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Dilson Stein New Models faz seleção
Dilson Stein é reconhecido mundialmente por suas descobertas no mercado da moda, como por exemplo, a top Gisele Bündchen

O sonho de ser m o
delo é compartilhado por 
milhares de crianças e jo 
vens em todo o mundo.

E para dar um a  
“m ãozinha” na rea liza 
ção deste son h o , am a
nhã, dia 25 de julho, no 
Passer Hotel, acontece a 
N ew  M odels S election .

A seleção está mar
cada das 14h às 20h e vai 
contar com a presença de 
uma equipe especializada 
de profissionais da D il
son Stein N ew  M odels.
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Décío dos 
Santos fala 
ao JNL

O Papo no Jornal des
ta semana recebeu o empre
sário e professor de jiu-jítsu, 
Décio dos Santos, 49, que 
falou sobre sua trajetória 
nos negócios e no esporte.

N a sc id o  em  São  
João (PE), D écio  é for
mado em Adm inistração  
de empresas e se tom ou  
um empresário de suces
so em L ençóis Paulista.

Ainda pequeno, ele  
se mudou com  a fam í
lia para o Paraná e, logo  
depois, aos 12 anos de 
idade, veio para Lençóis.
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Adefilp brilha 
nos Jogos 
Regionais
•*K

Projeto auxilia 
alunos da Rede 
Municipal

Neste ano, todos os 
alunos do Ensino Funda
mental 1 da Rede Municipal 
estão envolvidos no projeto 
“Khan Academy”, desenvol
vido pela parceria entre Pre
feitura e Fundação Lemann.

Ele contribui com o 
aprendizado da matemática 
a partir de vídeos e aulas 
dinâm icas com platafor
ma de exercícios online.

Os alunos “aprendem 
brincando” e os professores 
têm a oportunidade de moni
torar a aprendizagem de cada 
estudante em tempo real.
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Lei aprovada recentemente foi criada para garantir 
serviços básicos ao município diante da crise

Poder executivo toma 
medidas para equilibrar 
as contas públicas

O ano de 2015 tem 
sid o  preocupante para 
trabalhadores, em presá
rios e servidores públicos.

O comércio dá sinais de 
estagnação e o índice de de- 
sempn^o está cada vez maior.

Estados e municípios 
também sofrem com o cor
te de gastos do Governo 
Federal que atinge direla- 
mente os cofres públicos.

Em Lençóis Paulis

ta, a estratégia foi a criação 
de um projeto de lei visan
do a alienação dos Títulos 
da Dívida Agrária (TDA).

A lei n® 4.751, apro\ a- 
da pela Câmara Municipal 
no dia 28 de maio dc 2015, 
autorizou o poder e.xeciiti- 
vo a proceder a alienação 
de lj .2 6 5  títulos, vincen- 
dos ou vencidos, caslodia- 
dos no Banco do Brasil.
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Bauru Shopping 
campeonato de
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OPINIÃO
Artigo

João Bíazzo

Os advogados e a democracia
Mesmo sendo um dos 

pilares fundamentais da de
mocracia, a Justiça no Brasil 
não pode ser considerada 
como um direito universal.

E, embora o acesso 
ao sistema judiciário seja 
amplamente previsto e fa
cilitado a todo cidadão pela 
Constituição Federal, vários 
obstáculos impedem que 
essa premissa seja respei
tada plenamente.

As condições de tra
balho dos advogados con
tribuem muito para gerar 
essa situação.

Só para citar alguns 
exemplos: hoje convive
mos com greves na Justiça 
Federal e na Justiça Traba
lhista; as custas judiciais au
mentaram 100% sem que 
houvesse qualquer diálogo 
com a categoria ou com a 
sociedade; e as prerroga
tivas dos advogados são 
violadas constantemente, 
em várias fases e instâncias 
processuais.

Uma das maiores res
ponsáveis por esse cená
rio, e também aquela que 
pode e deve trabalhar para 
oferecer soluções para o 
problema, é a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Mas a maior institui
ção brasileira representativa 
da classe, cuja história está 
vinculada ao estabelecimen
to da democracia no País, 
cala-se diante das circuns
tâncias. Tanto em âmbito 
federal, quanto estadual.

A OAB da atualidade 
ignora seu próprio legado

e, ao abandonar a bandeira 
do desenvolvimento da ad
vocacia, abandona a própria 
população.

O advogado ocupa 
posição essencial para a 
soberania popular, para o 
desenvolvimento socioe-: 
conômico da nação, para a 
garantia dos direitos e das 
liberdades individuais.

Sem Justiça, não exis
te democracia. E, sem ad
vogado, não existe Justiça.

Esse princípio deveria 
conduzir a Ordem em todas 
as suas ações, em todas as 
etapas de existência da ad
vocacia e de funcionamento 
do Judiciário.

O que vemos atual
mente, entretanto, é o dis
tanciamento cada vez maior 
da OAB em relação à socie
dade e à advocacia.

A instituição deixou de 
ser representativa da classe 
para atuar em nome de um 
pequeno grupo no poder.

Mesmo quando se 
pronuncia sobre temas de 
interesse geral como re
forma política, previdência 
social e modernização da 
administração pública, a 
entidade o faz sem ouvir 
as bases, sem consultar os 
advogados.

A relação conflituosa 
afeta diretamente os profis
sionais. Sem prestígio social, 
desatenta às questões mais 
urgentes dos advogados, a 
Ordem não tem força nem 
disposição para defender 
sua categoria, muito menos 
a democracia.

E o custo da omissão é 
pago por todos aqueles que 
formam o Estado brasileiro.

P I
João é mestre em Direito Civil pela PUC-SP, sócío-fundador 
do escritório Aidar SBZ e especialista em Direito Civil e do

Consumidor

Colunista da Semana
Felicidade: quem colocou essa ausência em mim?

Weilington Martins 
é formado em Filosofia

O filósofo Agostinho 
de Hipona diz que felicidade 
é um querer. A vida feliz é 
um desejo humano do qual 
ninguém escapa.

Por isso, se não bus
camos a satisfação de viver 
nesse Ser, então caímos no 
caminho oposto ao caminho 
que realmente pode nos fa
zer felizes.

Q uanto m ais nos 
afastamos do amor a nós 
próprios, que somos corpo 
e alma, mais nos afasta
mos de uma vida feliz.

Nessa busca ou, po
deriamos dizer, nesse sofri
mento do querer a felicida
de, todos somos um, todos 
estamos unidos.

Ou seja, por ignorân
cia ou por egoísmo, nós po
demos tentar buscar uma 
felicidade que realize a nos
sa vida em coisas que, no 
fundo, nos angustiam cada 
vez mais.

Quanto mais lu ta
mos contra o am or às 
pessoas que vivem ao nos
so redor (nossa fam ília, 
amigos, etc), mais vazios 
de felicidade nós nos tor
namos.

Mas por que o ser hu
mano sofre por essa falta? 
Por que ele sofre por essa 
ausência?

Obviamente que as 
outras form as de vida, 
como os animais ou os ve
getais, não se angustiam 
no desejo ou na busca de 
algo que se possa chamar 
de felicidade.

O filósofo, enfim, diz 
que 0 amor é a água que 
pode saciar a nossa ausência 
de felicidade. O amor é a 
resposta última para a nos
sa dúvida essencial diante 
da vida.

Em todo caso, Agos
tinho afirma: quanto mais 
tentamos resistir ao amor 
que vem do Autor da vida, 
menos felicidade experi
mentamos nesta vida e, 
ainda, menos esperança 
teremos na vida eterna.

A felicidade que nós 
seres humanos queremos 
é um desejo complexo, ra
cional, mas talvez seja ainda 
mais íntimo que isso.

Agostinho diz que há 
uma sede de alegria, de pra
zer e de paz no ser humano. 
Essa sede só pode ser sa
ciada pelo próprio Ser que 
a colocou dentro de nós!

LU CÜIíM S de len çó is
Publlcaçlo do lAPAS • Instituto dc Apelo i  P irce rlu  e A çlo

Soclil • CNPJ 07.639.S46/0001-36.
Registrado no Ministério da Justiça como OSOP 

sob n* 08071.001046/2007-07 desde 28/02/2007.

