz mais 
conforto com quartos reformados íT̂ aint Jiiiiu *
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Além do café da manhã, hotel também oferece aos clientes "mimos" 
como um festival de sopas e caldinhos para espantar o frio

E ld e r Ib an h ez

No mês passado, o 
Governador Geraldò Alck- 
min assinou um decreto para 
incentivar a produção de ce
lulose e papel em Lençóis 
Paulista, um investimento 
de R$ 3,5 bilhões.

A Agrifam (Feira da 
Agricultura Familiar) tam
bém vai voltar os olhos de 
toda a região para a famosa 
Cidade do L í\to .

Diante de tantos acon
tecimentos importantes para 
o município, a empresária e 
proprietária do Saint James 
Palace Hotel, Deise Maria 
Oshima, falou com exclusivi
dade ao Notícias de Lençóis 
sobre o empreendimento.

Antenada em tudo o 
que acontece no mercado 
hoteleiro do interior de São 
Paulo, Deise acredita que 
é necessário inovar com 
criatividade para chamar a 
atenção dos clientes. “Du
rante algumas viagens que 
fiz, me hospedei em vá
rios hotéis como Hilton em 
Nova York e Blue Tree na 
Califórnia. Tirei algumas 
idéias básicas do que achei 
válido e procurei seguir o 
estilo modemo/prático para 
reformar alguns quartos do 
Saint James. Temos que 
acom panhar a evolução 
do mercado hoteleiro, pois 
cada dia o hóspede está 
mais exigente e detalhista”.

Apostando no polo 
industrial que movimenta a

IUJ
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Apartamentos amplos e aconchegantes 
são um diferencial do empreendimento

cidade, ela reformou diver
sos quartos do hotel e trouxe 
mais praticidade aos hóspe
des. “Desde quando decidi 
investir no município, senti 
que aqui havia um grande 
potencial e que a população 
merecia mais um hotel com 
toda comodidade, conforto 
e a preços módicos’’.

Segundo a empresá
ria, seu envolvimento com o 
ramo hoteleiro começou bem 
cedo. “Aos 12 anos minha 
mãe comprou um pensiona- 
to. Daí em diante continuei 
no ramo e cresci dentro de 
hotéis. Meus dois filhos tam
bém passaram a conviver 
com este segmento”, revela.

O nome Saint James 
foi escolhido por seu filho 
Daniel Oshima Giovanetti, 
que se inspirou em um palá
cio localizado na cidade de 
Londres, Inglaterra.

Para a reforma dos 
apartamentos, Deise com
prou peças de enxovais e 
lustres no exterior. “Apesar 
de ter comprado produtos e 
acessórios em outro país, o 
Brasil tem muita coisa boa. 
Foram reformados 40% 
das acomodações. Idéias 
e vontade não faltam para 
melhorar ainda mais o local, 
porém, agora vou aguardar 
como ficará a economia em 
nosso país para terminar a 
reforma total”, diz.

I
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Quartos ganharam um toque de 
elegância com peças importadas

Totalizando, o Saint 
James Palace Hotel possui 
58 apartamentos com 34 m  ̂
cada um, fiacionados em três 
ambientes: mini cozinha, 
sala de estar e dormitório 
com banheiro. “Gosto sem
pre de lembrar que ofere
cemos quartos exclusivos 
para fumantes”, afirma a 
proprietária.

E para garantir um 
diferencial ainda maior, o 
hotel passou a oferecer aos 
hóspedes um festival de so
pas e caldinhos de segunda a 
sexta-feira a partir das 19h, 
uma excelente opção para 
quem quer espantar o frio- 
zinho do inverno.

Deise finaliza deixan
do seu recado: “Todos es

tão convidados a conhecer 
e tomar um café da manhã 
conosco. Agradeço a todos

meus colaboradores e a ci
dade de Lençóis Paulista que 
me acolheu calorosamente”.

u3uJ
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Festival de sopas e caldinhos é sentido 
aos hóspedes de segunda a sexta-feira

> •V

I ,

Operadoras continuam bloqueando conexão de internet ilimitada
Etder Ibanhez

Já virou rotina - de 
algumas operadoras de te
lefonia celular - bloquear
• acesso à internet após o 
término do pacote de dados 
contratado como “ilimitado”.

A questão é: se o 
cliente é informado do pla
no ilimitado, ou seja, que 
não tem limite de uso, qual 
a explicação para o corte da 
conexão?

Segundo o Idee (Insti
tuto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), que no dia 24 
de junho relançou a campa
nha “Não me desconecte!”, 
as operadoras continuam 
realizando a prática abusi
va, que também foi carac
terizada como propaganda 
enganosa.

Não é diíicil encontrar 
clientes insatisfeitos com o 
descumprimento do compro
misso público firmado entre 
o governo e as operadoras no 
dia 23 de abril, que garantia 
que no prazo de 90 dias após 
a assinatura do documento

não haveria corte de conexão 
para quem contratou o plano 
ilimitado.

Além do descumpri
mento do acordo, o com
promisso das operadoras 
em informar o consumidor 
e promover ferramentas 
que permitam aos usuários 
acompanhar o consumo da 
franquia de dados, parece 
que ficou apenas no papel.

A luta é para que as 
operadoras informem corre
tamente seus clientes sobre 
os planos de internet móvel 
vigentes, que acabam resul
tando no corte de conexão 
quando a franquia se esgota.

Para aqueles que fo
rem desconectados antes 
do dia 23 de julho, a dica é 
acionar o Procon, Consumi- 
dor.gov ou encaminhar uma 
reclamação diretamente à 
Anatel, mantendo o protoco
lo ou registro da reclamação.

Vale ressaltar também 
que o cliente deve estar sem
pre atento à comunicação 
de sua operadora sobre a 
questão, avisos sobre pro
cedimentos de cobrança, etc.

