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T om orrow lan d  ch eg a  ao B ra sil em  m aio
No início do próximo mês, no Parque Maeda em Itu (SP), acontece um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo

Os números impres
sionam, mas sonhar grande é 
apenas o primeiro passo para 
a realização do Tomorro
wland, um dos maiores fes
tivais do mundo que chega 
pela primeira vez ao Brasil.

De Lençóis Paulista 
para a Tomorrowland Brasil, 
Erico Agnello e Cris Sales, 
DJs residentes do Projeto 
“Eletronic FestivaP', se pre
param para presenciar as per
formances dos mais famosos 
artistas da música eletrônica.
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Eletronic 
Festival chega 
em Macatuba

Enquanto o Brasil se 
prepara para receber um dos 
maiores eventos de músi
ca eletrônica do mundo, 
DJs da região promovem 
um encontro que une mu
sicalidade e solidariedade.

No último domin- 
12, a cidade de Ma- 

Cw.aba recebeu o Projeto 
“Eletronic Festival - En
contro de DJs Solidário''.

Foram  cinco  ho 
ras de puro lazer e diver
são com dezenas de pes
soas reunidas no Centro 
Educativo “Mario Rosa".
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Capital Inicial 
agita amantes 
do rock
P ig . 05

1 alestra é 
promovida pela 
AEALP

Na semana passada, a 
AEALP (Associação dos En
genheiros, Arquitetos e Agrô
nomos da Região de Lençóis 
Paulista) promoveu uma pales
tra sobre impermeabilizações.

O encontro aconte
ceu no salão de convenções 
do Villas Plaza Hotel, na 
semana passada. A pales
trante foi a arquiteta Flá- 
via Baldini, do grupo Sika.

Segundo a presiden
te da Associação, Cleonice 
Paccola Canova, a pales
tra é feita para a atualiza
ção do profíssional da área.
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Diretor do JNL
realiza palestra cm

 ̂ escola de Bauni

Alunos participaram de um concurso cultural de
Incentivo à escrita

A  base de um país ci
vilizado e ordeiro sempre foi 
a educação. Mas os jovens 
estão recebendo as instru
ções corretas nas escolas?

Uma iniciativa orga
nizada pela Escola Estadual 
Stela Machado de Bauru na 
sexta-feira passada, 10, fez 
a diferença neste sentido.

Diversos alunos rece
beram a responsabilidade de 
estudar e pesquisar assun
tos relacionados às maté
rias publicadas nas edições

do Notícias de Lençóis.
O resultado foi um 

convite feito ao diretor 
do jornal, Edson Agnello, 
para ministrar uma palestra 
aos alunos do oitavo ano 
do ensino fundamental.

Durante duas horas, 
o empresário falou com 
jovens sobre as escolhak^ 
que são feitas na vida e 
relatou um pouco de sua 
experiência como profis
sional da com unicação.
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\
Exposição comemora 19 anos 
da personagem Katita
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Dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. Nuvens aumentam 

no decorrer da tarde.

Atores lençoenses 
apresentam peça 
"Vozes de Nelson"

O ano começou imii- 
lo bem para os alunos do 
(irupo de Tealro “l'az & 
Conta" de Lençóis Paulista.

F ies apresentam  
hoje. dia 17 de abril, a |x.‘ça 
Vozes de Nelson, na Casa 
da Cultura "Maria Bo\e 
Coneglian", a partir das 
20h30.

No ano passado, a 
estreia do espetáculo sur
preendeu o público com a 
qualidade dos atores e da 
produção.

IJesta vez, a apre
sentação \ ai contar com a 
participação de dez atores 
que irão e\ideneiar gran
des obras do jornalista e

escritor brasileiro. Nelson 
Rodrigues.

Segundo o coordena
dor de e\enlos da Diretoria 
de C'ultura. Junior Placea. a 
expectali\a para a apresen
tação é bastante animadora. 
“Queremos realizar um tra
balho de qualidade. Trazer 
ao público o rico uni\erso 
Rodriguiano e proNoear a 
rellexão sobre lemas tão 
atuais e próximos. F.nrun. 
buscamos cumprir o real 
papel social do teatro, que

é o de utilizar a arte para 
estimular as transformações
posiii\as“.

Serviço

\W.es de Nelson 
Oiidc: C'asa da Cultura 
Quando: Hoje. dia 17 de 
abril
Horário; 20h30 
Ingressos; RS 10.00 
Informações; (14) 3263- 
6525
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O PIN IÃO
Mlchcl Runalho

Artigo
MIchel Ramalho

Tire o pé do freio
Tire  o pé do fre io . 

Sim ples assim , tire  o pé 
do freio. Não é necessário 
esquecer os momentos em 
sua vida que lhe fizeram 
desacelerar ou até mesmo 
que te induziram a ilusão 
de precisar parar. Simples
m ente, independente de 
como esteja agora, tire o 
pé do freio.

Trabalho , nam oro, 
amigos, fam ília , estudos, 
casa, carro... É incrível como 
essas coisas permeiam o 
pensamento coletivo e, de 
certa form a, acabam nos 
fazendo crer que a vida gira 
em torno apenas disso, o 
que não é pouco. Mas se 
parar e analisar, o grande 
problema não é o assunto 
em si, mas a forma como 
cada uma dessas coisas 
geralm ente é abordada: 
o trabalho estressante, o 
namoro em crise, a família 
com plicada, o seguro do 
carro. Por quê? Para que 
ficar o tempo todo se lem
brando de todas as desgra
ças que afligem esse con
junto que a gente toma por 
vida? Será mesmo que não 
há sequer uma coisa boa 
no meio disso tudo para se 
aproveitar o tempo de uma 
boa conversa? De uma boa 
e libertadora conversa?

Parece  assim  tão 
complicado lembrar os mo
mentos bons que passou 
no dia, por menores que 
tenham sido?

Quantas vezes será 
preciso procurar motivos 
para  se Jam entar; seja tia

sua vida ou da vida dos ou
tros, até que perceba o mal 
que isso faz a si próprio? Ter 
consciência da dor é neces
sário, clarol A lembrança é 
0 sinal de "pare" que nos 
alerta sobre o perigo que 
já conhecemos, mas viven- 
cíar isso dia após dia não 
é menos que sofrer pelas 
mãos de qualquer pessoa 
que seja.

Vai chegar o dia em 
que a vida picará você com 
uma grande dose de rea
lidade e você vai perceber 
o quão inútil são os pensa
mentos ruins e, finalmente, 
entenderá que o que se leva 
daqui são as coisas que se 
vive, as lembranças que cul
tiva, um sorriso, uma lágri
ma. Então veja bem o peso 
que sua consciência pode 
suportar, e o fardo que seus 
ombros poderão carregar 
quando todo o mais não pas
sar de passado. Mais impor
tante que rir com os outros é 
poder estar sozinho e ainda 
assim conseguir sorrir.

Então ok! Parede olhar 
para o lado! Chega de caçar 
tristezas no porta luvas ou 
no zíper dentro da carteira. 
Esqueça tudo que lhe ensina
ram sobre bem ou mal, certo 
ou errado, e passe a pensar o 
bastante para simplesmente 
agir de boa fé e vívenciar a 
beleza de um espírito bom e 
livre, sem precisar interferir 
na vida dos outros ou per
mitir que façam o mesmo 
contigo. Esqueça a ideia do 
pecado que condena e passe 
a enxergar os verdadeiros mi
lagres da vida, do momento 
em que acorda até o deitar 
para dormir em paz. Livre- 
se do inferno que são os ou
tros e descubra enfim teu 
próprio paraíso. A paz é re
lativa. Saiba encontrar a sua, 
ainda que na mais "conturba
da" euforia.

Tire 0 pé do freio e 
vivai Viva consciente, po
rém como se não houvesse 
amanhã! Afinal de contas o 
que é a vida, senão um dia 
após o outro?

Editorial

/ / .

Uustri|c4pç«tu«drlnÍst»asGaitor f

Muitos ainda desco
nhecem as grandes festas 
que movimentam milhares 
de fãs do cenário que en
volve a música eletrônica.

No mês de maio, o 
Tomorrowland, um dos 
maiores festivais do mun
do, vai aterrissar na cidade
deltu(SP).

Trata-se de um evento 
que reúne os melhores DJs 
do mundo em sete palcos 
durante três dias de festa.

E dois DJs da região 
que participam do Projeto 
“Eletronic Festival - En
contro de DJ’s Solidário”, 
assistirão pessoalmente ao 
festival acompanhados pela 
equipe do jornal Notícias 
de Lençóis.

G randes a rtis ta s  
como o holandês Afrojack, 
autor de vários hits que não 
saem dos cases dos metho-

res DJs, e o super astro da 
música eletrônica, David 
Guetta, são esperados.

O tema escolhido 
para a primeira edição do 
festival no Brasil é o “The 
Book o f Wisdom”, com 
páginas ganhando formas 
tropicais e anunciando o 
terceiro capitulo de um 
best-seller musical que já 
conquistou europeus e ame
ricanos.

Nesta edição, fala
mos também sobre a pa
lestra ministrada pelo di
retor geral do JNL, Edson 
Agnello, na Escola Estadual 
Stela Machado de Bauru.

Ele foi co n v id a
do para compartilhar um 
pouco de sua experiência 
profissional com diversos 
alunos do oitavo ano do 
ensino fundamental.

Entre os temas abor
n

dados: o amor à profissão 
e a importância de se fazer 
boas escolhas na vida.

No final, os alunos 
participaram de um concur
so cultural. Eles também se 
divertiram com uma dinâ
mica promovida na sala de' 
leitura da escola.

Confira ainda: Ele-: 
tronic Festival é sucesso 
em Macatuba; Concurso. 
Rainha da Facilpa 2015 
define vencedora no dia 3 
de maio; Casa da Cultura ̂  
cebe o espetáculo - 
Nelson”; AE/ ■ 
palestra sobre mp< nrn ■: i- 
lização; Exposit :
Semana da DiveisiiL. 
Lençóis Paulista; Cai j' 
Inicial faz mega sho. 
Bauru; Almir Sater relt 
como surgiu sua paix? pda 
viola caipira e muito mais. 
Boa leitura!
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Colunista da Semana
Aderir ao Simples: vale a pena?

Brasil em FOCO Fonte: Aeêncía Brasil

Deputados querem ajudar estados e municípios na Educação

í

Bruno Caetano é 
d iretor superintendente

do Sebrae-SP

A universalização do 
Simples Nacional, regime 
que facilita o recolhimento 
de tributos pelas empresas, 
registrou cerca de 500 mil 
novas adesões este ano.

Isso significa um au
mento de 125% ern relação 
a 2014, segundo a Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa.

O órgão esperava nú
mero menor, de 420 mil, e 
atribuiu a expressiva procura 
à chamada universalização 
do sistema.

