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Tempo

De 21 a 23 de setem-
bro, acontece no Espaço Ta-
tersal do Recinto Mello Mora-
es, a 1ª Conferência Rasgando 
os Céus.

Apresentações de 
Eyshila, Davi Sacer, Bianca 
Toledo e do ministério Ras-
gando os Céus estão confir-
madas.

Em entrevista ao No-
tícias de Lençóis, um dos or-
ganizadores do evento, André 
Luís de Paula Maldonado, 
falou sobre os principais ob-
jetivos da conferência.

Para quem quiser ad-
quirir o passaporte para os 
três dias de conferência em 
Lençóis Paulista, basta visitar 
a Livraria e Locadora Evan-
gélica Shekinah, localizada 
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Emmerson Nogueira canta 
grandes sucessos Pág. 05

CONFIRA

na Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 128, Centro.

O valor do passaporte 
para os três dias é de R$ 50,00 
(em dinheiro). Os convites in-
dividuais (um dia) estão sen-
do vendidos apenas pelo site 
(www.rasgandoosceus.com.
br) no valor de R$ 25,00. 

No site também é possí-
vel parcelar o passaporte para 
os três dias através do paga-
mento pelo PagSeguro. 

Serviço

Conferência Rasgando os Céus
Quando: De 21 a 23 de setembro
Horário: 19h30
Onde: Espaço Tatersal do Recinto 
Mello Moraes
Valor: Passaporte para os três dias 
R$ 50,00 / Individual R$ 25,00
Ponto de venda: Livraria Shekinah
Mais informações: 
(14) 3263-0550 ou 99752-9094
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Dérik e Luciano embalam 
hits sertanejos no La Casa 
Pág. 05

Festa de Ipaussu 
recebe caravana 
lençoense
Pág. 04

População de algumas cidades do interior de São Paulo já sofrem com a seca prolongada e a falta de água nos reservatórios

Coquetel realizado pela 
Solutudo apresenta 
nova revista

Qualquer pessoa que 
for questionada em relação 
ao clima do planeta nos 
dias atuais, certamente dirá 
que muitas coisas muda-
ram de alguns anos para cá.

Secas ,  tempesta-
des, vendavais, entre ou-
tros eventos naturais ex-
tremos são constantes em 
muitas cidades do mundo.

Mas até que ponto 
pode-se dizer que a Terra 
está passando por uma mu-
dança significativa quan-
do o assunto é o clima?

Pág. 03

A Prefeitura, em par-
ceria com a Editora Positivo, 
realizou na última segunda- 
feira, 31, o Quarto Simpó-
sio de Práticas Educativas 
“Partilhando Caminhos, 
Semeando Descobertas”.

O evento foi realiza-
do na escola Guiomar For-
tunata Coneglian Borcat e 
reuniu cerca de 500 edu-
cadores, entre professores 
e gestores da Rede Muni-
cipal, que tiveram um dia 
de aprendizado, mas tam-
bém de confraternização.

Pág. 04

Nesta semana,  a 
cantora bauruense Bia 
Lopes lançou seu pri-
meiro trabalho musical.

Depois de meses de 
gravações, ela comemo-
ra a finalização de seu EP 
com o produtor musical 
Emil Shayeb e o selo Vale-
tes Records - gravadora de 
Bauru que atua também com 
outros talentos da música.

Todo o valor arrecada-
do com a venda do EP de lan-
çamento de Bia Lopes será 
revertido em prol de proje-
tos assistenciais de Bauru.

Pág. 04

No mês passado, os 
sócios-proprietários da So-
lutudo promoveram um 
grande coquetel de lança-
mento da Revista Solu-
tudo 2015 na Casa Four.

A atração da noite 
ficou por conta da cantora 
Leda Melo e banda, além 
de uma apresentação exclu-
siva do mágico Bianconi.

Recentemente, Bian-
coni participou do Progra-

Simpósio 
reúne diversos 
educadores

Bia Lopes 
lança 
primeiro EP

Mudanças climáticas causam preocupação
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ma Silvio Santos (SBT) e 
tem viajado o país com seus 
números de ilusionismo.

O público aprovei-
tou ainda para tirar fotos 
na cabine Click Alegria.

Empresários e perso-
nalidades da cidade estive-
ram presentes no encontro 
para conhecer a nova re-
vista da Solutudo que será 
distribuída no município.