0 que dizem es “descenectades”?
Nayane Ermácora, 14

“Minha operadora 
sempre bloqueia minha 
conexão. Acho uma prática 
abusiva. Já mudei de ope
radora para tentar resolver 
o problema, mas continuou 
a mesma coisa. Parece 
que todas estão seguindo 
a mesma prática. Espero 
que as providências sejam 
tomadas, pois várias pes
soas precisam e utilizam o 
pacote de dados”

/

Eduarda Noely Veiga, 26

“Eu acho que esta prá
tica é abusiva pelo valor que 
é cobrado pelas operadoras. 
Quando contratamos o plano 
recebemos a informação que 
a internet é ilimitada, mas não 
é verdade. Tem um valor de 
dados para atingir e depois 
eles diminuem a conexão. 
Liguei na operadora e agora 
estou esperando resposta do 
mesma para resolver meu 
problema, já que me sinto 
prejudicada por não ter dispo
nível 0 serviço que contratei”

Giovana Balduzzi, 23

“Sou de uma operado
ra há 2 anos e meio e sem
pre que meu bônus diário 
de internet acabava, a rede 
ficava mais lenta, porém, 
os dados continuavam ati
vos. No mês passado, me 
aborrecí demais, pois além 
de ter que comprar pacotes 
adicionais quando o bônus 
diário acabava, ò sistema de 
contratação estava fora do ar. 
Conclusão: tinha créditos, 
queria utilizar um serviço 
proposto que me era de di
reito e não conseguia devido 
aindisponibilidade. Isso per
durou por uma semana. Li
gava na central, a atendente 
“atualizava” minha rede, di
zia para aguardar e nada. Só 
me estressei e perdi tempo. 
Essas medidas foram adota
das sem prévio aviso e sem 
conhecimento do cliente. Pa

cotes ditos “turbinados” e 
“ilimitados” causam certa 
confiisào de duplo sentido, 
sempre beneficiando opera
doras abusivas e desmere
cendo o cliente. Serviços 
mal administrados”

Venha conferir nosso café da manhã especial com várias opções

C o m  fá c il a c e sso  a o  p ó lo  in d u str ia l e r o d o v ia s , In te r n e t  sem  fio  d e  a lta  v e lo c id a d e . T e le fo n e , F r ig o b a r  c A r -c o n d ic io n a d o

Rua Pedro Natálio Loren/ettí, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263i>67SN | 3264-6186



à CIDADES
Borebi recebe doações 
do Eletronic Festival
Evento contou com a presença de companhias de dança e teatro, 
além de uma apresentação do grupo da terceira idade

Coluna da

Eld er Ibanhez

Por onde passa, o Ele
tronic Festival - Encontro de 
DJs Solidário tem deixado 
sua marca de solidariedade.

No mês passado, o 
projeto aterrissou em Borebi 
e levou o melhor da música 
eletrônica para toda a cidade.

A população leve a 
oportunidade de apreciar a 
musicalidade e de ajudar - 
com doações de alimentos 
não perecíveis e agasalhos em 
bom estado - a Diretoria Mu
nicipal de Assistência Social.

Foram cinco horas de 
pura diversão que resulta
ram na doação de 40 kg de 
alimentos e várias peças de 
roupas.

Crianças, adultos e 
idosos transformaram o am
biente em um local agradá
vel e com um ar de esperança 
para os mais necessitados.

No dia 8 de julho, os 
organizadores do evento en
tregaram as doações feitas 
durante o Eletronic Festival 
para a primeira-dama, Edenir 
Garijo Carvo, mais conhecida

NV
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Transparência

Acom panhe aqui com o cada  um dos ó rgãos
públicos ga sta  o seu dinheiro.

A Prefeitura torna pública a licitação que 
tem por objeto a aquisição de telhas metá
licas e rufos para o novo Termina! Rodo
viário do m unicípio, conform e quantida
des e especificações constantes no editai. A 
sessão de pregão aconteceu ontem às 15h.

Também foi aberta licitação para a execução 
de serviços de aplicação de herbicida com 
equipamento tracionado por trator, pelo pe
ríodo de 12 meses, conforme especificações 
constantes no edital. A sessão de lances está 
marcada para às lOh do dia 20 de Julho.

Voluntários convidaram toda a população para 
participar do evento e praticar a solidariedade

Já 0 SAAE informa que foi aberta licitação para 
contratação de empresa de engenharia especia
lizada em serviços de consultoria e de implan
tações de sistemas que apresente como produto 
final um Sistema de Informações Geográficas. A 
sessão de pregão será no dia 27 de julho às 14h.

na cidade como Ide.
Ide é responsável pelo 

Fundo Social de Borebi e 
fez questão de expressar sua 
gratidão ao receber os man
timentos e roupas. “Eu achei 
ótimo a iniciativa. Tem mui
ta gente que precisa das doa
ções. Vamos entregar para as

famílias mais necessitadas. 
Hoje, contamos com um pro
grama que mantém um ca
dastro de famílias e, através 
dele, vamos selecionar quem 
mais precisa. Fico grata a 
todos que de alguma forma 
ajudaram e participaram do 
evento”, afirma.

Atualmente, o Fundo 
Social de Borebi atende di
versas famílias carentes da 
cidade.

Para quem também 
quiser ajudar o local, mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (14) 
3267-1249.

No caso da licitação para aquisição de pa
pel sulfite A-4, pelo período de 12 meses, 
sagrou-se vencedora a empresa REAL DIS
TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INF. E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRE- 
LI, que ofertou o valor unitário de R$ 9,30.

Playgrounds de praças recebem reforma
Da redação

A Diretoria de Obras 
e Infraestrutura já iniciou 
o trabalho para a recupe
ração dos brinquedos dos 
playgrounds das praças da 
cidade.

O trabalho inclui pin
tura, recuperação dos brin
quedos danificados e apli
cação de verniz nas peças.

No total serão investi-

Trabalho será realizado 
em 20 praças da cidade

E a vencedora da licitação para aquisição de 
informativos institucionais da Diretoria de Educa 
ção, de acordo com as necessidades da Prefeítur; 
foi a empresa MARIA APARECIDA BERNAF 
DES DE LIMA - ME, que ofertou o valor glob il 
de R$ 22.047,00 para execução dos serviços.