A mudança permitiu 
a inclusão de 142 atividades 
do setor de serviços, contem
plando médicos, dentistas, 
advogados, arquitetos, entre 
outros. Mas como fazer para 
participar? Vale a pena em 
todos os casos?

Desde 1̂  de janeiro, o 
único critério para aderir ao 
Simples é o faturamento, limi
tado a R$ 3,6 milhões anuais.

As empresas tiveram 
até 30 de janeiro para migrar 
e os 500 mil entrantes infor
mados pela Secretaria foram 
registrados ao fim daquele 
mês. Quem perdeu o prazo 
só terá nova possibilidade em 
janeiro de 2016.

Para negócios em início

de atividade, a opção pelo 
Simples obedece a outro pro
cedimento.

Após fazer a inscrição 
no CNPJ, a empresa deve se 
regularizar nos âmbitos es
tadual e municipal.

Terá 30 dias (contados 
do último deferimento, seja 
estadual ou municipal) para 
se enquadrar no sistema, des
de que tenha tirado CNPJ a 
menos de 180 dias.

O processo é realizado 
pela Internet no portal do 
Simples Nacional (www8. 
receita.fazenda.gov.br).

Feito isso, o pagamen
to dos tributos ocorre por 
meio do PGDAS-D, aplicativo 
disponível no portal, que 
calcula os impostos mensais 
e permite gerar a guia de 
recolhimento.

O vencimento é sem
pre no dia 20 do mês seguin
te. Outro dever do empreen
dedor é a Defis, declaração 
fornecida à Receita Federal.

Para quem entrou no 
Simples em 2015, a data li
mite é 31 de março de 2016.

Que o Simples elimina 
a burocracia não há dúvida. 
Ele reúne em um boleto o 
pagamento de oito impostos.

Mas para as novas ca
tegorias nem sempre a conta 
fica menor. Tudo depende de 
uma análise que cruza fatura

mento e folha de pagamento.
Vejamos um dentista 

que fatura R$ 180 míl ao ano 
e tem funcionários. Nesse 
caso, será vantajoso optar 
pelo Simples tendo como 
carga tributária uma alíquota 
de 16,93%, enquanto que no 
Lucro Presumido a alíquota 
seria de 20,03%.

Porém , caso a em 
presa não tenha funcio
nários será melhor o Lucro 
Presumido com tributação 
de 13,33%.

Antes de decidir, faça 
as contas e veja o que é 
melhor. Escolher o regime 
tributário  errado é jogar 
dinheiro fora.

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

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, portan
to, numa instituição que 
prepara os m icro e pe
quenos empresários para 
obterem  as cond ições 
necessárias para crescer 
e acompanhar o ritmo de 
uma economia competitiva.

Deputados federais que
rem atuar com estados e 
municípios na aprovação 
dos planos estaduais e mu
nicipais de educação. Os

planos locais, previstos no 
Plano Nacional de Educa
ção (PNE), têm até o dia 24 
de junho para estar prontos. 
De acordo com o Ministé

rio da Educação (MECí 
três estados - Mato Gro> 
Mato Grosso do Sul e 
ranhão - e 72 municípios 
sancionaram os planos.

9
i

Programa apoia filmes brasileiros em eventos internacionais

Q uatro longas-m etra- 
gens, um média-metra- 
gem e seis curtas, da 
recente produção do ci
nema brasileiro, além de 
dois projetos audiovisu

ais, terão presença em 
eventos internacionais, 
com a ajuda de um pro
grama da Agência Nacio
nal do Cinema (Ancine), 
que visa à promoção do

cinema brasileiro no mer
cado externo e beneficia 
filmes selecionados para 
90 festivais, além de 31 
laboratórios e workshops, 
todos internacionais.

Equidade de gênero no mercado vai demorar 80 anos, indica estudo

Apesar do aumento de 
mulheres no mercado de 
trabalho nas últimas dé
cadas, a equidade com os 
homens pode levar até 80 
anos, segundo o Relató

rio Global de Equidade de 
Gênero, do Fórum Econô
mico Mundial. Para ten
tar diminuir esse tempo, 
equivalente a uma geração, 
pesquisa feita com líderes

de 400 empresas ao redor 
do mundo indicou que três 
medidas prioritárias podem 
ser tomadas. Todas relacio
nadas ao engajamento da 
corporação na estratégia.

Lava Jato: ministro do STF, Teori Zavascki, suspendé depoimentos

O ministro Teori Zavas
cki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determi
nou anteontem a suspen
são de depoimentos em

sete inquéritos de políti
cos investigados na Ope
ração Lava Jato. O mi
nistro atendeu ao pedido 
da Procuradoria-G eral

da República (PGR). As 
oitivas ocorreríam esta 
semana pela Polícia Fe
deral (PF) e devem ser 
retom adas em breve.
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A Prefeitura vai manter o serviço de coleta de lixo c as creches ftincii 
na segunda-feira, 20. No dia 21, três equipes vão realizar o serviço. A Diretoi 
Agricultura e Meio Ambiente lembra que o lixo no dia 21 deve ser depositado 

Na segunda-feira, 20, os setores internos e externos da Prefeitura vão sui 
der o expediente e retomam o atendimento na quarta. Nos dias 20 e 21. o S 
Autônomo de Agua c Esgotos vai manter equipes de plantão.

O Notícias de Lençóis aproveita para informar que no dia 24, sexta-feir^ 
haverá edição do jornal. A próxima edição será veiculada no dia 30 dc abi 
comemoração ao Dia do Trabalho.
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OPINIÃO

Artigo
Míchel Ramalho

Tire o pé do freio
Tire o pé do fre io . 

Simples assim , tire  o pé 
do freio. Não é necessário 
esquecer os momentos em 
sua vida que lhe fizeram 
desacelerar ou até mesmo 
que te induziram a ilusão 
de precisar parar. Simples
mente, independente de 
como esteja agora, tire o 
pé do freio.

Trabalho , nam oro, 
amigos, fam ília, estudos, 
casa, carro... É incrível como 
essas coisas permeiam o 
pensamento coletivo e, de 
certa forma, acabam nos 
fazendo crer que a vida gira 
em torno apenas disso, o 
que não é pouco. Mas se 
parar e analisar, o grande 
problema não é o assunto 
em si, mas a forma como 
cada uma dessas coisas 
geralm ente é abordada: 
o trabalho estressante, o 
namoro em crise, a família 
complicada, o seguro do 
carro. Por quê? Para que 
ficar o tempo todo se lem
brando de todas as desgra
ças que afligem esse con
junto que a gente toma por 
vida? Será mesmo que não 
há sequer uma coisa boa 
no meio disso tudo para se 
aproveitar o tempo de uma 
boa conversa? De uma boa 
e libertadora conversa?

Parece  assim  tão 
complicado lembrar os mo
mentos bons que passou 
no dia, por menores que 
tenham sido?

Quantas vezes será 
preciso procurar mojivos 
^ r a  s£ lamentar; seja da

sua vida ou da vida dos ou
tros, até que perceba o mal 
que isso faz a si próprio? Ter 
consciência da dor é neces
sário, clarol A lembrança é 
o sinal de "pare" que nos 
alerta sobre o perigo que 
já conhecemos, mas viven- 
ciar isso dia após dia não 
é menos que sofrer pelas 
mãos de qualquer pessoa 
que seja.

Vai chegar o dia em 
que a vida picará você com 
uma grande dose de rea
lidade e você vai perceber 
o quão inútil são os pensa
mentos ruins e, finalmente, 
entenderá que o que se leva 
daqui são as coisas que se 
vive, as lembranças que cul
tiva, um sorriso, uma lágri
ma. Então veja bem o peso 
que sua consciência pode 
suportar, e o fardo que seus 
ombros poderão carregar 
quando todo o mais não pas
sar de passado. Mais impor
tante que rir com os outros é 
poder estar sozinho e ainda 
assim conseguir sorrir.

Então ok! Parede olhar 
para o lado! Chega de caçar 
tristezas no porta luvas ou 
no zíper dentro da carteira. 
Esqueça tudo que lhe ensina
ram sobre bem ou mal, certo 
ou errado, e passe a pensar o 
bastante para simplesmente 
agir de boa fé e vivenciar a 
beleza de um espírito bom e 
livre, sem precisar interferir 
na vida dos outros ou per
mitir que façam o mesmo 
contigo. Esqueça a ídeia do 
pecado que condena e passe 
a enxergar os verdadeiros mi
lagres da vida, do momento 
em que acorda até o deitar 
para dormir em paz. Livre- 
se do inferno que são os ou
tros e descubra enfim teu 
próprio paraíso. A paz é re
lativa. Saiba encontrar a sua, 
ainda que na mais "conturba
da" euforia.

Tire 0 pé do freio e 
vivai Viva consciente, po
rém como se não houvesse 
amanhã! Afinal de contas o 
que é a vida, senão um dia 
após o outro?

Colunista da Semana
Aderir ao Simples: vale a pena?

Bruno Caetano é 
d iretor superintendente 

do Sebrae-SP

A universalização do 
Simples Nacional, regime 
que facilita o recolhimento 
de tributos pelas empresas, 
registrou cerca de 500 mil 
novas adesões este ano.

Isso significa um au
mento de 125% em relação 
a 2014, segundo a Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa.

O órgão esperava nú
mero menor, de 420 mil, e 
atribuiu a expressiva procura 
à chamada universalização 
do sistema.

A mudança permitiu 
a inclusão de 142 atividades 
do setor de serviços, contem
plando médicos, dentistas, 
advogados, arquitetos, entre 
outros. Mas como fazer para 
participar? Vale a pena em 
todos os casos?

Desde 1̂  de janeiro, o 
único critério para aderir ao 
Simples é o faturamento, limi
tado a R$ 3,6 milhões anuais.

As empresas tiveram 
até 30 de janeiro para migrar 
e os 500 mil entrantes infor
mados pela Secretaria foram 
registrados ao fim daquele 
mês. Quem perdeu o prazo 
só terá nova possibilidade em 
janeiro de 2016.

Para negócios em início

de atividade, a opção pelo 
Simples obedece a outro pro
cedimento.

Após fazer a inscrição 
no CNPJ, a empresa deve se 
regularizar nos âmbitos es
tadual e municipal.

Terá 30 dias (contados 
do último deferimento, seja 
estadual ou municipal) para 
se enquadrar no sistema, des
de que tenha tirado CNPJ a 
menos de 180 dias.

O processo é realizado 
pela Internet no portal do 
Simples Nacional (w ww 8. 
recelta.fazenda.gov.br).

Feito isso, o pagamen
to dos tributos ocorre por 
meio do PGDAS-D, aplicativo 
disponível no portal, que 
calcula os impostos mensais 
e permite gerar a guia de 
recolhimento.

O vencimento é sem
pre no dia 20 do mês seguin
te. Outro dever do empreen
dedor é a Defis, declaração 
fornecida à Receita Federal.

Para quem entrou no 
Simples em 2015, a data li
mite é 31 de março de 2016.

