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Bailarinos brilham na Croácia
Após muitos treinos, o grupo de dança do Estúdio Corpus de Lençóis Paulista conquistou dois troféus no Dance Star World Tour

Foram meses de pre
paração para que os baila
rinos do Estúdio Corpus de 
Ginástica e Dança de Len
çóis Paulista conquistassem 
o segundo e terceiro lugar 
do Dance Star World Tour.

A professora e co
reógrafa do grupo, Janaí- 
na Pacola, concedeu uma 
entrevista exclusiva na 
sede do Notícias de Len
çóis para falar sobre a par
ticipação dos bailarinos 
no evento internacional.
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Lençoense 
homenageia 
Roupa Nova

No fina l do mês 
passado , m ais e sp e c i
ficam ente nos dias 28 
e 29 de m aio, a região 
recebeu  uma das m e
lhores bandas do país.

Os in tegran tes do 
oupa Nova se apresenta

ram em dois shows segui
dos na cidade de Bauru.

E o radialista len
çoense da Ventura FM, 
Adriano Duarte, aprovei
tou a oportunidade para 
prestar uma homenagem 
aos consagrados integran
tes da banda Roupa Nova.
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Caco de Castro 
faz sucesso nas 
redes sociais
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Técnica inova
tratamento
odontológico

Quem  nunca so 
nhou em ter um so rri
so p e rfe ito  em pouco 
tem po de tra tam en to?

Uma nova té c n i
ca tem revo luc ionado  
as clín icas odontológi- 
cas ao redor do mundo.

Trata-se do Digital 
Smile Designer (DSD), um 
procedimento que, por meio 
de fotos do rosto e informa
ções estéticas do paciente, 
oferece com mais asserti- 
vidade um planejamento 
estético digital do sorriso 
perfeito para cada caso.

Pág. 04

«■3

.X\

• >

1 A  - 1

f I
U i : ' •

f .  <•.

Sr \ s  A .

\  .

• i /

. f
-Jf

‘ 4

K

Bauru Shopping vai 
sortear viagem para 
gloriosa Paris
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Saúde reforça o programa 
Fique Sabendo
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Tempo

Hoje
máxima 27® 
mínima 19®

Sofe muitas nuvens à tarde. À 
noite 0 céu ainda fka  com murt 
nebuhskhde, mas não chove.

Arraiá Maravilha é 
atração em 
Lençóis Paulista
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“Contamos com o 
apoio c participação das fa- 
niilias dc Lençóis e região. 
I- arte pela arte", convida 
Leda.
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Inaldo Lima conta sua trajetória
na musica Pág os
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Artigo
Rodrigo Pereira Domingos

Procura-se
Procura-se; não im

porta se homem ou mulher, 
se rico ou pobre. Desejo 
apenas que goste de mim 
como sou. Que goste de sen
tir o cheiro da gasolina que 
exala de minha pele. Que 
não se importe de sujar suas 
mãos de graxa e óleo ao me 
tocar. Que não se intimide 
com minhas lim itações e 
dificuldades.

Que desfrute, junte 
de mim, de um saudosis
mo mágico. Que me leve 
para passear por estradas 

‘ assustadoras. Que, ao meu 
comando, faça-me trans
por obstáculos impossíveis 
para outros. Que respire o 
ar puro da natureza. Que 
não se melindre com meu 
jeito lento e desengonçado. 
Que, porém, orgulhe-se de 
minha robustez e valentia. 
E que não se incomode de 
fazer força para me contro
lar. E que não reclame do 
desconforto ao me guiar.

Procuro um alguém 
que seja apaixonado por 
mim. Que me trate com 
todo o esmero e carinho, 
aos quais retribuirei reali
zando feitos e conquistas 
sublimes.

Quero ser comanda
do por quem não me te
nha como um reles meio 
de transporte. Ao invés dis
so, que me tenha como um 
companheiro de aventuras.

Desejo alguém que 
não se incomode com minha 
rusticidade e que saiba que 
ela é fruto de minha força. 
Almejo servir a alguém que

não se sinta diminuído em 
me montar quando eu es
tiver coberto de lama; pelo 
contrário, que se inche de 
orgulho e admiração desta 
sujeira que é para mim um 
troféu.

Procuro por um com
panheiro que conheça me
lhor minha história, e saiba 
das minhas aventuras, ser
ventias e vitórias em tempos 
de guerra. E que saiba que, 
durante toda minha longa 
vida, atuei em infindas ati
vidades: ajudei a alimentar 
o país quando servi ao ho
mem do campo; ajudei a 
fazer mais feliz meus donos 
antigos. E que seja mais do 
que meu dono. Que seja 
meu melhor amigo.

Procuro, então, por 
um amigo que saiba decifrar 
meus enigmas. Que entenda 
a minha língua e que possa 
conversar comigo. Que sai
ba quando preciso de um 
descanso ou de novo fôlego 
com ajustes em meu velho 
e desgastado corpo.

Procuro por quem me 
ame do jeito que sou. Que 
alce conquistas fantásticas 
valendo-se da força de meus 
quatro braços. Que me leve 
de volta ao meu lar após um 
dia de felicidade verdadei

ra. Que inicie o caminho 
do regresso apreciando o 
por do sol por entre os va
les e montanhas. Que me 
estacione ao cair da lua e 
silencie meu coração sob 
as luzes da estrela, certo de 
que juntos fazemos o dia 
feliz e a vida valer a pena.

Procura-se alguém 
assim. Um misto de dono, 
proprietário, companheiro, 
e amigo.

A ss in a d o : algum  
FUSCA por aí precisando 
de um verdadeiro DONO.

*Acesse: www.penelope 
viajante.com .br
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Editorial

Rodrigo é e sc rito r e 
re sp o n sáve l pe lo  blog 
"P en é io p e  V ia jan te"'

O que para muitas 
pessoas é um grande so
nho, para os bailarinos do 
Estúdio Corpus de Ginástica 
e Dança de Lençóis Paulista 
se tomou realidade.

Recentemente eles 
conquistaram o segundo e 
terceiro lugar no Dance Star 
World Tour, na modalidade 
produção em grupo.

O evento é uma das 
maiores competições de 
dança do mundo e reuniu 
diversos profissionais da 
área.

A professora e coreó
grafa, Janaína Paccola, con
cedeu uma entrevista exclu
siva ao Notícias de Lençóis 
e falou sobre as experiência 
vividas pelo grupK) na dis

puta em terras estrangeiras.
O Dance Star aconte

ceu em Porec, na Croácia, e 
teve a participação de apro
ximadamente 75 brasileiros.

Com talento e ousa
dia, os lençoenses mostra
ram ao mundo um pouco da 
cultura nacional com core
ografias bem produzidas.

Também nesta edição 
falamos sobre as promoções 
do Bauru Shopping que es
tão movimentando a região.

Na campanha do Dia 
das Mães, a sortuda que le
vou um Ford Ecosport zero 
quilômetro para casa foi a 
lençoense Elaine Paccola.

No mês dos namo
rados, o presente para os 
consumidores do estabele

cimento será uma viagem 
para Paris.

Com tudo pago, o 
casal contemplado vai jan
tar em um dos restaurantes 
mais cobiçados do país: o 
Restaurante 58.

Confira ainda; Fórum 
Permanente de Combate ao 
Uso de Drogas acontece 
amanhã; Saúde distribui 
kits em motéis d<̂  municí
pio; Lençoense faz home
nagem aos integrantcE. ( 
banda Roupa Nova; Digiuí 
Smile Designer é novidade 
nas clínicas odontológ 
Inaldo Lima fala sobre sua 
carreira musical; Caco de 
Castro conquista carinho do 
público com muito carisma 
e muito mais. Boa Leitura!