A s in fo rm açõ e s acim a foram  o b tid a s d o s ato s o fic ia is  do  
D iário  O ficia l do  Estado, P o rta is Tran sp arê n cia  da 

Prefe itura, Câm ara, SA A E, IPR EM  e CM FP.

dos R$ 25,9 mil no trabalho 
que já  está concluído nas 
praças Helco Carani, Vila 
São João, Lúcio de Oliveira 
Lima, centro, Diácono Ger
mano Zimermam, na Vila

Cruzeiro e Adelaide Souza 
Trindade de Vasconcelos, no 
Núcleo Luiz Zillo.

As reforma'' estão pro
gramadas para 20 praças do 
município.

Hospital participa de Movimento Nacional Acesso à Saúde
Oa redação

O Hospital Nossa Se
nhora da Piedade de Lençóis 
Paulista representado pelos 
diretores Ricardo (Tonti 
Barbeiro e Ivaldo Augusto 
Victagliano, participou nes
ta semana do Movimento 
Nacional “Acesso à saúde - 
Meu direito é um dever do 
Governo”, o Dia D Estadual 
da Saúde, organizado pela 
Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo - 
FEHOSP na Assembléia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo - ALESP. t

Estiveram presentes 
no evento, o Presidente da 
FEHOSP - Sr. Edson Ro-

gatti; Presidente da Associa
ção Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Combate ao 
Câncer - Sr. Paschoal Mar- 
racini; Sr. Silvério Cristana 
representando o Deputado 
Estadual Itamar Borges que 
é Presidente da Frente Par
lamentar de Apoio as Santas 
Casas e Hospitais Filantró
picos; Dr. Wilson Pollara, 
representando o Secretário 
Estadual de Saúde de São 
Paulo Davi Uip; Conselhei
ro do Conselho Federal de 
Medicina - CFM, Dr. Rui Ta- 
migawa; Deputado Federal 
Fausto Pinato, entre outros.

O Movimento Nacional 
tem como principal objetivo 
divulgar a realidade das ins
tituições e promover a mo
bilização em tomo do tema.

No último dia 29 de 
“ junho, aconteceu o Dia 

D Municipal da Saúde, 
no qual os municípios 
de lodo o Brasil fizeram 
um ato em prol da saúde 
pública.

£ no dia 4 de agos
to, 0 Movimento segue 
para Brasília e será rea
lizado a nível nacional.

Algumas das carava
nas que estarão presentes: 
Lençóis Paulista, Marília, 
Jaú, Bragança Paulista, 
Franca, Itapeva, Ourinhos, 
Rio Claro, Piracicaba, San
tos, Piraju, Palmital, Itu, 
Assis, Cândido Mota, Ri
beirão Pires, Rio Grande da 
Serra, Araras, São Paulo, 
Campinas, Dracena, Vali- 
nhos, entre outras.
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Diretoria de Educação atinge Termo de Ajuste de Conduta das creches
Da redação

A Diretoria de Edu
cação de Lençóis Paulista 
superou - dentro do pra
zo previsto - 0 número de 
matrículas estipulado pelo 
Termo de Ajuste de (Ton- 
duta (TAC), firmado entre 
a Prefeitura e a Promoloria 
de Justiça para ampliar o 
atendimento em creches.

O acordo previa que 
entre os anos de 2014 e 
2015 fossem matriculadas 
755 crianças que estavam 
na lista de espera, porém, 
o número de matrículas já 
atingiu 791.

A geração de mais va
gas foi possível com novos

investimentos no setor e a 
reorganização do atendi
mento na Educação Infantil 
para as crianças de 4 e 5 
anos.

Duas novas creches 
também estão em cons
trução no momento, uma 
no Jardim Maria Luíza 4 e 
outra no Grajaú, cada uma 
com capacidade para aten
der 120 crianças.

“Avalio o trabalho 
que nós fizemos em relação 
a essa lista de espera de 0 a 
3 anos muito positivo”, diz a 
diretora de Educação. Luci- 
nara Barbosa. “A compreen
são da comunidade também 
foi importante, porque até 
então atendíamos crianças 
de 4 e 5 anos em período

Crianças possuem autonomia na hora da alimentação
na creche Dona Neide Madeira Dias (Cecap)

integral nas unidades, po
rém, dessa forma, deixáva- 
mos de atender as crianças 
com idade de creche que, 
prioritariamente, tinham di
reito. Com a reorganização 
conseguimos atender toda 
a demanda de 4 a 5 com 
pelo menos meio período 
de educação, como prevê a 
legislação, e não deixamos 
de atender as crianças de 
creche”, explica.

Hoje o atendim en
to em período integral de 
crianças com idade entre 4 
e 5 anos acontece em dois 
bairros: no Jardim Primave
ra e no Júlio Ferrari.

Segundo Lucinara, 
também há estudos para 
aumentar o atendimento em

período integral dessa faixa 
etária, mas, primeiramente, 
é preciso zerar a lista de 
espera por vagas em creche 
que, no momento, possui 
126 crianças.

Visão Nacional

O Plano Nacional de 
Educação determina como 
meta o atendimento nas cre
ches de 50% das crianças 
até o ano 2024.

Quando é levado em 
consideração o número de 
famílias que pleitearam as 
vagas em creches na cida
de - não o total de crianças 
do município -, Lençóis já 
atende neste momento 86 
% da demanda.

A-*.. A)
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CULTURA
PR2 Entretenimento promove mais um
grande show na região
Desta vez, quem vai emocionar o público de toda a região é o cantor 
Fábio Jr. que se apresenta em Bauru no dia 24 de julho

Eld er Ibanhez

Para todos os român
ticos de plantão, a PR2 En
tretenimento preparou uma 
surpresa mais do que espe
cial este mês.

No dia 24 de julho, no 
Sagae Eventos, localizado 
na Rua Quatro, 4-25, Jardim 
Santos Dummonl (próximo 
ao trevo da Unesp) em Bau
ru, acontece o mega show do 
cantor Fábio Jr., com abertu
ra dos portões às 22h.