LU
Esta publicação encontra-se representada no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sob o nfi 07, Livro B-1, Folha 14 desde 01/11/2011

Q
LU
C L
X
LU

Redação e Administração: Rua Raul Gonçalves de Oliveira, 124 - Centro
lençóis Paulista SP / ÇEP: 18680060 / 01 (14) 98812-2190/ Tim 98157-8490/ Vivo 99752-9094

jornol@noticiasdelencois.com.br f  Site: www.noíTc/osde/enco/s.com.br 
Editor Chefe: Edson Agnello - MTB; 21926 
Diagramacão e Ilustração: Michel Ramalho - MTB; 74267 
Jornalista: Elder Ibanhez - MTB: 73725 
Distribuição: Agnaldo Israel Pacola
Oficina Impressora: 6RCI Editora LTDA - ME. CNPJ 07.796.574/0001-67 
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

Michel Ranulho

PREVISÕES PARA SETEMBRO

O VAI
ACABAAAAR.*

£ ÉLA QUER

PANÇAAAARJ

Editorial
Sonhar com a carrei

ra de modelo pode parecer 
até uma utopia, mas é tão 
real quanto qualquer outra 
profissão.

Meninas e meninos 
no mundo inteiro brilham 
como modelos de passarela 
ou em campanhas publici
tárias.

Nesta semana, o Noti
cias de Lençóis entrevistou 
o empresário Dilson Stein, 
reconhecido mundialmente 
por descobrir a top Gisele 
Bündchen.

Amanhã. 25 , uma 
equipe da Dilson Stein New  
Models vai realizar no Pas- 
ser Hotel uma seleção para 
novos talentos.

Uma grande oportu
nidade para o público len- 
çoense de 8 a 25 anos que 
deseja entrar para o mundo 
da moda.

O evento vai ocor
rer das 14h às 20h e abrirá
espaço para que crianças 
e jovens possam alcançar 
o grande sonho de seguir 
carreira em um mercado que 
tem crescido consideravel
mente nos últimos anos.

Também falamos so
bre a aprovação da lei n° 
4.751 que permite a aliena
ção dos Títulos da Dívida 
Agrária do município.

Diante da queda na 
arrecadação, a administra
ção pública vem buscando 
alternativas para manter o 
equilíbrio orçamentário de 
Lençóis.

O Diretor de Finan
ças, Júlio Antônio Gon
çalves, e o presidente da 
Câmara, Anderson Prado 
de Lima, falaram ao JNL 
sobre o projeto aprovado 
no plenário.

Vale ressaltar que 
mesmo com a aprovação 
da lei, outras medidas ainda 
precisam ser tomadas para 
que o bem estar da popu
lação esteja garantido em 
meio à crise enfrentada pelo 
país.

Confira ainda: Décio 
dos Santos é o con\ idado 
desta semana para o Papo no 
Jornal; Parceria entie Pre
feitura e 1 .'■idaçâo Lemann 
beneficia aiu-nos; Bauru 
Shopping reahz** canipc
nato de videoga.^-^e,
Bauru oferece tratam.nW

*  ̂ •esteticos gratuitamentc: 
Lençóis conquista diver
sas medalhas nos Jo.l .»s 
Regionais; Orquestra Boca 
do Sertão faz apresentação 
durante a Grand Expo Bau
ru; Jorge e Mateus agitam 
a região em agosto e muito 
mais. Boa leilural

Brasil em FOCO Fonte; Agência Brasil

Formação de rede nacional de banco de alimentos é desafio no país ^

O ap rim oram en to  de 
uma rede em tod o  o 
território nacional para 
os bancos de alim entos 
d e s t in a d o s  à d o a çã o  
foi tema de oficina fe i

ta anteontem  na capital 
paulista. Representantes 
de bancos de alim entos 
públicos e privados dis
cutiram formas de pro
mover a integração entre

o Programa Mesa Bra
sil, do Serviço Social do 
C om ércio  (S e sc ) , e as 
iniciativas do Ministério 
do Desenvolvimento So
cial e Combate à Fome.

Cheques devolvidos somam 2^19% no primeiro semestre

Os cheques devolvidos en
tre janeiro e junho somaram 
2,19% em relação ao total 
ernitido, informou a em
presa de consultoria Serasa 
Experian. O pior resultado

ocorreu no pnmeu^o semes
tre de 2009, um ano após a 
crise econômica de 2008, 
quando o percentual ficou 
em 2,3%. Para os econo
mistas da Serasa Experian,

a alta semestral “deve-se 
pnncipalmente aos reflexos 
do aumento do desemprego, 
da inflação e das taxas de ju
ros na capacidade de paga
mento dos consumidores".

Grécia: governo quer concluir acordo com credores até 20 de agosto

O governo grego espe
ra concluir um acordo 
com os credores sobre 
um novo empréstimo ao 
país até 20 de agosto, 
indicou nesta semana a 
porta-voz governam en

tal, Olga Gerovassili. Se
gundo o comunicado da 
porta-voz, após a votação 
no Parlamento, do segun
do pacote de reformas.
0 governo vai "retomar
de imediato as negocia

ções com as instituições - 
C o m issã o  E u ro p é ia , 
Banco Central Europeu 
(BCE) e Fundo Monetá
rio Internacional (FMI) - 
que devem prolongar-se 
até 0 dia 20 de agosto

Satisfação dos consumidores de energia registra queda, mostra pesquisa

Os consumidores residen
ciais de energia elétrica 
estão m enos satisfeitos  
com os serviços presta
dos pelas concessionárias 
de energia em 2015. No

ano passado, o índice de 
satisfação era de 78,9%, 
este ano, caiu para 77,3%, 
pior resultado desde 2011 
quando 76,7% dos con
sum idores do país ava

liaram positivam ente o 
serviço. Os dados estão 
na pesquisa anual da As
sociação  Brasileira de 
Distribuidores de Ener
gia Elétrica (Abradee).

COMUNICADO

A Presidente da Sociedade Amigos do Hospital Nossa Senhora da Piedade, 
Gertrudes Campanari, convida a todos para participar do Bazar Beneficente do 
HNSP, que estará na Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) de 31 de julho a 2 
de agosto, das 8h às 17h, na Avenida Lázaro Brígido Dutra, 300, Lençóis Paulista
(Recinto Facilpa).
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Equipe da Dilson Stein New Models vai avaliar jovens entre 8 e 25 
anos que sonham em entrar para o mercado da moda

com Décio dos Santos

Elder Ibanhez

O sonho de ser mo
delo é compartilhado por 
milhares de jovens em todo 
o mundo.

São meninas e meni
nos que buscam uma única 
oportunidade para brilhar 
nas passarelas.

E para dar uma “mão
zinha" na realização deste 
sonho, amanhã, dia 25 de 
julho, no Passer Hotel, loca
lizado na Avenida Papa João 
Paulo II, 48, Vila Antonieta 
II, acontece a New Models 
Selection.

A seleção está mar
cada das 14h às 20h e vai 
contar com a presença de 
uma equipe especializada da 
Dilson Stein New Models.

O empresário Dilson 
Luiz Jung Stein falou com 
exclusividade ao Notícias 
de Lençóis para explicar 
como funciona o processo 
de seleção.

Dilson Stein é reco
nhecido mundialmente por 
descobrir talentos como Gi- 

< ^ e Bündchen, Carol Tren- 
uni, Alessandra Ambrósio, 
Bruna Linzmeyer, Thairine 
Garcia, Daiane Sodré, Ni- 
cholas Costa, Clarice Vi- 
tkauskas, Cris Herrmann, 
entre outros.

Seu primeiro contato 
com o mundo da moda foi 
em sua cidade natal chama
da Horizontina (RS). “Certa 
vez fiii assistir um desfile e 
fiquei impressionado com  
a elegância dos modelos, a 
posição de destaque, postura 
e de como eram aplaudidos, 
rodeados de gente bonita. 
Naquela época, no ano de 
1980, não tinhamos cursos 

aça talentos no interior, 
s 18 anos pedi transfe

rência do banco onde tra
balhava para Porto Alegre 
e na minha mala levava o 
sonho de ser modelo. Meu 
sonho acabou se tomando re
alidade e trabalhei um ano e 
meio como modelo”, revela 
o empresário.

De lá para cá sua car
reira trilhou um caminho de 
muito sucesso. "Em 1987, 
fiii convidado para ministrar 
um curso de modelos em Ho
rizontina e aceitei o desafio. 
A partir da década de 1990 
comecei a levar os alunos 
para São Paulo para serem 
avaliados pelas agências. Ter 
descoberto a Gisele com cer
teza foi o fato mais marcante 
no meu trabalho nestes 30 
anos e, o sucesso da Gise
le, também trouxe muita 
visibilidade e credibilidade 
para o meu trabalho. Quando 
coloquei o olho nela, fiquei 
impressionado com a beleza.