Que 0 Simples elimina 
a burocracia não há dúvida. 
Ele reúne em um boleto o 
pagamento de oito impostos.

Mas para as novas ca
tegorias nem sempre a conta 
fica menor. Tudo depende de 
uma análise que cruza fatura-

Michel Ramalho
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Editorial
Muitos ainda desco

nhecem as grandes festas 
que movimentam milhares 
de fls do cenário que en
volve a música eletrônica.

No mês de maio, o 
Tomorrowland, um dos 
maiores festivais do mun
do, vai aterrissar na cidade 
de Itu (SP).

Trata-se de um evento 
que reúne os melhores DJs 
do mundo em sete palcos 
durante três dias de festa.

£  dois DJs da região 
que participam do Projeto 
*‘Eletronic Festival - En
contro de DJ’s Solidário”, 
assistirão pessoalmente ao 
festival acompanhados pela 
equipe do jornal Noticias 
de Lençóis.

G randes a rtis ta s  
como o holandês Afrojack, 
autor de vários hits que não 
saem dos cases dos melho-

res DJs, e o super astro da 
música eletrônica, David 
Guetta, são esperados.

O tema escolhido 
para a primeira edição do 
festival no Brasil é o “The 
Book o f Wisdom”, com 
páginas ganhando formas 
tropicais e anunciando o 
terceiro capítulo de um 
best-seller musical que já 
conquistou europeus e ame
ricanos.

Nesta edição, fala
mos também sobre a pa
lestra ministrada pelo di
retor geral do JNL, Edson 
Agnello, na Escola Estadual 
Steia Machado de Bauru.

Ele foi conv ida
do para compartilhar um 
pouco de sua experiência 
profissional com diversos 
alunos do oitavo ano do 
ensino fundamental.

Entre os temas abor

dados: o amor à profissão 
e a importância de se fazer 
boas escolhas na vida.

No final, os alunos 
participaram de um concur-: 
so cultural. Eles também se' 
divertiram com uma dinâ-, 
mica promovida na sala de ̂  
leitura da escola. i

Confira ainda: Ele-r 
tronic Festival é sucesso 
em Macatuba; Concurso. 
Rainha da Facilpa 2015 
define vencedora no dia 3 
de maio; Casa da Cultura re
cebe o espetáculo de 
Nelson”; AEA i p promo 
palestra sobre impi aneabi- 
lização; Exposição m|§k' 
Semana da Diversidade ■: 
Lençóis Paulista; Capita! 
Inicial faz mega sho' em 
Bauru; Almir Sater releva 
como surgiu sua paixã > pela 
viola caipira e muíio mais. 
Boa leitura!
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Brasil em FOCO Fonte: Agência Brasíi

mento e folha de pagamento.
Vejamos um dentista 

que fatura R$ 180 mil ao ano 
e tem funcionários. Nesse 
caso, será vantajoso optar 
pelo Simples tendo como 
carga tributária uma alíquota 
de 16,93%, enquanto que no 
Lucro Presumido a alíquota 
seria de 20,03%.

Porém, caso a em
presa não tenha funcio
nários será melhor o Lucro 
Presumido com tributação 
de 13,33%.

Antes de decidir, faça 
as contas e veja o que é 
melhor. Escolher o regime 
tributário errado é jogar 
dinheiro fora.

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 micro e 
pequeno porte com as po
líticas de desenvolvimento 
econômico e social.

Constitui-se, portan
to, numa instituição que 
prepara os m icro e pe
quenos empresários para 
obterem  as cond ições 
necessárias para crescer 
e acompanhar o ritmo de 
uma economia competitiva.
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Deputados querem ajudar estados e municípios na Educação

Deputados federais que
rem atuar com estados e
municípios na aprovação 
dos planos estaduais e mu
nicipais de educação. Os

planos locais, previstos no 
Plano Nacional de Educa
ção (PNE), têm até o dia 24 
de junho para estar prontos. 
De acordo com o Ministé

rio da Educação (MEC), 
três estados - Mato G ros^. 
Mato Grosso do Sul e Nftr 
ranhâo - e 72 municípios 
sancionaram os planos.

I

Programa apoia filmes brasileiros em eventos internacionais

Q uatro longas-m etra- 
gens, um média-metra- 
gem e seis curtas, da 
recente produção do ci
nema brasileiro, além de 
dois projetos audiovisu

ais, terão presença em 
eventos internacionais, 
com a ajuda de um pro
grama da Agência Nacio
nal do Cinema (Ancine), 
que visa à promoção do

cinema brasileiro no mer
cado externo e beneficia 
filmes selecionados para 
90 festivais, além de 31 
laboratórios e workshops, 
todos in te rn ac io n a is .

Equidade de gênero no mercado vai demorar 80 anos, indica estudo

Apesar do aumento de 
mulheres no mercado de 
trabalho nas últimas dé
cadas, a equidade com os 
homens pode levar até 80 
anos, segundo o Relató

rio Global de Equidade de 
Gênero, do Fórum Econô
mico Mundial. Para ten
tar diminuir esse tempo, 
equivalente a uma geração, 
pesquisa feita com líderes

de 400 empresas ao redor 
do mundo indicou que três 
medidas prioritárias podem 
ser tomadas. Todas relacio
nadas ao engajamento da 
corporação na estratégia.

Lava Jato: ministro do STF, Teori Zavascki, suspendé depoimentos

O ministro Teori Zavas
cki, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determi
nou anteontem a suspen
são de depoimentos em

sete inquéritos de políti
cos investigados na Ope
ração Lava Jato. O mi
nistro atendeu ao pedido 
da Procuradoria-G eral

da República (PGR). As 
oitivas ocorreríam esta 
semana pela Polícia Fe
deral (PF) e devem ser 
re tom adas em breve.

A Prefeitura vai manter o serviço de coleta de lixo c as creches funcionando 
na segunda-feira, 20. No dia 21, três equipes vão realizar o serviço. A Diretoria de 
Agricultura e Meio Ambiente lembra que o lixo no dia 21 deve ser depositado às 7h.

Na segunda-feira, 20, os setores internos e externos da Prefeitura vào suspen
der o expediente e retomam o atendimento na quarta. Nos dias 20 e 21, o Serviço 
Autônomo de Agua e Esgotos vai manter equipes de plantão.

O Notícias de Lençóis aproveita para informar que no dia 24, sexta-feira, não 
haverá edição do jornal. A próxima edição será veiculada no dia 30 dc abril cm 
comemoração ao Dia do Trabalho.

i
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Tomorrowland traz 
grandes DJs ao Brasil
Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, evento 
contará com a participação de artistas nacionais e internacionais t  A ^
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Da redação

Os números impres
sionam, mas sonhar grande é 
apenas o primeiro passo para 
a realização do Tomorro
wland, um dos maiores fes
tivais do mundo que chega 
pela primeira vez ao Brasil.

De Lençóis Paulista 
para a Tomorrowland Brasil, 
Erico Agnello e Cris Sales- 
DJs residentes do Projeto 
“Eletronic Festival - Encon- 

•:tro de DJs Solidário” - se 
preparam para presenciar 
as performances dos mais 
famosos artistas da música 
eletrônica, como os irmãos 
Dimitri Vegas & Like Mike

e o super astro David Guetta.
As ap resen tações 

acontecem em sete palcos 
durante os três dias do even
to, de 1 a 3 de maio no Par
que Maeda, em Itu.

Sucesso absoluto, na 
primeira fase de vendas, os 
ingressos esgotaram-se em 
menos de 3 horas.

Nunca se falou e se 
vibrou tanto com o clima 
dos festivais. E não é à toa 
que o Brasil entrou para o 
roteiro dos super encontros 
de música e arte multidisci- 
plinar que vêm mudando a 
cena cultural dos principais 
países da Europa e dos Es
tados Unidos.

Como acontece por lá,

aqui o que promete arreba
tar o público é a qualidade 
e diversidade do line up, 
com atrações que vão do hip 
hop a deep house, trance e 
drum’n'bass.

A curadoria do Tomor
rowland Brasil é fruto de 
um trabalho coletivo, feito 
por pessoas apaixonadas por 
música eletrônica, que estão 
construindo a história das 
suas diferentes vertentes em 
diversas partes do mundo.

Fora o palco principal, 
cada um dos outros seis pal
cos terá um “selo anfitrião” 
por dia, e estas parcerias se 
refletem em sua programa
ção.

Entre os principais 
destaques da edição de 
estreia do Tomorrowland 
Brasil estão os gigantes da 
EDM, como o holandês 
Afrojack, autor de vários hits 
que não saem dos cases dos 
melhores DJs.

Ainda no palco prin
cipal, Laidback Luke, Har- 
dwell, Nicky Romero. Armin 
van Buuren, Ferry Corsten e 
o americano Steve Aoki são 
outros que prometem apre
sentações de tirar o fôlego.

A nova geração chega 
representada pelo belga Yves 
V, o norte-americano Deorro 
e pelo brasileiro Alok.

E não tem como falar 
em Tomorrowland sem men
cionar os irmãos Dimitri Ve-

X
gas & Like Mike, que rodam 
o mundo como verdadeiros 
embaixadores do festival.

Mas definitivamente 
o mais aguardado é o super 
astro David Guetta. O f i^ -  
cês esteve recentemente no 
Brasil e lotou todas as apre
sentações por onde passou.

Acelerando um pou
co mais os bpms, estão os 
israelenses Skazi e Astrix, 
velhos conhecidos da cena 
psytrance.

O house e o minimal 
deep house também estão 
bem representados com no
mes como, Steve Angello, 
Sasha, Art Department, 
Solomum, Jamie Jones, 
Kolombo, Gui Boratto e as 
gêmeas australianas do Ner
vo, que chegam para dosar 
o ritmo com seu estilo con- 
tagiante e charme de sobra.

Os fãs de hardstyle, 
estilo de origem holandesa 
que arrebata cada vez mais 
fãs em todo o mundo, tam

Tomorrowland aterrissa no 
Brasil nos dias 1,2 e 3 de maio

bém vão ser presenteados 
com uma programação assi
nada pela Q Dance, incluin
do artistas inéditos no país 
como Coone e Atmosfearz.

Seguindo as batidas 
vindas das pick ups, sinte- 
tizadores e mesas de efeito, 
surge MC Stretch, caracte
rístico por criar rimas preci
sas em cima dos temas mais 
inesperados.

Sua presença de palco 
e o poder de interação com 
o público são a marca das 
suas apresentações.

Se o Brasil possui um 
astro indiscutível no cenário 
mundial, este é sem dúvida 
o DJ Marky.

Lendário DJ cuja his
tória começou nos primór- 
dios dos clubs underground 
de São Paulo, Marky ganhou 
o mundo com o dmm'n'bass, 
gênero em que sempre acre
ditou e aposta até hoje.

O público vai ao de
lírio quando Marky executa

scratches com um dos toca 
discos virados de ponta ca
beça.