Segundo o empresário 
e um dos organizadores do 
evento, Cristiano Paccola, o 
show promete ser inesque
cível. “Estamos na correria

para acertar todos os deta
lhes, pois são muitos. Diver
sas equipes estão envolvidas 
na produção. Cerca de 120 
pessoas trabalham direto e 
indiretamenle para que tudo 
ocorra dentro do esperado".

No dia do show, os se
tores de mesas e camarote 
possuirão o sistema “íj// íh- 
clusive'\ ou seja, com buRet 
servindo comida e bebida 
à vontade, além de bares e 
banheiros exclusivos.

Já no setor pista, serão 
oferecidos ambientes com 
praça de alimentação, bares 
e banheiros.

C ristiano aprovei
ta para comentar sobre as 
próximas atrações que estão

em negociação na PR2 En
tretenimento. “Ainda esta
mos negociando com vários 
artistas. Podemos destacar 
nomes como Zé Ramalho, 
Ana Carolina, Simone, Gui
lherme Arantes e Ivan Lins, 
porém, não existe data defi
nida para as apresentações. 
O que podemos adiantar são 
os shows de Daniel no dia 
26 de setembro em Jaú, e 
do cantor Marciano no dia 
24 de outubro cm Bauru".

“Convidamos a todos 
de Lençóis Paulista e região 
para que venham conhecer 
os eventos realizados pela 
PR2 Entretenimento, em es
pecial o show com o cantor 
Fabio Jr. no Sagae Eventos",

»
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finaliza o empresário.
Vale ressaltar que os 

convites podem ser adqui
ridos na sede do Notícias de 
Lençóis até o dia 24 de julho.

O Que Importa E a
Gente Ser Feliz

Fábio Jr., ao longo de 
sua carreira, nunca caiu no 
esquecimento do público e 
vem conquistando cada vez 
mais fãs pelo Brasil.

Com a tumê “O Que 
Importa E A Gente Ser Fe
liz , ele lançou recentemente 
seu 27® disco de carreira, que

traz uma sensação de estreia 
do cantor mais romântico do 
país.

Um dos destaques da 
tumê é o cenário, todo reve
lado através da iluminação, 
contando com cortinas, co
lunas e elementos que va
lorizam a estética de forma 
simples e sofisticada.

Além disso, as novida
des ficam por conta do mo
mento acústico e da seleção 
do repertório, que conta com 
a participação do público na 
escolha do set list, por meio 
de uma enquelc nas redes 
sociais.

Fazem parte do re
pertório, grandes sucessos 
da carreira do cantor como: 
Alma Gêmea", “Só Você", 
Caça e Caçador” e “Senta 

Aqui", além das músicas do 
novo CD: “Amém, Amor", 
“Será Que Eu Fui Claro?!", 
entre outras.

Para saber mais da 
agenda do cantor Fabio Jr. e 
todas as novidades, acesse: 
www.fabiojr.com.br.

Confira também o vi- 
deoclipe de “O Que Importa 
É a Gente Ser Feliz" no canal 
oficial do artista: www.you- 
tube.com/fabiojrVEVO.

Tom Keller: um dos grandes nomes do Tomorrowland Brasil
Lfd êr Ib an h ez

O Fm maio deste ano 
aconteceu na cidade de Itu, 
cidade localizada no inte
rior de São Paulo, um dos 
maiores eventos de música 
eletrônica do mundo: o To
morrowland Brasil.

Tom Keller estava en
tre os grandes músicos bra
sileiros que se apresentaram 
no festival.

Natural de São José 
dos Campos, ele conta que 
ficou muito surpreso com o 
convite. “Eu já não me emo
cionava faz tempo. Estava de 
folga em casa e um amigo 
me mandou uma mensagem 
no celular com um print do 
line~up oficial do Tomorro
wland Brasil, que foi divul
gado primeiro na Bélgica. 
Quando vi meu nome na lista 
achei que era uma brinca
deira ou montagem. Liguei 
para minha agência e eles 
confirmaram a notícia da mi
nha apresentação. Foi como 
ser escalado para jogar pela 
seleção brasileira, quando

você não espera e o técnico 
te escolhe”, explica.

O DJ já entrou para 
a lista dos 10 nomes mais 
populares da música eletrô
nica do Brasil e, atualmen
te, é considerado um dos 
melhores artistas de House 
Music - uma das vertentes 
do gênero - do país. “Fiquei 
lisonjeado em participar de 
um evento tão monstruoso 
como o Tomorroland e estar 
entre os DJs mais reconhe
cidos em território nacional. 
O evento tem parceria com a 
minha agência e espero que 
continue. Será muito bom 
tocar novamente no festi
val. Tudo depende do meu 
posicionamento no mercado 
em 2016. Vou trabalhar para 
que isso aconteça”, garante.

Sobre a carreira

Seu envolvim ento 
com a música eletrônica 
começou há 19 anos. “Co
mecei a tocarem Santos. Na 
verdade, decidi entrar para 
esse mundo para sair de casa, 
pois meus pais eram muito

conservadores. Na época, 
eu tinha um vizinho que 
tocava e fiquei amarradão 
no trabalho dele. Foi então 
que decidi seguir carreira 
comoDJ. Fiz residência em 
quase todos os clubs tops da 
cidade, e em 1999 me mudei 
para São Paulo. Em 2001,

comecei a tocar em grandes 
eventos e festas realizados 
na capital", conta o DJ Tom 
Keller.

Ele acrescenta que dos 
anos 90 para cá, muita coisa 
mudou no cenário da música 
eletrônica. “Quando iniciei 
minha carreira, existiam

apenas algumas vertentes 
do gênero. Hoje, existem 
diversos nomes, cada um 
inventa um. Sou da época 
do Dance Music^ um estilo 
bem discoteca. Toquei tam
bém bastante Electro House 
e acabei evoluindo para o 
Tech House. Sempre procuro

seguir as tendências de tudo 
o que toca na Europa. Trazer 
um diferencial faz com que 
as pessoas curtam o nosso 
som", diz.