■gu

I<

Dilson Stein é considerado o maior 
descobridor de modelos do Brasil

i

estrutura, traços e altura. Aos 
poucos fiii conhecendo sua 
personalidade e pcrcebi que 
ela podería ser uma das me
lhores do mundo. A Gisele 
participou de um workshop 
que eu estava ministrando 
em Horizontina no ano de 
1994 e sinaliz^rparâ;a fa
mília que ela tinha potencial 
para a carreira", diz.

Recentemente, Dilson 
Stein foi entrevistado por 
Caco Barcelos para o pro
grama Profissão Repórter 
da Rede Globo. “A matéria 
realizada foi muito impor
tante, pois mostrou o coti
diano das modelos que estão 
no início de carreira. Perce
bo que o mercado da moda 
atualmente está crescendo 
bastante a nível nacional e 
internacional".

Primeiros passos

Dilson Stein fez ques
tão de deixar algumas di
cas para quem quer seguir 
carreira como modelo. “A 
Dilson Stein New Models 
trabalha com modelos de 8 
a 25 anos. Não há uma idade 
específica para iniciar. No 
Brasil, se inicia a carreira 
muito cedo, pois há o mer
cado infantil. A idade média 
de descobertas aqui é entre 
os 12 e os 16 anos".

Ele também acrescen
ta algumas das característi
cas que uma pessoa precisa 
ter para ser modelo. “Além 
do talento, que é uma coisa 
óbvia, é preciso ter atitu

de. Atitude é um conjunto: 
determinação, disposição e 
foco. Foco em resultados e 
sempre ir em busca de co
nhecimento", explica.

Com a New Models 
Selection. diversas equi
pes vão até as cidades para 
avaliar jovens qub sonham 
em entrar para o mercado 
da moda.

No dia da seleção, as 
equipes montam um mate
rial que será utilizado para 
avaliação: fotos polaroides 
(sem produção, maquiagem 
ou tratamento de imagem); 
medidas de altura e quadril 
(para meninas com idade a 
partir de 13 anos) e informa
ções gerais dos participantes.

O processo dura em 
tomo de 15 minutos. Após 
montado o material, o mes
mo é avaliado e a equipe en
tra em contato com os apro
vados para informar onde 
ocorrerá a próxima etapa.

Dilson Stein finaliza 
deixando sua mensagem  
para todos os lençoenses: 
“Nosso maior objetivo é des
cobrir novos talentos para 
o mundo da moda. Se você 
já pensou alguma vez em 
tentar a carreira de modelo, 
realizando desfiles de marcas 
famosas ou participando de 
campanhas comerciais pelo 
mundo todo, a minha equipe 
estará em Lençóis Paulista 
no dia 25 de julho realizan
do o material de avaliação 
para quem sonha em tentar 
a carreira de modelo. Aguar
damos todos lá".

A crise está na cabeça de cada um
O Papo no Jornal I  

desta semana recebeu o |  
empresário e professor de I  
jiu-jítsu, D écio dos San- “ 
tos, 49, que falou sobre 
sua trajetória nos negó
cios e no esporte.

N a sc id o  em  São  
João (PE), D écio  é for
mado em Administração 
de empresas e se tornou 
um empresário de sucesso 
em Lençóis Paulista.

Ainda pequeno, ele 
se mudou com a família 
para o Paraná e, logo de
pois, aos 12 anos de idade, 
veio para Lençóis.

Sempre batalhando 
por um espaço no merca
do, ele trabalhou na roça, 
foi servente de pedreiro e 
m otorista de uma usina 
da cidade.

Empreendedor nato, 
Décio percebeu a falta no 
município de uma empre
sa prestadora de serviços 
de serralheria. “Quando 
vi que o ramo da serra
lheria precisava crescer 
na cidade, decidi montar 
meu próprio negócio”.

Mas nem  sem pre  
tudo foi fácil. O em pre
endedor conta que teve 
diversos desafios. “Após 
montar minha empresa, 
não tinha muito dinheiro 
para investir na compra 
de m aterial. C onversei

Décio dos Sattíos é 
empresário e professor de

fiu-jítsu

existem aqueles mais o ti
mistas que acreditam que 
o m om ento ruim pode ser 
uma grande oportunidade 
de crescimento.

É o caso do empre
sário Décio dos Santos, que 
busca novas oportunida- 

com  m in^>esposa.«die9qides quandofpurcebe uma 
solvem os vender a 'casa*^'diíiculdade no mercado.
para expandir o negócio. 
T ivem os que morar de 
improviso nos fundos da 
serralheria, mas digo que 
valeu muito a pena o in 
vestim ento”, revela.

C om  a ven d a  da 
casa, ele conseguiu ala
vancar a produção e dis
pon ib ilizou  m ais prati- 
cidade e econ om ia  aos 
clientes.

Pai de dois filhos, 
hoje o empresário colhe 
os frutos de muita dedica
ção ao trabalho. “Acredito 
que o segredo do suces
so é amar o que se faz. 
Enxergar os p eq u en os  
detalhes para conseguir  
atingir os resultados. Se 
você é apaixonado pelo  
que faz, consegue mais 
com petitividade no mer
cado”, explica.

C rise  ou receio?

O Brasil vive um 
momento em que as pessoas 
mantém um grande receio 
de investir e comprar.

T udo d e v id o  à 
crise que atinge diversos 
setores do país. Porém,

“Na minha opinião, a crise 
sempre existiu. A diferença 
é que agora a m ídia está 
enfatizando bastante e isso 
se alastrou pelo Brasil. A 
crise está na cabeça de cada 
um. No m om entos mais 
difíceis, vejo a oportunida
de para que novos rumos 
sejam tom ados. É neces
sário realizar m udanças 
na empresa, cortar gastos 
desnecessários, comprar 
melhor, economizar, abrir 
a cabeça para novas idéias 
e desenvolver novos pro
dutos e serviços, ou seja, 
a crise gera mais oportu
nidades e nos faz refletir 
sobre a maneira que esta
mos atuando”, diz.

Ele ainda deixa uma 
dica. “Acredite no que você 
faz e seja apaixonado. Faça 
uma pesquisa de mercado 
e verifique se o produto é 
realmente bem aceito. Não 
adianta fazer algo só por 
lucro, tem que gostar do 
que se faz”.

Talento no esporte

Se não bastasse o su
cesso  com o em presário.

D écio  dos Santos tam 
bém  brilha no esporte  
com o lutador.

Na procura de um 
esporte para seu filho, 
quando o m esm o tinha 
aperras 5 anos, ele foi 
convidado por um pro- 
feSsOfl* luta para pra
ticar jiu*j4tsq.bv<.

O convite foi aceito 
e Décio conseguiu par
ticipar de diversos cam 
peonatos. “Em 2010 fui 
campfeáo paulista de jiu- 
jítsu e ganhei todas as 
lutas. Também participei 
de um campeonato nos 
EUA chamado NAGA e 
fiquei em segundo lugar 
na modalidade com pano 
e sem pano”.

Segundo o atleta, o 
esporte passou a ser algo 
extremamente importan
te em sua vida. “Praticar 
esporte e se movimentar 
é essencial. Uma simples 
caminhada já traz muitos 
benefícios”, afirma.

Atualmente, Décio 
tem sua própria acade
mia de luta. Quem tiver 
interesse em conhecer a 
academia AOA Ricardo 
Pereira de Lençóis Pau
lista, o telefone para con
tato é: (14) 98124-6502.

“Na luta ou em  
qualquer outro esporte, 
se você faz o que gosta 
vai se dar bem. O foco 
sem pre deve ser uma 
vida saudável”, finaliza 
o lutador.

Café da manhã completo 
Estacionamento coberto .com

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fio de alta velocidade, Tclcfonv, 1 1 iuohai e Ar-condicionado
Rua Pedro Natálio Loren/etti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - S P -



DE LENÇÓIS

CIDADES
Lençóis alinha estratégia
para combater a crise
Diante da realidade econômica não muito favorável, município tem que 
se virar nos 30 para garantir equilíbrio no orçamento público

Elder Ibanhez

O ano de 2015 tem 
sido preocupante para tra
balhadores, empresários e 
servidores públicos.

O comércio dá sinais 
de estagnação e o índice de 
desemprego está cada vez 
maior.

