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A rraiá de M aravilha resgata folclore
Atores que integram o grupo de teatro lençoence Faz & Conta irão apresentar o espetáculo "Flor de Maravilha" neste final de semana

O mês de junho é 
marcado pelas tradicionais 
festas típicas dos santos 
populares, bem conhe
cidas em todo o Brasil.

Em Lençóis Paulista, 
uma iniciativa vai ajudar 
a promover a cultura e o 
folclore das festas juninas 
de uma maneira inusitada.

Neste domingo, 21, o 
Grupo Teatral Faz & Con
ta apresenta o espetáculo 
Flor de Maravilha, durante 
o “Arraiá de Maravilha".
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Coreógrafa
J anaína conta 
sua história

Nesta semana, o Papo 
no Jornal é com a professora e 
coreógrafa do grupo de dança 
do Estúdio Corpus de Lençóis 
Paulista, Janaína Paccola.

Recentemente, ela 
''articipou, juntamente com 

. bailarinos da academia, 
do Dance Star World Tour, 
um campeonato interna
cional que reuniu cente
nas de profissionais da 
área em Porec, na Croácia.

Eles conquistaram o se
gundo e terceiro lugar da Liga 
A do campeonato, na moda
lidade produção em grupo.
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Readers jogam
Campeonato
Paulista
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Curso Livre
completa 
15 anos

Considerado um dos 
mais importantes cursos 
do Estado de São Paulo 
na form ação de atores, 
o Curso Livre de Teatro 
Paulo Neves comemora 15 
anos de existência ininter
ruptos desde sua criação.

O diretor, professor 
e dramaturgo Paulo Ne
ves já  atua há 47 anos em 
Bauru formando atores.

Além do global Ed
son Celulari, já passaram 
por Paulo Neves o ator 
A driano  G arib , A rie- 
tha Corrêa, entre outros.
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E stu d a n te s a b o rd a ra m  o s c id a d ã o s le n ço e n se s p a ra  
co n sc ie n tiza r e  o fe re ce r in fo rm a çõ e s im p o rta n te s

Fórum de Combate 
às Drogas movimcnla 
área central da cidade

As escolas e entida
des da região central de 
Lençóis Paulista promo
veram na manhã do último 
sábado, dia 13 de junho, o 
dia “D" das ações do Fó
rum de Combate às Drogas.

Os cidadãos que pas
saram pela Rua Quinze de 
Novem bro acom panha
ram apresentações cultu
rais e receberam material 
impresso com inform a

ções sobre onde buscar 
ajuda para o problema.

Representantes de en
tidades e igrejas que atuam 
no combate e prevenção 
das drogas também estive
ram presentes para infor
mar sobre suas atividades.

O evento contou ainda 
com o apoio de uma equipe 
de Saúde que prestou serv i- 
ços à comunidade no local.
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Exposição reúne diversas fotos 
feitas por alunos
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Tempo
Hoje
máxima 21- 
mínima 14®

Soi com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

ATEALP busca 
alternativas para 
preservação do 
meio ambiente

Na semana passada, 
dia 10 de junho. a.Associa
ção dos Transportadores 
de Entulho c Agregados 
de Lençóis Paulista t ATE
ALP). presidida po! Joã(» 
Luiz Aquino. foi ate Lins 
(SP) para conhecer como 
e feito o processamento de 
entulho na empresa Feo 
Solutions.

\  instituição é bas
tante conhecida na região 
por oferecer allemati\aN 
para reciclagem do entu
lho desde o rocebiniento c 
triagem até a separação c 
irituraçào.

Eles também acom

panharam o priKCNso para 
fabricação de produtos a 
partir da malena prima lUi- 
ginada do eniulht' rocicladi>. 
ciMm> por exemplo, os tijolos 
ecológicos, malenal essen
cial para a realização das 
obras da Prefeitura

A asMViação pretende 
implantar no mumcipio o 
processanienio da recicla
gem, atendendo a Resolu

ção C onama n‘ que 
CNUK'lcce diaMnze>. criie- 
ru's e procedimentos para 
a gestão dos resíduos da 
consiniç,lo ci\ il

Segundo a ATE.U.P.
o obiem o e Uizer um c\>n\ c -

%

nk> para admmiMrar a usinu 
de reciclagem na cidade, 
destinandii eorrelameme o 
entulho que hoje e depç>si- 
tado .\iem^ Municipal.
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Artigo

Salete Cortez

Amor é outra vibe
Não importa o tama

nho do conhecimento em 
tecnologias, engenharias, o 
alcance do poder, ou ainda 
o volume da conta bancária.

Amor, atenção, cari
nho e compreensão são fo- 
mes humanas que circulam 
nas veias, agem nas células, 
transformam tecidos e trans
bordam em sonhos.

Fico pensando nesse 
mistério que faz com que a 
gente se encante por outra 
pessoa de um jeito tão espe
cial fazendo com que p nosso 
pensamento permaneça nela 
grande parte do dia.

Na alegria que provoca 
quando nos sentimos olhados 
com amor. Quando a vida se 
torna pura magia e tudo mais 
perde a importância.

Uma intimidade ins
tantânea que faz com que 
nossos sonhos mais secretos 
sejam compartilhados e as 
miudezas das nossas vidas 
sejam ouvidas com interesse.

Um desejo intenso de 
proximidade e uma felicida
de genuína por estar num 
relacionamento tão bacana.

Interessada em bons 
relacionamentos, fico refle
tindo sobre as dificuldades 
que as pessoas encontram, 
atualmente, para sustentar 
uma relação após os primei
ros encontros.

Ouço, com tristeza, um 
tanto de histórias de solidão 
e de desencontros amorosos.

Fico também surpre
sa com a tendência de dar 
tão pouco e esperar tanto 
do outro.

Não há como ignorar 
certos fatores em comum 
destas narrativas que pas
sam pelo individualism o, 
superficialidades e ressen
timentos.

Há tempos nosso co
tidiano foi paulatinamente 
invadido por muitos oba- 
obas, você bem sabe, aque
las ilusões que chegam atra
vés da aquisição de objetos 
que simbolizam poder, do 
dinheiro, do álcool, das dro
gas e da escravidão dos pa
drões de beleza que fazem 
as cabeças de muitos.

Enquanto se distraem 
com tantas bobeiras, a vida 
passa e as decepções se acu
mulam.

Sabe, não quero ser 
desmancha prazeres, mas 
não será com estes valo
res que encontrará o amor, 
aquele que esquenta a alma 
e que propicia momentos de 
paz incríveis que energizam 
a vida.

A fala do coração não 
sobrevive aos joguinhos, à 
economia de generosida
de, aos relacionam entos 
que priorizam  as exigên
cias como submissão ou a 
competitividade.

A ideia de uma pessoa 
ser o remédio para a nossa 
felicidade, que nasceu com 
o romantismo, está fadada 
a desaparecer. Amor é de 
outra vibração.

É bem bacana quando 
a pessoa se dá conta de que 
há algo de errado com sua 
vida amorosa.

A decepção é uma

grande oportunidade para 
realinhar-se ao propósito 
da própria vida, de buscar 
equilibrar o mundo inter
no sem depender tanto dos 
outros, de aplausos, numa 
transformação silenciosa.

Você começa a se de
sapegar das coisas que não 
importam quando começa 
a se conhecer melhor e a 
definir o que é realmente 
essencial.

Não precisam os es
perar o final de sem ana 
para ser feliz. A felicidade 
e os bons encontros co
meçam dentro de cada um 
de nós.

Podemos ceder pela 
paz, colaborar por alegria, 
respeitar por escolha, pre
sentear sem expectativas, 
cuidar por amor.

Oferecer o que tem 
dentro de você. Quando 
encontramos alguém que 
está nesta sintonia o sabor 
da vida se torna inigualável.

' m

Míchd lUmalho
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Editorial
Para que o clima de 

festa junina seja completo 
em Lençóis Paulista, o gru
po de teatro Faz & Conta 
inovou mais uma vez.

Ha algum tempo, eles 
apresentam nos bairros da 
cidade, e em outros muni
cípios, o espetáculo “Flor 
de Maravilha”.

£  para unir o útil ao 
agradável, neste domingo, 
21, das 17h as 22h, em 
frente a Casa da Cultura, 
acontece o “Arraiá de Ma
ravilha”, uma iniciativa que 
tem como principal objetivo 
resgatar o folclore e a cul
tura brasileira.