Colunista da Semana
A risada sem graça que colocou graça em tudo

Laríssa de Souza é 
escritora e btogueira

Eu e você sentados 
no meio da rua, in te rd i
tando todas as passagens 
com nossas risadas altas, 
sem nos im portar se as 
pessoas iriam achar tudo 
muito louco.

Louco é não am ar, 
não am ar você. Louco é 
esquecer como o teu sorri
so é lindo, como as nossas 
conversas são boas.

Louco é não fazer o 
coração bater forte e cor
rer ao seu lado por todos 
os cantos da nossa cidade.

Louco é não compar
tilhar minha vida com você. 
Eu e você cantando nossa 
música favorita, ali, no dia 
mais feliz de nossas vidas.

E olha que era so
m ente m ais um dia co
mum. Ao seu lado todas 
as coisas comuns são mais 
engraçadas, são mais ines
quecíveis.

Que loucura. Eu achei 
que nunca iria me apaixonar 
por você. Que bobagem.

Você fez meu coração 
. bater mais forte desde a

primeira vez que nos olha
mos e trocamos uma risada
sem graça.

A risada sem graça 
que colocou graça em tudo.

Teu nome é tão lindo, teus 
olhos são tão encantadores.

Me sinto meio boba 
aqui escrevendo todas as 
suas qualidades, mas até 
os seus defeitos me encan
tam , me completam.

Achei que nunca en
tendería sobre o amor, mas 
agora sei o significado dele, 
ou ao menos você me fez 
entender um pedacinho do 
que é amar, do que é o amor.

E não importa quan
tos dias passem, eu ainda 
escrevo sobre o amor. Não 
im porta quantos dias eu 
tenha que viver para amar, 
eu viverei.

Não im porta o ta 
manho da dor, eu sempre 
abrirei meu coração para 
que e le seja preenchido 
com este sentimento louco 
que é amar.

Não im porta o ta 
manho do penhasco , eu 
sem pre ire i jogar m eus 
sentimentos com todas as 
minhas forças, até que eles 
cheguem até você, e que 
você me sinta por perto.

Não importa quantas 
milhas eu tenha que correr 
para te abraçar, não impor
ta quantos céus eu tenha 
que voar para sentir o seu 
abraço, não importa quão 
longe nossos co raçõ es 
possam estar, eu sempre

estarei e permanecerei ao 
seu lado.

Eu sem pre esta re i 
com você e com o nos
so amor. E quando você 
quiser me encontrar, eu 
estare i aqui escrevendo 
para você e não importa 
quantas palavras eu tente 
escrever, nunca irei con
seguir expressar como é 
amar você.

*Larissa de Souza tem 18 
anos e é amante da escri
ta e de um bom sorriso . 
Ela acredita em aproveitar 
cada segundo da vida como 
se fosse o últim o. Gosta 
de m úsicas que a fazem 
sonhar. Escreve também 
sobre moda, beleza e ma
quiagem, um ramo na qual 
ainda está conhecendo. So
nha em conhecer o mundo 
e fazer viagens ao lado de 
quem ama. Gosta de abra
ços sinceros, é protetora, 
ciumenta e sentimental ao 
extremo. Seu maior sonho 
é que 0 blog "Escritora de 
Gaveta" (w w w .e sc rito ra  
d eg aveta .co m ) se ja  re 
conhecido, e que muitas 
pes .a s  co m p artilh e m  
sur  ̂ idéias com o projeto 

lextos das Gavetas". Nesta 
semana, ela preparou um 
texto especial para o Dia 
dos Namorados.
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Universitários suecos visitam instalações dos Jogos Olímpicos de 2016

Universitários suecos do 
curso de engenharia ci
vil da Universidade de 
Lünd, uma das mais res
peitadas da Escandinávia,

visitaram nesta semana 
as obras do Complexo 
Esportivo de Deodoro, 
que está sendo preparado 
para os Jogos Olímpicos

de 2016. A nualm ente .^ í 
os formandos dessa uni
versidade escolhem uma 
grande obra para trabalhar 
no projeto final do curso.

Municípios cearenses terão planos de conservação da Mata Atlântica

Sete cidades do Maciço 
de Baturité, uma das regi
ões serranas do Ceará, vão 
começar a elaborar planos 
de Conservação e Recu

peração da Mata Atlântica 
(PMMA), depois que as 
prefeituras, em conjunto 
com a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, assina

ram termos de cooperação 
técnica com a Fundação 
SOS Mata Atlântica para 
elaboração dos pro je
tos para cada município.

Executivo da Petrobras diz que pressa explica contratos sem licitação

O atual gerente executivo 
de Enge^aria na Área de 
Abastecimento da Petrobras, 
Maurício Guedes, disse nes
ta semana que, nos 28 anos

em que trabalha na estatal, 
nunca recebeu oferta de 
vantagem para fechamento 
de contratos. Guedes não é 
investigado pela Operação

Lava Jato, mas foi convi
dado como testemunha 
para prestar informações à 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Petrobras.

Itália autoriza extradição de Pízzolato a partir do dia 15 de junho

O governo italiano au
torizou a extradição do 
ex-diretor de Marketing 
do Banco do Brasil, Hen
rique Pizzolato, a partir

do dia 15 de junho, in
formou o Ministério da 
Justiça. “As autoridades 
brasileiras estarão pron
tas para cumprir imedia

tam ente o processo de 
extradição, salvo algu
ma decisão que altere 
o prazo estabelecido”, 
disse a pasta, em nota.

Papa Francisco cria tribunal para julgar bispos por abuso sexual

O papa Francisco aprovou 
nesta semana a criação de 
um tribunal para julgar 
bispos por abuso de poder. 
O novo órgão vai tratar 
especificamente de casos 
em que 0 bispo acobertar

padres acusados de abusar 
de menores de idade ou de 
maiores vulneráveis. A deci
são do papa foi formalizada 
no final do décima reunião 
do Conselho de Cardeais 
chamado de C9. A seção

judiciária será instalada na 
Congregação para a Doutri
na da Fé, mas as denúncias 
serão feitas às Congrega-^ 
ções para os Bispos, para 
a Evangelização dos Povos 
e para as Igrejas Orientais.
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Estúdio Corpus de
Lençóis para mundo
Bailarinos lençoenses conquistam segundo e terceiro lugar durante 
o campeonato internacional "Dance Star"

E ld e r Ib an h ez

Foram meses de pre
paração para que os baila
rinos do Estúdio Corpus de 
Ginástica e Dança de Len
çóis Paulista conquistassem 
o segundo e terceiro lugar 
do Dance Star World Tour, 
na modalidade de produção 
em grupo.

A competição reuniu 
participantes de diversos 
países ao redor do mundo 
e contou com 75 bailarinos 
brasileiros, entre eles, 12 
lençoenses que fazem parte 
da academia Corpus.

A professora e core
ógrafa do grupo, Janaína 
Pacola, concedeu uma en
trevista exclusiva na sede 
do Notícias de Lençóis para 
falar sobre a participação dos 
bailarinos no evento inter
nacional.

Acompanhada dos 
alunos Elma Silva, João 
Paulo e Diego Martins, ela 
expressou uma imensa ale

gria com o resultado obti
do durante o campeonato. 
“Sempre gostei do trabalho 
que o grupo desenvolve du
rante as aulas, mas no Dance 
Star conheci cada integran
te de verdade e o quanto 
eles realmente são capazes. 
Quando vi que todos se apre
sentavam sem demonstrar 
nervosismo e fluindo, fiquei 
impressionada. Foi a me
lhor apresentação deles que 
eu já presenciei. Mesmo se 
não houvesse premiação, 
eu estaria completamente 
satisfeita”.

Segunda a coreógrafa, 
tudo começou na seletiva do 
Dance Star 2015 que acon
teceu no mês de março em 
Barra Bonita.

Com incentivo de uma 
das professoras do Estúdio 
Corpus, o grupo decidiu fa
zer a inscrição na seletiva 
e apostou em coreografias 
com a cara da cultura bra
sileira.

