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Carnaval r sinônimo de muito samba no pé
Projeto "Dança Sem Limites" tem feito a diferença na vida dos amantes da música que buscam na dança alegria e satisfação

C arnaval é tem po 
de alegria e muito sam
ba no pé. E 0 samba tem 
ganhado cada vez mais 
adeptos quando o assunto 
envolve a dança de salão.

Nesta semana, o Notí
cias de Lençóis entrevistou 
o professor de dança, Tobias 
Ferreira Gomes Terceiro, 
que falou sobre o Proje
to “Dança Sem Limites”.

O projeto visa o en
sino da dança com mais 
qualidade através de uma 
didática precisa e eficiente.
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FAAG
inaugura novo 
prédio anexo

Todos reconhecem que 
0 futuro na nação está nos 
jovens que buscam conhe
cimento através das diversas 
instituições de ensino do país.

E é buscando uma 
melhor qualidade de en- 
.ino que a Faculdade de 
Agudos (FAAG) inau 
gurou seu prédio anexo.

O coquetel de inau
guração foi acom panha
do por professores, co
laboradores, autoridades 
agudenses e angolanas, 
empresários e imprensa.
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Começa a 
15ã Copa 
Cidade do Livro
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Jornalista
inova através 
do Facebook

Natural de Lençóis 
Paulista, o jornalista de 37 
anos, Cristiano Guirado, 
teve uma ideia que agra
dou a população lençoense.

Ele já  trabalhou em 
diversos veículos de comu
nicação da cidade e, com 
uma vasta experiência pro
fissional, decidiu inovar.

C riad o r do grupo 
“Lençóis Paulista Viva!” 
no F acebook , C r is tia 
no conta com o co n se
guiu a tin g ir a incrível 
marca de 15.000 m em 
bros em apenas um mês.
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O is p ro d u zira m  se ts  m u sica is q u e  

co n q u ista ra m  o  p ú b lico  a g u d e n se

No últim o dom in
go, 1, Agudos presenciou 
o “E ietronic Festival - 
Encontro de DJs Solidá
rio” , na Praça do Paço 
M unicipal de A gudos.

O ev en to  tev e  a 
p resença  dos DJs Leo 
A lm eida, C ris Sales e 
Erico Agnello. Um mo
m ento de pura em oção 
que contou também com 
os dançarinos Carol Al-

"N-ii-

meida e Maicon Willian.
Durante a apresenta

ção do DJ Erico Agnelo, 
o grupo de jazz do Ballet 
Art Scheila do Valle re
alizou um flash mob ao 
lado do palco principal.

M arcus C irillo, fa
m oso com edian te  agu 
dense, estava na festa e 
fez questão  de p re s t i
giar o Eietronic Festival.
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Plano de Mobilidade Urbana
faz primeira audiência
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Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde

eànoite

Frozen é atração 
em Lençóis

Na próxima semana, 
a criançada lençoense tem 
horário marcado para assis
tir o espetáculo inspirado 
em um dos desenhos pro
duzidos pela Disney.

'T^>/cn - Uirui Aven
tura Congelanlc" chega á 
cidade através da compa
nhia... nos dias 12 c 13 de 
fesereiriv

A HF Produções, 
eom apiULí da Diretoria de 
rultura, tra/ a*i município 
um mundo dc magia base
ado na historia das irmas 
Lisa e Anna.

CMnusical será exibi
do na t*asa da Cultura de 
í cncois Paulist.i em dois

4

liomriovas I4!ica»2Uh,^)
Uma grande opLWiu-

nidade para presenciar de 
perto a magia e raniosia do 
espetáculo mais comentado 
do momento.

Serviço

I rozcri - Uma ;\\cntiira C'on- 
gclantc
Quando: !2 c 13 dc feve

reiro de 2015,
Onde: Casa da Cultura 
Horário: às ! Qh c às 20ii30 
\*alores: RS 15,00 (anteci
pado). RS 20.00 (mlcira) e 
RS 10,00 (meia)
IMais informações:
(14) 3263-6525 ou 
vvHw.hfin^res.sos.com.br 
^Ciassilicaçào livre
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"The Beeties One" retrata banda 
de Liverpool Pág os
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Artigo
Laríssa de Souza

Os meses que vão, os sonhos que nascem
Elá se foi mais um mês 

deste ano que mal começou. 
Levou com ele todas as triste
zas, todas as alegrias e todos 
os erros.

Todos os sorrisos vin
dos sem querer e os sorrisos 
largos, todos os abraços, todas 
as sensações.

E a cada mês que se 
passa, mais a vida vai passan
do junto, vai levando tudo, 
tudo mesmo.

E só nos resta lembran
ças, todos os dias novas lem
branças. Janeiro acabou e logo 
0 ano estará acabando.

Não, não estou sendo 
pessimista, só estou contando 
0 tempo. Não gosto de pessi
mismo.

Não gosto de nada que 
faça a vida uma vida mal vivi
da. Os meses vão passando, a 
vida vai passando e eu sempre 
me coloco para pensar em 
tudo que estou plantando.

E colhendo tam bém , 
claro, le i da ação e reação. 
Com o passar de todos os me
ses vamos percebendo como 
a vida é única.

É única. Cada dia é uma 
nova chance de recomeçar, de 
agradecer e de perdoar.

De amar em primeiro 
lugar De sorrir. Cada dia que 
se passa é um dia que foi em
bora, sem voltas.

Por isso, meus amigos, 
lá se foi mais um mês e junto 
com ele mais um pouquinho 
das nossas vidas.

Se é assim que tem que 
ser, assim será, só não deixe 
ser em vão. Que passe, que 
passe todos os dias, todas as

semanas e todos os meses, 
mas que sejam bem passados, 
que sejam bem vividos e que 
o mês que está indo embora 
leve somente um pedaço de 
uma vida que está só come
çando.

Que leve toda alegria, 
todo amor e toda paz, mas que 
o próximo traga tudo em dobro.

E 2015 chegou, batendo 
em sua porta e pedindo para 
entrar, com um sorriso enor
me no rosto, daqueles que faz 
você sorrir também.

Chegou trazendo boas 
novas, novos sonhos, novas 
metas. Chegou trazendo amor.

O bom da vida é amar 
e sentir-se amado, pois saiba 
que a vida te ama e você deve 
amá-la em troca.

31 dias já se foram, mas 
ainda te restam 334 para es
crever novas histórias, viver 
novos sonhos e se realizar.

Desejo que a vida nos

traga muitas folhas em bran
co para escrevermos o nosso 
roteiro.

Desejo que a vida nos 
traga sonhos e junto deles uma 
disposição para realiza-los.

Gostaria de agradecer 
também pela oportunidade 
de sempre estar com parti
lhando os meus textos das 
gavetas nas páginas do Jornal 
Notícias de Lençóis e convi
dar você para que também 
compartilhe suas criações li
terárias através do meu pro
jeto Textos das Gavetas, no 
meu blog Escritora de Gaveta.

Saiba m ais in fo rm a
ções no blog: www.escritora 
degaveta.com ou através do 
e-mait: blogescritoradegave 
ta@hotmail.com.

Não seja um escritor 
de gaveta, com partilhe! Es
creva! A vida é feita de mo
mentos e o bom da vida é 
aproveitá-los.

Michel Run«lho

Editorial

Laríssa é escritora e bloguelra

Em fe v e re iro , o 
Brasil promove uma das 
maiores festas populares 
do mundo.

O carnaval brasileiro 
é famoso nos quatro can
tos do planeta através do 
samba, estilo musical que 
contagia as pessoas.

E juntamente com o 
samba, nascem iniciativas 
que almejam mais do que 
apreciar uma boa música.

O Projeto “Dança 
Sem L im ites” exp lo ra  
0 universo da dança no 
intuito de ensinar de ma
neira prática e didática, 
passos que envolvem  a 
dança de salão.

Atualmente, diversas 
pessoas buscam se apri
morar na dança em aulas

de samba, forró, entre ou
tros estilos.

Para ter samba no 
pé é preciso se empenhar 
e procurar profissionais 
capazes de compartilhar 
técnicas eficientes.

Nesta semana, o pro
fessor de dança, Tobias 
Ferreira Gomes Terceiro, 
falou como iniciou o pro
jeto  e os diferenciais do 
trabalho que já  tem reali
zado há um ano.

Também falamos so
bre o “Eletronic Festival - 
Encontro de DJ's Solidário”.