No local, os atores 
irão encenar o espetáculo 
e interagir com o público 
para que todos possam se 
divertir com as tradições 
das festas que envolvem os 
santos populares.

Também haverá a 
apresentação de uma qua
drilha com o grupo Street 
Star e do grupo do sanfo- 
neiro Emílio Campanholi.

Uma grande oportu
nidade para encontrar ami
gos e prestigiar o trabalho 
realizado pelo grupo de 
teatro lençoense.

Falamos ainda sobre 
as ações do Fórum de Com
bate às Drogas que movi
mentaram a área central da 
cidade na semana passada.

A Rua Quinze de No
vembro ficou cheia com a 
presença de diversos estu
dantes e entidades que pres
tam ser\’iços assistenciais 
no município.

Todos os cidadãos que 
passaram pelo local puderam 
conferir apresentações cultu
rais e receberam informações 
sobre o combate às drogas.

Uma equipe de pro
fissionais da Saúde apro
veitou a oportunidade para 
atender o público com a 
p restação  de serv iços 
como medição da pressão 
arterial e a realização de 
exames de diabetes.

C onfira tam bém : 
Papo no Jornal conversa 
com a coreógrafa Janaí- 
na Paccola; Conferência 
Municipal busca amplia
ção de investimentos na 
área da Saúde; Exposição 
“Lençóis Paulista Pelos 
Meus Olhos” expõe fotoà. 
feitas por alunos; C u i ^  
Livre de Teatro Paulo Ne
ves comemora 15 anos; 
Lençoenses se dedicam 
ao Futebol Americano, 
Rogério Luccio embala o 
público com 0 melhor do 
sertanejo universitário e 
muito mais. Boa leitura!

Salete é psicóloga clínica

Colunista da Semana
A alta do desemprego e o empreendedorísmo

Bruno Caetano é 
diretor superintendente

do Sebrae-SP

A taxa de desempre
go chegou a 6,4% em abril, 
a maior para o mês desde 
2010, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE).

Também é o maior ín
dice desde março de 2011 se 
considerados todos os meses.

Reflexo do mau mo
mento da economia brasi
leira que, pelo andar da car
ruagem, terá 2015 como um 
ano muito difícil.

Para muitos dos tra
balhadores demitidos e que 
não conseguem se recolocar 
no mercado, a opção é partir 
para o negócio próprio.

O problema é que, 
nesse caso, o empreendedo- 
rismo é fruto da necessidade 
e não da oportunidade.

Conforme a mais re
cente pesquisa Global Entre- 
preneurship Monitor (GEM), 
de 2014, realizada no Brasil 
pelo SEBRAE e pelo Institu
to Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade (IBPQ), de 
cada 100 negócios abertos 
no País, 29 surgem por ne
cessidade.

O empreendedorísmo 
por necessidade nasce do 
desespero, como última so

lução para se ter uma fonte 
de renda, atropelando man
damentos da boa gestão.

Não há uma prepara
ção para iniciar o negócio. O 
sujeito investe seu dinheiro 
em um terreno que mal co
nhece, pois não estudou o 
mercado, as possibilidades 
e os perigos, entre tantos 
outros pontos.

O e m p re e n d e d o r 
nem sabe se reúne as ca
racterísticas pessoais essen
ciais para com andar uma 
empresa (e que podem ser 
desenvolvidas).

Le van tam e n to  do 
Sebrae-SP mostra que as 
principais causas do fim das 
empresas são justamente a 
falta de planejamento, a má 
gestão e o comportamento 
empreendedor.

Outros números aju
dam a completar o quadro. 
Só no primeiro trimestre des
te ano, nasceram quase 500 
mil empresas em todo o país, 
cerca de 11 mil a mais do que 
em igual período de 2014.

Em abril 161 empre
endimentos fecharam  as 
portas. No mesmo mês de 
2014 foram 130. Resumindo; 
desemprego maior e mais 
empresas abrindo e falindo.

Empreender por neces
sidade e sem a devida prepa
ração não é 0 fim do mundo.

Pode dar certo, porém 
os riscos são muito maiores. 
O empresário deve ter em 
mente que precisará correr 
atrás de capacitação para 
minimizar erros.

É provável que du
rante a tra je tó ria  seja 
obrigado a apagar vários 
incêndios extras.

Mas o verdadeiro em
preendedor é perseverante 
e não hesita em pedir orien
tação para melhorar.

O empreendedorísmo 
pode ser a saída - e realiza
ção - profissional. Fácil não 
é, mas com empenho e o 
correto direcionamento é 
possível ser bem-sucedido.

O Sebrae-SP é uma 
entidade que tem em seu 
conselho administrativo re
presentantes da iniciativa 
privada e do setor público.

Essa composição visa 
sintonizar as ações que bus
cam estimular e promover 
as em presas de m icro e 
pequeno porte com as po
líticas de desenvolvimento 
econômico e social.

Constitui-se, portanto, 
numa instituição que pre
para os micro e pequenos 
empresários para obterem 
as condições necessárias 
para crescer e acompanhar 
0 ritmo de uma economia 
competitiva.
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Brasil em FOCO Fonte: Agência Brasil

BNDES vai cobrar juros mais altos de setores com maior rentabilidade

Para não ter in\ estimentos 
prejudicados pelo ajuste 
fiscal e pela diminuição de 
aportes do Tesouro Nacio
nal, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi

co e Social (BNDES) redu
ziu a oferta de empréstimos 
com juros mais baixos a se
tores com alta rentabilidade. 
A mudança foÍ anunciada 
nesta semana pelo presiden

te do banco, Lucíano C oU ^ 
tinho. Ele disse que o BN
DES terá fôlego para honrar 
todos os compromissos 
previstos no Programa de 
Inv estimentos em Logística.

ProUni vai oferecer mais de 116 mil bolsas no segundo semestre

O Ministério da Educa
ção (MEC) informou que 
o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) ofe
recerá 116.004 bolsas em 
856 instituições de ensino 
superior na edição do se
gundo semestre deste ano. 
As inscrições começaram

na terça-feira (16) e termi
naram ontem (18). O nú
mero de bolsas representa 
um aumento de 0,78% em 
relação à segunda edição do 
ano passado, quando foram 
ofertadas 115.101 bolsas. 
Já o número de instituições 
participantes diminuiu. No

segundo semestre de 2014, 
elas somavam 943. O nú
mero de bolsas integrais 
também reduziu. Nes
te ano, serão oferecidas 
68.971, contra 73.601 do 
ano passado. As parciais au
mentaram para 47.033. No 
ano passado, foram 41.500.

__ .

Brasil pode avançar no combate à seca e à pobreza, diz especialista

Pesquisa divulgada ante
ontem (17) - Dia Mun
dial de Combate à Seca 
e á Desertificação - pelo 
Centro de Gestão e Estu
dos Estratégicos (CGEE), 
ligado ao Ministério da

Ciência, Tecnologia e 
Inovação, m ostra que 
16% do território nacio
nal estão suscetíveis à 
desertificação. O Estudo 
sobre o Estado da Arte da 
Desertificação, Degrada

ção das Terras e Seca no 
Semiárido Brasileiro foi 
desenvolvido para subsi
diar o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas 
à mitigação dos efeitos 
das mudanças climáticas.

Diabetes e obesidade ameaçam redução de mortes por doença cardíacas

O aum ento do núm e
ro de pessoas obesas e 
com diabetes ameaça a 
redução das mortes por 
doenças cardiovascula- 
res, que nos últimos 50

anos caiu 60%, informou 
nesta semana a Organiza
ção para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econô
mico (OCDE). Segundo 
relatório divulgado pela

OCDE, apesar da dimi
nuição, as doenças car- 
diovasculares ainda são 
a principal causa de mor
talidade nos 34 países- 
membros da organização.

Brasil assina Convenção Interamericana de Direitos dos Idosos

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA), em sua 
45“ assembléia geral, em Wa
shington, aprovou e abriu 
para assinaturas dos países

a Convenção Interamericana 
sobre os EJireitos das Pessoas 
Idosas, informou o Ministé
rio das Relações Exteriores. 
De acordo com o Itamaraty,

este é o primeiro instrumento 
internacional juridicamente j 
vinculanle voltado para a 
proteção e a promoção dos 
direitos das pessoas idosas. i
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Domingo é dia de 
Arraiá Maravilha
Grupo lençoense de teatro "Faz & Conta" vai unir cultura, folclore 
e muita diversão em frente a Casa da Cultura

Elder Ibanhez

O mês de junho é 
marcado pelas tradicionais 
festas típicas dos santos po
pulares.