Por fim, aumentando 
os graves e fazendo tremer 
as estruturas, chega a dupla 
paulista Tropkillaz, formada 
pelos DJs Zegon e Laudz 
que, este ano, vêm acom
panhados por MC Cachorro 
Magro, Don Cesão e Karol 
Conká para fazer o público 
dançar com sua mistura de 
Trap, Bass Music, electro e 
hip hop.

O tema da edição 2015 
do festival é o “The Book 
of Wisdom”, com páginas 
ganhando formas tropicais e 
anunciando o terceiro capítu
lo de um best-seller musical 
que já conquistou europeus 
e americanos e que agora 
vai colocar o país de vez na 
rota dos grandes festivais 
internacionais. Para mais in
formações e biografias dos 
DJs, acesse: www.tomorro- 
wlandbrasil.com.

Festival de música eletrônica do interior é sucesso em Macatuba
Elder Ibanhez

Enquanto o Brasil se 
prepara para receber pela 
primeira vez um dos maiores 
eventos de música eletrônica 
do mundo, o Tomorrowland 
Brasil, DJs da região pro- 
1. ;Vem um encontro que 
une musicalidade e solida
riedade.

No último domingo, 
12, a cidade de Macatuba 
recebeu o Projeto “Eletronic 
Festival - Encontro de DJs

Solidário”, no Centro Edu
cativo “Mario Rosa”.

Foram cinco horas de 
puro lazer onde os macatu- 
benses puderam conferir o 
melhor da música eletrônica 
com sets produzidos espe
cialmente para o encontro.

Os DJs Erico Agnello, 
Cris Sales, Edinho Pellegri- 
no e Lu Gonçalves levaram 
o público ao delírio com um 
som contagiante.

Crianças e adultos pin
taram o rosto, participaram 
da festa e ainda colaboraram
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DJs Lu Gonçalves, Cris Sales, Erico
Agnello e Edinho Pellegrino
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com doações para o Lar dos 
Velhinhos da cidade.

Uma apresentação do 
grupo de dança “Red Street”, 
do Centro Cultural de Maca
tuba, abrilhantou ainda mais 
a iniciativa.

Imaginar que um pro
jeto que envolve a música 
eletrônica pode criar um 
ambiente familiar foge das 
expectativas.

Mas foi exatamente 
esse o resultado do primeiro 
festival de música eletrônica 
realizado em Macatuba.

E não para por aí. O 
projeto tem o objetivo de 
viajar por toda a região le
vando mais uma opção de 
lazer nas tardes de domingo.

Apesar de todas as 
controvérsias que envolvem 
a cultura da música eletrôni
ca, o principal objetivo dos 
organizadores do evento é 
desmistificar o lado negati
vo desta vertente musical e 
mostrar para as famílias que 
a iniciativa é uma chance de 
apreciar a musicalidade e 
cultura praticando também 
a solidariedade.

Durante a festa foram 
arrecadados alimentos, rou
pas e doações em dinheiro 
que serão entregues à insti
tuição credenciada.

Um dos DJs que se 
apresentou no local, Cris 
Sales, fez questão de dei
xar sua mensagem; “Gostei 
muito de fazer parte de mais

uma edição do Eletronic 
Festival. A oportunidade de 
poder rever antigos e novos 
amigos da cena eletrônica, 
conversar, trocar e compar
tilhar conhecimento não tem 
preço. Acho muito bacana a 
ideia de mostrar a cultura da 
música eletrônica para todas 
as pessoas que não conhe

cem, pois infelizmente ainda 
existe muito pré-conceito 
na cena”.

O Eletronic Festival 
é uma realização do lapas 
(Instituto de Apoio a Parce
rias e Ação Social) e conta 
com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Macatuba e do 
jornal Notícias de Lençóis.
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Praticidade, conforto e bem-estar.
O Saint James Palace Hotel 
proporciona a você um momento 
único e inesquecível. Aqui, nosso hóspede 
tem variadas opções de lazer e descanso, além 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 imperdíveis. Saint 
James Palace Hotel, viva essa experiência!

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

http://www.tomorro-wlandbrasil.com
http://www.tomorro-wlandbrasil.com
http://www.sjpalacehotel.com
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a sexta-feira passada, o editor-chefe do Notícias de Lençóis, 

Edson Agnello, visitou a escola Stela Machado

E ld e r tbanhez

A base de um país ci
vilizado e ordeiro sempre 
foi a educação. Que todos 
acreditam que as crianças de 
hoje são o futuro da nação 
é fato. Mas os jovens estão 
recebendo as instruções cor
retas nas escolas?

Uma iniciativa orga
nizada pela Escola Estadual 
Stela Machado de Bauru na 
sexta-feira passada, 10, fez 
a diferença neste sentido.

Diversos alunos rece
beram a responsabilidade de 
estudar e pesquisar assun
tos relacionados às matérias 
publicadas nas edições do 
Notícias de Lençóis.

Através do estudo pro
posto pelos professores, eles 
se identificaram com o tra
balho realizado pelo jornal 
e buscaram conhecer mais 
sobre a equipe de redação 
do JNL.

O resultado foi um 
convite feito pela professora 
de Português, Rosilaine Ca- 
semiro, para que o diretor do 
jomal, Edson Agnello, tivesse 
a oportunidade de ministrar 
uma palestra para aproxima
damente 40 alunos do oitavo 
ano do ensino fundamental.

Edson Agnello fo i recepcionado 
por diversos alunos e profess

í\\\\\\\
Durante duas horas, 

o empresário falou com os 
jovens sobre as escolhas que 
são feitas na vida e relatou 
um pouco de sua experiência 
como diretor de um jornal.

Foram m om entos 
onde os alunos puderam 
aprender sobre a importân
cia do amor à profissão e da

busca pelo sucesso pessoal 
e profissional.

Eles ficaram atentos 
aos conselhos deixados 
durante a palestra e foram 
convidados a participar de 
um concurso cultural de in
centivo à escrita.

Os textos dos alunos 
que se inscreveram no con

curso foram analisados e os 
três melhores serão publica
dos nas próximas edições 
do JNL.

O encontro foi fina
lizado com uma dinâmica 
bem descontraída e con
tou com a empolgação e 
participação de alunos e 
professores.

Concurso Rainha da Facilpa 2015 
segue para fase final
E ld e r Ibanhez

Há quatro anos, o con
curso Rainha da Facilpa tem 
mobilizado Lençóis Paulista 
para a escolha da mais bela 
jovem representante da tra
dicional festa da cidade.

E a expectativa cresce 
a cada ano. Ao todo, 61 me
ninas se candidataram para 
o Rainha da Facilpa 2015.

Na pré-inscrição, o 
concurso teve a participa
ção de quase 100 jovens. 
No primeiro dia de votação 
foram registrados mais de 
18.000 votos, ou seja, um 
recorde em relação aos anos 
anteriores.

O sócio proprietário 
da Revista O Comércio e 
organizador do evento, 
Anderson Prado, expres
sou sua satisfação com os 
números alcançados neste 
ano. “No primeiro dia de 
votação quebramos todos 
os recordes. Tivemos votos 
do mundo inteiro e isso me 
deixa muito feliz. E um dos 
maiores eventos digitais de

votação on-line realizado 
no Estado de São Paulo e o 
maior de Lençóis. Saber que 
lençoenses que residem em 
outros países também estão 
participando das votações 
é uma satisfação enorme. 
Contabilizamos votos até 
no Egito’\

A votação on-line pelo 
site do Rainha da Facilpa 
2015 será encerrada no dia 
23 de abril às 23h59.

Lembrando que cada 
endereço IP pode registrar 
por dia no máximo até 20 
votos.

No dia 24 de abril será 
divulgado, a partir das 9h, 
as 14 finalistas do concurso 
através da fanpage www. 
facebook.com/rainhada- 
facilpa.

As 14 finalistas irão 
receber de presente ingres
sos para todos os dias da 38* 
Facilpa.

Já no dia 3 de maio, 
um desfile no Espaço Cultu
ral Cidade do Livro elegerá a 
Rainha, Princesa e Madrinha 
do Rainha da Facilpa 2015.

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

A P re fe itu ra  to rn a  p ú b lica  a lic ita ç ã o  que 
teve por ob jeto  a aqu isição  de scanner fo to 
gráfico para a B iblioteca M unicipal “O rigenes 
L essa", conform e especificações e quan tida
des constan tes no edital. A sessão de pregão 
aconteceu no dia 13 de abril de 2015 às lOh.

Também foi aberta licitação para aquisição de 
storage e disco rígido para a Biblioteca Municipal 
“O rigenes L essa” , conform e especificações e 
quantidades constantes no edital. A sessão de lan
ces foi às 9h do dia 13 de abril no local destinado 
às reuniões do Setor de Licitações da Prefeitura.

Já a Câmara M unicipal de Lençóis Paulista in
forma que foi aberta licitação para a contratação 
de empresa especializada para fabricação de cor
rimão em aço inox para o plenário, conforme as 
especificações constantes no edital. A sessão de 
pregão está m arcada para dia 5 de maio às 9h.

No caso da licitação para aquisição, em caráter 
emergencial, de medicamentos e materiais médicos 
não previstos na lista de padronização da Diretoria 
Municipal de Saúde, sagrou-se campeã a empresa 
MARIA HELENA DIAS RENÓFIO - ME, que 
ofertou o desconto de 21 % (vinte e um por cento).

E a v e n c e d o ra  da l ic i ta ç ã o  p a ra  a q u is i 
ção de concreto usinado, pelo período de 12 
(doze) m eses, de acordo  com  as n ecess id a 
des da m unicipalidade, foi a em presa S M X 
SE R V IÇ O S DE C O N C R E T A G E M  L L D - ^  
que ofertou  o valor global de R$ 47.100.00.

A s in fo rm açõ es ac im a  fo ram  o b tid as dos a to s o fic ia is  do 
D iá rio  O fic ia l do E stad o , P o rta is  T ra n sp a rê n c ia  da 

P re fe itu ra , C âm ara , SA A E , IP R EM  e CM FP.
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Daiana, KaroU Larissa e Natália foram as quatro
ganhadoras do concurso desde 2011

principal objetivo do con
curso é abrir espaço para que 
todas as jovens participem. 
“Primeiro, levamos em con
sideração a popularidade das 
meninas. Entendemos que 
a rainha, princesa e madri
nha precisam ser populares.

Depois, com um júri espe
cializado, escolhemos as 
mais bonitas entre as mais 
populares”.

A novidade este ano 
ficou por conta dos vídeos 
feitos com todas as partici
pantes, onde cada uma teve

a oportunidade de mostrar 
um pouco de sua persona
lidade ao pedir votos para o 
público. “Todo ano busca
mos melhorar a dÍNiilgação. 
No ano passado tivemos a 
opção de votar pela foto. 
Já nesse ano foi possível

ver como a candidata se 
comporta com os vídeos”, 
revela Prado.