Agudos conferiu de 
perto a apresentação de 
alguns dos DJs mais re- 
nomados da região.

Foi a união da mu
sicalidade com ações soli

dárias em prol do Lar dos 
Desamparados de Agudos.

Jovens de todos os 
cantos da cidade puderam 
apreciar o melhor da mú
sica eletrônica.

Confira ainda: FAAG 
inaugura novo prédio para 
atender demanda; Jorna
lista lençoense faz suces
so com grupo nas redes 
sociais; Copa Cidade do 
Livro começa com grandes 
jogos; Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana reali.-' 
primeira audiência públú s; 
Fisiculturista conta comí- é 
o processo de preparaçJo 
para campeonatos; Froz..n 
é atração na Casa da Cultu
ra; “The Beetles One” apre
senta shows pela região e 
muito mais. Boa leitura!

Colunista da Semana
Educar crianças é papel da escola

Salete Cortez é psi
cóloga clínica com ampla 
experiência em psico- 
terapia individual e de 
casal. Fez vários cursos 
de formação e aprimora
mento profissional, com 
destaque para a especia
lização em Sexualidade 
Humana na Faculdade  
de Medicina da USP e a 
formação em Psicologia 
Formativa de Stanley Ke- 
leman para processos de 
pânico e depressão

0 mesmo fato é 
capaz de provocar inter
pretações muito diferen
tes. Outro dia uma mãe 
queixava-se de que seu 
filho vinha aprendendo 
na escola tudo o que ela 
não queria.

Disse que ele apren
deu a falar palavrões, a 
agir com certa rebeldia, 
a desobedecer as suas 
ordens e a não dar im
portância aos estudos.

Tudo isso alegou ser 
conseqüência das más 
companhias e da falta de 
controle dos professores 
sobre os alunos.

Já as opiniões de 
diretores e de profes
sores apontaram para

ou dos país?
questões diferentes.

Argumentaram que 
os pais não estão mais 
educando os filhos devi
do ao pouco tempo que 
ficam em casa, salienta
ram que não têm conhe
cimento sobre os tipos 
de jogos que as crianças 
brincam nos videogames, 
que não explicam sobre 
os valores da vida, tais 
como a importância do 
respeito e da considera
ção, cedendo a todos os 
desejos de consumo e in
clusive aos maus hábitos 
alimentares.

Ressaltaram  que 
os pais não educam por 
ser trabalhoso e também 
porque não querem des
gastar a relação no pouco 
tempo que tem com os 
filhos.

Afinal, quem está 
com a razão? É a esco- 
a que dá chances para 

os alunos aprenderem o 
que não deveríam ou os 
pais que não educam seus 
filhos?

Talvez o maior pre
juízo da modernidade 
aponte para uma questão 
educacional mais ampla 
e assim pode ser resu
mida: logramos o desen-
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Brasil em FOCO

volvimentõ sofisticado 
da ciência e tecnologia 
sem uma correspondente 
evolução psíquica, ética 
e espiritual.

Quem está respon-, 
sável por ajudar os jovens 
a fazerem a travessia da 
margem da ignorância 
para a margem do co
nhecimento e do auto- 
conhecimento?

Assistimos a falên
cia da ética, a crescente 
violência e injustiça so
cial, o aumento do índice 
de depressão e suicídio 
entre as crianças e os 
jovens.

Estamos perceben
do que no mundo atual 
eles não são educados 
apenas pela escola ou 
pelos país.

A televisão educa, a 
sociedade educa, os en
tretenimentos educam, 
entre outros.

Quando uma crian
ça faz algo que não deve
ría fazer, a questão pode 
não estar diretamente li
gada à escola ou à família, 
mas ambas as instituições 
tem a responsabilidade 
de insistir na educação 
e nas boas lições, cada 
uma à sua maneira.

Fonte: Aeêncía Brasil

Câncer mata pelo menos 8 milhões de pessoas no mundo todos os anos

No D ia M u n d ia l de 
Com bate ao Câncer, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou

que a doença reg istra  
anualmente 14 milhões 
de novos casos e 8 mi
lhões de mortes em todo

o mundo. Segundo os 
dados, cerca de 60% dos 
óbitos ocorrem na África, 
Ásia e América do Suí.

Começa no Rio o maior encontro de música eletrônica da América do Sul

Considerado o maior en
contro de música eletrô
nica e entretenimento da 
América do Sul, o Rio 
Music Conference (RMC), 
teve início anteontem, no 
Rio de Janeiro, e vai até o

próximo dia 17. Período 
no qual os organizadores 
estimam receber 120 mil 
pessoas. O RMC será en
cerrado com cinco dias de 
festival, entre os dias 13 e 
17, na Marina da Glória,

na zona sul, e na Rua Sa- 
cadura Cabral, no centro do 
Rio. Entre as atrações estão 
DJs renomados no cená
rio internacional, como 
os holandeses Tiêsto e 
Afrojack e o sueco Alesso.

Mercado considera positiva saída de Graça Foster da Petrobras

O econom ista Roberto 
Teixeira da Costa, que 
foi 0 p rim e iro  p re s i
dente da C om issão de 
V a lo re s  M o b il iá r io s  
(C V M ), na década de

70, e atualm ente presi
de a C âm ara de A rb i
tragem  do M ercado da 
BM &FBovespa, consi
derou positiva, do ponto 
de vista do mercado, a

dem issão da presidenta 
da Petrobras, Graça Fos
ter. Ao lado de mais cin
co diretores da estatal. 
Graça Foster renunciou 
ao cargo nesta semana.

Deputados conseguem assinaturas para instalar nova CPI da Petrobi
A  « • y  A  t f  ^ ^ ^  _A oposição conseguiu 

o número necessário de 
assina tu ras para criar 
mais uma comissão par
lam entar de inquérito

(CPI) na Câmara dos De
putados para investigar 
denúncias de corrupção 
e desvio de dinheiro na 
Petrobras. São n eces

sárias 171 assinaturas 
para criar uma CPI, e a 
Secretaria-Geral da Mesa 
Diretora da Câmara con
firmou 182 assinaturas.

COMUNICADO m fO S S m T E

o  PAT de Lençóis Paulista está com vaga aberta para nutricionista, 
para atuar em um restaurante empresarial na cidade de Macatuba.

p  salário é de R$ 2.350, mais benefícios. A vaga é para o sexo femi
nino. E exigida graduação completa em Nutrição. Não é preciso comprovar 
experiência.

Interessadas podem procurar o PAT, que fica na Rua Coronel Joaquim 
Gabriel, 11. Consulte outras vagas de emprego na fan page do Centro do 
Empreendedor: www.facebook.com/centro.doempreendedor.

http://www.escritora
mailto:ta@hotmail.com
http://www.noticiasdelencois.com.br
http://www.facebook.com/centro.doempreendedor
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“Dança Sem Limites” une dança 
com o melhor do carnaval
Tobias Terceiro, além de mestre-sala no carnaval, é professor de dança 
e tem se aprimorado em estilos como o samba

Etder Ibanhez

Carnaval é tempo de 
alegria e muito samba no 
pé. E o samba tem ganha
do cada vez mais adeptos 
quando o assunto envolve 
a dança de salão.

O professor de dança, 
Tobias Ferreira Gomes Ter
ceiro, lembra como começou 
seu envolvimento com a mú
sica. “Sempre demonstrei

facilidade em assimilar os 
movimentos da dança. Mi
nha grande inspiração foi o 
astro Michael Jackson. Meus 
pais também eram ligados à 
cultura. Em 2008, um evento 
na escola onde eu estudava 
chamado ‘Dia da Música’ 
me despertou ainda mais o 
desejo de dançar. De lá para 
cá, passei a viver uma rotina 
de quatro horas, em média, 
de treinos diários, buscando

aprimorar o meu estilo”.
Ele conta que em 2012 

conheceu o samba rock. “Me 
apaixonei pelos gêneros da 
dança de salão. Desde então, 
venho fazendo workshops 
e aulas particulares em São 
Paulo para me aprimorar 
como dançarino e profes
sor”, diz Tobias.

Admirador da cultura 
brasileira, o professor acre
dita que 0 samba é conta-

Tobias Terceiro e Roberta Porcino formam 
um casal de mestre-sala e porta-bandeira

giante. “Sou bauruense e 
vejo que na minha cidade 
existe uma grande tradição 
que envolve o samba. Te
mos desfiles carnavalescos, 
escolas de samba e blocos 
há décadas, que reúnem, atu
almente, 40 mil pessoas no 
Sambódromo”.