Em Lençóis Paulista, 
uma iniciativa vai ajudar 
a promover a cultura e o 
folclore das festas juninas 
de uma maneira inusitada.

Neste domingo, 21, o 
Grupo Teatral Faz & Conta 
apresenta o espetáculo “Flor 
de Maravilha", na Praça 
Paulo Freire, em frente a 
Casa da Cultura, durante o 
Arraiá de Maravilha.

O evento acontece 
das 17h às 22h e terá como 
atração principal, a peça te
atral itinerante que tem feito 
bastante sucesso nos bairros 
da cidade, além de muita 
comida típica, premiações, 
brincadeiras e danças.

Em entrevista ao JNL, 
o produtor cultural Junior 
Placca, e a atriz e diretora 
do grupo. Leda Fernandes, 
falaram um pouco sobre a 
realização do evento. “E um 
> ^jeto  muito legal. Como 
fesso objetivo com a peça é 
resgatar o folclore, o arraiá 
vem com o mesmo sentido. 
Quem estiver presente vai 
conferir um grande espetá
culo teatral, uma quadrilha 
com 0 grupo de dança Stre

et Star e a apresentação do 
grupo do sanfoneiro Emílio 
Campanholi. Uma grande 
troca cultural", explica 
Leda.

Segundo Junior, o Ar
raiá de Maravilha vem para 
preservar a riqueza das tra
dições e da cultura caipira 
vivenciada pelas pessoas 
das antigas gerações. “A 
ideia surgiu do próprio gru
po, visto que não podemos 
deixar morrer o que temos 
de tão precioso. Contamos 
sempre com o apoio da Pre
feitura e lembramos que 
todos os atores são volun
tários, por isso precisamos 
também de toda a popula
ção", diz.

Apoio à cultura

Leda Fernandes res
saltou que o evento vai con
tar com a venda de adesões 
no valor de R$ 15,00. "As 
adesões dão direito das pes
soas consumirem sete itens, 
entre eles, cachorro-quente, 
pipoca e chocolate quente".

Ela também faz ques
tão de lembrar que com
prando as adesões, o público 
estará ajudando diretamente 
o grupo Faz & Conta. “Toda 
a renda será revertida em 
prol do grupo teatral. Pre
cisamos fazer a troca de al
guns instrumentos usados

na peça e vamos utilizar o 
dinheiro para garantirmos 
a qualidade do espetáculo 
que apresentamos na cidade 
e por toda a região”, diz.

Ainda segundo Leda, 
ajudando o grupo, toda a 
população será beneficiada, 
já  que através dos atores 
voluntários, diversos bairros 
carentes tem a oportunida
de de vivenciar a magia do 
teatro. "O que temos vis
to nos bairros é incrível, 
maravilhoso. Vamos à casa 
das pessoas com o cortejo e 
convidamos todos para as
sistirem a peça. O resultado 
é que as pessoas se sentem 
convidadas de verdade e 
isso cria uma receptividade 
e proximidade com o públi
co muito interessante".

A diretora conclui 
fazendo um grande convi
te "Esperamos que toda a 
população possa participar 
do Arraiá de Maravilha. 
Precisamos manter vivo 
o folclore do nosso país. 
Flor de Maravilha traz uma 
história que tem tudo a ver 
com a cultura brasileira. 
Temos trabalhado bastante 
e estamos passando nas lo
jas do comércio lençoense 
para solicitar a doação de 
prendas. Vamos premiar as 
duas pessoas com a melhor 
caracterização. Venham par
ticipar dessa grande festa".

Atores têm feito bastante sucesso com as apresentações
nos bairros da cidade e região

I Q3)

com Janaína Paccola

Toda pessoa que dança é mais feliz
N esta sem ana, o 

Papo no Jornal é com a 
professora e coreógrafa do 
grupo de dança do Estúdio 
Corpus de Lençóis Paulista, 
Janaína Paccola.

No mês passado, ela 
participou, juntamente com 
os bailarinos da academia, 
do Dance Star World Tour, 
um campeonato interna
cional que reuniu centenas 
de profissionais da área em 
Porec, na Croácia.

Janaína nasceu em 
Macatuba e começou a dan
çar com apenas seis anos. 
“Eu me lembro que ia para 
a aulas de balé empurrada. 
Minha mãe queria que eu 
fizesse e por isso me levava. 
Com o tempo fui tomando 
gosto pela música e pela 
dança e não parei mais”.

E a vontade de dan
çar só aumentou ao longo 
dos anos. “Com 15 anos 
passei a dar aula e montar 
coreografias para a linha 
de frente da Banda Marcial 
Zillo Lorenzetti”, diz.

Ela explicou também 
o motivo de ter iniciado 
a faculdade de Educação 
Física na FAEFI em Bar
ra Bonita. “Os cursos de 
graduação em Dança na 
época eram todos distantes. 
Resolvi fazer Educação Fí
sica para poder dar aula em 
academias. Depois busquei 
me especializar em Dança 
e Consciência Corporal na 
FMU de Sâo Paulo”.

China e Suíça foram 
alguns dos países em que 
a coreógrafa viveu experi
ências de extrema impor
tância para sua carreira. 
“Através de uma companhia 
de dança de São Paulo tive 
a oportunidade de ir para 
a China. Fiquei três meses 
por lá, mas a saudade da 
família acabou me trazendo 
de volta. Na Suíça, minha 
experiência foi com a dança 
de salão. Tudo isso me deu 
bastante bagagem e mui
tas idéias para começar um 
trabalho bem legal em Len
çóis” afirma a professora.

Aos poucos, a baila
rina lençoense foi ganhan
do seu espaço na cidade 
e organizou um grupo de 
dança na Associação de 
Moradores da Cecap.

Com o crescimen
to do grupo, Janaína teve 
que procurar um local mais 
adequado e amplo para as 
aulas e, atualmente, admi
nistra seu próprio estúdio 
de dança. ‘ Já estou com o 
estúdio há nove anos e con
sidero a dança parte essen
cial na minha vida. Danço

lencò

Janaína Paccola é 
professora e propritíária 

do Estú^ Corpus de 
Ginúsáca e Dança de 

Lençóis Paulista

«

nas horas vagas, danço para 
trabalhar e muitos dos meus 
alunos da associação estão 
comigo até hoje, alguns sâo 
até professores”.

Alunos dedicados

Antes de começar a 
dar aulas e abrir sua própria 
academia de dança, Janaí
na Paccola era uma aluna 
exemplar. “Fiz muitos cursos 
e procurava sempre fazer 
dança nos locais oferecidos 
pelo município”.

Diaate de tal exemplo, 
seus alunos não medem es
forços para se destacarem 
em campeonatos pela região.

“iem os aproximada
mente 400 alunos no estú
dio. Muitos deles se torna
ram grandes profissionais. 
Neste ano, chegamos ao auge 
com a participação no Dan
ce Star”, diz a professora.

O grupo de bailarinos 
da academia Corpus viajou 
recentemente para a Croácia 
e representou o país brilhan
temente.

Eles conquistaram  
o segundo e terceiro lugar 
da Liga A do campeonato, 
na modalidade produção 
em grupo. “Participamos 
do evento internacional 
depois de atingir pontua
ção máxima nas seletivas 
de Barra Bonita. Também 
fomos convidados para uma 
apresentação de gala em um 
programa de televisão da 
Croácia chamado ‘Dance 
Star Night’. Um motivo de 
muito orgulho. Acredito 
que nosso trabalho é bem 
diferenciado na cidade e 
conseguimos nos destacar 
lá fora, revela Janaína.

Dançar é viver

Janaína Paccola ga
rante que a dança é para 
todas as idades. “Dançar 
é manter a qualidade de
vida e saúde. Indepen
dente da idade, qualquer 
um pode praticar, sempre 
respeitando os limites do 
corpo”.

Para ela, a dança 
se difundiu bastante de 
uns anos para cá, porém, 
ainda faltam muitos ca
minhos a serem percor
ridos. “Vejo que hoje a 
dança está presente nas 
escolas, academias, tea
tros, enfim, em todos os 
lugares. Infelizmente, o 
apoio para iniciativas que 
envolvem a dança ainda 
é pequeno. Eventos que 
promovem o futebol, por 
exemplo, ganham muito 
mais visibilidade”.