Recentemenle, Tom 
Keller esteve na Zurick de 
Bauru, um club diferencia
do da região que reúne os 
amantes da música eletrôni
ca em um ambiente luxuoso 
e confortável.

O DJ falou com ex
clusividade ao Notícias de 
Lençóis e aproveitou para 
deixar seu recado para todos 
os lençoenses. “Agradeço o 
carinho de toda a galera de 
Lençóis Paulista que curte 
meu trabalho. Adoro vocês e 
fico muito feliz por saber que 
muitos acompanham meu 
trabalho. Um beijo grande 
no coração de todos e espero 
estar mais vezes na região", 
conclui.

Para quem quiser co
nhecer melhor o trabalho re
alizado pelo DJ Tom Keller, 
basta segui-lo no ínstagram 
(@tomkellerdj) ou em sua 
página oficial no Facebook 
(facebook.com/djtomkeller).

Atividades culturais marcam o mês de julho em Lençóis Paulista
Da red ação

O Museu Alexandre 
Chitto promoveu na última 
quarta-feira, 15, a sétima 
edição de sua festa julina 
com a participação do mú
sico Emílio Campanholi e 
conjunto. A apresentação 
ocorreu no pátio do museu.

Hoje, dia 17 de julho, 
os grupos Street Star e Dan- 
cing in Live apresentam o 
espetáculo “Você Não Está 
Sozinho" com coreografias 
abordando a diversidade em 
todas as suas vertentes.

O espetáculo é bene
ficente a Rede de Combate 
^ C ân ce r. Dois ingressos

valem um gatorade. O espe
táculo tem início às 20h, no 
auditório da Casa da Cultura.

Já amanhã, dia 18 de 
julho, a Biblioteca Munici
pal Orígenes Lessa convida 
a população para mais uma 
edição da feira para troca de 
livros. O evento ocorre das 
9h às 16h30.

Os interessados po
dem trocar um livro por 
outro, um gibi por um gibi, 
dois livros infantis por um 
livro, um livro raro, especial 
ou autografado pelo autor 
por três livros e um livro 
novo por outro de literatura.

O Espaço Cultural Ci
dade do Livro recebe no dia 
24 de julho, o espetáculo de

artes circenses intitulado “O 
Reencontro de Palhaços na 
Rua é a Alegria do Sol com 
a Lua".

O espetáculo tem iní
cio às 20h e leva ao público 
um pouco da tradição das 
apresentações mambembes.

No dia 26 de julho, 
alunos da Academia Passo 
a Passo apresentam o es
petáculo “Quer Ser Feliz? 
Dança!" a partir das 20h. Os 
ingressos custam R$ 5,00.

E no dia 31 de julho, 
0 Projeto Curta Jovem pro
move a exibição dos filmes 
produzidos durante as ofici
nas realizadas no município. 
A iniciativa tem o patrocínio 
do Grupo Lwart.

Biblioteca promove mais uma edição
da feira para troca de livros

http://www.fabiojr.com.br
http://www.you-tube.com/fabiojrVEVO
http://www.you-tube.com/fabiojrVEVO


CLASSIFICADOS
o  PAT INFORM A OPORTUNIDADES DE 

EM PREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ESPAÇOjflffffr ?

ATENOENTE/SERVIÇOS 
GERAIS
Vaga Masculina e Feminina 
(de 18 a 30 anos) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
Masculina e Feminina, 
disponibilidade para 
trabalhar em Bauru 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO 
Masculina e Feminina CNH 
B, deve possuir disponibi' 
lidade de viagem e COREN 
ativo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO 
Vaga Masculina e Feminina 
CNH B (de 18 a 55 anos) 
VENDEDOR(A) RAMO 
IMOBILIÁRIO 
Masculina e Feminina (de 
25 até 65 anos) CNH B ou 
A/B, deve possuir veículo 
próprio para utilizar no 
trabalho (carro ou moto) 
ARQUITETO (A)
Masculina e Feminina, curso 
de autocad é um diferencial 
da vaga
AUXILIAR CONTÁBIL 
Masculina e Feminina 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
Masculina, deve possuir 
certificação NR-10 NR-35 e 
NR-33
DESENHISTA/PROJETISTA 
(Elétrico e Mecânico) Mas
culina e Feminina, 
disponibilidade para viajar 
DOMÉSTICA DIARISTA 
Feminina (de 25 até 45 
anos)
ESTETICISTA CORPORAL E 
FACIAL/DEPILAÇÃO 
Feminina (de 18 ate 55 
anos)
ELETRICISTA 
Masculina, deve possuir 
certificação

INSTRUMENTISTA 
Masculina (de 18 até 45 
anos), deve possuir certifi
cação NR-10 NR-35 e NR-33 
MECÂNICO DE AUTOS 
Masculina, preferência por 
candidatos com experiência 
em manutenção de 
empilhadeira e/ou 
carregadores florestais 
MECÂNICO DE 
CLIMATIZAÇÂO E 
REFRIGERAÇÃO 
Masculina (de 25 a 45 
anos), disponibilidade para 
trabalharem Bauru 
OPERADOR DE CALDEIRA 
Masculina
OPERADOR DE SALA DE 
MÁQUINAS 
Masculina 
OPERADOR CNC 
(Com comandos numéricos) 
Masculina (de 25 até 45 
anos) Disponibilidade para 
residir em Guarei -SP, sendo 
as despesas com hospe
dagem e alimentação são 
custeadas pela empresa 
PADEIRO
Masculina e Feminina 
TORNEIRO MECÂNICO 
Masculina CNH A/B (de 20 
até 50 anos), empresa exige 
a formação técnica 
TOSADOR/AUXILIAR DE 
PETSHOP
Masculina CNH B (opcional) 
VENDEDOR EXTERNO 
Vaga Masculina e 
Feminina (de 19 até 60 
anos), vendedor externo 
porta a porta de planos 
odontológicos. Aceita 
candidatos de Macatuba 
SERVIÇOS GERAIS 
Vaga para Portadores de 
Deficiência Masculina e 
Feminina

B c i i t ü U t  d t  G c u / t t c t
Reflexo Distorcido

Patrícia de Sales tem 23 anos, é estudante de 
Letras/Tradução e mora em Macatuba

Geralmente, em uma sociedade onde a beleza é imposta, 
acatamos que a perfeição seja a única solução. 