O resultado não pode
ría ser outro: os bailarinos

conseguiram se classificar 
para a final da Liga A do 
campeonato na cidade de 
Porec, na Croácia.

As coreografias sele
cionadas para a disputa fo
ram “Retirantes”, inspirada 
na obra do pintor Cândido 
Portinari, que relata a região 
nordeste do Brasil, atingida 
pela seca, e “Apocalypto”, 
inspirada no filme do diretor 
Mel Gibson.

Além disso, eles fo
ram convidados para uma 
apresentação especial em 
um programa de televisão 
do festival, o “Dancing Star 
Night” com a coreografia 
“Apocalypto”.

Os jovens lençoenses 
viajaram no dia 17 de maio 
e voltaram no dia 26 com 
dois troféus que se torna
ram símbolo de muita garra 
e dedicação.

Vencendo obstáculos

Janaína Paccola res
saltou algumas dificuldades 
que o grupo enfrentou para 
participar do Dance Star 
World Tour. “No começo 
relutamos para fazer a ins
crição na seletiva de Barra 
Bonita. A inscrição era muito 
cara e não sabíamos como 
seria a avaliação dos jurados 
em relação ao nosso traba
lho. No final, o resultado foi 
positivo e nos classificamos 
com a maior pontuação da 
competição”.

E os desafios só esta
vam começando. A bailarina 
Elma Silva, 17, falou sobre 
os obstáculos enfrentados 
pelo grupo antes da viagem 
para Porec. “Quando fomos 
classificados na etapa de 
Barra Bonita, eu só pensava
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Alguns integrantes do grupo exibem os 
troféus conquistados na Croácia

em ir para a Croácia. Fa
zer um empréstimo e correr 
atrás de patrocínio parecia 
algo simples. No entanto, as 
barreiras foram aparecendo 
e percebi que não era tão 
simples. Tirar o passaporte 
e conseguir dinheiro para a 
viagem não foi fácil. Ama
durecemos bastante com os 
desafios e recebemos muito 
carinho das pessoas lá fora”.

Já o bailarino João 
Paulo contou como foi a 
sensação de pisar no palco 
de um evento tão grandioso. 
“Comecei a dançar há apro
ximadamente 15 anos. Du
rante todo esse tempo pude 
perceber um grande cresci
mento profissional dos in
tegrantes do grupo. Mesmo 
assim, ao chegar na Croácia, 
fiquei muito emocionado em 
ver até onde conseguimos 
chegar. Nossa apresentação 
em um programa de televi
são internacional foi no dia 
do meu aniversário e isso 
me deixou ainda mais emo
cionado. Mantemos o foco 
e estávamos bem seguros”.

Janaína lembra que o 
grupo de dança nasceu em 
uma associação de morado
res e ganhou força durante 
os anos de trabalho. “Con
seguimos superar todas as 
expectativas. Os alunos que 
participaram da competição

já dançam há bastante tem
po. Nosso próximo passo 
é encontrar novos talentos 
e continuar trabalhando na 
busca pela qualidade”, diz.

Quem também se des
tacou durante o campeonato 
na Croácia foi o marido da 
professora Janaína, o baila
rino Diego Martins.

Ele começou a dançar 
com apenas 15 anos. “Na 
época dançava apenas hip 
hop. Depois que conheci 
a Janaína e começamos a 
namorar, integrei o grupo 
de dança da academia e me 
dediquei. Participar do Dan
ce Star foi uma experiência

única. Na nossa categoria 
só perdemos para o primei
ro lugar. Estar entre os 16 
melhores do mundo é muito 
gratificante”, afirma.

“Agradecemos a Deus 
primeiramente, pois não te
mos dúvidas que Ele nos le
vou e nos guiou a todo o mo
mento. Acredito no talento de 
cada um e tenho orgulho em 
dizer que somos do interior, 
mas com potencial interna
cional. Todo mundo pode, é 
só juntar talento e disciplina. 
Fazer, querer, acreditar e não 
medir esforço é o segredo 
para que as coisas aconte
çam”, finaliza a professora.
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João Paulo^ Elma Silva, Janaína Paccola
e Diego Martins visitaram o JNL

Àtívidades marcam Fórum Permanente de Combate ao Uso de Drogas
Da red ação

As escolas e entidades 
da região central de Lençóis 
Paulista promovem amanhã, 
dia 13 de junho, a partir das 
9 horas, o dia “D” das ações 
do Fórum de Combate às 
Drogas, que ocorrerá na Rua 
Quinze de Novembro.

A programação contará 
com apresentações culturais e 
entrega de material impresso 
com informações sobre onde 
buscar ajuda para o problema.

Representantes de en
tidades que atuam no com
bate e prevenção das drogas 
também estarão presentes 
para informar sobre suas 
atividades.

No início da semana, 
uma reunião entre os orga
nizadores, a Polícia Militar, 
entidades participantes, es
colas e representantes das 
Igrejas Católica e Evangé
lica definiu os últimos de
talhes da programação.

Os informativos dis
tribuídos à população que 
passar pela Rua Quinze ama
nhã serão utilizados em uma 
ação pedagógica nas escolas 
municipais até a próxima 
sexta-feira.

A coordenadora de 
projetos e convênios da Di
retoria Municipal de Educa
ção, Sabrina Amoedo dos 
Santos, explica que na con
tracapa do informativo há 
um desenho que indica as
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Representantes de entidades que atuam no 
combate às drogas estarão nas atividades

/ / . i
vantagens de dizer “SIM à 
Vida” e “NÃO às Drogas”. 
“Os alunos primeiro vão co

lorir esse desenho em um 
momento de reflexão comp
os seus professores. E mais

um trabalho pedagógico que 
trabalha dentro da escola a 
prevenção e a conscientiza
ção”, diz.

Com o Fórum de 
Combate às Drogas, o mu
nicípio foi dividido em oito 
regiões e, ao longo do ano, 
uma série de atividades irão 
fazer parte da programação, 
com apresentações cultu
rais, palestras e prestação 
de serviços.

Segundo o coordena
dor do Fórum e diretor de 
Recursos Humanos da Prefei
tura Municipal, Marcos No- 
rabele, o objetivo é promover 
a conscientização e o engaja
mento das pessoas quanto ao 
problema das drogas.

“Sabemos da dimen

são do problema e de todas 
as dificuldades, mas o grande 
envolvimento de todas as 
entidades e escolas já é um 
grande passo e vamos con
tinuar nessa luta de engajar 
cada vez mais os cidadãos, 
para que possamos colher os 
resultados no futuro”, diz.

IVânsíto

Durante as ativida
des do Fórum no Centro de 
Lençóis Paulista, o trecho 
da Rua Quinze de Novem
bro, entre as Ruas Coronel 
Joaquim Gabriel e Coronel 
Joaquim Anselmo Martins, 
será interditado para o tráfe
go de veículos. As atividades 
seguem até às 12h.

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias, Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frigobar e Ar-condicionado
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP - Fone: 14 3263-6758 I 3264-6186



à CIDADES
Campanhas movimentam
cUentes no Bauru Shopping
No mês passado, a lençoense Elaine Paccola ganhou um Ford
Ecosport com a promoção do Dia das Mães

Da redação

Entre milhares de 
participantes da campanha 
do Dia das Mães do Bauru 
Shopping, a moradora de 
Lençóis Paulista, Elaine Pac
cola teve mais sorte e levou 
para casa um Ford Ecosport 
zero quilômetro.

Elaine concorreu com 
50 cupons. O veículo sor
teado é vermelho, modelo 
Freestyle 1.6 e está avaliado 
em aproximadamente R$ 65 
mil.