Apesar das dificul
dades e falta de apoio, Ja
naína acredita que com 
esforço e dedicação, o 
grupo lençoense da aca
demia Corpus vai conti
nuar conquistando cada 
vez mais espaço. “Temos 
uma proposta muito in
teressante e cheia de in
formações baseadas em 
obras importantes. Esse 
diferencial é o que bus
camos”, afirma.

“A dança tra n s 
forma. Toda pessoa que 
dança é mais feliz. Dan
çando é possível fazer 
novos amigos e interagir 
com as pessoas. Podemos 
cantar, dar boas risadas 
e se divertir praticando 
essa atividade”, finaliza 
a professora.
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Pratlcidade, conforto e bem-estar.
O Saínt James Palace Hotel 
proporciona a vocé um momento 
único e inesquecível. Aqui, nosso hospede 
tem variadas opções.dt; lazer e de^canso, aiem de 
um delicioso café da manhã preparado por 
profissionais altamente qualificados. Oferecemos 
ainda amplo espaço para realização de eventos. 
Venha conferir o que há de melhor na rede 
hoteleira de Lençóis Paulista e região, e aproveite 
nossas promoções e preços imperdiveis Saint 
James Palace Hotel, viva essa experiência!

www.sjpalacehotel.com
Com fácil acesso ao pólo industriai e rodovias. Internet sem íio de alta velocidade. Telefone, Frigobar e Ar-condicionado

Rua Pedro Natálio Lorenzetti. 115 - Paulista Shopping - Lençóis Paulista - SP- Fone: 14 3263-6758 | 3264-6186

http://www.sjpalacehotel.com
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Fórum de Combate as 
Drogas mobiliza população
No último sábado, a área central de Lençóis recebeu ações para informar 
os cidadãos em relação aos entorpecentes ilegais

Da redação

As escolas e entidades 
da região central de Lençóis 
Paulista promoveram na ma
nhã do último sábado, dia 
13 de junho, o dia “D” das 
ações do Fórum de Combate 
às Drogas.

Os cidadãos que pas
saram pela Rua Quinze de 
Novembro acompanharam 
apresentações culturais e 
receberam material impres
so com informações sobre 
onde buscar ajuda para o 
problema.

Representantes de en
tidades e igrejas que atuam

no combate e prevenção das 
drogas também estiveram 
presentes para informar so
bre suas atividades.

O evento contou ainda 
com o apoio de uma equipe 
de Saúde que prestou servi
ços à comunidade no local.

Os informativos que 
foram distribuídos à popu
lação primeiro serviram para 
uma ação pedagógica nas 
escolas municipais da re
gião central: os alunos colo
riram um desenho educativo 
presente na contra capa do 
material, em um momen
to de reflexão com os seus 
professores.

Depois, na Rua Quin-

Ação promoveu a conscientização das pessoas 
e contou com diversas apresentações culturais

ze, os próprios estudantes 
abordaram os cidadãos para 
oferecer informações, um 
trabalho bastante significa
tivo no processo de apren
dizagem, conforme aponta 
a coordenadora pedagógi
ca Ana Maria Precioso, da 
EMEF Eliza Pereira de Bar- 
ros, uma das unidades envol
vidas. “Quando os adultos 
eram abordados por crianças 
eles paravam e ouviam aten
tamente o que elas tinham 
para dizer. E as crianças 
se sentiram também muito 
importantes e úteis, afinal, 
sabiam o valor daquele mo
mento”, diz.

Também participaram

do fórum da região central 
as escolas EMEF Esperança 
de Oliveira, EE Virgílio Ca- 
poani e EE Dr. Paulo Zillo.

O Fórum de Combate 
às Drogas dividiu o mu
nicípio em oito regiões e, 
ao longo do ano, diversas 
atividades serão desenvol
vidas com apresentações 
culturais, palestras e pres
tação de ser\'iços.

Segundo o coorde
nador do fórum, o diretor 
de RH da Prefeitura Mu
nicipal, Marcos Norabele, 
o objetivo é promover a 
conscientização e o enga
jamento das pessoas quanto 
ao problema das drogas.

Vem aí a Conferência Municipal da Saúde
Da redação

No dia 25 de junho, 
acontece a 3® Conferência 
Monfcrpal 'dé'Sifúde. A Ini
ciativa está marcada para 
às I8h30, no Centro de 
Atendimento ao Cidadão. 
No dia 22, no mesmo local 
e horário, acontece a Pré- 
Conferência.

O evento é preparató
rio para a Conferência Na
cional, que acontece no mês 
de dezembro, e tem como 
tema central: “Saúde Públi
ca de qualidade para cutdar 
bem das pessoas. Direito do 
povo brasileiro”.

E primordial a partici
pação de prestadores de ser
viço, trabalhadores do sistema 
público de saúde, e da popu

lação de uma forma geral.
As etapas municipais 

das conferências devem ser 
concluídas até o dia 15 de ju
lho. O tema central será divi- 

' dido em oito eixos temáticos.
O objetivo é fazer um 

diagnóstico da saúde do mu
nicípio, elaborar propostas e 
eleger delegados que vão re
presentar a cidade nas esferas 
regional, estadual e nacional.

“A Conferência é um 
momento que temos para 
discutir com os nossos usu
ários, funcionários e presta
dores de serviço, levantando 
propostas que serão apresen-' ■' 
tadas em âmbito regional, es
tadual e nacional”, convida 
o diretor de Saúde, Márcio 
Caneppele Santarém.

Ainda de acordo com 
o diretor, uma das propostas

Transparência
Acom panhe aqui com o cada um dos órgãos

públicos ga sta  o seu dinheiro.

A Prefeitura torna pública a licitação que tem por 
objeto a aquisição de insumos para panificação, 
pelo período de doze meses, de acordo com as ne
cessidades do Município, conforme especificação 
e quantidade estimada no edital. A sessão de pre
gão acontece no dia 29 de junho de 2015 às 14h.

Ainda segundo a Prefeitura, foi aberta licita
ção para aquisição de diversos tipos de óleos 
lubrificantes e graxa para a frota de veículos da 
municipalidade, conforme especificações e quanti
dades estimadas constantes no edital. A sessão de 
pregão será realizada às lOh do dia 30 de junho.

O processo TC-001808/026/13 sobre a prestação de 
contas da administração financeira, orçamentária e 
patrimonial do município, exercício 2013, decidiu 
emitir parecer favorável à aprovação das contas da 
Prefeitura e determinou a abertura de autos aparta
dos para o exame das falhas no quadro de pessoal.

Já o SAAE abriu licitação para contratação 
de empresa especializada para a execução de 
Coletas e Análises Físico Químicas e Bacte
riológicas da água, com a finalidade de m o
nitorar e controlar a qualidade da água. O 
pregão foi realizado às 9h do dia 12 de junho.

No caso da licitação para os serviços de transportes 
em ônibus, micro-ônibus e vans para diversos se
tores da Prefeitura, sagrou-se vencedora a empre 
ZACHARIAS & ZACHARIAS LOC. E PRES 
DE SERVIÇO LTDA ME, que ofertou nos lotes 
valores que variam entre R$ 1,91 e R$ 180,03.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

♦  • i .

que devem figurar na pauta 
é a ampliação de investimen
tos em Saúde pelo Gover
no Federal. “Atualmente os 
municípios aplicam cerca de 
30% de seus orçamentos em

saúde, os Estados em tomo 
de 12%, e o Governo Fede
ral de 3 a 4%. Se tivéssemos 
uma ampliação para 10% dos 
recursos, leríamos uma me
lhoria muito significativa”.

’j

0
t:

O

«-I

'j

;í

o
f I
I »

n

ESPORTE
Atletas do 44Readers atuam com garra
na prática do Futebol Americano
Com menos de dois anos de formação, equipe lençoense treina 
com determinação durante Campeonato Paulista

Elder Ibanhez

No comando dos trei
nos e da administração do 
Readers, time lençoense de 
Flag Football - modalidade 
do futebol americano -, Mu
rilo Gaspar Pascuotte falou 
com Notícias de Lençóis 
e explicou como a equipe 
tem se empenhado durante 
o Campeonato Paulista.

Considerado o melhor 
campeonato da modalidade 
em toda a América Latina, o 
Campeonato Paulista de Flag 
abre uma grande oportunida
de para os atletas da cidade 
mostrarem o trabalho que vem 
sendo realizado há meses.