Submetemo-nos a todos os métodos para atingir a meta. O
objetivo está exposto em cada capa de revista e, assim, vem

a sensação do ^casso.

http://www2.lencohpauUsia.sp.gov.br/v2/centro-do-empreendedor/vagas/

De garotas com distúrbios alimentares. Do número cres
cente de cirurgias plásticas. Da maior demanda de pílulas. 
Mas parece que para cada meta cumprida, existe mais uma

a ser alcançada.
Para a mídia, nunca será o bastante. Que droga está aconte

cendo com a sociedade?
Beleza se tornou prioridade número um? Imperfeições 

sempre fizeram parte da rotina humana.
Você pode estar magra, mas ainda se sentir gorda. Ser

bonita, e ainda se sentir feia.
Garota, você pode passar fome, mas não agradar o espelho. 

Estamos condenados a uma civilização plástica, pois o 
interior é miserável e o superficial foi prevalecido. 

Lembre-se: beleza é um estado de espírito. Seu espirito está 
faminto de; conhecimento, bons livros e hábitos saudáveis. 
E isso se reflete em conjunto: entre o corpo e mente, alma e

espírito, aceitação e confiança.
Se for para agradar alguém, que seja a imagem refletida 

no vidro, mas não apenas seu reflexo imediato, o interior,
garota!

CARROS/MOTOS
Vagos volkias de acordo com o prazo determ inado pelo em pregador 

Pèfè cadèstr^mento no temd atrave > do PAT, basla comparecer portando: 
RG, CPF. Carteira de Trabalho» Comprovai >U de endereço e Número do PIS 

(para quem Informações: (14) S263-2ÍOO Ramal 2 ou no PAT:
Rua Cel. Joaquim Gabriel 11* Centro

Crv 2.0 Lx aut. 4X2
comficto ■ 2011 - ga- 

branco - (14) 

3264-3033

Gol l.O G5 2013 pra

ta entrada + 48x RS 
590,00 • FS veículos 

fone (14) 3264-3033 ,

Capacete EBF ou Li

berty aberto ou fecha

do apenas RS 60,00 só 
na Pagan Motos Con- 

fifto através do telefo-
Uno vivace 4p 2011 ne: (14) 3264-4345
vermelho entr, RS

IM ÓVEIS A VENDA 6.500.00 -F 48X RS

630.00 - FS veículos 

fone(14)3264-3033

Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lençób Paulista, com 12,65 metros de frente, 
área de terreno com 425^9 m2 e área construída de 114,86 m2 - R$ 430 mil 

Rua Guaratíaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençóis Paulista, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401ÁM m2 e área IkerKiada para construção de

659,71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo Símioni, 01-36, ResíderKial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de teneno com 246/40 m2 e área em construção de 92,56 m2 

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

Crv 2.0 Lx aut. 4X2

- ga- 
(14)

completo - 2011 

solina - branco

Carro Escort gl 95 RS 

3.000,00 De entrada 
+ 48 parcelas fixas de 

RS294,00 com tranfe- 
rencia grátis • Telefone; 

(14)3264-1613

3264-3033

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

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
Okm branca completa 

FS veículos - fone (14) 
3264-3033

S-10 colina prata 2006 

flei completa fone: (14) 

3264-3644 / (14) 9610- 
5960 shop cars veículos

CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixGloud.Gom/ericoagnello

Honda biz clOO 2002 

RS 1.200,00 De entrada 

-F 36 parcelas fixas de 

RS 122,00 com tran- 

fcrencia grátis • (14) 
3264-1613

Vectra gjs 94 - RS3.000.00 
De entrada -f 48 parce

las fixas de RS 360,(X) 

com tranferènda grátis 

(14) 3264-1613

Biz 125 flex2013 /b iz  

100 - 2013 / fan 125 

2013 / fan 150 flex

Cano Ford a 2004 

RS3500.00 De entrada 

•F 48 paicdas fixas de 

R5420.00 com tranlêren- 

aa  grátis - (14) 3261-1613

2013 / titan 150 ex 
flex 2013 / lead 110 

2013 /  cb 300r 2013

Courier 1.3 1998 G pra
ta básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033
xre 300 2013/ bros 
150 flex 2013 - Pa

gan motos fone: (14) 

3264-4345

Bandeirante cab. D u
pla - 1990 - diesel azul 

(14) 3264-3033

Procura-se emprego

18/07 das 09h às I6h30 Sou form ado em  Adm inistração

de Em presas e  procuro

em prego com o adm inistrador,

auxiliar de adm inistração,

«i auxiliar de produção,

atendente, etc.

Tratar com  M arceto

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

Biblioteca Municipal
OPORTUNIDADE

Ongenes Lassa Renda extra de três a
quatro horas por dia

 ̂• I U H.v
■«5

BMQL« ,

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

DE LENÇÓIS

Meditação

/ /

Lian Gong

14 3263.1676
14 99134.7329 Professor

Marcos Vendlttl
marcos.venditti@yahoo.com.br

Rua Cel. Joaquim Gabriel. 645 • Centro Len« Paulbtas SP

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

P s íc o te ra p ia  in d iv id u a l T e ra p ia  d e  c a s a l O r ie n ta ç ã o  d e  P a ís

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico / 
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

R u a C el. Jo a q u im  A n se lm o  M a rtin s, 1 0 3 9  - C e n tro  - Le n çó is  P a u lista

Celta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme - FS veícu-

Uno milie way 2008 

branco entr. R$

los-fone (14) 3264-3033

Gol 1.016V 1998gbran- 

co básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

3.000,00 -F 48X R$ 
499,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Facilidade de financia-