Estados e municípios 
também sofrem com o corte 
de gastos do Governo Fede
ral que atinge diretamente os 
cofres públicos.

Em Lençóis Paulista, 
a estratégia foi a criação de 
um projeto de lei visando 
a alienação dos Títulos da 
Dívida Agrária (TDA).

A lei n° 4.751, aprova
da pela Câmara Municipal 
no dia 28 de maio de 2015, 
autorizou o poder executivo 
a proceder a alienação de 
12.265 títulos, vincendos 
ou vencidos, custodiados 
no Banco do Brasil S.A., 
recebidos em decorrência 
do pagamento de valores 
concernentes ao Imposto 
Territorial Rural (ITR) do 
E.xercício de 2014.

Segundo a adminis
tração pública, a ação para 
criação da lei deve-se à 
acentuada queda de receita 
ocorrida nos últimos exer
cícios, principalmente no 
ano passado e no começo 
deste ano.

Com o projeto apro
vado, mais recursos serão 
disponibilizados ao municí
pio para garantir os serv iços 
necessários ao bem-estar da 
população.

De acordo com o Di

retor de Finanças, Júlio An
tônio Gonçalves, o principal 
objetivo do projeto foi bus
car uma receita adicional ao 
orçamento de 2015, já que 
os títulos foram recebidos 
pela prefeitura para quitar 
o ITR de 2014.

Ele aproveita para ex
plicar 0 motivo da queda na 
arrecadação. “As principais 
fontes de arrecadação dos 
municípios são o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) e o ICMS. Com a 
situação econômica que o 
país tem enfrentado desde 
2014, tanto o Governo Fede
ral como o Estadual tiveram 
redução na sua arrecadação. 
Com isso, o repasse feito 
para os municípios é menor. 
Esta situação foi ocasionada 
em virtude dos altos índices 
de inflação e da baixa ca
pacidade de investimento 
pelo Governo Federal. A 
atual situação retrata uma 
estagnação econômica com 
a redução na aquisição de 
bens de consumo e bens du
ráveis, reduzindo assim, o 
faturamento das empresas 
que movimentam os setores 
que alavancam a economia 
do Brasil".

Para manter equili
brado o orçamento do mu
nicípio, ele garante que di
versas medidas estão sendo 
tomadas. “Desde o início 
do ano estabelecemos uma 
redução no orçamento em 
30%, já prevendo a dificul
dade econômica para 2015. 
Outro ponto para enfrentar 
esse periodo foi a redução de 
custos, o corte de despesas e 
a redução na folha de paga

mento", conclui Gonçalves.

Visão da Câmara

Para o presidente da 
Câmara M unicipal, An- 
derson Prado de Lima, a 
aprovação da lei é como se 
o município “vendesse" ao 
banco o direito de receber 
os títulos dos proprietários. 
“Esta é apenas uma pequena 
parte dentro de tudo que o 
executivo poderia fazer para 
equilibrar as contas. A Câ
mara, como poder constitu
ído, coopera aprovando leis 
que ajudem a administração. 
Por outro lado, somente a 
dívida agrária não resolve o 
problema. Há diversas outras 
medidas que podem auxiliar 
no equilíbrio das contas pú
blicas".

Prado aproveita para 
citar algumas medidas que 
foram tomadas na Câma
ra em relação à contenção

de gastos. “Na Câmara, 
buscamos conter os gastos 
com combustíveis, viagens 
e alimentação. Contensão 
também no uso indiscrimina
do de insumos, austeridade 
nos gastos, corte de cargos 
de confiança, entre outras 
ações. A redução na folha 
de pagamento não deve ser 
através do reajuste abaixo da 
inflação, mas sim através do 
corte dos cargos comissio
nados, conforme previsto no 
parágrafo 3° do artigo 169 
da Constituição Federal e 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal".

“Somente a alienação 
dos Títulos da Dívida Agrá
ria não irá resolver o desiqui- 
líbrio causado pela queda na 
arrecadação. Na veitlade. a 
principal finalidade da apro- 
\  açâo dessa lei, foi para que 
a administração pudesse pa
gar os médicos plantonistas 
do Hospital Nossa Senhora

Coluna da
Transparência

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

De acordo com o processo TC-364.002.10, cujo as
sunto trata da contratação de pessoal durante man
dato do ex-prefeito José Antonio Marise, exercício 
2008, foi julgado ilegal os atos de admissão com 
aplicação de multa no valor de R$ 6375,00 (seis mil, 
trezentos e setenta e cinco reais) ao responsável.

A Prefeitura toma pública a licitação que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para 
locação de uma máquina copiadora digital nova, 
para o Paço Municipal, com capacidade mínima 
de 20.000 (vinte mil) cópias mensais. A sessão 
de pregão acontece no dia 27 de julho às 14h.

Já a Câmara informa que foi aberta licitação para 
contratação de empresa prestadora de Serviço Mó
vel Pessoal, Serviço de Telefonia Fixa Comutada 
para utilização em Serviço de Longa Distancia 
Nacional conforme especificações do edital. A 
sessão de pregão ocorreu no dia 8 de julho às lOh.

No caso da lic itação  para aqu isição  de 
m áquina d iv isora  de m assa para a C ozi
nha Piloto, sagrou-se vencedora a em pre
sa ECO EQ U IPA M EN TO S LTDA, que 
ofertou o valor de R$ 17.060,00 (dezesse
te mil e sessenta reais) pelo equipamento.

E a vencedora da licitação, após abertura d o í  
envelopes com as propostas para aquisição 
de um veículo tipo furgão, zero quilômetro, 
para Cozinha Piloto, foi a empresa RENAULT 
DO BRASIL S/A, que ofertou o valor de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais) pelo veículo.

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

' Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Piedade", conclui Prado.
Agora, só resta torcer 

para que a economia vol

te aos antigos patamares e 
que os municípios tenham 
a chance de “respirar".

Senac Bauru oferece tratamentos estéticos
Da redação

Os alunos do curso 
Técnico em Estética do 
Senac Bauru promovem 
atendimentos e orienta
ções para interessados em 
cuidar do corpo e rosto.

As sessões aconte
cem até o dia 13 de outu
bro, sempre em dois horá
rios, às 13h45 e às 15h30, 
no laboratório da unidade, 
e serão supervisionados 
por docentes da área de 
saúde e bem-estar.

O objetivo é prepa
rar os alunos para elabo
rar protocolos de aten
dim entos, em especial, 
para os procedim entos 
faciais e corporais, além  
de habilitá-los para rea
lizarem a indicação de 
tratamento e a escolha  
de produtos cosm éticos 
seguindo às necessidades 
de cada pessoa.

Entre os serviços  
oferecidos estão limpeza

de pele, hidratação facial e 
corporal, drenagem linfáti- 
ca, clareamento facial, trata
mento para celulite, gordura 
regionalizada e massagem 
relaxante.

Os interessados de
vem agendar horário pes- 
soalmenle na unidade, lo
calizada na avenida Nações 
Unidas, 10-22. O investi
mento para participar é de 
R$ 10.

O curso Técnico em 
Estética possui sete m ó

Atendimentos e orientações serão gratuitos 
e acompanhados por docentes da área

i

Ser\iço

Julho: dias 24,28 e 29 
Agosto: dias 4, 5 ,6 , 7, 10, 
11. 13, 14, 17, 18, 20, 25 
e2 7
Setembro: dias 1, 2, 3, 8, 
9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 
24, 29 e 30
Outubro: dias 1 ,6 ,7 ,8  e 13 
Horário: às 13h45 e às 
15h30
Valor: R$ 10 
*Os atendimentos são agen
dados

dulos, com 1.200 horas de 
duração.

A ntes de fazer os 
atendimentos, o aluno par
ticipa de ati\'idades teóricas, 
como estudos de caso, pa
lestras e vídeos expositivos.

Ao final do curso o 
participante fica apto para 
trabalhar em salões de be
leza, clinicas estéticas e a 
fazer atendimentos parti
culares. Para mais informa
ções sobre o curso acesse 
wvi'^.sp.senac.br/bauru.

I

Competição de videogame agita o Bauru Shopping amanhã

Da redação

Estão abertas as ins
crições para a 4* edição do 
Campeonato de Videoga
me SBT Play.

Gratuito, o evento 
será realizado amanhã, 25, 
a partir das 1 Oh, no terceiro 
piso do Bauru Shopping.

Podem participar 
crianças e adolescentes na 
faixa etária entre 9 e 17 
anos, acompanhados pelos 
responsáveis.