Sobre o Projeto “Dança
Sem Limites”

Tobias Terceiro é ide- 
alizador de um projeto que 
tem se destacado em toda a 
região.

O “Dança Sem Limi
tes” surgiu quando ele per
cebeu que era necessário 
explorar o ensino da dança 
com mais qualidade e pre
cisão. “Minha ideia era re
novar a didática, a técnica e, 
disseminar, aqui no interior, 
uma nova forma (mais fácil e 
popular) de se dançar, prin
cipalmente, de se dançar a 
dois”, ressalta.

Ministrando aulas com 
preços acessíveis, o profes
sor tem buscado popularizar 
a dança de salão com técni
cas e didáticas que envolvem 
os alunos e dão a oportuni
dade para qualquer pessoa 
aprender.

O projeto que possui 
apenas um ano já conseguiu 
conquistar muitos adeptos. 
“A dança não tem restrição 
de classe social, crença, cor 
ou idade. E uma expres

são genui
n a m e n t e  
brasile ira  
e aberta a 
todos que 
tenham in
teresse em 
a p r e n d ê -  
la”, expli
ca Tobias.
Ent re  os 
ritmos en
sinados nas 
aulas estão 
o samba e 
suas varia
ções como 
o samba  
de gafiei
ra, samba 
rock, sam
ba no pé e, 
em breve, 
o s amba  
f u n k e a -  
do, samba 
fragmenta
do e o pa
gode.

Também são minis
tradas aulas de salsa (rit
mos latinos), forró, serta
nejo e bolero.

Além de professor 
de dança, Tobias brilha 
ao lado de sua nam ora
da Roberta Porcino. “Nos 
conhecemos em 2012 em 
um curso de samba rock e, 
atualmente, somos um ca
sal de mestre-sala e porta- 
bandeira pela Mocidade Uni
da de Vila Falcão em Bauru”.

“Venham ser felizes. 
A dança proporciona uma 
interação e uma liberdade 
que poucas vezes experi
mentamos em nossos co
tidianos. Ela nos liberta de 
convenções e definições, 
pois cada um tem o seu es
tilo e o que importa é se 
divertir. Quanto aos que 
irão prestigiar o Carnaval 
2015 em Bauru, seja muito 
bem vindos. Tenho certeza 
de que será um espetáculo 
maravilhoso”, conclui.

Jornalista cria grupo para compartilhar história da cidade
Elder Ibanhez

Natural de Lençóis 
Paulista, o jornalista de 37 
■^nos, Cristiano Guirado, 
têve uma ideia que agradou 
a população lençoense.

Ele já trabalhou em 
diversos veículos de comu
nicação da cidade e, com 
uma vasta experiência pro
fissional, decidiu inovar 
através das redes sociais.

C riador do grupo 
“Lençóis Paulista Viva!” 
no Facebook, Cristiano com 
a ajuda de seu amigo Nilto 
Silva, conseguiu atingir a 
incrível marca de 15.000 
membros em apenas um 
mês. “Em três dias de ati
vidade já tínhamos diversos 
membros. Foi uma grande 
surpresa. Achei que fosse 
pelejar bastante para juntar 
mil pessoas”.

Segundo ele, o nome 
do grupo surgiu por um 
desejo que o acompanha

desde criança. “Sempre me 
interessei por política. Nas 
eleições municipais de 1988, 
quando eu ainda tinha dez 
anos, comecei a formatar o 
dia em que seria candidato 
a prefeito. ‘Lençóis Paulista 
Viva’ seria o nome da coli
gação da minha candidatura 
majoritária. A mágica dessas 
três palavras, tão sonoras e 
singelas quando pronuncia
das, é a ambiguidade da ter
ceira. ‘Viva’ tem sentido de 
estar viva. Mas também pode 
ser no sentido de reverência, 
de saudação”, complementa 
Guirado.

A proposta inicial era 
criar no Facebook um lugar 
para falar da cidade com um 
sentido diferenciado. “Já 
existiam grupos voltados à 
necessidade de se ouvir as 
reivindicações da população. 
Nos dois primeiros dias, en
tre as fotos atuais da cidade, 
postei algumas fotos antigas. 
Alguns membros postaram 
outras fotos antigas dos seus

acervos pessoais, e por aí foi. 
Quando percebi, havia criado 
um lugar inédito de revisita
ção de nostalgias e depósito 
de conteúdo histórico sobre a 
história de Lençóis Paulista”, 
diz o jornalista.

De 2006 a 2008, Cris
tiano trabalhou por dois anos 
em um projeto com o profes

sor Edson Fernandes.
Na época, eles senti

ram uma grande dificuldade 
em agrupar material foto
gráfico para ilustração do 
trabalho. “O Edson sempre 
dizia: ‘esse material está 
espalhado pela cidade, na 
gaveta das pessoas’. Percebi 
a importância do que estava 
acontecendo no grupo do 
Facebook quando o mesmo 
Edson me deixou uma men
sagem no mural dizendo: 
‘Lembra que eu falava que 
esse material estava guarda
do na gaveta das pessoas? 
Você está provocando este 
desengavetamento’. O grupo 
é algo que faz muito bem às 
pessoas. Um trabalho volun
tário feito com dedicação e 
amor”, afirma.

E o trabalho continua. 
Cristiano Guirado e Nilto 
Silva já pensam em organi
zar ações de interação com 
os membros. “Uma galera, 
inspirada na proposta do 
grupo, resolveu organizar

uma festa retrô. Pretendo 
trabalhar para que o grupo 
continue fluindo, e que as 
pessoas continuem postan
do suas memórias de ou
tras épocas, servindo como 
base para que historiadores 
mais gabaritados do que eu 
possam fundamentar suas 
obras”, acrescenta Guirado.

“Aos que fazem parte 
do grupo, só tenho a agrade
cer. Ele só é o que é, só tem 
o carisma e apelo emocional 
que tem, pela participação 
dos seus membros. Muito 
obrigado, de coração. Aos 
que ainda não conhecem, 
que sejam bem vindos”, 
finaliza o jornalista.
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Página do Facebook já  ultrapassa 
a marca de 15,000 membros

lint James

Funcionários bem treinados. Internet à vontade e ampla área para descanso
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Palace Hotel

Café da manhã completo 
Estacionamento coberto www.sjpalacehotel.com

Com fácil acesso ao pólo industrial e rodovias. Internet sem fio de alta velocidade, Telefone, Frij^obar e Ar-condicionado

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

http://www.sjpalacehotel.com


CIDADES
‘‘Eletronic Festivai reune 
jovens e famílias na praça
Com direito a chuva de papéis picados, dançarinos e grupos profissionais
de dança, evento foi um grande sucesso

Elder Ibanhez

No último domingo, 1, 
Agudos presenciou o “Ele- 
tronic Festival - Encontro de 
DJs Solidário”, na Praça do 
Paço Municipal de Agudos.

O evento teve a partici
pação dos DJs Leo Almeida, 
Cris Sales e Erico Agnello. No 
line-up da festa também esta
va confirmado a apresentação 
do DJ Netinho Parra, porém 
o mesmo não compareceu.

O Notícias de Lençóis 
juntamente com o lapas (Ins
tituto de Apoio a Parcerias e 
Ação Social) lamenta a au

sência do DJ, mas garante 
que cumpriu com todos os 
trâmites para que o mesmo 
estivesse no local de acordo 
com o horário combinado.

Foram momentos de 
pura emoção com a presença 
dos dançarinos Carol Almei
da e Maicon Willian.

O DJ Leo Almeida 
aproveitou para expressar 
seu sentimento em participar 
pela primeira vez do encon
tro. “O evento proporcionou 
aos jovens uma oportunidade 
de curtir a música eletrônica 
e ainda ajudar ao próximo. 
Além disso, é uma maneira 
de afastá-los das drogas e de

Ballet A rt Scheila do Valle esteve presente 
na festa e realizou um flash mob

Ml «

Grupo **Anônimos Break** agitou o público com 
^  danças que envolvem a cultura do Hip Hop

caminhos errados, fazendo 
novas amizades e apreciando 
tudo com paz e humildade”.

Durante a apresenta
ção, do DJ Erico Agnelo, o 
grupo de jazz do Ballet Art 
Scheila do Valle realizou um 
flash mob e agitou o público 
que estava presente.