Murilo nasceu em

Araras (SP) e cursou Letras 
na Unesp de Araraquara. No 
Flag Football ele já jogou 
em campeonatos amadores 
nas posições de quarterba- 
ck, tight-end (ataque), slot 
receiver e center pelo Araras 
Steel Hawks, onde também 
foi técnico.

Ele conta como surgiu 
0 Readers em Lençóis. “A 
equipe teve início através 
de alguns entusiastas do es
porte, que praticavam o Fu
tebol Americano nas praças 
de Bauru. Conforme foram 
surgindo mais interessados, 
inclusive vindos de Len
çóis Paulista, buscamos 
mais apoio. E a cidade de 
Lençóis foi a que nos deu 
melhores oportunidades

Jogadores enfrentam no dia 19 de 
Julho o time do Araras Steel Hawks

e a maior quantidade de 
atletas. Com a formação e 
estabelecimento do time, 
tivemos a iniciativa de pes
quisar, junto à população, 0 
nome mais representativo, 
que mais identificasse a ci
dade, e a pesquisa popular 
escolheu o nome ‘Readers’, 
que significa ‘leitores’, 
numa clara menção à fama 
de Lençóis, muito conhe
cida por ser a ‘Cidade do 
Livro’. A fundação foi em 
fevereiro de 2014”.

Futebol Americano X
Flag Football

Muitos se confundem 
em relação ao Flag Football, 
uma modalidade do Futebol 
Americano. “Atualmente o 
Readers joga a modalida
de Flag Football 8x8. As 
regras e estratégia do jogo 
são idênticas, mas a grande 
diferença reside no fato de, 
no Flag, para parar a jogada, 
não é necessário derrubar 
0 adversário, e sim retirar 
uma de suas flags presas 
na cintura. Além disso, são 
oito jogadores em campo 
de cada time. O campo é 
menor, mas o objetivo do 
jogo permanece o mesmo”, 
esclarece o técnico.

Murilo é 0 técnico

No dia 23 de agostOf o Campeonato 
Paulista chegará a Lençóis Paulista

principal do Readers de 
Lençóis Paulista. Além 
dele, Guilherme Pandolfi é 
responsável pela defesa do 
time que ainda conta com 
os coordenadores Evandro 
Lima, Giovanni Barbosa e 
Jaime Neto, que aplicam 
treinos específicos para cada 
área e função em campo.

Todos os atletas pas
sam por uma seletiva que 
escolhe aqueles que são 
aptos ao esporte. “Por se 
tratar de um esporte amador, 
nosso elenco está sempre 
aberto para quem quiser 
conhecer o esporte e tentar 
uma vaga no time. Basta ter 
disposição, mente aberta a 
aprender e muita dedica

ção. Como cada jogador em 
campo realiza determinada 
função, existe lugar para 
todos os biótipos, seja a 
pessoa alta, baixa, grande, 
magra, etc. Todos podem 
praticar”, afirma Pascuotte.

Murilo ressalta ainda 
que a equipe não conquis
tou nenhum título, porém, 
eles continuam treinando 
para atingir bons resultados. 
“Atualmente nosso elenco 
conta com 42 atletas, e cer
ca de 30 destes sao lençoen- 
ses. Nós treinamos todos os 
sábados, às 14h, no Centro 
Esportivo Zéfiro Orsi, no 
bairro do Ubirama”.

A próxima partida do 
Readers, válida pelo Cam

peonato Paulista de Flag, 
será contra o Araras Steel 
Hawks, em Mogi-Guaçu, 
no dia 19 de julho.

“Para quem gosta do 
esporte, eu sugiro nos pro
curar durante os treinos, 
que certamente será bem 
recebido pela família Re
aders. E para quem quer 
prestigiar a equipe, torcer 
por Lençóis no Futebol 
Americano, pode acompa
nhar as notícias pela nossa 
fan page no Facebook (fa- 
cebook.com /Ipreaders). 
Aguardem também: dia 23 
de agosto o Campeonato 
Paulista chegará a Lençóis 
Paulista. Será um evento 
incrível”, finaliza o técnico.
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Rogério Luccio contagia o público 
com alegria e muita música boa
Aos 19 anos, ele já conquistou espaço no mercado fonográfico e vem se 
destacando em toda a região com suas apresentações

Elder Ibanhez

Apesar de não ter ne
nhum músico na família, 
Rogério Luccio se identifi
cou com a carreira artística 
logo cedo.

Com apenas 13 anos, 
Rogério Lucio Francisco Fi
lho sentiu o grande desejo 
de entrar para o mundo da 
música.

No começo, o Jovem 
de Botucatu (SP) cantava pop 
rock, MPB, entre outros esti
los, porém, há um ano e três 
meses, ele se dedica integral

mente ao sertanejo universi
tário, ritmo que tem arrastado 
multidões nos shows.

Rogério também é 
compositor e toca violão. 
“Busco me aperfeiçoar cada 
dia mais. Pretendo tocar 
mais instrumentos como 
piano e viola. O sonho de 
todo cantor é lançar sua pró
pria música, entretanto, ain
da não tive a oportunidade 
de lançar nenhuma música 
de minha autoria, ainda!”, 
revela o cantor com muito 
bom humor.

Para ele, tudo pode 
virar música. “Eu sempre

Rogério L uccio já  se prepara para lançar 
seu novo trabalho com cinco faixas inéditas

/

digo que para compor vale 
de tudo, desde dias tristes, 
chuvosos até algum fato 
novo, interessante ou ma
ravilhoso que aconteceu em 
minha vida”.

Entre os artistas que 
inspiram o cantor estão no
mes como Cristiano Araújo 
e Gusttavo Lima. “Graças 
a Deus, tive o privilégio de 
cantar com Cristiano Araú
jo, porém, ainda não tive o 
prazer em dividir o palco 
com Gusttavo Lima. Espero 
um dia realizar esse sonho 
e quem sabe, gravar com 
os dois”.

Colhendo os frutos

Com os pés no chão, 
I  Rogério Luccio vem alcan

çando reconhecimento por 
onde passa.

Ele acredita que se
guir um passo de cada vez é 
o grande segredo para atingir 
o sucesso. “Gradativamente, 
vou caminhando até che
gar ao meu destino. Tem 
um ditado popular que diz; 
‘Para você colher os fhitos, 
primeiro tem que preparar a 
terra, adubar, rezar para não 
chover nem demais nem de 
menos e, só ftituramente, co
lher o fruto’. Então, é dessa

'Z

forma que encaro o sucesso, 
um dia chego lál”, diz.

Rogério contá com 
bastante apoio da família. 
“Eu acredito que o apoio da 
família é a base de tudo e 
a melhor forma de ajudar 
quem segue essa profissão. 
Meu maior ídolo na vida é 
meu pai, e não podia ser di
ferente, pois ele me acom
panha na estrada, na vida e 
em qualquer lugar, sempre 
me ajudando e me dando a 
maior força, mesmo quando 
bate o cansaço e nos dias 
difíceis. Não posso esquecer 
do meu irmão que também 
me acompanha”.

Com a meta de reali
zar muitos shows em 2015, o 
cantor adianta que já está de
senvolvendo o novo CD/EP 
com cinco faixas inéditas.

Para quem quiser co
nhecer mais sobre a carreira 
do cantor Rogério Luccio, 
basta acessar a fan page ofi
cial no Facehook {facebook. 
com/cantorrogerioluccio) 
ou o site (www.rogerioluc- 
cio.com.br).

“A mensagem que dei
xo é que se você tem um 
sonho, nunca desista dele. 
Corra atrás daquilo que você 
quer sempre, plantando o 
bem, para futuramente co

lher bons frutos, pois no 
meio artístico, portas irão 
se fechar, mas com foco, for
ça e fé. Deus estará do seu 
lado abrindo novas portas 
e janelas. Existe um dita
do muito sábio: ‘Mire na 
Lua, porque o mínimo que 
você vai conseguir é alcan
çar as estrelas’. Agradeço a 
Deus, em primeiro lugar, a 
minha família, por ser meu 
alicerce e sempre estar ao 
meu lado, aos amigos, pelo

apoio incondicional, a toda 
equipe RL, meu assessor 
Netto Andradde e meu pai 
que estão sempre de olho, 
me ajudando, amparando e 
corrigindo, visando o melhor 
desenvolvimento de minha 
carreira e, por último, mas 
não menos importante, aos 
fas que conquistei duran
te minha carreira e que na 
verdade, é a eles que devo o 
sucesso alcançado até aqui”, 
finaliza o cantor.