As três campeãs ga
nharão prêmios em dinheiro 
e terão acesso ao camarote 
e camarim de todos os dias 
da festa.

AEALP prornOV6 pdl6Str3 com Fl3VÍ3 B3ldíní Feriado de aniversário da
Da redação

Na semana passada, 
a AEALP (Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos da Região de 
Lençóis Paulista) promoveu 
uma palestra sobre imper
meabilizações.

O encontro aconteceu 
no salão de convenções do 
Viilas Plaza Hotel, na quin
ta-feira passada, 9. A pales
trante foi a arquiteta Flávia 
Baldini, do grupo Sika.

“Demonstramos que 
a impermeabilização não é 
simplesmente um produto 
e que não existe nada mi
lagroso. Existem sim, nor
mas técnicas que definem 
como devemos trabalhar. É 
importante que os profissio
nais tenham em mente aue a

falta de impermeabilização 
ou falta de manutenção na 
impermeabilização pode co
locar a vida das pessoas em 
risco”, explica Flávia.

“E a impermeabiliza
ção existe desde que o mun
do é mundo, na Bíblia, ela 
é citada na Arca de Noé”, 
ressalta.

Segundo a presiden
te da Associação, Cleonice 
Paccola Canova, a palestra 
é feita para a atualização do 
profissional da área. “Espero 
que todos tenham aproveita
do bastante. A impermeabili
zação é um dos fatores mais 
importantes da construção 
civil. E por mais experiente 
que 0 profissional seja, por 
mais conhecimento que ele 
tenha, em algum momento 
ele vai se deparar com uma 
situação de dúvida em im

permeabilização”, afirmou.
Ela destaca a impor

tância da atualização de co
nhecimentos do profissional. 
“E dever da associação man

ter palestras técnicas deste 
tipo. Em 2015 pretendemos 
fazer, pelo menos a cada 60 
dias, uma palestra técnica 
nestes moldes”, finaliza.

cidade é antecipado

^ Da red ação

A Prefeitura Munici
pal, por meio da Diretoria 
Administrativa, comunica 
que o feriado municipal em 
comemoração ao aniversá
rio de emancipação político- 
administrativa de Lençóis 
Paulista, será antecipado para 
a segunda-feira, 27 de abril. 
A decisão foi determinada 
pelo Decreto Executivo 372, 
de 5 de novembro de 2014.

Desta maneira, na 
terça-feira, 28 de abril, ha
verá expediente normal nos 
setores internos e externos 
da Prefeitura.

De acordo com a

diretora administrativa, 
Sílvia Gasparotto Ventu- 
rini, esta decisão se deu 
por conta da semana contar 
com mais um feriado na 
sexta-feira, dia 1 de maio. 
“Entendemos ser pertinen
te antecipar o feriado de 
aniversário da cidade para 
assim ter mais produtivida
de nos serviços prestados 
peta municipalidade”, diz.

No dia 27, a partir 
das 8 horas, está marcado o 
desfile cívico em comemo
ração ao aniversário de 157 
anos de Lençóis Paulista, 
um Show de cores e civis
mo com o tema “Caminhos 
da Nossa Cidade: Bairros, 
Ruas. Avenidas e Vielas”.
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Alm ir Sater faz show na cidade
durante 38O F acílp a
Violeiro e dono de um talento incomparável, cantor se apresenta em um show 
que promete emocionar o público lençoense

E ld e r ib anh ez

Difícil nào se lembrar 
da atuação brilhante do can
tor Almir Sater na novela “O 
Rei do Gado”, da TV Globo.

Mas atuar é somente 
um dos talentos que envol
vem a carreira do artista. 
Ele se destaca no mercado 
fonográfico por seus arranjos 
de viola caipira e inúmeros 
fãs espalhados pelo Brasil.

Almir nasceu no Mato 
Grosso do Sul e lembra que 
sempre gostou de tocar violão.

Apesar de ter iniciado 
a faculdade de Direito no 
Rio de Janeiro, sua vocação

musical falou mais alto.
No final dos anos 70, 

o cantor se mudou para São 
Paulo e integrou o show “Vo
zes & Violas”.

Seu primeiro disco 
intitulado “Almir Sater” 
foi lançado pela Continen
tal em 1981.

Almir Sater possui 
mais de 30 anos de carreira 
e virou um ícone da música 
sertaneja de raiz.

Entre suas maiores ins
pirações, está o cantor Tião 
Carreiro, da dupla sertaneja 
Tião Carreiro e Pardinho.

Na década de 90, o 
violeiro recebeu dois prê
mios Sharp pelas músicas

“Moura” e “Tocando em 
Frente”.

A discografia de Al
mir Sater conta com álbuns 
clássicos como “Estradeiro”, 
“Doma”, “Rasta Bonito”, 
entre outros.

Em maio, o artista 
se apresenta em Lençóis 
Paulista no dia 10 de maio, 
durante a 38“ Facilpa (Fei
ra Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista).

Uma grande oportuni
dade para quem quer ouvir 
de perto canções como “Um 
Violeiro Toca”, e se emocio
nar com a poesia simples e 
sincera expressa pelo artista.

p  Além de cantor, Almir Sater já  atuou 
f  É em diversas novelas na TV

Banda Capital Inicial é atração hoje no Sagae Eventos em Bauru
E ld e r Ib an h ez

Os amantes do rock 
têm compromisso com 
hora e local definido. A 
banda Capital Inicial se 
apresenta hoje, com aber
tura dos portões a partir 
das 23h, no Sagae Eventos. 

Realizado na Rua Quatro, 
W-25. Jardim Santos Dum- 
mont (próximo ao trevo da 
Unesp) em Bauru.

Uma produção da 
PR2 Entretenimento que 
promete deixar o público 
extasiado com o melhor 
do rock nacional.

Formada em 1982 
pelos irmãos Flávio Le
mos (baixo) e Fê ^ateria), 
e Loro Jones (guitarra), a 
banda Capital Inicial já tri

lha um caminho de sucesso 
há muitos anos.

Dinho Ouro-Preto, 
atual vocalista, entrou para 
a banda em 1983. Somente 
no final de 1984 eles assi
naram o primeiro contrato 
fonográfico.

O trabalho que iniciou 
a carreira dos meninos inti
tulado “Capitai Inicial” foi 
lançado em 1986 e teve uma 
excelente aceitação tanto do 
público quanto dos críticos 
do mundo da música.

E de lá para cá grandes 
sucessos marcaram a his
tória da banda. Quem não 
se lembra dos famosos hits 
como “independência”, “A 
Portas Fechadas”, “Fogo” e 
“À Sua Maneira”.

Apesar de a banda 
ter surgido nos anos 80,

os músicos têm a preocu
pação de se atualizarem 
constantemente.

Outro fato interessante 
é a quantidade de fãs, mesmo 
com vários anos de forma

ção da banda, que os artistas 
arrastam para os shows, re
sultado de anos de trabalho 
e dedicação.

No ano passado, a 
banda Capital Inicial lançou 
o EP “Viva A Revolução”. A 
canção “Coração Vazio” é o 
mais novo sucesso do grupo 
em todas as rádios do país.

E não para por aí. Eles 
anunciaram recentemente a 
realização de um show para 
a gravação do segundo DVD 
acústico da banda, marcado 
para o dia 6 de junho.

O local escolhido para 
a gravação é, nada mais, nada 
menos, do que uma casa^dç 
shows em Nova York chama
da Terminal 5, onde bandas 
como Guns N ’ Roses, Bad 
Religion, Interpol e The 
Offspring já se apresentaram.

O prim eiro DVD 
acústico do Capital Inicial 
foi o “Capital Inicial Acústi
co MTV” lançado em 2000.

Uma grande oportu
nidade para curtir os maio
res sucessos da banda que 
já está enraizada no coração 
dos brasileiros.

Ser\iço

Show Capital Inicial 
Onde: Sagae Eventos, Rua 
(Juatro, 4-25, Jardim Santos 
Dummont, Bauru 
Quando: Hoje, dia 17 de 
abril

 ̂ IJorário: Abertura dospOT- 
 ̂ tòe«às23h - -  
Ponto dé venda: Notícias 
de Lençóis
Informações: (14) 99752- 
9094

Espetáculo “Vozes de Nelson 
%lta à Casa da Cultura

9 9

E ld e r Ib an h ez

O ano começou muito 
bem para os alunos do Gru
po de Teatro “Faz & Conta 
de Lençóis Paulista.

Eles apresentam hoje. 
dia 17 de abril, a peça Vozes 
de Nelson, na Casa da Cultu
ra “Maria Bove Coneglian”, 
a partir das 20h30.

No ano passado, a 
estreia do espetáculo sur
preendeu o público com a 
qualidade dos atores e da pro
dução. “Para chegarmos ao 
resultado final, o período de 
estudo, pesquisa e preparação 
durou aproximadamente dois 
anos”, explica o coordenador 
de eventos da Diretoria de 
Cultura, Junior Placca.

Desta vez, a apre
sentação vai contar com a 
participação de dez atores 
que irão evidenciar grandes 
obras do jornalista e escritor 
brasileiro, Nelson Rodrigues. 
Alguns atores estão se re

vezando no papel. Então, 
o elenco está com algumas 
estreias”, acrescenta Placca.

Durante o processo 
de estudo para montagem 
do espetáculo, os atores se 
envolveram em um proces
so de trabalho participativo. 
“Realizamos vários estudos 
dos contos escritos por Nel
son Rodrigues. A partir dai, 
foram propostas instalações 
cênicas que traziam e evi
denciavam elementos im
portantes na obra de Nelson. 
Após este aprofundamento 
temático, os próprios atores 
selecionaram os contos e, 
com o auxílio da professora 
Leda Fernandes, realizamos

as adaptações”, explica o 
coordenador.

Ele também ressalta 
a importância do trabalho 
em equipe entre todos os 
envolvidos. “O elenco foi 
dividido em grupos. Cada 
grupo ficou encarregado de 
adaptar um conto que outro 
grupo deveria interpretar. 
Como resultado, quatro 
contos foram definidos. Eu 
e a professora Leda preen
chemos as lacunas entre 
um conto e outro com ou
tros elementos da obra de 
Nelson Rodrigues, criando 
situações para ‘amarrar’ a 
história. Em paralelo a esse 
processo, contando com 
a colaboração dos atores, 
desenvolvi uma cenografia 
funcional que atendesse aos 
objetivos de ambientaçào do 
espetáculo. Também criei a 
luz do espetáculo, que tem 
por objetivo evidenciar e es
conder elementos de acor
do com a proposta de cada 
conto. O trabalho coletivo 
envolveu ainda a escolha da
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Peça é baseada nos contos 
de Nelson Rodrigues

sonoplastia”, diz.
Ainda segundo o co

ordenador, a expectativa 
para a apresentação é bas
tante animadora. “Queremos 
realizar um trabalho de qua
lidade. Trazer ao público o 
rico universo Rodriguiano 
e provocar a reflexão sobre 
temas tão atuais e próximos. 
Enfim, buscamos cumprir o 
real papel social do teatro, 
que é o de utilizar a arte para 
estimular as transformações 
positivas”.