A professora do grupo 
de jazz, Fulvia Goulart, co
mentou sobre a apresentação 
realizada durante o even
to. “Foi um grande prazer 
participar da festa. Viemos 
prontamente celebrar esse 
momento de alegria. Ver 
jovens prestigiando a mú
sica e ainda ajudando uma 
instituição foi um prazer 
enorme. Dança é tudo para 
mim, a profissão que esco
lhí. Convido a todos para 
que façam qualquer tipo de 
dança. Tudo o que faz bem 
acredito ser válido”.

Marcus Cirillo, famo
so comediante agudense, 
estava no local e fez ques
tão de prestigiar o Eletronic 
Festival. “Sou agudense e 
considero que o evento foi 
um bem casado. Sou apai
xonado por música eletrô
nica. Melhor ainda quando 
é por uma boa causa. A or
ganização está de parabéns 
por ter saído de Lençóis 
para trazer aos jovens de 
Agudos mais lazer” .

Vale ressaltar que no 
dia 21 de março, Marcus 
Cirillo traz para a região 
um grande espetáculo com 
o humorista Rodrigo Cáce- 
res, que interpreta o perso
nagem Zacarias dos Trapa
lhões. “Convido a todos para 
curtirem mais esse show. 
O Rodrigo faz quase que 
um musical com diversas 
imitações. Eu também vou

Coluna da 
Transparência

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

A Prefeitura torna pública a realização da licita
ção que tem  por objeto o registro  de preços para 
aqu isição  de m udas, de acordo  com  as neces
sidades do M unicíp io , conform e especificação  
e quan tidade estim ada no edital. O pregão  está 
m arcado para dia 19 de fevereiro de 2015 às lOh.

Tam bém  foi aberta  licitação que tem  por objeto 
o registro  de preços para aquisição  de 40.000 
m etros quadrados de m udas de gram a esm eral
da, de acordo com a necessidade da Prefeitura, 
pelo período de um ano. A sessão de pregão será 
realizada às 1 Oh do dia 12 de fevereiro de 2015.

A inda segundo a Prefeitura, a em presa vencedo
ra da licitação para aquisição de equipam entos 
de inform ática, netbook, com garantia e manu
tenção “ON SIT E ”, foi a IN N O V  SERVIÇOS 
E CO M PU TA D O RES S/A , que ofertou  o pre
ço unitário  de R$ 1.370,00 pelo  equipam ento.

N o caso da licitação que teve por objeto a aquisi
ção de eletrocardiógrafos para os UBSs e ESFs, 
sagrou-se cam peã a em presa MULT M ED EQUI
PA M EN TO S H O SPITA LA R ES LTDA, com  o 
preço unitário  de R$ 6.435,00, perfazendo o va
lor to tal de R$ 25 .740 ,00  pelos equipam entos.

Segundo o p rocesso  T C -00504 /026 /11, o ba
lanço geral do exercício  de 2011 da autarquia 
m unicipal IPREM  - IN STITU TO  DE PREV I
DÊNCI A M U N IC IPA L DE L E N Ç Ó IS  PAU
LISTA foi ju lg ad o  regular, tendo em vista os 
fundam en tos ex p o sto s  na sen tença  referida.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, iPREM e CMFP.

participar convum stand-up. 
Esse ano teremos muitas no
vidades”, acrescenta Cirillo.

Ao som de muita músi
ca eletrônica, todos se diverti
ram e dançaram na companhia 
do grupo “Anônimos Break”,

r .,-c

que fez com que as pesso 
conhecessem um pouco da 
cultura do Hip Hop.

Todas as doações ar
recadadas serão destinadas 
ao Lar dos Desamparados 
de Agudos.

FAAG expande horizontes com novo prédio
Da redação

Todos reconhecem 
que o futuro na nação está 
nos jovens que buscam co
nhecimento através das di
versas instituições de ensino 
do país.

E é buscando uma 
melhor qualidade de ensino 
que a Faculdade de Agudos 
(FAAG) inaugurou seu pré
dio anexo.

O coquetel de inau
guração foi acompanhado 
por professores, colaborado
res, autoridades agudenses 
e angolanas, empresários e 
imprensa.

A nova área agrega 
uma ampla biblioteca, sa
las do setor administrativo, 
direção, coordenação e Edi
tora ISE.

No primeiro pavimen
to foram construídas uma 
recepção e um novo acesso 
para a entrada dos alunos.

Já no segundo piso estão 
novas salas de aulas. A FAAG 
pretende dobrar o número de 
alunos atendidos, além de ofe
recer mais opções em cursos 
de graduação e MBA.

O investimento total 
na obra foi de R$ 3 milhões. 
Na oportunidade da inaugu
ração da expansão, a mante
nedora da faculdade. Mareia 
Regina Vazzoler, anunciou a 
abertura do curso de Arquite
tura, previsto para ainda este 
ano. “Será mais uma grande 
conquista da FAAG. Essa 
graduação possui uma boa 
demanda em nossa região 
e já é resultado da amplia
ção do nosso espaço físico”, 
ressalta.

Ela evidenciou tam
bém a importância da am
pliação que ocorreu na ins
tituição. “Devido aos novos 
cursos aprovados no ano 
passado, houve a necessida
de de uma ampliação. Bus
camos sempre prestar um 
serviço de qualidade. Este 
ano temos mais cursos novos 
garantidos na área da infor
mática, além de continuar 
nossa parceria com a Uni
versidade Fernando Pessoa 
de Portugal e do programa 
de mestrado na Angola”.

Ainda segundo Mar
eia, a FAAG tem recebido 
um feedback bastante positi
vo. “Nossa proposta sempre 
foi oferecer educação com 
qualidade e uma infraes- 
trutura capaz de atender 
as necessidades dos estu
dantes. Temos professores 
qualificados e somos reco
nhecidos em muitos lugares. 
Desenvolvemos projetos até 
na Angola como o Sistema 
de Ensino Inovar que aten
de 200 escolas de Luanda 
através da distribuição de 
livros didáticos produzidos 
pela Editora ISE. Nos or
gulhamos quando nossos 
alunos são procurados pe

las empresas da cidade e 
região. Meu convite é para 
que todos conheçam nos
sas instalações e estudem 
conosco”.

O prefeito de Agudos, 
Everton Octaviani, presti
giou o evento e expressou 
sua satisfação pelo cresci
mento da faculdade aguden
se que completou 13 anos 
de ftindação nesta semana. 
“O processo de desenvolvi
mento da FAAG vem acon
tecendo junto com a cidade. 
Agudos tem reconhecimento 
nos quatros cantos do país e 
intemacionalmente. Temos 
a melhor cerveja do país, 
educação de qualidade, atra
tivos turísticos, entre outros 
investimentos que trazem 
confiabilidade ao município. 
Hoje, conversando com os 
ex-alunos da FAAG, vejo 
que muitos possuem expres
são no mercado, um grande 
motivo de alegria e orgulho. 
Parabenizo a toda a diretoria 
da FAAG pelo excelente tra

balho que vem sendo reali
zado. Venham conhecer uma 
faculdade que busca formar 
profissionais que consigam 
atingir os níveis exigidos 
pelo mercado de trabalho”.

Qualidade reconhecida 
na Angola

Joaquim  M anguei
ra foi um dos convidados 
ilustres do coquetel de 
inauguração do novo pré
dio da FAAG.

Junto do Cônsul Geral 
de Angola, estavam diver
sos estudantes da FAAG que 
estudam no país africano.

Joaquim aproveitou 
para parabenizar a institui
ção pelo trabalho educacio
nal que tem realizado em 
ambos os países. “Acho in
teressante a troca que existe 
entre o Brasil e a Angola. 
Também fui estudante em 
outro país e aprendi muito 
do que sou hoje. É a minha 
segunda vez na FAAG e per-

Marcia Vazzoler recebeu diversas 
autoridades durante a solenidade

cebo que os estudantes an
golanos que se formam aqui 
voltam com a oportunidade 
de contribuir para o desen
volvimento da nossa nação. 
Espero que os programas 
realizados pela instituição 
e a aliança entre os países 
continue a expandir”.

Ele também elogiou 
0 novo prédio e deixou sua 
mensagem: “Gostei bastan
te das condições de estudo 
da FAAG e com as novas

instalações tudo ficou me
lhor. Para os estudantes 
tanto do Brasil quanto da 
Angola, digo que é neces
sário o entendimento do 
nosso papel na sociedade. 
Os jovens são o futuro e 
devem dar o melhor sem
pre e aprender o máximo 
que puderem para serem 
bons técnicos. Que a FAAG 
continue crescendo e seja 
uma referencia em todos os 
lugares”, conclui o cônsul.