Exposição “Lençóis Paulista Pelos Meus Olhos” vai até 30 de junho
Da redação

Foi aberta na sema
na passada, na Casa da 
Cultura Maria Bove Co- 
neglian, a exposição “Len
çóis Paulista Pelos Meus 
Olhos”, com fotos feitas 
pelos alunos dos quintos 
anos da EMEF Luiz Zillo 
i N ácleo), durante o projeto 
quL ganhou o mesmo nome 
da mostra. A exposição 
pode ser vista pelo públi- 
c-' :ité o dia 30 de junho.

O projeto foi de
senvolvido na escola por 
iniciativa da estagiária 
Zuleide Souza, que cursa 
o sétimo semestre de pe
dagogia na Facol.

Segundo ela, as 
ações possibilitaram aos 
alunos um olhar crítico, 
sensível e construtivo por 
meio da fotografia em um

dos eixos das artes, a visual.
Foram apresentadas 

aos alunos as fotos antigas 
da cidade e, por meio do 
trabalho, eles também pu
deram comparar o antes e 
o depois. “Percebi que eles 
conseguiram ler um olhar 
mais crítico e mais sensível 
aos detalhes. E eles viram, na 
prática, que um mesmo local 
sempre pode ser visto com 
olhares diferentes”, comenta.

Karen Cristina Rocha, 
10, aluna do 5° ano A, assi
na embaixo. “Na linha do 
trem, eu nunca tinha repara
do, mas quando a gente tira 
foto fica super legal, princi
palmente se a gente coloca 
um efeito”, diz. Ela conta 
que, por meio das ações do 
projeto, passou a conhecer 
mais a cidade onde vive. “A 
gente deu voltas na cidade 
para tirar fotos. Vi os deta
lhes na Concha Acústica, no
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Alunos acompanharam a exposição 
montada com as fotos que produziram

Parque do Povo, no Paradào, 
na Matriz, em muitos luga
res. Agora quero continuar 
fotografando”.

A diretora da escola, 
Cristiane de Fátima Ribeiro,

abraçou a iniciativa desde 
o princípio e foi atrás das 
parcerias com as Diretorias 
de Educação e Cultura para 
que a ideia se concretizas
se. “Avalio que o resultado

foi muito positivo. A partir 
desse momento esses alunos 
terão uma visão diferente 
para analisar uma fotografia, 
uma exposição de quadros e 
até na própria escola, com

certeza, vão valorizar mais 
... PS trahàlbps.qqç.Ã^Q

tos no hall de entrada”.
Já a coordenadora 

da EMEF, Rosalina Souza 
Ferreira, aponta que todos 
os envolvidos no trabalho 
saíram ganhando ao final 
dele. “A estagiária teve a 
oportunidade de desenvol
ver seu projeto sob orienta
ção pedagógica da equipe 
gestora da unidade escolar 
em que estava inserida e 
a parceria da experiência 
dos professores dos quin
tos anos. O resultado foi 
um belo trabalho e uma 
aprendizagem significati
va, com ampliação da visão 
de mundo das crianças no 
contexto em que estão inse
ridas, e uma releitura para 
os professores de como 
contextualizar a disciplina 
de Artes envolvendo todas 
as outras”, explica.

Curso Livre de Teatro Paulo Neves completa 15 anos em Bauru
Da redação

Considerado um dos 
mais importantes cursos do 
Estado de São Paulo na for
mação de atores, o Curso 
Livre de Teatro Paulo Neves 
comemora 15 anos de exis
tência ininterruptos desde 
sua criação.

O diretor, professor e 
dramaturgo Paulo Neves já 
atua há 47 anos em Bauru 
formando atores.

Além de Edson Celu- 
lari, já  passaram por Paulo 
Neves o ator Adriano Ga- 
rib, Arietha Corrêa, Pedro 
Garcia Neto, Tina Kara, 
entre outros que trilham 
carreira artística nos palcos 
da capital.

Nos últimos anos, o 
Curso Livre tem se desta
cado através de sua mostra 
anual de teatro, tida como 
uma das maiores de toda 
a região.

As vagas foram amplia
das e atendem desde o público 
infantil até a terceira idade.

O Curso Livre e a 
Casa de Cultura Celina Ne
ves representam ainda um 
marco histórico e referencial 
em arte e cultura.

Para Paulo Neves, 
o curso já  formou muitos 
talentos. “A gente fica mui
to feliz por ter alcançado 
estes 15 anos. Estamos no 
caminho certo e gratos por 
termos grandes alunos” . 
“Muito obrigado por acre
ditarem na gente, público 
de Bauru”, agradece.

Alunos destacam 
importância cultural

Pedro Furtado, 18 
anos, aluno do Curso Livre 
conta que tem boas referên
cias em 10 anos que já está 
na casa. “O Curso Livre de 
Teatro Paulo Neves não é só 
um curso de teatro. Tanto o 
Curso como a Casa de Cul
tura têm uma importância 
muito grande para o plano 
cultural e artístico da cida
de”, aponta.

Ele ainda destaca o ca

ráter coletivo da casa. “A 
política é muito agregadora, 
tem este caráter coletivo, de 
valorizar e reunir outros gru
pos e iniciativas envolvendo 
teatro e cultura no geral".

M ariana Camargo, 
25 anos, está há mais de 10 
anos como aluna do Curso 
Livre de Teatro Paulo Ne
ves e aponta que, nestes dez 
anos, só viu o curso cres
cer, com novos professores 
e novidades na formação. “O 
curso foi crescendo ao longo

f

do tempo, evoluindo. E um 
curso que nos inclui na par
te cultural como um todo”. 
“A mostra anual de teatro é 
cada vez mais importante 
e se esforça para alcançar 
público”, salienta.

Para vencer a timidez e 
o medo do público

Além de formar atores, 
o Curso Livre de Teatro Pau
lo Neves é uma boa opção 
para quem também busca se

aperfeiçoar no trabalho, falar 
em público, se tomar mais 
expressivo, melhorar a dis
ciplina, concentração, entre 
inúmeras outras habilidades.

Caio Cáceres tem 25 
anos e está há dois anos 
como aluno da casa. Ele 
conta que procurou o cur
so por dificuldades de falar 
em público e se expressar. 
“Faço faculdade de Direito 
e era necessário. Deu muito 
certo, aprendi a ficar me
nos nervoso. E depois até 
me apaixonei pelo teatro e 
continuei fazendo o curso. A 
gente aprende muita técnica
interessante”, conta.

.

Teatro rompe barreiras 
do individualismo

Um dos objetivos 
do teatro é reestabelecer o 
contato humano. “O teatro 
sempre esteve ligado, natu
ralmente, à formação huma
na. E nessa era em que vive
mos, reforça-se mais ainda 
este papel, de quebrar essas 
barreiras tecnológicas e rees

tabelecer o contato entre as 
pessoas”, destaca o diretor 
de teatro Thiago Neves, que 
coordena o Curso Livre de 
Teatro Paulo Neves.

Mas a formação hu
mana do indivíduo, no te
atro, também depende de 
uma boa formação com 
respaldo teórico.

Para garantir o contato 
com o público, a conexão 
entre pessoas, é preciso es
tudar. “O ator tem que estar 
comprometido com a teoria. 
Antes de subir no palco, ele 
tem que conhecer as escolas 
de teatro, os autores clássi
cos. Ele só vai saber o que 
fazer no palco e por que 
fazer se souber tudo isso”, 
salienta Paulo Neves, diretor 
e professor teatral.