“Venham assistir um 
espetáculo, vivo, intenso e 
autêntico. Tenho certeza que 
todos irão gostar. Será imper- 
dível”, convida Placca.

Serviço

Vozes de Nelson 
Onde: Casa da Cultura 
Quando: Hoje, dia 17 de 
abril
Horário; 20h30 
Ingressos; R$ 10,00 
Informações: (14) 3263- 
6525

Exposição aborda diversidade sexua
E ld e r Ib an h ez

Até o fim de abril, a 
Casa da Cultura de Lençóis 
Paulista recebe a exposição 
“Katita Sem Palavras - A 
Linguagem Universal da 
Imagem”.

A mostra faz parte da 
segunda edição da Sema
na da Diversidade, e tem 
como principal objetivo 
desmistificar assuntos re
lacionados à diversidade 
sexual.

O JNL entrevistou a 
roteirista de histórias em 
quadrinhos, Anita Costa 
Prado, que explicou como 
surgiu a iniciativa. “Criei 
a personagem Katita para 
abordar a diversidade se
xual. O assunto, repleto 
de polêmicas, é atenuado 
através de um humor res
peitoso e com o traço do 
desenhista Ronaldo Men
des, cujo talento é indiscu
tível. Na exposição, foram 
selecionados trabalhos sem 
diálogos ou legendas para 
que as pessoas entendam 
as mensagens apenas ob
servando as imagens".

Ela acrescenta que 
a mostra foi montada no 
município a convite do 
agente cultural da Dire
toria de Cultura, Rafael 
Bazzo Júnior. “O Rafael 
tomou conhecimento da 
exposição na Biblioteca 
de São Paulo e entrou em 
contato para que a mostra 
também fosse montada em 
Lençóis Paulista. Gostei da 
iniciativa e 19 painéis fo
ram levados para a cidade”.

Os trabalhos, ex

postos na Casa da Cultura, 
comemoram 19 anos da per
sonagem Katita. “A impor
tância da mostra também se 
evidencia no fato da perso
nagem caminhar para duas 
décadas e várias conquistas, 
mesmo sem o alicerce de 
uma grande editora ou distri
buidora. Comecei a utilizar 
quadrinhos para abordar o 
tema da diversidade sexual, 
por ser um segmento interes
sante e carente de persona
gens que mostrem o cotidiano 
de pessoas comuns, onde o 
único diferencial é pertence
rem a comunidade LGBTT’, 
ressalta a roteirista.

Anita explica que as 
tiras contam o cotidiano 
de uma lésbica com humor 
e irreverência. “Boa parte 
das tiras contidas nas qua
tro publicações da Katita 
tem bases em fatos reais. 
Nos diálogos e situações, 
obviamente tudo é adaptado 
para quadrinhos, com o bom 
humor característico da per
sonagem. Na exposição, no 
entanto, o enfoque é mais na 
imagem das charges, cartuns 
e ilustrações”.

Katita é publicada

pela editora “Marca de 
Fantasia”, que nào possui 
fins lucrativos.

Para quem quiser 
conhecer melhor a per
sonagem, basta acessar 
as publicações no site da 
editora: www.marcade- 
fantasia.com.

“Gostaria de convi
dar todos os lençoenses 
e moradores da cidade e 
região, para visitarem a 
Exposição ‘Katita Sem 
Palavras - A Linguagem 
Universal da Imagem'. O 
mundo é repleto de con
ceitos equivocados e pre
conceitos danosos. A Ka
tita, através da arte, tenta 
mostrar que todos somos 
iguais e merecedores de 
respeito, independente da 
orientação sexual”, finaliza 
a roteirista.

Serviço

Exposição K atita  Sem 
Palavras - A Linguagem 
Universal da Imagem 
Quando: De 06/04 a 30/04 
Onde: Casa da Cultura 
Informações; (14) 3263- 
6525

Anita Prado, responsável pela mostra, é 
roteirista de histórias em quadrinhos

http://www.marcade-fantasia.com
http://www.marcade-fantasia.com


O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO 
ADVOGADO EXTERNO 
(experiência área de 
vendas)
ASSISTENTE COM ERQAL 
(Possuir experiência na 
áreaeC N H A /B ) 
ATENDENTE ODONTOLO- 
GICO (Disponibilidade de 
horário - Sem experiência) 
AUXIUAR DECHURRAS- 
QUEIRO (vaga m asculina, 
d  experiência em  cozinha) 
AUXIUAR DE DEPARTA
MENTO DE PESSOAL (c/ 
experiência na área e 
cursando Ensino Superior) 
AUXIUAR FINANCEIRO 
COLETOR DE AMOSTRAS 
DE SOLO (s/experiência, 
disponibilidade para 
viajar)
CONTROLADOR DE MA
NUTENÇÃO (vaga masculi
na e fem inina, c/ experiên
cia e algum curso na área 
de manutenção mecânica, 
hidráulica ou elétrica) 
CONSULTOR DE VENDAS 
DE VEÍCULOS (Experiência 
na área de vendas) 
ENCARREGADO DE FRIOS 
(vaga m asculina, c/experi
ência na área)
FAXINEIRA (Vaga exclusiva 
para PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
INSPETOR DE PRODUÇÃO 
(Exclusiva para PORTA
DORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS e ensino médio 
completo ou Técnico em 
M ecânica Industrial /  Ele
trotécnico ou Químico) 
JARDINEIRO
LAMINADOR EM FIBRA DE 
VIDRO
UNHA DE PRODUÇÃO (Ex
clusiva PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
MECÂNICO DE MÁQUI

NAS AGRÍCOLAS 
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL (Experiência 
na área e CNH C/D OU E) 
PERSONALTREANNING 
(form ação em Ed. Física 
completa- s/ experiência) 
RECUPERADOR DE CRÉ
DITO (M aiores de 18 anos 
Turno da tarde, disponibi
lidade para trabalhar em 
Bauru - SP) 
REPRESENTANTE CO
MERCIAL (Possuir veículo 
próprio e disponibilidade 
para viajar).
SERVIÇOS GERAIS (Exclusi
va para PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS) 
SERVIÇOS GERAIS (V á p  
tem porária para a Facilpa - 
Sem experiência) 
SERVIÇOS GERAIS (Sem 
experiência)
TAPECEIRO 
TÉCNICO EM  ENFER- 
MAGM DO TRABALHO (c/ 
COREN ativo, s/experiên
cia).
VENDEDOR(A) DE MATE
RIAL PARA CONSTRUÇÃO 
VENDEDOR(A) EM DO- 
MICIUO (s/ experiência 
venda de Icegurt) 
VENDEDOR(A) EXTERNO 
(Vendas de bebidas em 
geral entre as cidades 
de Lençóis, M acatuba e 
Pederneiras, CNH A/B) 
VENDEDOR(A) EXTERNO 
(Necessário moto própria) 
VENDEDORA VIA W EB 
(Vendas de roupas e arti
gos fem ininos pela web, 
conhecimento avança
do em internet e redes 
sociais)
VIGILANTE (Vaga tem porá
ria para a Facilpa, neces
sário curso atualizado de 
form ação de vigilante)

Vo0os válidos de acordo com o praio determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT, basta compaierer portando 
RG, CPF. Carteira de Trabalho. Comprovante de endereço e Numero do PIS 

(para quem possuir) Informações: (Í4 ) 3263-2300 Ram.il 2 ou no PAT
Rua Cel-Joaquim Gabr:i.'l, U  Centro

ESPAÇO J H K 2 / /

Lembra Nossa Viagem
Wesley Martins

Tá tão difícil, conviver sem teu amor 
Tá impossível, controlar essa dor 

Eu paro e penso: "Onde foi que eu errei?"
O que será que aconteceu?

O nosso amor morreu?

Tava decidido a te procurar 
Mas na hora ''H"

Eu me calei, eu travei...

Tava decidido a te reconquistar 
Sol, praia, lua, noite de luar 

Eu e você... Em jurerê

Volta, volta pra minha vida 
E diz que me ama

Olho pro sol, o toque do mar 
lembra nossa viagem pra Florípa

Volta pra 2013, naquele momento que te co
nheci

O sentimento a flor da pele 
Eu e você estava ali

Voltaaa, volta pra minha vida 
E diz que me ama

Uno mille way 2(X>6 

branco entr. R$ 

3.000.00 + 48X RS 
499.M - FS veículos 

fo n H U ) 3264-3033

Vagas para deficientes

CARROS/MOTOS

Ceha 2p 2004 g piata ar/ 

trava/alarme • PS veícu

los-fone (14) 3264-3033

Courier i.3 1998Gpra- 

ta básico • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

S-IO colina prata 2008 

flex completa (14) 

3264-3644 shop can 

veículos

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa 

FS veículos • fone (14) 

3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 

completo - 2011 • ga

solina • branco - (14) 

3264-3033

Crv 2.0 Lx aut. 

completo - 2011 
solina - branco ' 

3264-3033

4X2 Ccuiff mod 2001 - L6L Finandaroento de moto

• ga- 
(M)

fXOt*r de 3Qm
mp3 - %oido ou troco per 

mot) henk Rnes (1̂  

3264-43^/(14)99791-3286

Gol 1.0 G5 2013 pra

ta entrada 48x R$ 

590,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Vendo 02 bicicletas 

caloi usada. Uma preta 

aro 20 a outra amare

la aro 14 Fones: (14) 

3264-4345

CG ütan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2500 

Fone; (14) 99797-5221

Fox 1.6 4P plus 2005 

flex prata completo 

FS veículos - Telefone: 

(14) 3264-3033

Montana ecoflex 2010 oor 

preta, tnva elétrica, vidros 

détrkos, díreçáa 63 mil 
km Todaáx R$ 2 4 ^  

Fc«e(14)99164350

Courier mod 2001 

1.6L protetor de ca- 

samba, lona maritima, 

som mp3 • vendo ou 

troco por moto Honda 

Fones: (14) 3264-4345 

ou (14) 9979-13265

Courier 1.4 1998 G cor 

prata com direçio/vi- 

dro/trava - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Honda Olan coro entra

da com a menor parcela 

do mercada 'Grátis 02 

capacetes* Pagan motos 

Fone: (14) 3264-4345 

(14)99712-1515

Capacete EBP ou Li

berty aberto ou fecha

do apenas RS 60,00 só 

na Pagan Motos Con

tato através do telefo

ne: (14) 3264-4345

Mini moto trackbikes 

nos modelos croas ou 

motogp é na pagan mo

tos fone: (14) 3264-4345

Astra sedan 1.8 2003 G 

axul com trava/alarme/ 

rodas - FS vdculos • fone 

(14) 3264-3033

Para quem desefá ingressar no 
mertado de trabalho. Cadastro na 
ADEFILP, com os seguintes docu
mentos: Cópia RG / CPF / Com

provante de ENDEREÇO / LAUDO 
MÉDtCO atuaRzado / CURRICU> 

LUM. Rua Pernambuco, 333 
Das 8h as llh  de 2* a feira

Yoga
Me(ditação 
Lian Gong

r

14 3263.1676  
14 99134.7329 Professor

Marcos Vendltti
marcos.vendltti@yahoo.com.br

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

Psicóloga Clínica
Pós-g raduação  pela FM U SP  em  Sexu a lid ad e  

H um ana e e sp e c ia liza ção  em  Pân ico  e D epressão

Psícoterapía individual Terapia de casal Orientação de Pais
C o n v ê n io s : G ru p o  L W A R T /  F u n e rá ria  P â n ic o /  

F u n e rá ria  São  F ra n c isco  /  A sso c ia çã o  d o s S e rv id o re s  P ú b lico s

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

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

Procura-se emprego

Sou formado em Administração 
de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 
auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 
atendente, etc.