Mãe de um menino 
de 7 anos, chamado Lucas, 
Elaine contou que trabalha 
em Bauru e costuma almo
çar e comprar nas demais 
lojas do Bauru Shopping. 
‘"Quando soube que havia 
sido sorteada, não acreditei. 
É a primeira vez que ganho 
uma promoção, logo com 
um carro zero quilômetro. 
A sensação é muito boa! No 
início parece que é trote, 
mas depois que cai a fícha 
é muito legal, emocionante. 
Adorei o presente de Dia das 
Mães. Uma surpresa muito 
especial”, disse.

Ao todo, a campanha 
contabilizou mais de 56 mil 
cupons de clientes de Bauru 
e região. A cada R$ 100,00 
em compras, o consumidor 
teve direito a um cupóm para 
participar da promoção.

A promoção se esten
deu de 25 de abril a 24 de 
maio. Durante o período.

também foi possível doar 
os créditos da Nota Fiscal 
Paulista ao Centro de Rea
bilitação Sorri-Bauru, que 
atende pessoas com defi
ciência ou em situação de 
vulnerabilidade social.

O gerente geral do 
Bauru Shopping, Ivan Mou- 
ta, destacou que a campanha 
teve grande adesão do públi
co e alavancou ainda mais as 
vendas na data que é consi
derada a segunda principal 
no calendário do comércio. 
“A promoção foi muito bem 
recebida pelo público, que 
aderiu sensivelmente. Es
tamos sempre em busca de 
ações para contemplar nos
sos clientes de Bauru e toda 
região”, disse.

Dia dos Namorados

E para entrar no clima 
romântico do Dia dos Namo
rados, o Bauru Shopping vai 
sortear um jantar romântico 
na Torre Eiffel, além de 25 
jantares no restaurante Ma- 
dero.

Poucas cidades no 
mundo atraem tantos casais 
apaixonados como Paris. 
Não é por acaso. A capital 
francesa é considerada a ci
dade do amor.

A campanha começou 
no dia \° de junho e vai até 
o dia 30 de junho. A cada 
R$ 100,00 ém compras, o 
consumidor terá direito a 
um cupom para participar 
da promoção. De domin

Elaine Paccola concorreu com 50 cupons e
levou um carro zero para casa
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go a quarta-feira os cupons 
valerão em dobro. A troca 
deve ser realizada das 12h 
às 21h, no terceiro piso do 
centro de compras.

A viagem a Paris in
clui transporte aéreo em 
classe executiva para o casal, 
além de tour pela cidade e 
um vale de 1.000 euros.

O jantar será no fa
moso Restaurante 58, que 
fica dentro da Torre EiíFel. O 
casal pode marcar a viagem 
entre 1 ® de setembro e 20 de 
dezembro, com exceção de 
feriados prolongados.

O valor total do prê
mio é de R$ 44 mil. “Além 
de uma viagem romântica, 
o Bauru Shopping quer pro
porcionar ao casal a oportu
nidade de viver uma experi
ência única em Paris. E nada 
melhor que celebrar o amor 
com um jantar romântico na 
Torre Eiffel”, comenta Aline 
Ferraz, coordenadora de ma
rketing do Bauru Shopping.

Paralelamente, a cam
panha também vai premiar 
os consumidores do Bauru 
Shopping com 25 jantares 
no restaurante Madero, no 
valor de R$ 300.

O sorteio da viagem a 
Paris está marcado para 1° 
de julho, às 17h, no terceiro 
piso do centro de compras.

“Na data mais român
tica do ano, o Bauru Sho
pping não poderia deixar 
os apaixonados passarem 
despercebidos. Nossa cam
panha é um presente para 
o consumidor, que além de 
encontrar tudo o que preci
sa em nosso centro comer
cial, sai daqui concorrendo 
a jantares e a uma viagem 
à cidade mais romântica do 
mundo. Nossa ideia é ofere
cer um passeio inesquecível 
ao nosso cliente, uma forma 
de premiá-lo por prestigiar o 
Bauru Shopping o ano todo”, 
ressalta Ivan Mouta, gerente 
geral do-empreendimento.
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Transparência
Acom panhe aqui com o cad a  um dos órgãos

públicos gasta o seu  dinheiro.

A P re fe itu ra  to rn a  p ú b lic a  a lic ita ç ã o  que 
tem  p o r o b je to  a a q u is iç ã o  de m a te r ia is  
odon to lóg icos, pelo  período  de doze m eses, 
con fo rm e iten s , e sp ec if ic a çõ e s  e q u a n tid a 
des estim adas no ed ital. A sessão  de pregão 
acontece no dia 18 de ju n h o  de 2015 às 9h.

O processo TC -800411/330/12 que trata das des
pesas sem licitação a favor das empresas CORES 
VIVAS COM. TINTAS LENÇÓIS, FERRAGENS 
SÃO CARLOS e G. L. DE OLIVEIRA, determinou 
que a administração pública atual apresente Justi
ficativas referente ao caso até a próxima semana.

Já  o p ro cesso  T C -8 0 4 1 2 /3 3 0 1 2 , cu jo  a s su n 
to  ab o rd a  as d esp esas  com  d esap ro p riação , 
d ev id o  a fa lta  de ju s tif ic a tiv a  da e sco lh a  do 
im óvel, determ inou a posição da atual prefeita  
para apresentar as ju stifica tivas cabíveis sobre 
0 assun to  em questão  até o fim desta  sem ana.

Segundo o processo TC-000733/002/10 sobre ir
regularidades na prestação de contas do contrato 
entre a Prefeitura e a organização social denom i
nada OCAS, os responsáveis devem apresentar as 
alegações e Justificativas para a diferença apura
da no item “Receitas” até o final do mês dejunho.

N o caso  da lic itação  para  aq u is ição  de d i
versos tipos de frios para a m erenda escolar 
e lanche dos funcionários, sagrou-se vence 
dora a em presa SU PER M ER C A D O  SANTO 
EXPEDITO LENÇÓIS LTDA, que ofertou  o 
valor global de R$ 35.325,00 pelos produtos.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, iPREM e CMFP.

SAUDE

Técníca inovadora oferece bons 
resultados no tratamento dos dentes VíP

(

O Dr. Sidnei Leonard Goldmann falou com exclusividade ao Notícias de Lençóis 
sobre o procedimento denominado Digital Smile Designer (DSD)

Elder Ibanhez

Quem nunca sonhou 
em ter um sorriso perfeito 
em pouco tempo de trata
mento?

Muitas vezes, a expec
tativa dos pacientes para vi
sualizar o resultado final de 
um tratamento odontológico 
acaba sendo fiustrada pela 
demora e falta de precisão.

Diante disso, uma 
nova técnica tem revolu
cionado as clínicas odonto- 
lógicas ao redor do mundo.

Trata-se do Digital 
Smile Designer (DSD), um 
procedimento que, por meio 
de fotos do rosto e informa
ções estéticas do paciente, 
oferece com mais asserti- 
vidade um planejamento 
estético digital do sorriso 
perfeito para cada caso.

O Dr. Sidnei Leonard 
Goldmann concedeu uma 
entrevista exclusiva ao JNL e 
explicou quais são os princi
pais benefícios do DSD. “A 
técnica garante uma melhor 
previsibilidade de resultado, 
conseguindo mostrar para

5

o paciente como será o re
sultado final do tratamento 
estético antes mesmo de ser 
iniciado. E uma maneira de 
interagir com o paciente e 
com a equipe de profissio
nais”.

Sidnei Goldmann nas
ceu em São Paulo e é ci
rurgião dentista especialista 
em implantes dentários com 
pós-graduação em estética 
bucal. Um verdadeiro aman
te da odontologia.

Para ele, a preocupa
ção das pessoas em manter 
um sorriso bonito e saudá
vel está diretamente ligada 
com a autoestima. “Manter

os dentes bonitos transmi
te alegria. Um belo sorriso 
abre portas e, por isso, nosso 
povo brasileiro é conside
rado muito bonito e gosta 
de cuidar da estética, ainda 
mais com as facilidades do 
dia a dia”, diz.