Serviço

O Curso Livre de Teatro 
Paulo Neves localiza-se na 
Rua Gerson França, 6-66, 
Centro, Bauru. O telefone é o 
(14)3243-1150. Site: WWW. 
cursospauloneves.com.br.

http://www.rogerioluc-cio.com.br
http://www.rogerioluc-cio.com.br


C lIIH C S d e  len çó is

CLASSIFICADOS
o PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ESPAÇO Jfiffffn

ARQUITETO(A) (Graduação 
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 
CNHA/B)
AUXILIAR/AJUDANTE DE 
PRODUÇÃO 
AUXILIAR DE DEPARTA
MENTO DE PESSOAL (c/ 
experiência na área e 
cursando 
Ensino Superior)
AUXILIAR DE INFORMÁTICA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(Graduação 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 PRODUÇÃO 
(Exclusiva para PORTADO
RES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS e ensino médio 
completo ou Técnico em 
Mecânica Industrial/ 
Eletrotécnico ou Químico) 
LINHA DE PRODUÇÃO 
(Exclusiva PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
MECÂNICO DE AUTOS 
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO INDUSTRIAL (Deve ter 
O Técnico em Mecânico 
Industrial)

MECÂNICO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS
NUTRICIONISTA (Gradua
ção em Nutrição completo 
NÃO É NECESSÁRIO TER 
EXPERIÊNCIA)
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL (Experiência na 
áreaeCNHC/D OU E) 
OPERADOR DE TELEMA- 
RKETING ATIVO 
OPERADOR DE VENDAS 
(Feminina trabalhar meio 
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)

http://www2.lencolspautltta.tp.gov.br/v2/centrO'tio-empreendedor/vagas/

Paz e amor

Camila Chagas é estudante, tem 16 anos e mora
em Lençóis Paulista

Quando me perguntam qual a diferença entre 
o ser humano e o animal, só me vem à cabeça 
o fato de nós sermos os únicos a tratar o outro 

com inferioridade, com o nariz empinado. 
Vivemos em um mundo onde as pessoas são 

rotuladas, são taxadas. Temos que lembrar que 
não existe o Feio, o Bonito, o Gordo, o Magro, o

Rico e o Pobre. Existe o Homem.
Nós existimos e, apesar de diferentes cores, 
jeitos e escolhas, somos iguais, somos os 

mesmos e devemos nos tratar com igualdade. 
Devemos amar ao próximo, devemos viver em 
paz. Paz e amor pode até parecer clichê, mas

não é, tem que existir.
Eu quero que meus filhos e netos vivam um 
mundo de igualdade, onde mulheres possam 

sair à noite sem medo, onde as pessoas possam 
amar quem elas quiserem, independentemente

de gênero.
Onde qualquer pessoa, independente da cor, 

consiga um emprego de qualidade.
Onde pessoas humildes não sejam privadas da 

educação. E melhor que isso, eu quero viver
nessa época.

Uno viv»c« 4p 2011 

vermelho entr. R$
Voços válidos de acordo com o prazo determinado pelo empregador 

Para cadastromento no Mstema atravéa do PAT, basta comparecer portando. 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

(para quem povtuir). Informações: (14) 3263-2300 Ramal 2 ou no PAT:
RuèCel. ioaquimGabiK.*, 11 CenUo

6.500.00 * 48X RS

630.00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

B íz l2 S n ex  2013/b iz  

100 • 2013 / ían I2S 
2013 f fan 150 flex

Couner 1.3 1998Gpra- 
u  bisico ■ FS veículos

fone (14) 3264-3033

CARROS/M OTOS

Crv 2.0 Lx aut. 
completo - 2011 

solina • branco ■

4X2
ga-

(14)

Capacete EBF ou Li
berty aberto ou fecha

do apenas RS 60.00 $ò 
na Pagan Motos Con

tato através do tclefo-

Courier mod 2001 - I6L 

protcAe de casambo. o n  
mp3 - saído ou trooo por 

molu honda Fones (14) 

326M345/(14)9979l-3

Crv 2.0 Lx aut. 4X2

2013 / titan 150 ex 
Hex 2013 / lead 110 
2013 /  cb 300r 2013 

xre 300 2013/ bros

1.0)dV199Mgbran- 
dS%ásico - FS vdculos

fone (14) 3264-3033

completo - 2011 - ga

solina - branco - (14) 
3264-3033

150 flex 2013 - Pa 
gan motos fone: (14) 

3264 4345

Saveiro cl 1 8 1995 A 

branca • trava/aJarmc 
FS veículos - Telefone:

3264-3033 ne (14) 3264-4345
Montana ocoflex 2010 cor

Courier 1.4 J 998 G cor 
prata com direçáo/vi- 

dfo/trava - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Fox I 6 4P plus 2005 
(lex prata completo 

FS veículos • Telefone.

(14)3264-3033

prrta. trava déCrica, vídit» 

détricoa. dírei;ácx 63 mil 

km iodados R$ 24200 
R>ne (14) 9916-4350

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa 

FS veículos - fone (14) 

3264-3033

Gol I.O GS 2013 pra

ta Liitrada + 4Kx R5 

590,00 - FS veículos 

fone (14)3264 3033

(14)3264-3033

Couner mod 2(X)1

Honda biz clOO 2002 Astra sedan 1 8 2003 G

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

veículos

Compro ou troco por 
moto Okm, moto hon

da semi nova. Pagan 
motos (14)3264-4345

Vendo 01 bicicleta Ca-

lol usada, amarela aro 

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

R$1.200,00 De entrada 

+ 36 parcelas lixas de 

R$122,00 com tran- 

ferencia grátis - (14) 

3264-1613

azul com tiava/aiarme/ 

rodas • FS veículos - fone

(14)3264-3033

1 61. protetor de ca- 

samba. lona marítima, 

som mp3 - vendo ou 

troco por mulo hunda 

Fones: (14) 3264-4345 
ou(14) 9979-13285

Procura-se emprego

IMÓVEIS A VENDA Sou formado em Administração

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 Guaratíaba, 536, Jardim Itanraraty em Lençóis Paulista, com 13,05 metros 
de frente, área de terreno com 401,94 m2 e área licenciada para construção de

659,71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo SimicHti, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246/$0 m2 e área em construção de 92,56 m2 

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

de Empresas e procuro
emprego como administrador.

auxiliar de administração,
auxiliar de produção.

atendente, etc.
Tratar com Marcelo

Falar com Edson - Fone (14) 99649-4889 (vivo)
Tel: (14) 99175-4914 

98136-7338

j

i.r.

Quer ser meu
padrinho?

/

Voga . t i  /

Meditação
Lian Gong ■i

c

14 ^263.1676
14 99134.7329 Professor

Marcos Vendltti
marcos.venditti@yahoo.com.br

.io3Q'-j;t" oabnel. 64Ü Cer:*'í.‘ X ÍJ

Psicóloga Clínica
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.saletecortez.com .br

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

Carm Ford j  2(X>4 

RSJSUtLUO De ailrada 
■f 48 paredas hxas ôe 

R$42(XOO com tnnléren- 

aajpáiu (14)3264-1613

Uno mille way 2008 

branco en tr R$

3.000.00 48X R$
499.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

VcctragU94-R$3 000,00 

De entrada + 48 parce
las hxas de R$ 360.00 

com tranferéncu grátis 

(14) 3264-1613

Facilidade de Enanua 

mento de moto honda 

Okm com entrada com 

a menor parcela do 

mercado. “Gratis 02

OPORTUNIDADE
Bandeirante cab. Du

pia - 1990 - diesel azul 

(14) 3264-3033

capacetes" Pagan Mo 
(oef: (14)3264 4 3 U ^

SERVIÇO S

Renda extra de três a
quatro horas por dia

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

Vende-se Paraiy ano 

94. cor bofdô. 1,8, Al 

cooi original, com di 

reção, trava, alarme e 

rodas originais Impe

cável! Tratar Fernando:

Manieure e pcdicure 

Hliana Atende á dumi-

cÜiu Contato pelo teie 

fone: (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerciais. Tcle-

P . • % 1 (14)99797-4840 fone; (14) 99677-6859

SEJA UM PADRINHO DO BEM
DA CASA ABRIGO AMORADA.

As crianças e o d o l e a C  i^n ie^  a c o l b í d o í  p e l o  Caso Abrigo 
Amorodo f r  ò o  d e  b r o ç u s  a b e r t o s  p a r o  p O'.'o s  p c d r  n l i o :  

e  T » a d f - n h u :  d o  b e r r .  C v o r e ,  q u e  i õ  s e n H u  e rr i  s e u  c o r u ç Q o  

o  c o T í r t í O  d e  o m  p Q d n n h o  e  u t -o  (fodo) m o d u n h o ,  s a b e  

o  q u e  essos (iouros (azem no v i d o  d o s  p e q u e r c . s

Poro aderir, entre em contato e peço uma ficha de odesóo 
ou ligue poro o Coso Abrigo Amorodo (14) 3264-2058.