Tratar com Marcelo

Tel: (14) 99175-4914 
98196-7338

Tel: (14)32649700

Vectri gls ZO 1994 G 

azul completo • FS veí

culos-(14) 3264-3033

Curo Focd a 2004 

R$3500,00 De entrada 

-f 48 parcelas focas de 

R$420t00 ODm innfaen- 

dagrátis-(U) 3264-1613

Bandeirante cab. Du

pla - 1990 - diesel azul 

(14) 3264-3033

Compro moto Honda 

usada *semi nova* ou 

troco por moto Hon

da okin, Pagan molas 

fo n r(1 4 ) 3264-434S

Vendo 01 bicicleta Ca- 

loi usada, amarela aro 

14 fone (14) 3264-4345 

ou (14) 3263-1961

Compro ou troco por 

moto Okm. moto Hon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Faalídade de flnancia- 

m enio de moto Honda 

okm com entrada com  

a menor parcela do 

mercado. 'Xjratis 02 

capacetes* pagan mo- 

toa 6 (14) 3364-4345

G oll.016V l998gbran  

co básico ■ FS vdculos 

fone (14) 3264-3033

Uno vivace 4p 2011 

vermelho entr RS

6.500.00 48X R$

630.00 • FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$

8.000,00 48X RS

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Biz 125 flex 2 0 1 3 /b u  

100 • 2013 /  fan 

2013 / fan 150 Dex 

2013 /  titan 150 ex 

flex 2013 /  lead UO 

2013 / cb 300r 2013 

xre 300 2013/ bros 

150 flex 2013 - Pa

gan m otos fone: (14) 

3264-4345

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 

Eliana Atende à dom i

cílio Contato pelo tele

fone; (14) 99887-7272

Serviço de limpeza para 

locais comerciais. Tele

fone; (14) 9 9 6 7 7 -6 8 ^

Vectngls94-R$3.000,00 

De entrada * 48 parce

las fixas de RS 360,00 

c(»n tranferéncia grátis 

(14)3264-1613

Honda biz clOO 2002 

RSIZOO.OO De entrada 

-t- 36 parcelas fixas de 

RS122.00 com tran- 

ferenda grátis - (14) 

3264-1613

Vende-se Paraty ano 

94. cor bordò, 1.8, Ál

cool original, com dl- 

reçio, trava, alarme e 

rodas originais. Impe

cável! TVatar Fernando: 

(14) 99797-4840

Saveiro d  1.8 1995 A 

branca - trava/alarme 

FS veículos •

(14) 3264-3033

IMÓVEIS A VENDA
Rua 13 de maio, 1064, Centro de Ijençóls Paulista, com 12,65 nretros de frente, 

área de terreno com 425,29 m2 e área construída de 11436 m2 • R$ 430 mil 
Rua Guaradaba, 536, Jardim Itamaraty em lerrçóls Paulista, com 1335 metros

de frente, área de terreix) com 40134 m2 e área Bcerrdada para construção de
659,71 m2 - R$ 185 mfl

Rua Alfredo Simionl, 01-36, Residencial A2ewedo em Macatuba, com 10 metros

de frente, área de terreno com 246/40 m2 e área em construção de 9236 m2 
\^lor no estado de R$ 195 mu e W ior com obra acabada de R$ 245 m i

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

Convite
»
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A Prefeitura de Lençóis Paulista, o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Diretoria de Esportes e Recreação convidafn 
para a cerimônia de abertura dos Jogos do SESI e Jogos do Comércio e Indústria "JOCI", dentro da programação 
oficial pelos 157 anos de Lençóis Paulista.

i
V
4

•(I
I\It

Data: 17 de Abril de 2015 (Sexta-feira)
Horário: 19h00
Local: Ginásio de Esportes Antonio Lorenzetti Filho - Tonicão

UNÇOIS PAUUSTA
VIVÉR BÊM. CRES08 C SER FEUZ

DUlETOftU 01 CSnMTES £ lEtKAUlO líKObMinKTA

mailto:marcos.vendltti@yahoo.com.br
http://www.saletecortez.com.br


/ • O lha isso!
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7 Guardiões da Galáxia 2 será uma 
história sobre pais, Diz James Gunn

Em entrevista à Vulture, James Gunn, diretor de Guardi
ões da Galáxia 2 , comentou que a sequência do sucesso 

de bilheteria de 2014 será mais focada em pais. No fundo. 
Guardiões é uma história sobre famílias. E se o primeiro filme 

foi uma história sobre Peter Quíll e sua mãe, agora será uma 
história sobre país. "É anim ador ir por esse lado... Estou muito 

empolgado com a história do Senhor das Estrelas e para onde ele 
irá”, disse Gunn. "Desde o começo eu sabia para onde seguiriamos 
com a história no segundo film e. E no terceiro também". Guardiões 
da Galáxia 2 chegará aos cinem as em 28 de julho de 2017.

Svstem of A Down confirma show em São Paulo e
%

fiila sobre relação de “Toxicit>’' com 11 de setembro
Uma das principais atrações do Rock In Rio, o System of A Down, divulgou 
em seu Instogram que além do Rio de Janeiro, o grupo vai se apresentar em 
São Paulo no dia 25 de setembro, no Arena Anhembi. E tem mais, a banda 
de abertura será nada mais, nada menos, que o Deftones. Aproveitando 
que 0 álbum mais famoso do grupo, Toxicity, está prestes a completar IS  
anos, Serj Tankian falou com a Spin sobre o disco, e relembrou de seu lan
çamento, que chegou às lojas na mesma semana do atentado terrorista de 
11 de setembro. "Para nós. fbi interessante eassustador ao mesmo tempo. 
Afinal de contas, o nome da banda fala sobre um suicídio em massa nos 
tempos em que vivemos, e saímos em turné logo após o atentado, quando 
0$ alertas de perigo passaram de laranja para vermelho", disse o vocalista. ■ ^ \

EN TRETEN IM EN TO

H oroscopo da Sem ana
de 17/04 a 24/04

Áries
de 21/03 a 20/04

Resolva assuntos pendentes, finalize 
o que precisa ser conduido. No pró
ximo sábado teremos a Lua nova em 
seu signo, caracterizando uma nova 
etapa. Você está agora neste limiar 
entre um tído que finda e outro que 
está prestes a inidar.

Gêmeos
de 21/OS a 20/06

^L eão
22/07 a 22/08

Uma sem ana em que você 
deverá resolver questões pen
dentes, em preparação a um 
novo ciclo que Inicia sábado, 
com a fase lunar nova. Até lá, é 
importante perceber mais pro
fundamente como está lidando 
com as emoções e o que precisa 
elim inar, transform ar e evoluir.

^  Touro
i ^ ^ d e  21/04 a 20/05

Ao longo da semana o planeta 
M ercúrio  ingressa seu signo, 
indicativo de ser um momento 
interessante para desenvolver 
novos estudos, conhecim en
tos e contatos. Novas idéias, 
que podem ter aplicabilidade 
prática. Finanças pedem res
ponsabilidade e controle.

Virgem
de 23/08 a 22/09

0  seu planeta regente. M ercú
rio , muda 0 m ovim ento esta 
sem ana, passando a atuar no 
signo de Touro, o que favorece 
estudos, viagens e aprim ora
mento de conhecimentos. Tam
bém questões ligadas à justiça, 
à educação e à espiritualidade.

Libra
de 23/09 a 22/10

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Sem ana que favorece o reco
nhecimento de coisas que você 
precisa fina lizar, para que se 
sinta preparado a uma nova 
etapa que in iciará em breve, 
sagitariano. Assuntos familiares 
e emocionais estão em pauta. 
Siga a intuição e os sinais.

Capricórnio 
de 22/12 a 20/01

Semana importante para cuida
dos com a saúde e para perceber 
como as emoções interferem no 
corpo e no trabalho. Período 
de reflexões, de ínteriorização 
e de aumento na sensibilidade 
e na intuição.

Aquário
de 21/01 a 19/02

'4

Rússia bane estreia de filme americano
sobre crimes na União Soviética

A Rússia proibiu o lançamento de um novo filme hollywoodiano apenas 
um dia antes de sua estreia nos cinemas do país. "Crimes Ocultos", 
dirigido por Daniel Espinosa, é um thriller de mistério sobre um policial 
soviético que investiga uma série de assassinatos de crianças em 1953. 
O film e é protagonizado por Tom Hardy e Gary Oldman e adaptado 
de "Child 44", obra de Tom Rob Smith. No Brasil, o longa tem estreia 
prevista para 21 de maio. 0  ministro da Cultura da Rússia, Vladimir 
Medinsky, justificou a decisão em conjunto com o distribuidor do 
film e no país, Central Partnership, alegando reclamações a respeito 
da "distorção dos fatos históricos e interpretação intencional dos 
eventos, bem como imagens e personagens de cidadãos soviéticos"

Reflexão da Semana
"Compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos,

Dara mostrarmos oara ai
r \ f 9t
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HORIZONTAIS

I .  Conjutos de pessoas. (6)
5. Divindade dos rios e bosques na mitologia 
greco-romana. (plural) (6)
8. Ford____, crossover da Ford. (4)
9. Substância extraída de grãos de soja e comer
cializada como suplemento alimentar. (8)
10. Ligar, unir. (7)
I I .  0  acento grave é usado para indicar sua pre
sença. (5)
13. Referente a radiofonia. (11)
16. Jumento. (5)
18. Medo, susto, (plural) (7)
21. Ocasionar, originar, criar. (8)
22. Brinquedo. (4)
23. Grande quantidade de pessoas ou coisas. (6)
24. Usado para promover uma marca ou pro
duto. (6)

VERTICAIS

2. Quem escreve para uma revista ou jornal. (7)
3. Não faz parte da nobreza ou clero. (5)
4. Indivíduos que lutam em guerras. (8)
5. Pescoço, em inglês. (4)
6. Antiga capital do Rio de Janeiro. (7)
7. Burros, (figurativo) (5)
12. Condutor de bois. (8)
14. Antigo sacerdote, (plural) (7)
15. Aversão, antipatia. (7)
17. Terra, em inglês. (5)
19. Relativo à ovelhas. (5)
20. Combatida pelos antiácldos. (4)

Mkhtl fUm̂iho TIRINHA DA SEMANA d tnnhtno K e .b to ti pot.com

meu... eu esue eui
A8PU21P0 CNQUAMTO PORmi^.

esTOu com por até
NOS OSSOS.

vocC Nío Tem ossos. PEus VO céu.'
O OÍUE /V\AI$ Fl2ÉR/^m 

C 0 m i6 0 ?