Participantes irão disputar partidas 
eliminatórias no Pro Soccer 2015

Os jovens serão de
safiados em partidas eli
minatórias, com duração 
de 5 minutos, do jogo de 
fritebol Pro Soccer 2015.0  
primeiro colocado ganhará 
um videogame Xbox 360.

“O evento é mais 
um atrativo que o Bauru 
Shopping, em parceria com 
o SBT, traz para a garota
da se divertir e aproveitar 
ainda mais o período de 
férias", afirma Aline Ferraz, 
coordenadora de marketing 
do empreendimento. ^

“Khan Academy” auxili^ 
alunos do fundamental
Da redação

Neste ano, todos os 
alunos do Ensino Funda
mental I (primeiro ao quin
to ano) da Rede Municipal 
de Ensino de Lençóis Pau
lista estão envolvidos no 
projeto “Khan Academy", 
desenvolvido por meio de 
uma parceria da Prefeitura 
Municipal com a renomada 
Fundação Lemann.

Ele contribui com o 
aprendizado da matemática 
a partir de vídeos e aulas 
dinâmicas com plataforma 
de exercícios online que tem 
características de game.

A ssim , os a lunos  
“aprendem brincando" e 
os professores monitoram 
a aprendizagem de cada 
estudante em tempo real.

O projeto iniciou na 
Rede Municipal em 2013 
para os alunos dos terceiros, 
quartos e quintos anos.

Por conta dos bons re
sultados alcançados, a ini
ciativa foi ampliada. “Cada 
aluno avança no seu próprio 
ritmo, assistindo aos víde
os e fazendo os exercícios 
correspondentes. E, para o

professor, a ferramenta per
mite a possibilidade de um 
planejamento de aulas per
sonalizadas, considerando 
as dificuldades e demandas 
individuais", explica a edu
cadora Sabrina Amoedo dos 
Santos, responsável pelo se
tor de projetos e convênios 
da Diretoria Municipal de 
Educação.

A Khan A cadem y  
foi criada pelo engenheiro 
m atem ático dos Estados 
Unidos, Salman Khan, que 
fundou uma instituição sem 
fins lucrativos e publicou 
no YouTube 2.700 aulas em 
vídeo, vistas mais de 115 
milhões de vezes por alunos 
do mundo todo.

No Brasil, a Fundação 
Lemann é a responsável por 
dublar esses vídeos e adap
tar o software para a reali
dade educacional do país.

Lençóis Paulista foi 
uma das cidades contem
pladas para trabalhar com 
a metodologia por cumprir 
todos os critérios definidos 
pela Lemann, entre eles, a 
infraestrutura necessária e 
a cultura de utilizar a tec
nologia na saia de aula para 
estimular a aprendizagem.

i

^NÇOIS PAUUHâ

Professores passam por capacitação 
para usar ferramenta com os alunos



ESPORTE
ouro em seis modalidadesLençóis 

nos Jogos Regionais
Adefilp conquistou seis medalhas de ouro nas provas de ACD; equipes de malha, 
ciclismo feminino e damas também conquistaram medalhas de ouro

Da redação

Os Jogos Regionais J  
edição 2015, que neste ano  ̂
estão sendo realizados ein |  
Santa Barbara D'Oeste, pros- |  
seguiram nesta semana com 
o início das provas de atle
tismo.

As equipes de Lençóis 
Paulista entraram em qua
dra na última terça-feira, 21, 
pelas competições de vôlei 
feminino e masculino e fut- 
sal masculino.

No futsal masculino. 
Lençóis Paulista enfrentou 
Rio das Pedras. Neste ano, o

No tênis de campo masculino, Lençóis 
conquistou o lugar mais alto do pódium

município disputa a segunda 
divisão dos jogos.

Pela modalidade de 
voleibol, no masculino. Len

çóis enfrenta Promissão, e 
no feminino. Rio das Pedras. 
Lençóis disputa a segunda 
divisão dos jogos neste ano. 
Já o handebol masculino dis
putou o terceiro lugar.

Resultados

Na sexta-feira passa
da, 17, as equipes de malha, 
ciclismo feminino e damas 
conquistaram medalhas de 
ouro.

No domingo, 19, Len
çóis conquistou mais meda
lhas, sendo o segundo lugar 
no fütebol feminino, o quar
to no handebol feminino.

Equipe do vôlei de praia exibiu com 
orgulho o troféu de primeiro lugar

s
e o título nas competições 
de damas e vôlei de praia 
masculino.

Na segunda-feira, 20, 
o basquete feminino e o tênis 
de campo masculino con
quistaram duas medalhas de 
ouro para Lençóis Paulista.

Pelas provas de ACD 
(Atletas com Deficiência),

r r ^  i;
os atletas da Adefilp con
quistaram seis medalhas de 
ouro sendo: Jéssica Apare
cida (ouro nos cem metros 
nado livre e nado costas), 
Vinícius Porfírio (ouro nos 
50 e 100 metros nado livre) 
e Rogério Cremonesi (ouro 
nos 50 e 100 metros nado 
livre).

CULT
Jorge Mateus
prometem grande 
Show na Grand Expo
Dupla sertaneja que conquistou o Brasil vem com tudo para mais uma 
apresentação que promete deixar o Recinto Mello Moraes pequeno

Etder Ibanhez
A A

-  -  1

No dia 7 de agosto, 
começa a 42* Grand Expo 
Bauru. E para atrair o pú
blico de toda a região, Jor
ge e Mateus realizam um 
mega show no Recinto de 
A p o siçõ es Mello Moraes, 
Realizado na quadra 36 da 
Avenida Comendador José 
da Silva Martha.

Neste ano, a dupla que 
completa 10 anos de parceria 
lançou muis um álbum que 
já é sucesso em todo o país.

“Os Anjos Cantam" 
foi produzido com um reper
tório formado exclusivamen
te por canções românticas 
que ressaltam a essência e 
a identidade musical dos 
artistas.

São 17 faixas musi
cais com destaque para as 
canções; “Logo Eu", “Cal-

lua^ ____
*Wo novo CD, a musica 
‘Os Anjos Cantam' foi a 
última canção a entrar no 
disco, por isso, decidimos 
colocar como título do ál
bum. Tivemos mais de 100 
músicas para uma peneira 
final, da qual selecionamos 
as 17 escolhidas. Outro fato 
é que ao darmos este nome 
ao disco, tivemos a ideia da 
capa. Pedimos desenhos para 
alguns artistas e escolhemos 
o que melhor ilustra nossa 
proposta, e ficou legal pra 
caramba. Como um todo, 
esse trabalho que está com a 
nossa cara", afirma a dupla.

Os músicos goianos, 
naturais de Itumbiara, in
terior de Goiás, ganharam 
projeção nacional e, hoje, 
são considerados uma das 
principais duplas sertanejas 
do Brasil. “Fazendo um ba
lanço destes anos de estrada.

Q 4UC poüciaQji.dÍ40 i; 
graças a Deus, e ao púbrico
que nos acompanha, temos 
conquistado um espaço mui
to importante e somos gratos 
a eles por isso. Temos tra
balhado e nos dedicado bas
tante, mas ninguém constrói 
uma carreira sozinho. Fazer 
sucesso é o sonho de qual
quer artista, mas se manter 
no mercado, que está cada 
vez mais concorrido, é um 
dos maiores obstáculos. No 
nosso caso, desde o começo 
seguimos de uma forma bem 
despretensiosa, que permite 
que as coisas aconteçam na- 
turalmenle. Só temos mesmo 
a agradecer a cada um que 
tem nos permitido viver da 
música".

Sucesso implacável

No ano passado, eles 
foram recorde de público na

9u

4. ' 2• Ç . ... ••ü <
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Grand Expo Bauru e prome
tem realizar mais uma apre
sentação inesquecível na cida
de. “Nossa! O show em 2014 
na Expo Bauru foi realmente 
maravilhoso e, com certeza, 
queremos que este ano seja 
ainda melhor. A galera pode 
esperar um show bem espe
cial, preparado com muito ca
rinho para esta festa que está 
no calendário das melhores do

r_

Brasil. E uma grande honra 
estar novamente com vocês”, 
relatam os músicos.

E o Notícias de Len
çóis vai dar uma “mãozinha” 
para duas tãs que prepararam 
diversas surpresas aos artis
tas no dia do show.