Vende-se Paraly ano 

94, cor bordô, 1.8, 

Álcool original, com 

direção, trava, alarm e 

e rodas originais. Su

per impecável! Tratar 

com Fernando no tel;

CG titan ks 125cc ano
2002 bom estado 2.500

Fone; (14) 99797-5221

SERVIÇOS

Manicure

mento de moto honda (14) 99797-4840
Vendo 02 bicicletas 

caloi usada. Uma preta 

aro 20 a outra amarela

Okm com entrada com

e pedii
EUaiui Atende à 

cílio Contato pelo teie 

fone: (14) 99887-7272

a menor parcela do 

mercado. "Grátis 02

Saveiro cl 1.8 1995 A

branca • trava/alarme
aro 14 Fones para con- 

Uto:(14) 3264-4345
capacetes" Pagan Mo
tos f: (14) 3264-4345

FS veículos - Telefone:

Serviço de limpeza para 

locais comerciais. Tele-

(14) 3264-3033 fone: (14) 99677-6859

O,
O' L->ic c um pro|cl«i tio .urí.oud;iç,k' iilcali/.idu pvio

(«rêiiiío Estudantil do Colégio Sâo José
\TMA <i)uJiir '.oiL.t dc faniilM-* cm c ucumi 

uiu.i L isi.Kk* Jc Aiivulií que p;>s-jiulo j)mi

•Q

Você pode ajudar doando:
R oupas Sapatos Bicicletas

O9

Brinquedos M aterial Escolar

\ s  doações podem ser feitas m» Colégio Sào José
ou em Ijírejas participantes. Colabore!

Iníbnnações pelo telefone:

• ( 1 4 )  3 2 6 4  3 2 1 0

( T iloiio

íorni.intio scnuctlnrcs

NO SUS, É
ASSIM OUE
O  G O VERN O
EN XERG A
SEU FILHO

ACESSO À
SA U D E

MEU oéAcrro
EUHOCVEft 
DC GOVERNO

• r.MíH ne. Ci-sT

Apoio:

B cncA cen t»  H ospttftl 
H o m e  S e n h o ra  d a  Pitúm ám  ton̂úÉi ̂ utliCa / sa
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http://www2.lencohpauUsia.sp.gov.br/v2/centro-do-empreendedor/vagas/
http://www.mixGloud.Gom/ericoagnello
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br


ENTRETENIMENTO
Olha isso!

fontt: Uol

"H om em -Form iga" é com édia de ação
focada em  relações filiais

Agora, O cinema apresenta um ilustre — para os fês da Marvel — 
desconhecido — para as massas —, cuja alcunha se tornará cada 

vez mais famosa nos próximos anos: o Homem-Formiga. Rele- 
' ^  gado outrora, chegou a vez de apresentá-lo ao novo público 
-  U  em "Homem-Formiga" (2015), filme solo dele que estreiou 
I  r ' ontem (16) e encerra a segunda fase do Universo Cinema- 

tográfico Marvel (UCM),]á que ele integrará a terceira fase 
\ desta franquia de longas-metragens interligados, criada

^  \ quando o próprio estúdio começou a produzir indepen- 
dentemente — é claro que sua fusão com a Disney 

 ̂ ajudou posteriormente — as adaptações de suas HQ's.

Clube da luta: David Fincher e Trent Reznor
estãü trabalhando cm  uma ópera rock
Chuck Patahniuk, autor do livro Clube da Luta, revelou que David 
Fincher, diretor do filme que adaptou a trama ao cinema, está escre
vendo uma ópera-rock que servirá como uma versão estendida do 
longa. Palahniuk confirmou a informação ao jornalista Jeff Goldsmi- 
th. "Então @chuckpalahniuk me contou que está trabalhando com 
David Fincher e @trenWeznor para fazer uma ópera-rock de Clube 
da Luta - uma versão estendida do filme!", escreveu Goldsmith em 
seu Twitter. Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que trabalhou com o 
cineasta nas trilhas sonoras de filmes como A Rede Social e Garota 
Exemplar, estará mais uma vez ao seu lado no projeto Julie Taymor, 
diretora de teatro que já trabalhou em adaptações de peso como O 
Rei Leão e O Homem-Aranha, também está envolvida.

%

4
A rcade Fire vai lançar seu  

prim eiro  film e cm  setem b ro

The Refletor Tapes é misto de "docum entá
rio, m úsica, arte e história pessoal". Arcade 
Fire anunciou a data de lançam ento de The 
Reflektor Tapes, o primeiro film e da banda. O 
longa chega em 24 de setem bro. O longa, de 
acordo com a banda (via Arcade Fire Tube) é 
uma "experiência cinem ática única, um misto 
dedocum entario, música, arte e história pes
soal". O diretor é Kahtit Joseph, que trabalhou 
no clipe de "Video Girl", do FKA twigs, e em 
curtas de Kendrick Lamar e do Flying Lotus.

Reflexão da Semana

"O dia do favor é a véspera do dia da ingratidão"

Semana
de 21/03 a 20/04

Uma semana de surpresas e 
novidades, sobretudo no âmbito 
familiar e emocional. Cuidado 
com atitudes radicais e egoís
tas. É necessário agir com mais 
consciência da própria individu
alidade, mas ser carinhoso com 
as pessoas.

^ Leão
22/07 a 22/08

Momento em que você deve 
priorizar o autoconhecimento 
e buscar o seu desenvolvimento 
emocional e espiritual, resol
vendo pendências do passado. 
Balanço do que ocorreu desde 
o ano passado.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Momento de um profundo com
prometimento com mudanças 
emocionais, familiares, domésti
cas e financeiras. Para isso você 
deve se desapegar do que já 
não tem mais sentido e Investir 
no que sente que lhe é valioso.