O doutor também fez 
questão de ressaltar as maio
res queixas apontadas pelos 
pacientes. “Na maioria das 
vezes, os pacientes recla
mam dos dentes escurecidos 
e das imperfeições no for
mato. Cada caso é um caso 
e precisa ser avaliado com 
cuidado e carinho”.

Apesar de muitas pes
soas optarem pelo uso dos 
aparelhos ortodônlicos, já 
é possível solucionar imper
feições na arcada dentária 
apenas com próteses ou face
tas laminadas, além, é claro, 
de aparelhos invisíveis.

Otimizando o tempo

O DSD proporciona 
a otimização no tempo de 
tratamento e permite que o 
paciente confira e participe 
de maneira ativa do processo 
de mudança do sorriso.

O Dr. Sidnei Gold
mann acredita que a técni
ca traz mais segurança aos 
pacientes. “Muitos têm re
ceio de mudar e não atingir 
o resultado esperado. Com 
o DSD, é possível antes do 
tratamento fazer um test dri
ve sem precisar desgastar os 
dentes. Todo planejamento 
é realizado em resina e, em 
poucos minutos, o paciente

consegue visualizar como 
ficará seu novo sorriso. As 
chances de erros são míni
mas”.

A possibilidade de 
avançar o tempo para con
ferir o resultado final é o 
grande diferencial. “Diver
sos pacientes fizeram o DSD

e depois viram que o resul
tado foi exatamente igual ao 
proposto. A primeira reação 
que ouço é; Uau! O paciente 
fala com os olhos. Muitos 
choram de alegria e reve
lam que já se imaginavam 
com aquele sorriso”, conta 
Goldmann.

\
“Para os insatisfeitos 

com os dentes, sempre digo 
que o sorriso vale a pena. 
Garanto que os resultados 
com a nova técnica são sur
preendentes, desde o pla
nejamento e apresentação 
da simulação até a o sorriso 
perfeito”, finaliza o doutor.

Saúde reforça o programa Fique Sabendo
Da redação

Aproveitando o clima 
do Dia dos Namorados, a 
equipe de Vigilância Epide- 
miológica de Lençóis Pau
lista reforçou o programa Fi
que Sabendo, que estimula 
a realização do teste rápido 
para identificação do HIV e 
outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Uma ação 
educativa distribuiu 350 kits 
nos motéis do município.

A montagem e distri
buição dos kits foi finalizada 
na quarta-feira, 10. Cada sa- 
colinha contém preservativos 
femininos e masculinos, um 
panfleto sobre como funcio
na a testagem, além de ob
jetos pessoais, como lixas e 
porta-documentos.

“Além de estimular a 
relação segura, o objetivo da 
ação é informar sobre o teste 
rápido. A nova diretriz do 
Ministério da Saúde é muito 
específica sobre a realiza

ção do exame”, comenta o 
diretor Márcio Caneppele 
Santarém.

Os testes rápidos são 
realizados a partir da coleta 
de uma gota de sangue da 
ponta do dedo.

O procedimento é 
totâlmente sigiloso. Esse 
método permite que, em 
apenas meia hora, o pa
ciente faça o teste, conhe
ça o resultado e receba o 
serviço de aconselhamento 
necessário.

•. * I
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Kits contendo preservativos e objetos como lixa e

porta-documentos foram confeccionados



apresenta 
da música brasileira
Há 20 anos, o cantor natural de Manaíra (PB) conquista o público
com muito talento e grandes parcerias

E ld e r Ibanhez

Em tempos de moder
nidade, há quem diga que 
muitos cantores acabaram 
perdendo espaço no cenário 
musical.

Porém, alguns têm se 
reinventado ao longo dos 
anos. E o caso do cantor Inal- 
do Lima que completou 20 
anos de carreira.

Natural de Manaíra 
(PB), ele começou a cantar 
bem cedo e viveu parte de 
sua adolescência na cidade 
de Irecê (BA).

Com apenas 15 anos, 
Inaldo se mudou para Sào 
Caetano do Sul (SP) onde 
reside até hoje.

E foi no interior de 
São Paulo que o cantor en
controu a oportunidade para 
compor e participar de di

versos festivais de música.
Após algumas parce

rias em duplas sertanejas, 
ele decidiu seguir sua carreia 
solo.

A padrinhado pelo 
cantor e compositor serta
nejo Marciano, lançou seu 
primeiro DVD e CD intitu
lado “Inaldo Lima”.

No repertório, mú
sicas que vão desde Odair 
José e Amado Batista até 
os famosos sertanejos uni
versitários, uma mistura de 
romantismo e canções bem 
agitadas.

Recentemente, o ar
tista foi presentado com um 
convite especial para parti
cipar da gravação do último 
DVD do cantor Marciano.

Eles cantaram juntos a 
música “Cadê Você”. “Estar 
no mesmo palco que meu 
ídolo Marciano é um enorme

incentivo e a realização de 
um sonho”, afirma Inaldo 
Lima.

Entre tantos sonhos 
realizados, Inaldo continua 
trilhando sua carreira com 
muita dedicação. “Nunca 
podemos nos dar como 
satisfeitos dizendo que já 
realizamos tudo. Acredito 
que alcançar não somente 
o sucesso, mas poder levar 
a minha música por todo 
o país e fazer as pessoas 
conhecerem Inaldo Lima é 
o meu maior sonho como 
músico”, diz.

Mesmo não tendo se 
apresentado em Lençóis 
Paulista e região, o cantor es
pera um convite para conhe
cer a cidade. “Infelizmente 
ainda não me apresentei na 
região. Estou aguardando o 
convite, pois tenho certeza 
que será um sucesso quan

do eu tiver a oportunidade 
de realizar um show para 
os lençoenses. Já fiz muitos 
shows por Campinas, inte
rior de Minas Gerais, interior 
de São Paulo, mas Lençóis 
Paulista ainda não. Espero 
ansioso por isso”.

Para conhecer melhor 
o trabalho de Inaldo Lima, 
basta acessar o síte oficial 
(www.inaldolima.coni.br) 
ou a fan page no Facebook 
(facebook/inaldolima).

“Meus amigos que
ridos de Lençóis Paulista. 
Quero muito em breve re
alizar um show para todos 
vocês. Além disso, quero 
agradecer desde já o carinho 
da redação do JNL que me 
propôs essa matéria linda e 
tão importante para mim. 
Acompanhem meu trabalho 
através da minha página no 
Facebook. Lá tem os con
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Inaldo Lima fo i apadrinhado pelo
cantor sertanejo Marciano

tatos e a melhor forma de 
encontrar coisas a respeito 
do meu trabalho. Obrigado

mais uma vez e um beijo e 
carinhoso abraço em todos”, 
conclui o cantor.

Lençoense faz homenagem aos músicos do Roupa Nova
E ld e r Ibanhez

t No final do mês pas- 
o, mais especificamente 

nos dias 28 e 29 de maio, 
a região recebeu uma das 
melhores bandas do país.

ü s  integrantes do 
Roupa Nova se apresenta

ram em dois shows seguidos 
na cidade de Bauru.

Jovens do passado fo
ram embalados por canções 
que se eternizaram ao longo 
dos anos.

Os espetáculos lota
ram o salão do Sagae Even
tos e movimentaram cente
nas de pessoas de todos os

s

municípios vizinhos.
Durante a apresen

tação, Cleberson, Feghali, 
Kiko, Nando, Paulinho e 
Serginho mostraram com 
muita empolgação o motivo 
de serem tão reverenciados 
pelo público.

Eles abrilhantaram 
ainda mais o show quan
do cantaram uma música a 
capela sem a utilização do 
microfone, momento que 
marcou as duas apresenta
ções.