Plano de Mobilidade Urbana realiza primeira audiência

Da redação

Durante a primeira 
quinzena de fevereiro, uma 
série de audiências públicas 
estão marcadas para debater 
o Plano Municipal de Mobi
lidade Urbana.

Os encontros foram 
definidos pela Diretoria de 
Planejamento, que coordena 
as ações do Plano.

Em 2014, foram rea

lizadas as primeiras reuniões 
para definir a pauta e os as
suntos que serão discutidos 
junto com a população nas 
audiências de fevereiro.

O primeiro encontro 
foi realizado anteontem, 4, no 

' auditório do Centro de Aten
dimento ao Cidadão (CAC).

A segunda audiência 
pública será realizada no dia 
9 de fevereiro, com início 
previsto para às I9h30, na 
escola Senai e dia 11, tam

bém às 19h30, na ETEC 
Cidade do Livro.

Durante as audiências 
públicas, a população poderá 
participar sugerindo propostas.

As opiniões de todos 
os envolvidos no processo 
ajudarão na formulação do 
Plano. O documento estabe
lecerá condições e metas de 
curto, médio e longo prazo, 
que determinarão como o mu
nicípio deverá se desenvolver, 
garantindo qualidade de vida

da população no que tange à 
locomoção.

Até abril de 2015, em 
atendimento à lei federal 
12587/2012, todos os mu
nicípios brasileiros deverão 
elaborar e aprovar o Plano 
Municipal de Mobilidade Ur
bana, que tem por objetivo a 
integração entre os diferentes
modbs de transporte visando a
melhoria da acessibilidade e da 
mobilidade das pessoas e c^- 
eas no território do municróio.



ESPORTE
Saúde5 beleza muita dedicação

mundo do físiculturismo
Giovana Nascimento conta ao Notícias de Lençóis como se interessou por treinamentos e 
dietas em busca do corpo perfeito

Elder ibanhez

Unir 0 útil ao agra
dável geralm ente 

move pessoas em 
todo o mundo.  
Alguns buscam a 

realização pessoal 
com a prática de exer

cícios físicos e uma alimen
tação regrada e saudável.

Nesta semana, o Notí
cias de Lençóis entrevistou 
a personal trainer e fisicultu- 
rista, Giavana Nascimento, 
25, que falou um pouco so
bre seu envolvimento com 
o universo fitness.

Giovana se formou 
em Educação Física recen
temente e sempre frequentou 
academias. ‘‘Não seguia uma 
dieta e treinamentos perio-

dizados. Depois que casei, 
através do meu marido, en- 
xerguei novas possibilidades 
e comecei a me preparar para 
atingir um corpo a nível de 
competição”, explica.

Normalmente, ela trei
na seis vezes por semana e 
sempre inicia o dia com uma 
caminhada matinal.

No físiculturismo, Gio
vana participa da categoria 
wellness. “No feminino, exis
tem várias categorias como 
a bikinU womans physique  ̂
figure e a categoria que eu 
participei, onde é preciso 
ter membros superiores le
vemente marcados, membros 
inferiores bem desenvolvi
dos, o percentual de gordura 
não pode ser extremamente 
baixo e é avaliado também 
a estética, desenvoltura no

palco, carisma e vestimenta”.
Casada com o atleta 

junior da Mednutrition, Ga
briel Baroni, a personal ga
rante que o relacionamento 
traz uma maior motivação 
para sua participação em 
campeonatos. “O Gabriel 
compete desde 2010. Ele 
me ajuda muito, aliás, é ele 
quem me prepara e se dedica 
para que eu alcance meus 
objetivos. Sempre fíco muito 
feliz em saber que tenho al
guém que posso contar e que 
compreende meu cansaço 
físico e mental”, acrescenta.

A atleta lembra que 
todo cuidado é pouco quan
do começam os preparativos 
para uma competição no físi
culturismo. “Geralmente, 12 
semanas antes do campeonato 
fíco restrita do famoso dia do

Giovana e Gabriel são casados e participam 
de campeonatos de fisiculturismo

15  ̂Copa Cidade do Livro começa em Lençóis
Da redação

No ano passado, di
v e rso s  times de íútsal de 
R cnçóis Paulista e região 
participaram da Copa Ci
dade do Livro.

Tradicional na ci
dade, o campeonato reú
ne os melhores atletas da 
modalidade em jogos que 
emocionam o público.

O Democratas, atual 
campeão, estreia este ano 
contra a equipe do Amigos 
Futsal de Borebi.

O início da competição 
aconteceu na última terça- 
feira, 3, com o jogo de aber
tura. As disputas ocorrem

sempre a partir das 20h30.
Confira abaixo os 

grupos da primeira fase do 
campeonato:

CLASSIFICATÓRIA - PRIMEIFiA FASE

‘lixo’ - dia onde é liberado 
comer alimentos gordurosos. 
No meu caso por muito tem
po, pois tenho facilidade em 
ganhar gordura. Busco não 
atrasar refeições, horários de 
treino e descanso. Minha ali
mentação fíca bem restrita, ba
seada em ovos, fi^go , peixe 
e batata doce. Já nos treinos, 
associo musculação e aeróbio 
com muita intensidade”.

Ela garante que algu
mas dicas são essenciais para 
quem quer seguir o mesmo 
caminho. “A alimentação é 
algo muito individual. O ide
al é comer sempre de três em 
três horas em quantidades 
necessárias”.

Em sua primeira com
petição, Giovana se classifi
cou entre as 15 melhores de

um total de 40 candidatas.
Agora, ela e seu ma

rido se preparam para um 
campeonato que irá ocorrer 
em junho na capital paulista. 
“Quero me preparar dando 
o meu melhor e trabalhando 
duro com o objetivo de con
quistar a vitória”, ressalta.

“O importante é sem
pre estar bem com você, 
ou seja, mentalmente de 
bem com a vida e, depois, 
traçar uma meta seguindo 
sem medo. Se você sonha 
em competir, peça auxílio 
para pessoas e profissionais 
que podem ajudar a reali
zar esse sonho. E difícil a 
preparação, mas com foco, 
perseverança e dedicação, 
acredite, vale muito a pena”, 
finaliza a atleta.
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CULTURA
Banda cover dos Beatles apresenta mega 
espetáculo na região
Músicos brasileiros retratam com detalhes a performance da famosa
banda formada em Liverpool no ano de 1960

Da redação

Amanhã, 7, Jaú vai 
conferir uma apresentação 
mais do que especial com a 
banda “Tlie Beetles One”.

O Show acontece no 
Teatro Municipal de Jaú a 
partir das 20h30. Eles tam
bém irão se apresentar em 
Botucatu no dia 27 de feve
reiro e em Bauru no dia 28, 
ambos nos Teatros Munici
pais das respectivas cidades.

A proposta da “Bee
tles One” é viver a emoção 
de sentir como seria um 
Show dos Beatles no palco.

O espetáculo tributo 
busca uma recriação nos míni
mos detalhes da performance 
do ‘Tab Fopr”, com produção 
meticulosa que vai desde o 
visual dos músicos, figuri
nos e instrumentos musicais 
réplicas dos que os Beatles 
usavam até a movimentação 
característica respectiva de 
cada beatie no palco.

Além disso, o show é 
todo falado em inglês. A ban
da cover “The Beetles One” 
foi considerada em agosto de 
2012 como a melhor banda 
Beatles do ano dentre 66 
outros grupos de 24 países 
diferentes, de acordo com 
os organizadores da Beatie 
Week - O Maior Festival de 
Beatles do Mundo.

A banda é formada 
por duplas de primos de 
São Carlos (SP). Curio
samente, Cléber Harrison 
Tiossi faz John Lennon e 
não George. O guitarrista 
é irmão de Wesley Tiossi,

0 baterista (Ringo Starr).
No baixo, Renato 

Tiossi é Paul McCartney 
e na outra guitarra, Carlos 
Tiossi é George Harrison.

Em aproximadamente 
duas horas, uma viagem cro
nológica pela obra dos Beatles.