Touro
de 21/04 a 20/05

Um momento de desafios nos 
relacionamentos, na conduta 
emocional e em questões fami
liares. É hora de encarar os seus 
medos. Novidades na forma de 
se expressar e comunicar.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Semana de fase lunar nova, que 
se refere a novas energias e 
situações envolvendo amigos, 
grupos, empresas e projetos 
para o futuro. Inovar é preciso, 
vírginiano.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Um novo ciclo vai iniciar nos 
relacionamentos e parcerias ca- 
pricornianas, com a Lua nova. 
Isso pode também levar a mu
danças no lar, em família e nos 
assuntos privados.

Nesta semana teremos a Lua 
nova no setor de talentos, valo
res e finanças geminianas. Um 
novo ciclo vai Iniciar nesses as
suntos. Evite atitudes radicais, 
nias perceba a necessidade de 
inovações e mudanças.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Semana de Lua nova em seu 
signo, prenúncio de um novo 
ciclo que está iniciando. E nele 
você inovará e sairá de caminhos 
conhecidos, tanto em termos 
pessoais, como profissionais.

Lua nova, que propõe novos 
propósitos, intenções e atitudes 
na vida profissional e também 
nos relacionamentos. Desafios 
envolvendo finanças e emo
ções, libriano.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Nesta semana teremos a Lua 
nova no setor de saúde e de 
trabalho, chamando a atenção 
para a necessidade de uma nova 
atitude em relação a estes te
mas. Novidades e surpresas. 
Seu planeta regente Urano, está 
em contato desafiador com a 
Lua nova.

*  Escorpião 
Q íi^ d e 23/10 a 21/11
Saturno em seu signo está em 
contato conflito com Vênus. 
Há insatisfações emocionais e 
profissionais. Mas isso fará você 
amadurecer emocionalmente e 
cuidar mais de si.

Peixes
4f ^ à e  20/02 a 20/03
Uma nova fase inicia na vida afe
tiva e na expressão criativa dos 
piscianos. isso está assinalado 
pela Lua nova, que ocorre nessa 
semana, e que pede inovação na 
expressão de seus potenciais e 
habilidades. Evite impulsividade 
em assuntos financeiros.

forrte.
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fonte: http://rochacuco.conr).br/ 8

HORIZONTAIS

6. Alguém que tem nojo ou náusea (plural). (8)
8. Ler, em inglês. (4)
9. Deteriorado, gasto (feminino, plural). (6)
10. Criado pela ação do fogo. (5)
11. Sexto signo do Zodíaco. (6)
12. Esporte praticado na neve. (5)
14. Obejto de pouco valor. (5)
16. Murro, soco. (6)
19. Evento, em inglês. (5)
20. Cebola, em inglês (plural). (6)
22. Piso, solo. (4)
23. Assistente. (8)

VERTICAIS

1. Antílope que vive na África (plural). (4)
2. Auxiliar. (6)
3. Ato de aderir (plural). (7)
4. Veículo usado na neve (plural). (6)
5. Tubulação usada para transportar gases. (8) 
7. Pele, em inglês. (4)
11. Cor do sangue. (8)
13. Côco, em inglês. (7)
15. Conjunto de sarcedotes (plural). (6)
17. Lugar onde usa se desodorante (plural). (6)
18. Vulcão situado na Sicília (Itália). (4)
21. Parte gorda do leite usada para fazer man
teiga. (4)
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Caça Palavras
B A K Y O O O R R O H c A C O COIOTE

GORILA
A 1 F R Ã Z B C J L Y z O Q Q JAVALI

CAGADO
T E O M E c O A A 1 U G N E R RATO

ATUM
U L L A L c L G C G T M ç Z C SURUCUCU

ONÇA
URSO
CACHORROM A O S R u E A A A P R A c A

S B K V A T G D R N U U V R I ENGUIA
JACARÉ

B S A K O E F O É S W Y A O V
CARPA
CAVALO
FALCÃO
LOBOT C U 1 G A T O R O K T Â M G

A A O R U K C C L 1 O C W S 1
VACA
FOCA
COELHO

D C C S U A C A M E L O W w R PORCO

E T Z 6 C C F D J A V A L 1 A
CAMELO
LEÃO
MACACO

C A V A L O U B F P O R C . 0 F GIRAFA
URUBU

F R M H C B T C G E U P O H A PATO
GATO

R H P A T O A Y U R u B u K O GANSO
BALEIA

R Y L O H L E O C D u D Y M R SALMÃO

«L/y

V

Julho
í̂nfo: (14} 99447-2457 

14} 99647-2456 
14 97400-1532

MIcKtl Ramalbo TIRINHA DA SEMANA
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MANO' /VANO' mXNO» rtfiArtOl 
flftANOOO» MANOOOOl 

mAMOOOOOOO' VOeff VIU?

SAIU O TRfilCe CO "ÍA^mAN 
V5 SUPtRrtnAN*'.» fMnOCOO*

€stnr>hanolt«.blo(spot.com

PA/ME-SE.' ;P

Moreuf Griito
Danid Murilio

http://rochacuco.conr).br/
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Nesta semana, o Estilo Lençóis faz uma peque* 
na homenagem ao "Runners LP" grupo de corrida 
de rua de Lençóis Paulista.

Os atletas participaram, no dia 5 de julho, da 
lã  Corrida e Caminhada da OAB Bauru. Eles con
quistaram dois troféus para a equipe.

Fernando Coilino e Clovís Alves da Silva con
quistaram a 3ã e 2ã colocação em suas categorias, 
respectivamente.

Quem também merece destaque são os atle
tas Benedito Francisco Ribeiro e Manoel Carvalho 
Sobrinho, que fizeram bonito e trouxeram mais dois 
troféus para a cidade.

E para fechar este espaço tão especial, eviden
ciamos a linda ação que ocorreu no último domingo, 
12, na loja Toques e Manias Vestimenta, localizada 
no 39 piso do Bauru Shopping.

A vitrine viva chamou a atenção de crianças 
e adultos que puderam degustar diversos doces 
típicos das festas caipiras.

"Nós lemos o Notícias de Lençóis tr

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE

(14) 997S2-9094

WWW.noticiasdeiencois.com .br
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João Lucas e Marcelo
-Hipia Sertaneja

http://WWW.noticiasdeiencois.com