“Todos os nossos fãs 
são maravilhosos e nós ten

tamos sempre corresponder, 
da melhor maneira possível, 
o carinho e a energia que nos 
passam. Amor de fã é algo 
que não tem como explicar, 
por isso, ficamos muito feli
zes por cada palavra, abraço, 
gesto e surpresa que nos pre
param. Toda demonstração 
de afeto é um presente, até 
porque os fãs são os maiores 
tesouros que um artista pode 
ter. E vamos aguardar por 
mais essa surpresa hein”, diz 
Jorge com muito bom humor.

Para saber mais sobre 
a dupla Jorge e Mateus, aces
se: www.jorgeemateus.com. 
br. Eles também estão nas re
des sociais: Facebook(ísíce- 
book.com/jorgeemateus); 
Twitter ((^jorgeemateus);

Instagram  (@ jorgeem a- 
teus) e Youtube (youtube. 
com/jemproducoes).

“Antes de mais nada, 
queremos mandar um gran
de beijo para toda galera de 
Bauru, de Lençóis e de toda 
a região e dizer que estamos 
felizes demais em poder es
tar novamente com vocês 
que são sempre tão fantásti
cos com a gente. Para quem 
for no show do próximo dia 
7 de agosto, queremos man
dar um forte abraço e dizer 
que estamos preparando uma 
super apresentação para vo
cês, cheia de músicas baca
nas e novidades. Aguardem, 
que vem coisa boa por aí! 
Estamos esperando por vo
cês!”, finalizam.

Orquestra Boca do Sertão faz apresentação em Bauru
Etder Ibanhez

A Grand Expo Bauru 
este ano vai reunir diversas 
atrações musicais de grande 
renome no pais.

N a p rogram ação . 
Lençóis Paulista ficou cm 
evidência com a apresenta
ção da Orquestra de Viola e 
Violão Boca do Sertão.

O maestro e diretor 
artístico do grupo musical. 
Marcos Maganha, foi en
trevistado pelo Notícias de 
Lençóis e comentou sobre 
a participação dos m úsi
cos na feira. “O diretor da 

■ Expo Bauru tinha bastante 
interesse na participação de 
uma orquestra na grade de 
shows. Por indicação do co
ordenador da Facilpa, José 
Oliveira Prado, fomos con
tatados e contratados. Será 
uma apresentação preparada 
com muito carinho".

No dia do show. Mar
cos preparou um repertório 
especial. “Vamos tocar a 
verdadeira música caipira/ 
sertaneja com canções como 
“Mercedita”. “Menino da

xonado", um pout-pourri de 
Tonico e Tinoco, “Saudades 
da Minha Terra”, entre ou
tras, além de homenagens à 
José Rico e Inezita Barroso. 
Será lh30 de apresentação 
com muita interatividade. 
Esperamos contagiar e emo
cionar o público que estiver 
presente”, garante.

Atualmente, a orques
tra possui 16 músicos, sen
do sete nas violas, sete nos 
violões, um no contrabai
xo elétrico e um no cajon. 
“Temos com certeza uma 
formação muito pertinente 
ao momento da orquestra 
e, principalmente, muito 
promissora. Pessoas que 
nem imaginávamos que nos 
conheciam, já até viajaram 
para nos assistir em outras 
cidades. Som os bastante 
elogiados e parabenizados. 
E gratificante perceber o en
volvimento, entusiasmo e 
interesse das pessoas durante 
as apresentações e também 
nas participações em missas 
e celebrações”, acrescenta o 
diretor artístico.

Pela terceira vez, a 
Orquestra Boca do Sertão

Okd

Marcos Maganha é o responsável 
. * ? técnico/artístico da orq uestra

esp para realizar mais uma 
apresentação na abertura da 
Agrifam (Feira da Agricul
tura Familiar), que acontece 
no dia 31 de julho, sexta-fei
ra, a partir das 9h. “Vamos 
executar com viola caipira 
e orquestra, o hino nacional 
brasileiro, com a presença 
do governador Geraldo Al- 
ckmin”, adianta Maganha.

Para conferir todas 
as novidades sobre a Or
questra de Viola e Violão 
Boca do Sertão, basta aces
sar a fan page oficial do gru
po no Facebook (facebook/

cr

“ A g r a d e c e m o s  o 
apoio da Cultura em nome 
do diretor Nílceu Bernardo 
e da Prefeitura Municipal 
representada por Bei Loren- 
zetti. Também estendemos 
nossos agradecimentos aos 
nossos fãs e as pessoas que 
gostam da música sertaneja/ 
caipira, e que comparecem 
nas diversas apresentações 
da orquestra nos incenti
vando com palavras e um 
carinho todo especial. Muito 
obrigado! Que Deus abençoe 
todos vocês e lembrem-se: 
estamos juntos!", finaliza o

I Dia 25 de Julho - Show 
í no aniversário de 2 anos 
da revista 100% Caipira na 
Biergarten Choperia (www. 
biergartenchoperia.com. 
br) em São Paulo às I4h30

I Dia 31 de julho - Show na 
abertura da Agrifam no Re
cinto de Exposições - Facil
pa - em Lençóis Paulista às 
9h com entrada franca

Dia 31 dejulho-Execução 
do hino nacional brasileiro 
na viola caipira com orques
tra e recepção ao governador 
Geraldo Alckmin no Recinto 
de Exposiçõ^ - Facilpa - em 
Lençóis Paulista às lOhcom 
entrada franca

j 2 de agosto - Show na Feira 
■ do Médio Tietê em Peder
neiras no Recinto de Expo
sições em Pederneiras às 11 h

I 6 de agosto - Missa Ser
taneja na Igreja Matriz em 
Pratânia às 20h

T I ^  ^  —

j 7 de agosto - Show só para 
* convidados no Dia dos Pais 
na escola Cooperelp (Sis- 

’tema Anglo de Ensino) em 
Lençóis Paulista às 19h30

18 de agosto - Show só para 
i convidados no Dia dos Pais 
na escola Cooperelp (Sis
tema Angio de Ensino) em 
Lençóis Paulista às 9h

9 de agosto  - Show na 
! Grand Expo Bauru 2015 
no Recinto de Exposições 
Mello Moraes - em Bauru 
às 15h com entrada franca

15 de agosto - Show em 
comemoração ao Dia do 
Folclore na Praça Paulo 
Freire - em frente à Casa 
da Cultura - em Lençóis 
Paulista às 20h com entrada 
franca

*Mais informações pelo 
telefone: (14) 99728-5747 
ou pelo e-mail: orquestra- 
bocadosertao(® gmail.com

http://www.jorgeemateus.com


CLASSIFICADOS
DE LENÇÓIS

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ESPAÇO JJD B f

RECUPERAOOR DE 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 e 
COREN ativo
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO 
Vaga Masculina e Feminina 
CNH 6 (de 18 a 55 anos) 
VENOEDOR(A) RAMO 
IMOBILIÁRIO
Masculina e Feminina com 
CNH B ou A/B (de 25 até 65 
anos) e deve possuir veiculo 
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
AUXILIAR CONTÁBIL 
Masculina e Feminina com 
6 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho ou referência 
AUXILIAR DE ELETRICISTA 
Masculina e deve possuir 
certificação NR-10, NR-35 e 
NR-33 
CASEIRO
Masculina (de 42 até 52 anos) 
com 6 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho ou referência 
COSTUREIRA EM GERAL 
Masculina e Feminina com 
6 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho ou referência 
DESENHISTA/PROJETISTA 
(Elétrico e Mecânico) 
Masculina e Feminina e 
disponibilidade para viajar 
ENCARREGADO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de Trabalho 
ELETRICISTA
Masculina e deve possuir

certificação NR-10, NR-35 e 
NR-33
ESTETICISTA CORPORAL E 
FACIAL/DEPILAÇÃO 
Feminina (de 18 ate 55 anos) 
INSTRUMENTISTA 
Masculina (de 18 até 45 anos) 
e deve possuir certificação 
NR-10, NR-35 e NR-33 
MECÂNICO DE CLIMATIZAÇÃO 
E REFRIGERAÇÃO 
Masculina (de 25 a 45 anos) e 
disponibilidade para trabalhar 
em Bauru
MECÂNICO FLORESTAL 
Masculina com CNH C ou 
superior
OPERADOR DE SALA DE 
MÁQUINAS
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada 
em carteira de trabalho ou 
referência 
PADEIRO
Masculina e Feminina com 6 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
TORNEIRO MECÂNICO 
Masculina com CNH A/B (de 
20 até 50 anos), empresa 
exige a formação técnica 
TOSADOR/AUXILIAR DE 
PETSHOP
Masculina com CNH B 
(opcional)
VENDEDOR EXTERNO(A)
Vaga Masculina e Feminina 
(de 22 até 35 anos) com CNH 
A ou A/B, vendedor externo 
em uma loja de materiais para 
construção
VENDEDOR(A) EXTERNO 
(Pianos Odontológicos)
Vaga Masculina e Feminina 
(de 19 até 60 anos), aceita 
candidatos de Macatuba 
VENDEDOR(A) MATERIAIS 
ELÉTRICOS
Vaga Masculina e Feminina 
(de 22 até 35 anos) 
VENDEDOR(A) MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO 
Vaga Masculina e Feminina 
(de 22 até 35 anos)
VIGIA FLORESTAL
Vaga Masculina com CNH A/C
ou A/0
SERVIÇOS GERAIS 
Vaga para deficièntes

ht1p://www2.lencoispauUsta^p.gov.br/v2/centro-do-empreendedor/vagas/

Ptüjtiü
TEXTOS DAS GAVETAS

CSC ü  ru/

Peixes não pedalam
Lorerma Luiza Guerra Nunes Barbosa é estudante de 

engenharia, tem 22 anos e mora em Itahira (MG)