Os integrantes tro
cam de roupas três vezes, 
representando a fase “yeah, 
yeah, yeah”, de teminhos, 
“psicodélica”, com figuri
nos do álbum “Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band”, 
e, depois, a época do disco 
“Abbey Road”. “Nós tenta
mos mostrar não só o que é 
popular, mas o que tocamos

bem. Tem músicas que são 
‘lado B*, mas que gostamos 
e ficam boas”, ^ rm a  Cléber.

A paixão pelos Bea
tles é uma herança para os 
integrantes da Beetles One, 
uma vez que os seus pais 
já  eram beatlemaníacos. De 
tanto ouvir, os garotos de 
São Carlos resolveram tocar.

E uma das mais marcan
tes foi na Inglaterra, no lendá
rio Cavem Club. “Só de ir ao 
lugar você já sente a magia. 
Tocar, então, é incrível”, con
sidera Cléber, lembrando da 
primeira vez que se apresen
taram no lendário local onde 
os Beatles iniciaram a carreira.

Serviço

The Beetles One 
Q uando: 07 de fevereiro 
(sábado)
O nde: Teatro Municipal 
de Jaú
H orário: 20h30 
Classificação: 10 anos 
Ingressos: Meia entrada: 
R$ 25,00 (estudantes, ido
sos e professores); Clien
tes Porto Seguro: R$ 25,00 
(clientes + 1 acompanhan
te: R$ 25,00 cada); Anteci
pados até hoje: R$ 25,00; 
In te ira : R$ 50,00 
Pontos de Venda: Cacau 
Show (Shopping)

Casa da Cultura vai receber uma aventura congelante
Da redação

Na próxima semana, 
a criançada lençoense tem 
horário marcado para assis
tir o espetáculo inspirado 
em um dos desenhos mais 
famosos da Disney.

“Frozen - Uma Aven
tura Congelante” chega à ci
dade através da companhia 
Cia. Teatral Procênio nos 
dias 12 e 13 de fevereiro.

A HF Produções, 
com apoio da Diretoria de 
Cultura, traz ao município 
um mundo de magia base
ado na história das irmãs 
EIsa e Anna.

O musical será exi
bido na Casa da Cultura

de Lençóis Paulista em dois 
horários, às 19h e às 20h30.

A apresentação con
ta com troca de cenários e 
muitos efeitos especiais. A 
classificação é livre e tem a 
duração de 60 minutos.

Frozen já virou mania 
entre as crianças do mundo 
inteiro. O fílme foi lançado 
em janeiro de 2014 e só no 
Brasil arrastou mais de qua
tro milhões aos cinemas.

No teatro, a aventura 
congelante já  conquistou 
uma multidão de fãs para 
presenciar de perto os per
sonagens mais queridos do 
momento.

Os ingressos serão 
comercializados a R$ 15,00 
(antecipados), R$ 20,00 (in

teira) e R$ 10,00 (meia).
Crianças a partir de 

dois anos pagam meia en
trada. O ponto de venda fíca 
na Casa da Cultura ou pela 
Internet na HF Ingressos 
(www.hfingressos.com.br).

Serviço

Frozen - Uma Aventura 
Congelante 
Quando: 12 e 13 de 
fevereiro
Onde; Casa da Cultura 
Horário: às 19h e às 20h30 
Ingressos: R$ 15,00 (ante
cipado), R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10,00 (meia)
Mais informações: (14) 
3263-6525 
*Classificação livre

http://www.hfingressos.com.br


DE LENÇÓIS

CLASSIFICADOS
O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 

EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

AÇOUGUEIRO {2 Vagas) 
ARQUITETA (feminina c/ 
experiência na área) 
ATENDENTE DE BALCÃO (su
permercado - vaga feminina 
s/ experiência)
ATENDENTE DE PÓS-VENDAS/ 
ASSISTENTE TÉCNICO (SAC) 
(exclusivo para pessoa com 
deficiência)
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS (vaga masculina 
c/ experiência)
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(feminina s/ experiência c/ 
Ensino Superior Completo ou 
Cursando)
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
BARMAN/COPEIRA
BORRACHEIRO
CHAPEIRO (em um trailer de
lanches)
CORRETOR DE IMÓVEIS 
COZINHEIRA - 2 VAGAS (Res
taurante)
DESOSSADOR (Disponibilida
de para trabalhar na cidade 
de São Carlos-SP)
ELETRICISTA (s/experiência, 
mas exige algum curso na 
área)
ELETRICISTA (em um frigo
rífico)
EMPREGADA DOMÉSTICA 
GARÇOM (disponibilidade de 
horário)
GARÇONETE
INSTALADOR DE ANTENAS 
DE TV
LINHA DE PRODUÇÃO (Fri
gorífico - Salário R$935,20 
benefícios, Masculino) 
MARCENEIRO (com disponi
bilidade para trabalhar em 
Bauru-SP)
MECÂNICO DE MANUTEN
ÇÃO (frigorífico c/ disponibili
dade de horário)
MECÂNICO DE MOTOR à 
DIESEL / MOLEJEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS 
OPERADOR DE CAIXA (Res
taurante)
OPERADOR DE CAIXA (cur
sando graduação em admi
nistração, ciências contábeis, 
gestão financeira ou cursos 
relacionados)
OPERADOR DE CALDEIRA (em 
um frigorífico)
PADEIRO
PIZZAIOLO
PERSONALTREANNING 
(formação em Ed. Física com
pleta- s/ experiência) 
RECEPCIONISTA (exclusivo 
para pessoa com deficiência) 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 
(Maiores de 16 anos - Turno 
da tarde, disponibilidade 
para trabalhar em Bauru - SP) 
SERVIÇOS GERAIS (instalação 
de purificadores d'água) 
SERVIÇOS GERAIS (Caseiro 
Homem ou casal sem filhos, 
c/ experiência)
TAPECEIRO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DO TRABALHO (s/ experiên
cia, curso técnico completo) 
VENDEDOR (tubos de con
creto, disponibilidade de 
viagem)
VENDEDOR (loja de infor
mática - vaga masculina, s/ 
experiência)
VENDEDOR (s/ experiência 
livros de saúde, CNH B) 
VENDEDOR (anúncios publici
tários em uma revista local) 
VENDEDOR (loja de material 
de construção)
VENDEDOR EM DOMICILIO 
(s/ experiência - venda de 
Icegurt)
VIGIA FLORESTAL (disponibi
lidade para morar em uma 
fazenda)
ZELADOR (serviços de ma
nutenção em um hotel, c/ 
experiência)

Vagas válidas de acordo com o praio determinado pelo empregador 
Para cadastramento no sistema através do PAT, basta comparecer portando- 
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de endereço e Número do PIS 

KB quem possuir) Informações: (14) 3263-2S00 - Ramal 2 ou no PAT.
Rua Cel. Joaquim Gabriel. 11 - Centro

Q7/02 do Passer Hotel ,

à s  l ! > n  48 - Vila Antonieta II, Lençóis Paulista
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Os Segredos 
das Grandes 

Apresentações
Q M n ò o  0  4S»urtto «

Vcncêr o m^do «m pOMco*
é um dos nomes mais lembrados nos meios 

empresariais e oducadonab do pars. 
Jornalista, com especiafiiaçlo em comumeacfto, 
m aiiia treinamentos de proflw orw s libem a e 
executivos de ato nfvei e fbcma,amidimente.

centenas de aJunos.
Ministra tremamentps para grandes orgarxraçdes 

como LG, Seresa-Expertan, Mondeto, VTVO, 
Caixa EconAmfca Federal, B a r^  do Sras4 e dezenas 

de Oütras empresas Igualmente «mportantas.

Franco Junior

Como se tornar 
um vendedor 

de alta performance
Ja t^balhou como balconista, 

vendedor externo vendedor pona a porta 
gerente de vervdas e bo]e é Diretor Comercial 

da unidade de Bauru do Grupo lEV. 
i  empresórto, coadv, mentor 
de empresános e palestrante 

Foi matéria da coluna o Superverxledor da 
. Revista Venda Mais em Junho de 2014 

A diferença de um vendedor comum 
e um de AlU Performance;

Como conquistar novos cilentes;
Como obte' credtotidade desde o bom dia.

PROGRAMAÇÃO

IShOO ' fttcepcáo.

iShis - franco Jtinlor
0%

16hl5 - Vlctor Vieira
Comç se Lcrrwr um vendedor de ãíta perfurraneç

I7h30 - Er.í.erraiTientü.

O
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Fonte: Ministério da Saúde

Cuidado! A AIDS está aí!

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. 
Causador da AIDS. ataca o sistema imunotógico, responsável por defender 
o organismo de doenças.