E o radialista lençoen
se da Ventura FM, Adriano 
Duarte, aproveitou a oportu
nidade para prestar uma ho
menagem aos consagrados 
integrantes da banda Roupa 
Nova.

No camarim, após o 
show do dia 28, Adriano 
entregou aos músicos pe
quenos quadros personali
zados que representam o 
resultado do sucesso que
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as músicas do Roupa Nova 
fazem durante a programa
ção da rádio Ventura FM.

Além da homenagem, 
ele tirou fotos com os can
tores e pode expressar sua

gratidão em fazer parte da 
história da banda como ami
go e profissional da mídia.

Caco de Castro faz sucesso nas redes sociais e 
se prepara para lançar seu primeiro EP
Da red ação

Atualmente, Caco.

de Castro mora em Sào 
Paulo e é apresentador do 
programa Mix Diário na 
MIX TV.

Sucesso abso lu 
to nas redes sociais, sua 
carreira musical começou 
depois de sua passagem 
pela cidade de Bauru. “Eu 
era o chato que acordava 
cantando, quer dizer, ainda 
sou! E sempre me enfiei 
no meio das bandas e, na 
maioria delas, eu era ex
pulso. Eu não sabia cantar, 
eu gostava de cantar, então 
tinha uma grande diferen
ça. Mas foi durante a fa
culdade, e já  morando em 
Bauru, que eu tive o meu 
primeiro êxito na música: 
entrei em uma banda de 
Barra Bonita, ainda sem 
saber cantar direito, mas 
deu tudo certo. Eles pre
cisavam desesperadamente 
de uma pessoa de 'frente’ 
e eu queria cantar, ou seja, 
tiveram paciência e me en
sinaram muita coisa”.

D epois de anos 
cantando na banda que se 
apresentou em diversas ci
dades do interior paulista. 
Caco agora se prepara para 
lançar seu primeiro EP.

O trabalho é fruto

Caco é apresentador da M IX  TV e possui 
mais de 39 mil seguidores no Facebook
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da amizade com o produtor 
bauruense Emil Shayeb que, 
durante uma conversa com o 
apresentador, percebeu que 
a carreira, que começou aqui 
na cidade, poderia render 
bons resultados. “Estamos 
gravando um EP e está fi
cando ótimo! Devemos 
colocar no mercado, com 
clipe e tudo mais no segundo 
semestre. Ainda não tenho 
uma data certa, talvez lan
cemos singles para experi
mentar, e depois um CD, 
estamos definindo ainda. 
E teremos uma regravaçào 
que eu acho que a galera vai 
amar”, adianta Caco.

Carreira e trajetória

Caco estudou direito 
em Bauru, no interior de

São Paulo, mas foi em uma 
das cidades vizinhas, Bar
ra Bonita, que ele deu seu 
primeiro passo oficial em 
direção à música, fazendo 
shows em formaturas, con
venções, festas de 15 anos, 
feiras agropecuárias e até 
bailes temáticos.

Toda essa diversidade 
rendeu ao Caco seu cresci
mento como comunicador.

Em 2004, uma nova 
mudança o levou para São 
Paulo, onde estudou teatro 
no estúdio Beto Silveira e 
começou a fazer testes para 
comerciais.

O esforço rendeu tra
balhos para empresas como 
Bradesco, OI, Chevrolet, Ba
vária, Skol, Rainha System, 
Bit Chipts, Volkswagen, Mi
crosoft, CupNoodles, Coca

Cola e vários outros.
Um ano depois veio 

a oportunidade na emissora 
MTV, em que apresentou 
o Disk MTV VJ em teste.

Foi nessa época que 
Caco percebeu que sua 
vontade de interagir com 
o público podia se tomar o 
seu trabalho oficial, como 
apresentador.

Com dedicação e 
empenho a esse objetivo, 
em outubro de 2006 foi 
contratado pela MIX TV, 
emissora que considera sua 
“formadora” e pela qual 
tem muito carinho.

Em 2013 veio a rea
lização de mais um sonho, 
0 Mix Diário: um progra
ma ao vivo, com muita 
interação dos fãs, bandas 
tocando, entrevistas, tec
nologia, variedades, cinema 
e as novidades da vida das 
grandes estrelas.

O Mix Diário é líder 
de audiência em relação às 
outras TVs musicais e che
ga ao Brasil inteiro.

Mas a realização dos 
sonhos de Caco não para 
por aí. Sua carreira musi
cal está cheia de novidades 
para 2015.

Confira mais sobre a 
carreira de Caco de Castro 
na fan page oficial no Face
book (www.facebook,com/ 
cacodecastroreal).

http://www.inaldolima.coni.br


CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ESPAÇO JfVfff

ARQUITETO(A) (Graduaçlo 
em Arquitetura Completo 
ou cursando 3* ano em 
diante, curso atualizado de 
autocad é um diferencial) 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
RECEPCIONISTA (Vaga femi
nina com Experiência 
na área administrativa e 
CNH A/B)
AUXIUAR/AJUDANTE DE
p r o d u ç Ao

AUXILIAR DE DEPARTA
MENTO DE PESSOAL(c/ 
experiência na ire a  e 
cursando 
Ensino Superior)
AUXILIAR DE INFORMÁTICA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(Graduaçêo em 
Administração ou Tecnolo
gia da Informação Comple
to ou Cursando) 
COSTUREIRA (Máquina reta 
e Overloque)
FAXINEIRA (Vaga exclusiva 
para PORTADORES DE NE
CESSIDADES ESPECIAIS) 
GARÇONETE (Conhecimen
to na área)
INSPETOR DE PRODUÇAO 
(Exclusiva para PORTADO
RES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS e ensino médio 
completo ou Técnico em 
Mecânica Industrial / 
Eletrotécnico ou Químico)
LINHA DE p r o d u ç Ao

(Exclusiva PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
MECANICO d e  AUTOS
m e c An ic o  d e  MANUTEN-
ÇAO INDUSTRIAL (Deve ter 
o Técnico em Mecânico 
industrial)

m ec A n ic o  d e  m á q u in a s

AGRÍCOLAS
NUTRICIONISTA (Gradua
ção em Nutrição completo 
NAO É NECESSÁRIO TER 
EXPERIÊNCIA)
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL (Experiência na 
área e CNH C/D OU E) 
OPERADOR DE TELEMA- 
RKETING ATIVO 
OPERADOR DE VENDAS 
(Feminina trabalhar melo 
período)
RECUPERADOR DE CRÉDI
TO (Maiores de 18 anos, 
Ensino médio completo ou 
cursando - Turno da tarde, 
disponibilidade para traba
lhar em Bauru)
SERVIÇOS GERAIS (Exclu
siva para PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (c/ COREN 
ativo, s/ experiência) 
VENDEDOR(A) EM DOMICI
LIO (s/ experiência - venda 
de Icegurt)
VENDEDOR(A) EXTERNO 
(Necessário moto própria) 
VENDEDOR(A) RAMO IMO
BILIÁRIO (sem experiência 
Necessário ter veículo 
próprio)
VIGIA FLORESTAL (Dispo
nibilidade para residir no 
local de trabalho (Fazenda) 
CNH A/C)
VIVEIRISTA FLORESTAL (Ex
periência na área rural ou 
serviços gerais - Vaga 
masculina)

Afinal, o que é gostar de alguém?

Djenifer Dias i  hlo^eira, tem 20 tmoi e 
mora em Suzano (SP)

Afinal, o que é gostar de alguém? Quando eu era mais nova. achava que 
gostar de alguém tinha haver com possessividade.