Nào suporto ver mulher se lamentando. Nunca escuto um “eu nào
consigo” calada.

Nunca saio sem dar a minha opinião. Não é possivel que mesmo 
depois de tantos protestos, tantos sutiãs queimados e cartazes 

escritos, algumas mulheres ainda não consigam acreditar no seu
potencial.

Pare por um minuto e preste atenção em tudo que está ao seu 
redor..Temos várias de nós dirigindo empresas, comandando

cidades, estados e até o nosso país.
Diariamente podemos ver inúmeras mulheres dirigindo seus 

próprios carros, construindo suas casas e cuidando de suas famílias. 
Fazem tudo isso de salto alto e ainda tiram um tempo para amar e

se divertir. Juro!
Por que é que mesmo com tudo isso acontecendo tão perto de você.

sua autoestima continua tão afetada?
Por Que é que você ainda nào consegue acreditar que é capaz? O 

que ftuta pra você seguir em frente e correr atrás dos seus soirhos e 
oDjetivos? Se for um empurrão, considere o parágrafo abaixo como

o tal...
MulherjK)de e deve ser independente e conquistar suas próprias 
coisas. Temos capacidade, força de vontade e somos muito mais 

fortes que a maioria desses homens que você vê por ai.
Eles mantêm o foco pra conquistar seus ideais, e nós? Recebemos 

obrigatoriamente o melhor treinamento de todos. A vida nos
prepara!

Menstruação, gravidez, parto e salto alto. Pronto, aprendemos a 
aguentar o inconveniente, a dor, a espera e o sacrifício.

O que i^ta? Você entender, de uma vez por todas, que é possível e
que você sabe viver feliz sozinha.

Afínal...Uma mulher precisa de um homem tanto quanto um peixe
precisa de uma bicicleta.

Vogas válidas de acordo com o  praio determinado pelo empregador 
pAia no  ̂ remA .itrav^s d*) PAT, rom pdrr-rr port;»ndO’
R6. CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço c  Número do PIS 

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

OPORTUNIDADE

CARROS/MOTOS

Honda biz clOO 2002 

R$1.200,00 De entrada 
+ 36 parcelas fixas de 

R$122,00 com tran- 

ferencia grátis • (14) 
3264-1613

S-10 colina praia 2008 

ilex completa (14)
3264^3644 shop cars 

veículos

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 
completo • 2011 • ga

solina - branco • (14) 

3264-3033

Renda extra de três a 
quatro horas por dia

Celta 2p 2004 g prata ar/ Gol 1.0 16V 1998 g bran-

trava/alarme - FS veícu- co básico - FS veículos 

los • fonc(l4) 3264-3033 fone (14) 3264-3033

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

íflFORmçOiH u. rR2fNTHt 5 .: •  ̂ -j r
í  T  r  .  i  .  a . l 4

Capacete EBF ou Li

berty aberto ou fecha

do acenas R$ 60,0^ 
i fagan Motos Con

tato através du telefo

ne: (14) 3264-4345

Carro Escort gl 95 RS

3.000. 00 De entrada 
-t- 48 parcelas üxas de 

R$294,00 com tranfe- 

rencia grátis - Telefone: 

(14)3264-1613

S-10 colina prata 2008 
Hex completa fone: (14) 

3264-3644 /  (14) 9610- 

5960 shop cars veículos

Vectra^s94-RS3.000,00 
De entrada -f 48 parce

las fixas de RS 360,00 

com tranferènda grátis 

(14) 3264-1613

Carro Ford a 2004 
RS3.S00.00 De entrada 

-f 48 parcelas fixas de 

R$420,00 conr tranferen- 

dagrátis-(14) 3264-1613

Courier 1.3 1998 G pra
ta básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. D u
pla - 1990 - diesel azul 

(14)3264-3033

Uno mille way 2006 

branco enlr R$
3.000. 00 -F 48X R$ 

499,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Vendo 01 bicicleta Ca- 
loi usada, amarela aro 

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

Compro ou troco por 

moto 0 km. moto Hon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Minl moto irackbikes 
nos modelos ctoss ou 

motügp é na pagan mo
tos fone: (14) 3264-4345

Courier 1.4 1998 G cor 

prata com dlreçâo/ví- 
dro/lrava • FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo 

FS veículos - Telefone: 
(14)3264-3033

Yoga
Meditação 
Lian Gong

u L  N  M f ,

f
y . .

Í - ;  ) G
Professor

Marcos Venditti
m arcos.vendltti@ yahoo.com ,br

Rua CeL 'oaquim Gabriel 643 Centro ’ Lençóis Paulistas - SP

Psicóloga Clinica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais
Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico / 

Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

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

Procura-se em prego

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

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

Álcool original, com 

direção, trava, alarme 

e rodas originais. Su

per impecável! Tratar 
com Fernando no tel: 

(14)99797-4840

Saveiro d  1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 

FS veículos • Telefone; 

(14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr, R$
6.500.00 + 48X R$

630.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Moniana ecofiex 2010 cor 

preta, trava détrka, vidros 

détricos, direção, 63 mil 

km rodados RS 

R)oe(14)99164350'^

CG tltan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.500 

Fone:(14)99797-5221

SERVIÇOS

Manícure e pedicure 

Eltana Atende à dom i

cílio Contato pelo tele

fone: (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerciais. Tele

fone: (14) 9%77-6859

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

Rua Guaradaba, 536, Jardim Itamaraty em Lençóis Paufista, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área licendada para construção de

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

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

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

CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixGloud.Gom/eriGoagneilo

EU TENHO 
O DIREITO 
DE CRESCER 
COM ACESSO 
À SAÚDE

A CESSO  À M EU D iR E rro

SAUDE' O O G O VEÜ M O

,  —  «1.,+^ «•»

Apoio:

A ssecU ç^ BancOcanta K<HpiUI 
Nm m  Svntwra <>« Piedadt 

UrvçOU PauhcU /  SP

http://www.saIetecortez.com.br
http://www.mixGloud.Gom/eriGoagneilo


Olha isso!
fonte; Uoi

"Jurasasic World" supera "Vingadores"
e vira o 3* maior filme da história

0 filme "Jurassic World" superou "Vingadores" 
(2012) e agora é a 3* maior bilheteria da história, 
atrás apenas de "Titanic" (1997) e "Avatar" (2009). 

O longa atingiu a marca de US$ 1,52 bilhão e ultrapassou "Vin
gadores". No 55 e no 6? lugares também estão filmes lançados 
neste ano. "Velozes e Furioses 7" e "Vingadores: Era de Ultron". 
"Jurassic World" atingiu US$ 613,3 milhões no mercado 
doméstico americano, se transformando no quarto filme na 
América no Norte a ultrapassar a marca de US$ 600 milhões. 
No restante do mundo, ele arrecadou US$ 907,3 milhões.