As células mais atingidas sào os linfócitos T C04+. £ é alterando 
o ONA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo.

Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros 
para continuar a infecçSo.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soroposi- 
tivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença.

Mas, podem transm itir o vírus a outros pelas relações sexuais 
desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de 
mãe para filho durante a gravidez e a amamentação.

Por isso. é sempre Importante fazer o teste e se proteger em
todas as situações.

Sintomas e fases da doença

Quando ocorre a infecção pelo virus causador da AIDS, o sistema 
imunológico começa a ser atacado.

E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre 
a Incubação do HIV - tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos 
primeiros sinais da doença.

Esse período varia de 3 a 6 semanas. £ o organismo leva de 30 a 
60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV.

Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, 
como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebido.

A próxima fase é marcada peta forte interação entre as células de 
defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus.

Mas que não enfraquece o organismo o suficiente para permitir 
novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada.

Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de assin- 
tomático.

Com o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar 
com menos eficiência até serem destruídas.

O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a Infecções 
comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos 
linfócitos T C04 - glóbulos brancos do sistema imunológico • que chegam 
a ficar abaixo de 2(X) unidades por mm* de sangue.

Em adultos saudáveis, esse valor varia entre 800 a 1.200 uni
dades. Os sintomas mais comuns são: febre, diarréia, suores noturnos e 
emagrecimento.

A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, 
que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo.

Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença, a AIDS. 
Quem chega a essa fase, por não saber ou não seguir o tratamento indicado 
pelos médicos, pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, 
toxoplasmose e alguns tipos de câncer

Por isso, sempre que você transar sem camisinha ou passar por al
guma outra situação de risco, aguarde 30 dias e FAÇA O TESTE, ffPARTIUTESTE

Ministério 
da Saúde

i
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G O V E R N O  F E D E R A L

CARROS/MOTOS

Courier 1.3 1998 G pra

ta básico • FS veiculos 
^ n c ( 1 4 )  3264-3033

VENDE-SE

Vendo 01 bicicleta Ca- 

loi usada, amarela aro 

14 fone (14) 3264-4345 

ou (14) 3263-1961

Vectragls94-R$3.000.00 

De entrada + 48 parce

las fixas de R$ 360,00 

com tianfeiénaa grátis 

(14) 3264-1613

Carro Escort gl 95 R$ 

3.(KK),00 De entrada 

+ 48 parcelas fixas de 

R$294,00 com tranfe- 

rencia grátis - Telefone: 

(14)3264-1613

Gol 1.016V 1998 g bran

co básico - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Mini moto trackblkes 

nos modelos cross ou 

motogp é na pagan mo

tos fone; (14) 3264-4345

Compro moto honda 

usada "semi nova” ou 

troco por moto Hon

da okm, Pagan motos 

fone; (14) 3264-4345

Escort Hobby 1.0, gasolina, 

ano 1995, bom estado de 

conservação, R$ 6.990,00 

(Negociável)

Tel: (14) 99774-5355

Xsara picasso glx 1.6 

2010 Preta entr. R$ 

8.000,00 + 48X R$ 

839,00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Saveiro cl 1.8 1995 A 

branca trava/alarme 

FS veículos • Telefone: 

(14)3264-3033

Capacete cbf ou liberty 

aberto ou fechado R$ 

60 só na Pagan motos 

fone: (14) 3264-4345

Gol 1.0 4P 2000 g dou

rado direção/vidro/trava 

completo e Fox 1.0 4P 

2(X)5 flex preto vidro/ 

trava /alarme FS veículos 

fone (14) 3264-3033

CG titan ks 125cc ano 

2002 bom estado 2.5(K)

Uno vivacc 4p 2011 

vermelho entr. R$

6.500.00 -f 48X RS

630.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra

ta entrada + 48x R$

590.00 - FS veículos 

fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. D u

pla - 1990 - dicsel azul 

(14) 3264-3033

Uno mille way 2008 

branco entr. R$ 

3.000,00 + 48X R$

499.00 - FS veículos - 

fone (14) 3264-3033

PROGRAMA 
G ERA  NEGÓCIOS

WWW khftllfâlmslfitft» com br
com b*

Montanaecoflcx2010cor Couris' mod 2001 - liL  Carro Ford a 2004 Vendo 02 bicicletas

preta, trava détnca. vidros 

elétricos, direção. 63 mii 

km rodados R$ 24200 

Fone{l4) 9916^50

S-10 2.5 Cab. Dupla 

1999 - diesel • azul 

Fone;(14) 32643033

Vectra gls 2.0 1994 G 

azul completo - FS veí

culos - (14) 3264-3033

Golf sportline 2.0 2011 

Flex preto completo 

FS veículos - Telefone: 

(14)3264-3033

Classic Life 2007 flex 

preto trava - FS veicu

los - tratar pelo telefo

ne (14) 3264-3033

proieter de casamha. sem 

np3 • venfo ou iroan por 

molo honda. Fones (14) 

32644345/(14)99791-5285

RSdiOOOO De entrada 

+ 48 p»Tr«4a< fixas de 

R$420,00 com tranfom-

caloi usada. Uma preta

aro 20 a outra ama^e-
,

ia aro 14 Fones: (

kgrácis-(14) 3264-1613 3264-4345

Courier mod 2001 Facilidade de flnancia- Honda biz clOO 2002

1.6L protetor de ca- 

samba. lona marítima, 

som mp3 - vendo ou 

troco por moto honda 

Fones; (14) 3254 4345 

ou 97913285

C ouner 1.4 1998 G 

prata direçâo/vidro/ 

trava - FS veiculos fone 

(14)3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 

Okm branca completa - 

FS veiculos - fone (14) 

3264-3033

m ento de m oto honda 

okm com entrada com 

a menor parcela do 

mercado. "Grátis 02 

capacetes’ pagan mo

tos f;( 14) 3264-4345

Ecosport xlt frcestyle 

2009 preta completa 

(14) 3264-3644 shop 

cars veiculos

Crv 2.0 Lx aut. 4X2 

completo -2011 - ga

solina • branco • (14) 

3264-3033

R$1.200,00 De entrada 

4 36 parcelas fixas de 

R$122,00 com tran- 

fcrencia grátis - (14) 

3264-1613

Palio fire 2007 flex 

preto completo - FS 

veiculos - fone (14) ' 

3264-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 

Eliana Atende á dom i

cílio Contato pelo tele

fone: (14) 99887-72

Psicóloga Clínica
Pós-graduaçio pela FMUSP em Sexualidade Humana e especialização

em Pânico e Depressão

www.saletecortez.com.br
Psicoterapia individual Terapia de casal Orientação de Pais

Convênios: Grupo LWART / Funerária Pânico /
Funerária São Francisco / Associação dos Servidores Públicos
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Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 1039 • Centro
Lençóis Paulista (14) 3263-6214

Astra sedan 1.8 2003 G Fone; (14) 99797-5221 
azul comp FS veículos 

(14) 3264-3033 trava/ 

alarme/rodas • FS veicu-

Biz 125 flex 2013 / biz 

100 - 2013 /  fan 125

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

PROCURA-SE CASA
f •

los-fonc(14)3264-3033 2013 / fan 150 flex

Compro ou troco por 

moto Okm, moto hon

da semi nova. Pagan 

motos (14)3264-4345

Fox 1.6 4P plus 2005 

flex prata completo 

FS veictUos - Telefone: 

(14) 3264-3033

2013 / titan 150 ex flex 

2013/lead  H O -2013 /  

cb 300r 2013 /  xre 300 

2013/ bros 150 flex 

2013 - Pagan motos 

fone: 3264-4345

Cdta 2p 2004 g prata ar/ 

trava/alarme - FS veícu

los ■ fone(14) 3264-3033

Locação

VENDE-SE

Terreno no Jardim Grajaú, 

250 metros 

quadrados, plaino, 

quitado R$ 78 mil

Tel: (14) 982274510

Procura-se casa para alugar, 

particular, no Monte Azul, 

2 ou 3 cômodos 

Falar com Daiane

Tel: (14) 99759-8094 
99714-1122

CONTRATA-SE

Praf (a) de Educação Fisíca para 
aulas de Natação e Pi lates 

Interessados entrar em contato na 
Adefílp c/José Caríos

Rua Pernambuco, 333 
Jd Cruzeiro

isamixtrading@yahoo.com.br

Capacete EBF ou Li

berty aberto ou fecha

do apenas RS 60,(K) só 

na Pagan Motos C on

tato através do telefo

ne: (U )  3264-4345

Serviço dc limpeza 

para escritório ou lo

cais comerciais. Te

lefone para contato: 

(14) 3264-1869 ou(14) 

99677-6859

http://www.saletecortez.com.br
mailto:isamixtrading@yahoo.com.br
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Jímmy Page planeja volta aos
palcos para 2015

Em entrevista à RollingStoneamericana, Jlmmy 
w  Page diz que planeja voltar a tocar ao vivo. Em 

^  entrevista coletiva para anunciara versão remaste-
, rizada de Physkal Graffiti, oguitanista disseque os planos

de voltar aos palcos e que seu novo material será "bem diferente" 
do que fez no Led Zeppelin. "Não será nada do que você esteja 
esperando que eu vá fazer", diz o guitarrista, tamtóm rejeitando 
qualquer possível reunião do Zeppelin. "Quero formar uma banda 
nova. Eu predsotocarguitarraefiarem forma primeiro. Então, estou 
treinando, mas também estou ocupado com os relançamentos".