O

AMORADA
focebook.com/casaabrigoQmorada

http://www2.lencolspautltta.tp.gov.br/v2/centrO'tio-empreendedor/vagas/
mailto:marcos.venditti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br
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Disney prepara segundo "Malévola", mas
ainda precisa negociar com Jolie

A Walt Disney Pictures está desenvolvendo uma 
sequência para "Malévola", filme que arrecadou em 
todo o mundo cerca de US$ 760 milhões em 2014. O 
site Deadiíne Hollywood noticiou na última segunda- 
feira (15) que o estúdio contratou a roteirista Linda 
Woolverton, do primeiro filme, para também escre
ver a sequência. Ainda segundo o site, o papel da 
bruxa Malévola está sendo escrito para ser vivido 
novamente por Angelina Jolie. Ainda não é certo, 
porém, que Jolie volte a interpretar a bruxa. Isso de- 
penderia de um novo acordo entre a atriz e o estúdio.

Gordon-Levitt diz que produção de 
"Sandman" segue "lenta, mas constante"
Joseph Gordon-Levitt disse que a adaptação para os cinemas da HQ 
"Sandman", de Neil Gaiman, está progredindo em um ritmo "lento, 
mas constante", durante uma entrevista à MTV americana. "É uma 
adaptação realmente complicada, porque esses quadrinhos, eles 
são brilhantes", disse Gordon-Levitt na entrevista. "Mas eies não 
foram escritos como uma trama fechada. Não é como 'Watchmen', 
que é uma graphic novel com um começo, meio e fim." O ator e 
diretor ainda acrescentou; "'Sandman' foi escrito ao longo de * sei 
lá, não lembro exatamente • seis ou sete anos. Um de cada vez. 
Uma pequena edição de 20 páginas por vez. E para tentar pegar 
Isso e transformar em algo com a característica de um filme - um 
filme tem um começo, meio e fim - é complicado"

à
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Capa do novo álbum do Slayer é 
assinada por artista brasileiro

A banda Slayer divulgou a arte da capa de seu 11® álbum "Repentless", 
que será lançado no dia 11 de setembro. O desenho, que mostra 
um rosto desfigurado de Jesus Cristo, cercado por cenas Infernais e 
de tortura, foi criado pelo artista brasileiro Marcelo Vasco, 36 anos, 
em colaboração com o vocalista e baixista da banda, Tom Araya, e 
0 guitarrista Kerry King. "Já fiz alguns trabalhos para o selo deles, o 
Nuclear Blast, e eles me escreveram convidando para propor uma 
arte de capa", disse Marcelo em entrevista ao UOL. "Pra mim foi algo 
surreal, pois sou um grande fã da banda desde que eu era moleque. E 
aceitei o desafio, obviamente. Eles tinham outros artistas envolvidos 
no trabalho e iam escolher o caminho que agradasse melhor e se 
encaixasse bem no conceito do titulo do álbum", explicou.

Reflexão da Semana
"Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito: o ontem e o 

amanhã; portanto, hoje é o dia certo para fazermos tudo o que é preciso"’'
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HORIZONTAIS

I. Antigamente era usada para depositar papéis 
com o voto. (4)
3. Fritada de ovos (plural). (8)
8. Alfândega (plural). (7)
10.___de Fole: instrumento musical. (5)
I I .  Desaparecimento de um astro no horizonte; 
pôr. (5)
12. Mamífero castanho-claro e cervídeo. (S)
14. O coração humano possuí d o is___e dois
ventrículos. (6)
16. Sua capital é Beirute. (6)
18. Faz parte dos países BRICS, com o Brasil, Rússia, 
índia e África do Sul. (5)
19, Carvão. (5)
22. Membro da maçonarta. (5)
23. Bebida alcoólica extremamente forte. (7)
24. Perseguição, idéia fixa, mania. (8)
25. daninha. (4)

VERTICAIS

1. Que se orgulham de algo (feminino, plural).

L  ̂  Maria Faro, atriz e dubladora brasileira.
(5)
4 Arte de combinar sons de modo agradável. (6)
5. Pe9uenos lagartos. (11)
6. Apendice da epiderme presente em diversos 
órgão das plantas, constituindo seu mdumen- 
to. (7)
7. o topete; trabalhar intensamente. (4)
9. Pilavras ou expressões novas. (11)
13 Que mora em algum li^ar. (8)
15. Homens muito ricos. ( ^
17. Chibatada, chicotada, (é)
20. Relativo a Lua. (5)
21. Mau-humor, zanga, aborrecimento (4)

\ ENTRETENIMENTO
osco

/0 6
Semana

Mlch«l Rarrulho TIRINHA DA SEMANA estrAnhanolte.blocspot.com

d e  2 1 /0 3  a  2 0 /0 4

Semana de novas energias e 
oportunidades. Excelente mo
mento para dar início a novos 
projetos. Comunicação, movi
mentação, conhecimentos, ami
zades e intuição em destaque. 
Mudanças interessantes.

— Leão
2 2 / 0 7  a  2 2 /0 8

Um belo momento para ter 
uma nova atitude em relação 
às amizades e ao seu papel na 
sociedade, leonino. Encontre a 
sua turma, circule mais e flexi
bilize as atitudes. Uma semana 
de boas novas.

Sagitário 
de 2 2 /1 1  a 2 1 /1 2

Um momento poderoso de re
novação e de belas oportunida
des evolutivas aos sagitarianos. 
Novos contatos, relacionamen
tos e parcerias. Um novo jeito 
de encarar a vida.

^ Touro
í ^ ^ d e  2 1 /0 4  a  2 0 /0 5

Novos acontecimentos e ener
gias relacionadas às finanças. 
Oportunidade de expressar seus 
talentos de uma nova maneira. 
Poderá estar envolvido com vá
rios projetos simultaneamente,

Virgem
d e  2 3 / 0 8  a  2 2 /0 9

Boas energias profissionais e 
emocionais marcam a semana 
dos virginianos. Momento de 
renovação, apontado pela Lua 
nova e também pelo contato en
tre Júpiter e Urano. Conhecer-se 
é fundamental.

Capricórnio  
d e  2 2 /1 1  a  20/01

Semana interessante para se
mear novas intenções e projetos 
profissionais. Também para cui
dar mais da saúde, repensando 
0 seu estilo de vida.

Esta semana temos a Lua nova 
em seu signo, o que indica um 
novo e mais positivo ciclo de 
desenvolvimento. Renovação 
nas amizades, nos contatos e 
nos projetos para o futuro.

Uma semana de importantes 
novidades e mudanças nos re
lacionamentos. Excelente mo
mento para investir em cursos, 
estudos, viagens e para ter uma 
nova visão de mundo e de es
piritualidade.

Aquário
d e  2 1 /0 1  a  1 9 /0 2

Energia positiva na semana 
dos aquarianos, com o aspec
to entre Urano, seu regente, e 
Júpiter. Fase boa para inovar e 
se reinventar. Momento pro
missor, com oportunidades de 
expansão.

Câncer
d e  2 1 / 0 6  a  2 1 / 0 7

Nesta semana temos a fase lu
nar nova ocorrendo no signo 
anterior ao seu, o que indica 
um período de recolhimento e 
observação, a fim de estimular o 
autoconhecimento e a evolução.

-  Escorpião  
i ^ í í ^ d e  2 3 / 1 0  a  21/11

Esta semana terem os a Lua 
nova no setor de transforma
ções emocionais dos escorpía* 
nos. Hora de um mergulho pro
fundo de autoconhecimento, 
para perceber os padrões que 
precisam ser modificados.

Peixes
4f ^ d e  2 0 /0 2  a 2 0 /0 3

Esta semana temos a Lua min
guante que ocorrerá em seu 
signo, indicando uma fase de 
términos, de conclusão de pen
dências e de observação de suas 
atitudes.

fonte: h >>1ol com. bf/

Se você gosta de música eletrônica
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o  Estilo Lençóis desta semana destaca e ho
menageia as funcionárias que trabalham com muito 
amor no Restaurante e Lanchonete Ki-Sabor, locali
zado na Rua Cel. Joaquim A. Martins, 613, ao lado 
do Varejão.

Com muita simpatia, elas conquistam o cari
nho dos clientes e oferecem uma boa e saudável 
comida típica caseira.

E para entrar no clima de festa junina, a Cíntia 
Fotografias clicou as crianças mais belas da cidade 
com o tema caipira.

Olha que gracinha a Ana Helena de apenas 
nove meses na barraquínha toda estilizada.

O que dizer então do pequeno Davi Lucas 
de cinco m eses. Ele esbanjou fofura e m ostrou  
que também vai participar com muito charme das 
festanças.

Já a dupta Davi e Samuel de oito meses abriu 
o sorriso no Arraiá 2015 da Cíntia Fotografias que 
deixou mamães e papais orgulhosos.

PARABÉNS!
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