Inspirado em clássico do Pink Floyd, Wander 
Wildner lança álbum no Sesc Pompeia
Apenas quem for jovem o suficiente para nào ter visto "Holo
causto Canibal" (1979), "Bruxa de Blair" (1999) ou "Atividade 
Paranormal" (2007) poderá encontrar alguma novidade em 
"A Forca". O filme ficou conhecido, em maio, por viralizar 
em mídias sociais uma brincadeira para chamar um espírito, 
um tal de Charlie, morto no México ou Estados Unidos, de
pendendo da versão. Embora o jogo seja anterior ao filme, 
o fantasma desta história é o ficcional Charlie Gnmille, um 
adolescente que morreu acidentalmente enforcado durante 
uma peça de teatro escolar, em 1993. Da morte, nasceu uma 
lenda urbana, como apontam os diretores e roteiristas Travis 
Cluff e Chris Lofing durante a projeção.

l i * •

w

Inspirado em clássico do Pink Floyd, Wander 
Wiídner lança álbum no Sesc Pompeia
(cone gaúcho, Wander Wildner lança no Sesc Pompeia nesta 
quinta (23), às 2lh30, seu oitavo disco, Existe Alguém Aí?, inspi
rado no clássico de Pink Floyd Is There Aybody out There, faixa 
do disco The Wall. O oitavo disco solo do cantor traz, segundo 
ele, peso conceituai, sonoridade densa e inquietações existen
ciais, em dez músicas inéditas. "Com uma base instrumental 
crua, Wander oferece ao público a oportunidade de sonhar", 
afirma texto de divulgação do espetáculo, que apresenta o 
músico como "o homem que não consegue ser alegre o tempo 
inteiro" Mais de 30 anos após ter ficado conhecido, com os 
Replicantes. Wander segue na estrada para alegria de seus fãs.

Reflexão da Semana

ENTRETENIMENTO
p  *

Hôrosco
de 24/07 a 31/07 i r

\

Semana
Aries
de 21/03 a 20/04

Semana muito importante para 
as questões familiares, domés
ticas e afetivas. Momento de 
agir com responsabilidade, mas 
também sensibilidade e carinho.

^ Leão
22/07 a 22/08

Na quinta-feira Sol e Mercúrio 
passarão a atuar em seu signo, 
o que é favorável aos leoninos. 
Mas você ainda está envolvi
do com o fechamento de um 
ciclo, havendo a necessidade 
de evoluir emocionalmente, 
espiritualmente e em família.

í Ê -
Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Importantes negociações en
volvendo casa e família, perce
bendo 0 que lhe nutre emocio
nalmente, sagitariano. Muitas 
transformações emocionais, 
materiais e familiares.

^  Touro
í ^ ^ d e  21/04 a 20/05

O momento é de estabelecer 
contatos mais afetuosos, sen
síveis, explorando mais as suas 
habilidades criativas. Os assun
tos familiares e ligados à casa e 
imóveis ganham força.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Uma fase de reflexões e de ne
cessidade de observar seus ver
dadeiros sentimentos e propó
sitos. Esteja mais em comunhão 
com 0 que alimenta a sua alma. 
Isso tem a ver com amigos, gru
pos e com amor-próprio.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Momento multo Importante 
para os relacionamentos, alian
ças e parcerias. Neles você deve 
agir com carinho e sensibilidade, 
resignificando a sua individuali
dade, capricorniano.

A valorização de seus talentos, 
a percepção de suas riquezas 
internas, a expressão de habili
dades e as questões financeiras 
e familiares estão enfatizadas 
ao longo da semana.

Câncer
de 21/06 a 21/07

Este é um momento muito 
marcante aos cancerianos, com 
fortes repercussões sobre os 
sentimentos, o início de novos 
projetos e atitudes e a evolução 
emocional.

Semana importante para ali
nhar mais os seus projetos 
profissionais com o que lhe 
sustenta emocíonalmente e 
as questões relacionadas ao 
lar e à família, libriano.

Aquário
de 21/01 a 19/02

Saúde, família e trabalho são 
temas importantes ao longo da 
semana para os aquarianos. Mo
mento de cuidar mais de si, de 
suas emoções e sensibilidade.

A  Escorpião 
i f l ^ d e  23/10 a 21/11
O momento atual enfatiza as 
emoções, os ideais, sonhos e 
0 desenvolvimento espiritual. 
Hora de perceber o que nutre 
a alma escorpiana. Ser grato 
e evoluir.

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03
Semana im portante para a 
expressão criativa e afetiva, 
honrando a sua sensibilidade, 
pisciano. Tudo agora faia de 
emoção e de relacionamento. 
Esteja receptivo.

brilhante^ ía lam  de idéias, pessoas m edíocres falam  sobrRl 
coisas, e pessoas pequenas falam  sobre outras pessoas"
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Caça Palavras
u 1 Z c M W X T D C A N E L A CHILLI

CEBOLA
D R s B E O R T N E O C J M H

LOURO
R K B O N B V 1 N A G R E O L ALHO

u A 1 X T G O J E M H C U R 1 CAMOMILA
MENTA

Y Z C L A D J L H M T Y X S N COLORAL
c R A u D O G Z A L H O L B U AÇÚCAR

BAUNILHAV L R 0 ç V C E D U U E M X A
CANELA

F M 8 u G A A W N O S M O B B CRAVO
A 1 O H C R M E N G 1 Y S T S ALECRIM

VINAGRE
H L N R X C O T T R 1 U T K L CURRY
K E A A U P M O C 1 L B A E R MOSTARDA

AZEITEV G T P T O 1 E P V E U R V R
GERGELIM

R R O Z 1 L L 1 H C W Z D E E GENGIBRE
C E U Y X A A W Y F Z X A C P COENTRO

BICARBONATO
Z G z M E 1 U L A R O L O C K

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

HORIZONTAIS

1 Relahvo ao gelo. (7)
5. Etileno. (S)
8. Ato ou efeito de vir. (5)
9. Ave de rapina (plural). (7)
10 Lugar onde circulam carros. (3)
11. Excreta (plural). (9)
12. Relativo ao ouvido (plural). (6)
14. Faz as pessoas chorarem. (6)
17 Engolir. (8)
18. O eu de qualquer pessoa. (3)
19. Gênero de poesia no qual o poeta canta as 
suas emoções (plural) (7)
20. Arma branca com um ou dois gumes. (5)
21. Afeição. (5)
22. Semelhante ao leite (7)

VERTICAIS

I. Administração, gestão. (7)
2 Até agora, até então. (5)
3. Ferro magnético, (3)
4. Forma de se raciocinar. (6)
5. Desfazer, dissipar. (8)
6. Mordomo. (7)
7. Banda de rock britânica. (S)
I I .  Ato de evacuar. (9)
13. Leite transformado pela ação da fermen
tação bactenana. (7)
15. Abacate, em inglês. (7)
16. Projétil guiado dotado de propulsão pró
pria. (6)
17. Quarta letra do alfabeto grego. (5)
18. Madeira preta e dura. (5)
20. Muhammad . boaxeador americano. (3)

MfchtI Ram^lhc TIRINHA DA SEMANA
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cu/i inPORMACÍo

l.slc ó um pri»|Cto ilc .irrccadjvàu ulcali/ado pelo

Grêmio Fstudantil do C olégio São José
para ajudar ccrca de VíHi tamilias cm ( acuso, 

um.i culaLlc de \ngola que cMa passaiidt> por

senas necessidades.

Você pode ajudar doando:
r Roupas Sapatos Bicicletas
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Brinquedos Material Escolar

As doações podem ser feitas no Colégio São .losc
ou em Igrejas participantes. Colabore!

Informações pelo telefone:

( 14) 3264 3210
(  1 dl ií,( •
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Lençóis Paulista
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O Estilo Lençóis desta semana tem como destaque o pequeno Isaac Andre.
Ete completa 8 anos de idade no dia 26 de julho. Isaac também mostrou 

toda sua elegância ao lado de Sarah durante uma incrível festa julina. Bunito 
demais sô!

Já Elisangeta dos Santos comemorou mais um aniversário com as colegas 
de trabalho do restaurante Kí-Sabor.

E para preencher esse espaço tão especial, a Cfntia Fotografias nos pre
senteou com duas lindezas.

Lorena de dois meses e a simpática Luiza de 3 meses deixaram todos de 
boca aberta com tamanha beleza e fofura.
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Vanessa Aguiar 20.07 M aria M adalena 22.07 Raphael Blanco 24.07

s « V. i  Â  ^

"Eu leio o Notícias de Lençóis //

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE
m

A
A N U N C I E

(14) 8S7S2-30d4

www.notlciasdelencois.com.br
/N LEN G O IS

í S E g p E
___ I

í )^;TÍvUUi*V« í*»'**,.. K.n

\ S N Ç ^ I
1

(A

http://www.notlciasdelencois.com.br