J

Nesta sem ana o seu planeta 
regente M ercúrio passa a atuar 
no signo anterior ao seu, sinali
zando um período de reflexões 
e de ínteriorização. Hora de ter 
im portantes insíghts sobre o 
que você está vívencíando.

Quantas constatações e trans
form ações têm  ocorrido em 
seus relacionamentos, libríano. 
A sem ana é Im portante para 
você refletir sobre como está 
agindo em ocionalm ente e se 
suas atitudes refletem  sua ver
dade interna.

Aja com sensibilidade em ques
tões emocionais e financeiras, 
aquariano. Reflita sobre os seus 
valores m ais im portantes. Se
mana de im portantes dem an
das relacionadas ao am or e à 
amizade.

21/06 a 21/07
Momento de apostar em idéias 
e projetos que podem ser com
partilhados com amigos, grupos 
e instituições. Até sexta é im 
portante resolver pendências e 
ter disponibilidade interna para 
um novo ciclo que vai iniciar na 
próxima lua nova, no sábado. 
Finais e novos começos.

r n

A  ^Escorpião 
^ l ^ d e  23/10 a 21/11
0  ingresso do p laneta M er
cúrio no signo oposto ao seu 
indica a necessidade de mais 
diálogo nos relacionam entos 
e parcerias. Uma semana tam 
bém importante para resolver 
pendências emocionais e não 
se deixar levar por um clim a 
melancólico.

Peixes
de 20/02 a 20/03

Nesta semana teremos uma con
junção entre Lua e Netu no em seu 
signo, indicando grande sensibili
dade e emotividade e alertando 
para a tendência a confusões e 
ilusões. 0  desenvolvimento espi
ritual e 0 equilíbrio entre casa e 
trabalho se mostram necessários.

>

(já.
fonte

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABALHO
www.mixcloud.com/ericoagnello

.4

Caça Palavras
T M A N G A N Y K L 1 M Â 0 W

A J N P F E M E R C N L 0 A P

N B K A P 1 T A N G A U c B A

G R G X N A P 0 L 1 T A N 0 T

E 1 0 1 A L U R A M J 1 Q N N

R G 1 E V Q s 0 C 0 L F D 0 E

1 A A M 0 R A N G 0 S H Y 2 M

N 0 B A 0 E H C A T S 1 P E 0

A E A W C A H L 1 N u A B S D

Q 1 C H 0 C 0 L A T E C 0 C 0

H R 1 W 1 K L S E T A C A B A

1 0 G u R T E 0 G E S s É P D

0 Â L E M S Y L T W A R 0 M A

Y V S Á J u C A R A M c A F É
•
1 A Ç A N A T A M A R 1 N 0 1

PÊSSEGO
MORANGO
ABACATE
KIWI
umAo
NAPOLITANO
JACA
CHOCOLATE
CAFÉ
PISTACHE
BAUNILHA
GOIABA
FLOCOS
NATA
COCO
melAo
PITANGA
AMORA
MENTA
BRIGADEIRO
TANGERINA
MANGA
CREME
TAMARINO
MARACUJÁ
MARULA
AÇAf
IOGURTE
NOZES
AMEIXA

Ele só queria
encontrar uma

informação...
uma

agora ficou fácil, basta ligar ou acessar:

0800 fÀ I
Ligue de celular 3811 <4000 www.solutudo.com.b

je
0 *

solutudo
sniuçóoR petra tuóo

http://www.mixcloud.com/ericoagnello
http://www.solutudo.com.b
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Nesta sem ana, o Estilo Lençóis é dedicado 
ao Projeto "Eletronic Festival - Encontro de DJs 
Solidário".

Os DJs que integram o projeto, se reuniram 
no último domingo, 12, em Macatuba e eletrizaram 
o público.

Em um ambiente fam iliar, crianças e adultos 
curtiram o melhor da música eletrônica com mú
sicos renomados da região, no Centro Educativo 
"M ario Rosa".

O grupo de dança "Red Street", do Centro 
Cultural de Macatuba, realizou uma apresentação 
inesquecível durante o set do DJ Erico Agnello.

Diversão e lazer com a prática da solidarieda
de. Além da musicalidade, a população local teve a 
oportunidade de fazer doações em prol do Lar dos 
Velhinhos de Macatuba.

O jornal Noticias de Lençóis agradece a todos 
os macatubenses pela receptividade e carinho.
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DE 8 A 17 DE MAID2D15

probramaçAo
DOMINGO O^m

com bonçao aos
Ctivdieiros Saida: Cnixa 0 ’.igu<i Nucicn Liil/ 
Zilk) Chegada: Recínio do Exposiçòcs 
■Jose Oliveira Prado" -  wilraria pelo 
portão 5
12h > AInroço de confratemiraçao (.idcsao 
RS25.00 para nao c;ivaleiros)

OUINJAmRA 07.m 
9h * Lxposiçao do canarios dc Cor o Porto 
9h - Entraria dos equinos Mmi Horse 
20h30 "ESOUENrA" COM: CANTOR 
ZANUTY c GRUPO TOKE NOVO

sBX7A-nmA om5
Qh - Inicio do lulqamciito Miní Horse 
lOh * ExposiCtK) de c.nurios de cor e porto 
21h - Roricto ' Sclection Cup ’ Roríoio rni 
touros Rodeio Culiano - Tropa W.R 
23h - SHOW COM UIAN SANTANA

S A 3 A D 0 - 0 'n u

9h • Julgamento rie Mml Horse
lOh • txposKMo dc c.inariüs de ror e (lofie
?1h ■ Semifinal rio UKieio "Selertlmi Cup"
Touios 0 cavalos Tiopa W R
23h:W ■ SHOW COM FERNANDO A
SOROCABA

DOMINGO
Îh Final do |nlqanv'nto Mmi Hoisc 

Dli Prova de tiestam lm ies (2* Et.gia 
Circuito r.trtipa)
lOti f  xposn:ao dr canados dr i oi r  |»or1e 
UViAí) SokmKlade rie abei fura da W 
f.u:ilpa com a pie-^enca da t xu*lentiNMma 

iktía Lk.ll. ■ si-.lliia i

Lnronzcth o ricmais aiitniKiades que 
estiverem presentes 
17h - Missa em hoimniagom as maes 
19hü0 '  Show com Padre Juarez rie Castro 
{Palco 2)
21h00 - Final do Rodeio "Selcction Cup" o
promiaç4io
22h30 - SHOW COM ALMIR SATEH

9h Exposição rie canarios ric cor e porte 
20h30 - SHOW COM ATITUDE G2, OS 
UUATRO E NAMP (Palco 2)

lERiAfíinA
8ti • bitraria dos ovinos de todas as raças 

- Exposição de canaiios dc cor e Ĥtrte 
21 h ' Show com arlist.is focas (Palco 2) 
22h30 SHOW COM CARREIRO S, CAPATAZ

8ti Atlmissao r  posagoni dos ovinos de 
todas as raca.s
9li Exposição de canartosde cor pfKrrle 
2(1h Stiows Gospel com .irtistas to< ns 
Z?h:tO SHOW COM ALINE SARROS

>lt> Enh.ula do> «'quinos da raça 
Manga laiga
*Ni Inirta do )iik|amento rh’ ovinos 
Üli Expttsu'ao itt' c.Mi.rriusdr l lh e porte 
21 h liiicio do rodehi om touros 'là in iito  
top Team Cup"
2 th SHOW COM ÜICAStüCCO

•.r» M ;*,í -•
Dli .InUiainenIo lie oviikw 
Bh Exposição tlr canarios dc m r porte
.Xi iutgjnu*nU> il( M í.«jaUy^

Pitiodnfo CRYSTAl IVVAKT
M ü H 9

T o t a l A ç e s s o

21 h - •'Circuito Top Team Cup"
- Rodeio cin touros
* IniCK) Circuito "Top Team Cup" R*miniiro 
de 3 tamhorcs
22h;t0- SHOW COM PEDRO PAULO & ALEX

.S4«4í.rír 7r-:.T.'7
9h - Julg.miento dos equinos da raça 
Mangalarga

• Final do lulgamenlo dc ovmos 
Dli • Exposição de canarios dc cor e porte 
21 h - Semdmal do "Circuito Top Team 
Cup"
* Rodek) cin touros
- Semilmal das provas femininas 3 
tamhoros
23IUT0 - SHOW "CABARÉ" COM EDUARDO 
COSTA E LEONARDO

í.* *

9h ' Exposição de caii.inos dc cor e porte
9ti - 10' LxfKisiçao e pilqamenti^ de cães
puros, mestiços e vira latas
9h Encerramento c fulgamento de
equHios da raç<r MamjaLirqa
t4h - Sliow com artistas locais (Palco 2)
t4h SkUda dos equinos Mangalarga e
ovinos dr tiMlas as r.iças
2lMi ■ Enceri.imento e prpnnac.rodo
"thfcuitn Top Team Cup" de rodeios

Rorieio um touros \ i l.tsMlic.rcao♦

"C.uru 0 Km" r  ' ItSJO iXXT iHV entre os 
demais cí.issitic.Ktos

Pmva ((Hmmna de tres t.imhoK> 
Pipmi.»ç.w "RSlOOtXl.mr 
kVh(X) Sims.incTnal queima de fogos 
-Vh.tO SHOW DE ENCERRAMENTO COM 
CEZAR & PAULINHO COM PARTICIPAÇAO 
OA DROUFSTRA MUNICIPAL DE SOPROS 
U l LlNUUm r'^.üLioU

zilor

TotalAçesso
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SANII0CLARA $UM

r
ASPACO S E N A R TOLEDO

çommm^A

RnIU»(ío Apoio
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Henrique Leme 13.04

 ̂ • j  víjr*'’

■ - É

André Duarte 15.04

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇ

/ /Eu leio o
Notícias de Lençóis ^ 1

M arcos M aganha 17.04

Rick Colombo 16.04

^  r

JuianoCesar2UM

ANUNCIE
(14) 99752-9094
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Lucas Lucco
Cantor Sertanejo

http://www.FACILPA.com.br