Johnny Depp se casa com atriz Amber 
Heard, nos EUA
O astro americano Johnny Depp e a atriz Amber Heard se casaram 
na última terça-feira (3) em uma cerimônia civil simples em Los 
Angeles, informou a imprensa especializada em celebridades. O 
casal oficializou a união dias antes de realizar uma grande festa 
na ilha particular do ator nas Bahamas, divulgaram as revistas 
"People" e "US Weekly". O casamento ocorreu na mansão 
do protagonista da franquia "Piratas do Caribe", no bairro de 
West Hollywood, em Los Angeles. Depp, que é 23 anos mais 
velho que Amber, começou a sair com ela pouco depois de se 
conhecerem na filmagem de "Diário de um jornalista bêbado", 
em 2011. Um ano depois, ficaram noivos.
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Ativistas pedem boicote a "Cinquenta
Tons" por violência domestica

Ativistas americanos estão pedindo para que os espectadores 
boicotem a adaptação do best-seller "Cinquenta Tons de Cinza" 
para o cinema. A campanha ##50dollarsnot50shades (Em português: 
'US$ 50 dólares, não 50 tons'), angariada por organizações contra 
a exploração sexual, pede para as pessoas trocarem o valor do 
ingresso por uma doação a abrigos e organizações que oferecem 
suporte às mulheres vitimas de abuso. Segundo os ativistas, a 
protagonista Anastasia Steele, interpretada por Dakota Johnson, 
é uma dessas vítimas. Na Malásia, o longa-metragem foi proibido 
de ser exibido. Já no Brasil, a estreia está marcada para 12 de feve
reiro. A pré-estreia mundial será no dia 11, no Festival de Berlim.

Reflexão da Semana

TIRINHA DA SEMANA estranhanoitc.blofspot.com
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ENTRETENIMENTO
Horoscopo da Semana

1

de OS/Ql a 13/02

Áries
de 21/03 a 20/04

Semana de Lua cheia, com intensas 
emoções, percepções e insights. 
Acontecimentos muito importantes 
envolvendo amor e amizade, com 
fortes questionamentos. Chega ao 
ápice o que veio se desenvolven
do ao longo das últimas semanas, 
nesta fase de reavaliações pela qual 
você vem passando.

^ Leão
22/07 a 22/08

É em seu signo que teremos a 
Lua cheia nesta semana, leoni
no, alertando para um momen
to intenso emocionalmente e 
em seus relacionamentos. Hora 
de buscar mais equilíbrio entre 
a individualidade e as deman
das das relações.

Sagitário 
de 22/11 a 21/12

Intensidade é a palavra-chave 
da semana, em que teremos 
Lua cheia. Um belo momento 
para você constatar que está 
expandindo os seus horizontes 
e que isso tem a ver com conhe
cimentos, sagitaríano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Nesta semana temos a fase lu
nar cheia, momento mais Im
portante do atual ciclo e que 
remete à necessidade de har
monizar a dedicação à carreira 
e aos aspectos mais privados, 
íntimos e familiares. Decisões 
importantes no lar, em família 
e no trabalho.

Virgem
de 23/08 a 22/09

O posicionamento astrológico 
mais importante da semana é 
a Lua cheia, que incide sobre 
0 setor de espiritualidade e de 
saúde dos virginianos. Cuide 
mais de si. Cuide mais do Pla
neta Terra.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

A fase lunar cheia que ocorre 
nesta semana atua sobre o 
setor financeiro e de talentos 
dos caprícornianos. Poderosos 
insights sobre a melhor maneira 
de utilizar recursos próprios e 
conjuntos.

Repensar pontos de vista, mu
dar conceitos e atitudes são exi
gências do atual período. E que 
nesta semana ficam ainda mais 
fortes, com a Lua cheia. Noticias, 
comunicados e aprendizados 
importantes. Viagens e estudos 
em momento significativo.

Amor e amizade são temas em 
foco na Lua cheia que ocorrerá 
nesta semana. Momento de se 
expressar com mais carinho e 
de estar atento a sua singula
ridade pessoal e como ela se 
manifesta na vida afetiva e nos 
aspectos que envolvem a vida 
social, coletiva.

Ao longo da semana teremos 
a Lua cheia que se refere ao 
ciclo aquariano. E que traz a 
você 0 desafio de se expressar 
com liberdade, mas também 
com amor. O equilíbrio entre 
individualidade e relação.

Câncer
de 21/06 a 21/07

A Lua, regente canceriano, esta
rá na fase cheia nesta semana, 
representando o auge de ques
tões emocionais e relacionadas 
às finanças. É o momento em 
que você claramente se dá conta 
dos seus valores essenciais e 
se está vivendo de acordo com 
eles.

^  Escorpião 
^ l ^ d e  23/10 a 21/11

Uma semana importante para 
a carreira e o desenvolvimento 
emocional e familiar dos aqua- 
rianos. A Lua cheia pede que 
você equilibre mais a atenção 
que dá à vida pessoal e pro
fissional.

Peixes
20/02 a 20/03

A saúde e o trabalho são os te
mas principais da semana, o que 
está retratado pela fase lunar 
cheia. Hora de mudar hábitos e 
de refletir sobre o que precisa 
ser deixado para trás, se quiser 
evoluir.

Fonte: htt^: I . .

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

Caça Palavras
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BOAVISTA
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U U V A SÃOPAULO

A Z 0 Z B H E L T M 0 J P 1 L RECIFE
JOÃOPESSOA
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A Ã D R M C C Ò A VITÓRIA

S A F W B V 0 Z K E S A E R S
PORTOVELHO
CAMPOGRANDE

E 1 U G 0 P L c E C 1 R 1 1 H CUIABÁ

P N P X A K U A L 1 u A Q A Ó SÂOLUIS
MANAUS

0 Â B U V R M Q S F L Y M F B TERE5INA

Â 1 L C 1 V T D E E 0 K É L Z NATAL
BELÉM

0 0 Z T S L A T A N Â Q L P J
CURITIBA

J G 1 A T F R B A W s 1 E 0 T PALMAS

H B S M A N A U S S Y D B D G ARACAJÜ
GOIÂNIA

A G c C A M P 0 G R A N 0 E M

Yoga
Meditação
LianGong

Professor \ \

Cultura

1 4 .3 2 6 3 - 1 6 7 $  
1 4 .9 1 3 4 - 7 3 2 9

R Cel. Joaquim Gabriel n° 643 
Centro - Lençóis Paulista 

marcos. vend itíi®yahoo com.br

http://www.mixcloud.com/ericoagnello
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iENÇO'S
ESPECIAL
Eletrcnic Festival

Nesta semana, o Notícias de Lençóis traz os 
melhores momentos do "Eletronic Festival - En
contro de DJs Solidário" que ocorreu no último 
domingo, 1, na Praça do Paço Municipal de Agudos.

Diversos jovens se reuniram na praça para 
prestigiar a apresentação dos DJs Erico Agnello, 
Leo Almeida e Cris Sales.

Também participaram do evento o grupo 
de jazz do Ballet Art Scheila do Valle e os b-boys 
do "Anônimos Break".

A festa contou ainda com a presença do 
humorista agudense, Marcus Cirillo, e de convi
dados de outras cidades da região.

A população agudense fez a sua parte e 
apoiou o projeto beneficente em prol do Lar dos 
Desamparados de Agudos.
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