Tmha certeza que gostar de alguém era grilar para o mundo que ele era
meu e que eu era dele.

lá confundi gostar com ter ciúmes, já confundi gostar com ser egoista, 
querer que a pessoa viva apenas para ficar comigo e fazer as coisas que

eu quero.
Hoje em dia. eu percebí que gostar de alguém tem multo mais haver

com paciência e desapego.
Quando gostamos de verdade de alguém temos que deixar a pessoa livre. 
Temos que concordar com cada escolha que a pessoa fizer e torcer para 

que essa escolha inclua a gente e acima de tudo sempre desejar o melhor. 
Também percehi que às vezes, mesmo gostando muito de alguém, a 

melhor coisa que podemos fazer é nos manter longe da pessoa. 
Aprendí que n io  temos que tentar mudar quem a gente gosta, mas 

sim aceltáda exatamente como ela é, mesmo com todos os defeitos e
escolhas erradas.

Quando gostamos de verdade de alguém, a gente gosta da pessoa 
exatamente por ela ser quem ela é. e as imperfeições só a tomam mais real. 
Gostar é querer cuidar e se preocupar com o bem estar da outra pessoa. 

Gostar é como ver um filme que a gente gosta multo, a gente
simplesmente sente e assiste.

N io interferimos em nada, deixamos tudo seguir seu curso natural.
O que é seu. é seu. Ninguém tira, ninguém toma. E se náo for para ser

simplesmente náo é.
N io adianta ter pressa, náo adianta se declarar, muito menos sofrer.
A gente só aprende a gostar de alguém de verdade quando aceita oue 

ninguém é de ninguém e que náo temos poder nenhum para interferir
nas escolhas de outra pessoa.

Gostar de alguém é colocar as vontades da outra pessoa em primeiro lugar. 
£ esquecer a sua dor e se importar em fazer a outra pessoa feliz, pois só 

quando quem a gente ama é feliz que a gente coruegue ser feliz.
”0  amor é paciente, o  amor é bondoso ( ..)  tudo sofre, tudo cré. tudo

espera, tudo suporta*! (1 Coríntios 13:4-7)

Acesse: wvrw.add*incoteaeDalveLcom

•fUi

Meditação 
Lian Gong

14 3263.1676  
14 99134.7329 Professor

Marcos Vendlttl
marcos.vendittL@yahoo.com.br

Rua Cel. Joaquim Gabriel. 643 Centro Lençóis Paulistas - SP

Psicóloga Clínica
Pós-graduação pela FMUSP em Sexualidade 

Humana e especialização em Pânico e Depressão

Psícoterapía individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios; Grupo LWART / Funerária Pânico / 
Funerária Sao Francisco / Associação dos Servidores Públicos

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

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

Procura-se emprego
CG tiun lu l2Scc zno 

2002 bom csudo 2.500 
Fone: (14) 99797-5221

Vagas válidas de otordo com o prazo determmado pelo empregador 
Pir»  c.idastrjmpntn iio sivtcnu j tr jvév do PAT, basla compaierer portando 
RG, CPf, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço c Número do PIS 

(para quem p<v»iti{j Infoimaçdet* (14) i2C3 2T0n R.«mj| 2 ou no PAT
Rua Cel ioaquimOribriel, 11 Ceniru

CARROS/MOTOS

Crv 2.0 U  aut 4X2 
completo - 2011 - ga- 
to llik  • branco • (14) 

18*4.3033

Capacete EfiF ou Li- 
bert)' aberto ou fecha

do apenaa R$ 60,00 só 
na Pagan Motos Con
tato através do telefe- 

ne:(14) 3264-4345

Ccuner mod 2001 - l£L 
pmaaor de cacimba som 

nfi3 ' vendo ou b u s  per 

iDot> hcxvk Fones (14) 
S26M345/(14)9roi.)»

Sou formado em Administração 

de Empresas e procuro 
emprego como administrador, 

auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 

atendente, etc.
Tratar com Marcelo

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo 

FS veiculos • Telefone. 

(14)3264-3033

Gol 1.016V 1998 g bran

co básico - FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

Firuncumcnio de moto 

Honda Okm com entra 

da com a menor parcela 

do mercado. 'Grátis 02 

capacetes* Pagan motos 

Fone: (14) 3264-4345 
(14)99712-1515e^i.

Tel: (14) 99175-4914 
98136*7338

Uno vivace 4p 2011 

vermelho enlr. R$ 

6.500,00 48X RS

630.(X) - PS refado i 

fone (14) 3264-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
FJiana Atende á domi - 

cÜio Contato pelo tele

fone (14)99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerciais Tde- 
fone: (14) 99677-6859

Montana eenflex 2010 oor 
pieta, trava elétnca. vidros 

détncos, direçio, 63 mil 

km rodados R$ 24200 

Fone (14) 9916-4350

Compro ou troco por 

moto Okm. moto Hon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Courier 1.4 1998 G cor 

prata com direçáo/vi- 
dro/trava - FS veiculos 

fone (14) 3264-3033

IMÓVEIS À VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Lençóis Paulista, com 12,65 metros de frente, 
área de teneno com 425,29 m2 e área construída de 114^6 m2 - R$ 430 mil 

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

659,71 m 2-R$185 mil 0 ^
Rua Alfredo Simlonl, 01-36, Residendal Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terrerro com 246/80 m2 e área em cortstrução de 92,56 m2 

Valor no estado de R$ 195 mll e V^lor com obra acabada de R$ 245 mü

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

PORÇOES 
À VONTADE

com

i

AcIríano More, 
G ísUíne RodRi( 1

V ______ oomédQatodos
poraot

'•* é

.Uma festa Junino prá iá dt anbnada. minha gente!!! 4

lÊ pé vermelho
■ r m tm  n i.n kaí )

06

itc  a
u l t u v o

»Apresentação da 
*ri«r ém McrmillKi*;
► Barroquinhas com comidas tfpiccn;
» Música, Quadrilha e multo Malsü!
► Venha vestido à caráter e concorra 
oo sorteio de brindes:

> Adesões para as barraquinhos vendidas 
antecipadamente ò R f  t S ,0 0  com os 
integrantes do grupo.

do blog
O JA DE G

www.escritoradegaveta.conn

Dia 17/06
no Espaço Cultural

14h
"Cidade do Livro"

Agende:3263-6525 ou 
facebook.com/culturalencois

UMÇÒIZ PAULISTA ihrvtorfd tk
BMOL

■vtllA
If

mailto:marcos.vendittL@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
http://www.escritoradegaveta.conn
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ENTRETENIMENTO
Olha isso!

j '4

Sideshow Bob finalmente 
m matará Bart Simpson
f  Uma das mais longas perseguições da história da tele* 
f  visão finalmente terminará na próxima temporada dos 
Simpsons (a vigésima sétima!). O produtor Al Jean revelou 

que Sideshow Bob finalmente matará Bart Simpson em 
uma das partes do episódio especial de Dia das Bruxas, 
no segundo semestre. Como todos estes episódios ante
riormente, ele contará uma história de terror fictícia que 
em nada afeta a cronologia original da série, mas com isso 
os produtores do seriado querem mostrar não apenas 
como 0 sonho perseguido pelo personagem desde 1993 
poderá ser realizado mas principalmente como sua vida 
perderá o sentido após ele realizá-lo.
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Roteirista da série "DemoHdor" 
vai escrever novo "Akira"
Marco Ramirez, roteirista da série do Netflix "Demolidor", vai assinar a 
nova adaptação da história do mangá japonês "Akira" para os cinemas. 
A informação é do site da revista "The Hollywood Repórter". Agora em 
"live action" (com atores de carne e osso), o longa será produzido por 
Andrew Lazar ("Sniper Americano") e pela Appian Way, produtora do ator 
Leonardo DiCaprío. O projeto tem assinatura dos estúdios Warner Bros, 
que adquiriram os direitos sobre a história em 2008.0japonês Katsuhiro 
Otomo, criador do mangá original, é um dos produtores-executivos. 
Atualmente, ofilme está parado nas mãos do diretor Jaume Collet-Serra, 
que assumiu a empreitada após Albert Hughes deixar a produção, devido 
a restrições orçamentárias impostas pela Warner. Orçado originalmente 
em USá 180 milhões, o longa precisará ser finalizado com US$ 60 milhões.

Y Novo livro de Cinquenta Tons de Cinza"
é roubado da editora

b

i

A escritora E.L. James vai lançar uma nova versão de Cinquenta 
Tons de Cinza, agora sob a ótica de Christian Grey. Acontece que os 
manuscritos foram roubados da editora, segundo a BBC. A polícia 
já está investigando o caso na Random House, aue disse que os 
textos desapareceram. O grande temor é que o livro vá parar na 
Internet antes do lançamento, marcado para 18 de junho. "Não 
temos comentário a fazer enquanto acontece a investigação", 
disse um representante da editora à BBC. Cinquenta Tons de Cinza 
e suas duas continuações são um grande sucesso de público e 
iá geraram o filme de mesmo nome em 2015. Os dois próximos 
longas são Cinquenta Tons Mais Escuros e Cinquenta Tons de 
Liberdade. Eles serão lançados em 2017 e 2018, respectivamente.

Reflexão da Sem ana

Horosco^
â e l2 /0 6 o i9 /0 6

Semana
Aries
de 21/03 a 20/04

Semana de Lua minguante, um con
vite à reflexão e à interiorização, a 
fim de assimilar os acontecimen
tos das últimas semanas. As coisas 
fluem mais a partir da quinta.

^ Leão
22/07 a 22/08

A semana é de Lua minguante 
e de finalização do movimento 
retrógrado de Mercúrio. Reflita, 
observe. Importantes aprendi
zados emocionais e espirituais.

Sagítario 
de 22/11 a 21/12

A fase lunar minguante ocorre 
no setor doméstico e fam iliar. 
Há pendências a reso lver em 
fam ília e relacionadas à casa, 
emoções e relacionam entos.

^ Touro
í ^ ^ d e  21/04 a 20/05

Com a fase lunar minguante, a 
semana é positiva para reflexões 
sobre os últimos acontecim en
tos e para resolver pendências, 
taurino.

Virgem
de 23/08 a 22/09

Seu regente M ercúrio finda o 
m ovim ento retrógrado nesta 
sem ana e as coisas passam a 
flu ir melhor, especialmente em 
relação a estudos e trabalho.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Semana de Lua minguante, ca
racterizada por um período de 
reflexão e de conclusão de situ
ações pendentes. Observe como 
tem agido emocionalmente.

Gemeos
de 21/05 a 20/06

0  Boa notícia aos geminíanos: na 
quinta, o seu planeta regente. 
M ercúrio, muda o movimento 
e as coisas passam a flu ir com 
mais naturalidade.

Libra
de 23/09 a 22/10

A semana é caracterizada pela 
Lua minguante, indicando um 
período de reflexão sobre tra
balho, saúde, qualidade de vida 
e finanças, libríano.

I

Aquário
de 21/01 a 19/02
I

Sem ana em que perceberá 
m elhorias na vida afetiva, na 
comunicação, no diálogo e na 
expressão da criatividade, aqua- 
riano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

A Lua, astro regente canceriano, 
está na fase m inguante nesta 
semana, indicando um período 
de reflexões e introspecção. In
tuição, sinais e síncronicidades.

*  Escorpião 
^ í ^ d e  23/10 a 21/11
Uma semana im portante para 
reflexões sobre como está vi- 
venciando os relacionamentos 
e as emoções, escorpiano. Ne
gócios tendem a flu ir mais favo
ravelm ente a partir da quinta.

Peixes
4f ^ d e  20/02 a 20/03
Esta semana temos a Lua m in
guante que ocorrerá em seu 
signo, indicando uma fase de 
térm inos, de conclusão de pen
dências e de observação de suas 
atitudes.

''As adversidades fazem com que eu seja um derrotado ou 
fazem com que eu seja um vitorfodo. S^epende de mim" 3M *
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Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
w w w .m ix G lo u d .c o m /e r ic o a g n e llo

;

Caça Palavras
D O R 1 E V U H C Q S X Y N A HOTEL

FRUTAS
R S F D C W C A R 1 E D A C H MAIÔ

BOTE
A S R W N A D A G

Ô

N A J E A N CAMARÃO
BOIA

A E U E N M A 1 R N F X M 1 BALDE
LANCHESD 0 T G 1 S O P O R R O A E H BONÉ

A L A D L E T O H U Ã B R N C CONCHINHA
BOLA

S A S H O S K Y S R 1 T 1 0 N SANDALIA
SUNGA

U B J W M V X E A 6 O T E O O TOALHA
BIQUÍNI

O D 6 R D u H M B A H F T 1 C AMENDOIM
POUSADA

P G G O Q c A B L O H F S M U JANGADA
T O H A N c Y H O Q 1 T E X É CANGA

ÁGUA
B U P A G É A L P Q K A

•

A X P CHUVEIRO
SURFE

D O L V 1 N 1 U Q 1 6 G E F A CADEIRA
ISOPOR

U R L U O M U C W 1 U T L N H CHAPÉU
ESTEIRA

A 1 L A D N A S E A 0 H N W C

HORIZONTAIS VERTICAIS
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I .  Relativo a núpcias. (8)
5. Terceira pessoa do indicativo do verbo "achar".
(4)
9. Contração da preposição "de" com o advérbio 
"aí". (3)
10. Quem organiza leilões. (9)
I I .  Letreiro comercial que usa "neônio". (4)
12. Contrabandos. (7)
14. Personagem do Livro dos Números, quarto 
livro da Bíblia. (6)
16. Ilha, em inglês. (6)
19. Vencido, dominado. (7)
21. Capital da Itália. (4)
24. Ato de extorquir dinheiro de outrem. (9)
25. Bebida alcoólica. (3)
26. Feminino de "seus". (4)
27. Com erro (feminino, plural). (8)

1. sincronizado; exercícios coreografados 
realizados na piscina. (4)
2. Respira por brânquias. (S)
3. Sua capital e cidade mais populosa é Du
blin. (7)
4. Língua de uma região. (6)
6. Cidade onde fica a "Universidade de Coim
bra", fundada em 1290. (7)
7. Perseguida. (8)
8. ___ franca: lugar com isenções de impostos
de importações e outros incentivos. (4)
13. Relativo a Península Ibérica (plural). (8) 
15. Ferimento produzido por lança. (7)
17. Doença causada por vírus e altamente 
contagiosa. (7)
18. Descansar. (6)
20. Barco luxoso. (4)
22. Favor, graça, benefício. (5)
23. Possui grandes asas, mas não voa. É consi
derada a maior ave brasileira (plural). (4)

MIchH fUmalho TIRINHA DA SEM ANA
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ram o Dia dos Namorados para relembrar os bons 
momentos vividos.

São homens e mulheres que a cada dia ten
tam deixar a chama da paixão acesa, mesmo com 
a rotina diária.

E nada melhor do que homenagear alguns 
casais no Estilo Lençóis desta semana.

Eles representam todos os eternos amantes 
que se doam e se entregam ao amor sincero e fiel.

Que este dia especial seja continuo e dure por 
muito tempo na vida de todos aqueles que ainda 
acreditam no amor, pois quem ama cuida e aceita 
as diferenças do outro.

O Notícias de Lençóis deseja um feliz Dia dos 
Namorados para os casais lençoenses e de toda a 
região.

"Eu leio o
Notícias de Leni î's

ANUNCIE
( 1 4 )  Í 9 7 3 2 - @ 0 i 4

www.noticiasdelencois.com.br

PARABÉNS!

R o b erta  A le xan d re  0 9 .0 6

Igor A  Oliveira 16.06

Rua Antônio Alves, 35-68, Vila Aeroporto, Bauru - SP 
(14] 301Q-Q051 /  99651-2999 /  www.zurickbauru.com.br

Investir
investir

http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www.zurickbauru.com.br