Pág. 03

Diretores da empresa receberam vários 
convidados em uma festa cheia de atrações

Ministério de louvor Rasgando os Céus 
se apresenta no dia 23 de setembro

Grandes estiagens  e tempestades torrenciais 
são duas realidades que têm assolado o país
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Brasil em FOCOColunista da Semana
  

Municípios do interior paulista adotam racionamento de água

Os baixos níveis dos re-
servatórios têm levado ci-
dades do interior paulista 
a adotar o racionamento 
de água. Pelo menos dez 
municípios do interior já 
estão com restrições na 
distribuição. Em Araras, 

onde vivem aproximada-
mente 119 mil pessoas, 
estão sendo feitos cortes 
no abastecimento duas 
vezes por semana. Parte 
da cidade fica sem água 
nas terças e quintas-fei-
ras, a outra metade nas 

segundas e quartas-feiras. 
A situação é semelhan-
te em Valinhos, Aguaí, 
Casa Branca, Saltinho, 
Vargem Grande do Sul, 
Américo Brasiliense, 
Morro Agudo, Orlândia 
e São Sebastião da Gama.

  

  

  

Vendas de veículos caem 8,44% em agosto, diz Fenabrave

As vendas de veículos 
caíram 8,44% em agosto 
na comparação com julho, 
segundo dados divulgados 
nesta semana, na capital 
paulista, pela Federação 

Nacional da Distribui-
ção de Veículos Auto-
motores (Fenabrave). 
No mês passado, foram 
comercializadas 319.245 
unidades, enquanto em 

julho o número ficou em 
348.673. Na comparação 
com agosto do ano pas-
sado, quando foram ven-
didos 398.045 veículos, 
houve queda de 19,80%.

Artigo

Fonte: Agência Brasil

Não é novidade para 
ninguém que o clima do pla-
neta está mudando a cada 
ano que passa.

Tempo seco, estia-
gens que parecem cada vez 
mais constantes e tempesta-
des devastadoras são alguns 
exemplos de que existe um 
problema.

Nesta semana, procu-
ramos entender os motivos 
que envolvem as mudan-
ças climáticas no país e no 
mundo.

No começo do ano, 
os paulistanos passaram por 
momentos difíceis com a 
falta de água nos reservató-
rios que abastecem a capital.

Porém, o período de 
seca começou realmente 

com a chegada do inverno e 
já vem resultando no racio-
namento em várias cidades.

Resta saber se o pro-
blema recorrente das secas 
no Estado continuará se 
agravando ou se existem 
ações para reverter a situa-
ção dos reservatórios.

Também falamos so-
bre o coquetel de lançamen-
to da Revista Solutudo 2015 
que aconteceu no mês pas-
sado em Lençóis Paulista.

Diversas personalida-
des da cidade participaram 
do evento e presenciaram 
as atrações da noite.

A cantora Leda Melo 
e o mágico Bianconi agita-
ram o público e trouxeram 
muita diversão.

A Solutudo comemo-
rou mais um ano de trabalho 
na cidade e vem otimizando 
o tempo da população len-
çoense na busca por empre-
sas, empregos e eventos.

Confira ainda: Festa 
do Peão de Ipaussu come-
mora centenário da cidade; 
Bia Lopes lança seu primei-
ro EP; Dérik e Luciano e o 
cantor Gabriel Médice reali-
zam mega show em Bauru; 
Conferência Rasgando os 
Céus convida região para 
proclamar o Evangelho; 
Quarto Simpósio de Práticas 
Educativas reúne cerca de 
500 educadores; Emmerson 
Nogueira faz show no Sagae 
Eventos e muito mais. Boa 
leitura!

Editorial

Comissão europeia prepara sistema permanente para receber imigrantes

Dilma defende ensino técnico e “cada centavo” investido no Pronatec

A Comissão Europeia deve-
rá implantar em breve um 
sistema permanente para 
acolhimento de imigrantes. 
Entretanto, as autoridades 
não especificaram que tipo de 
medidas estão previstas pelo 

novo sistema. Respondendo 
a questões sobre o número 
de pessoas que cada Esta-
do-membro deve acolher, a 
porta-voz para a emigração 
da comissão, Natacha Ber-
taud, informou que foram 

aceleradas as medidas que 
estavam previstas apenas 
para o final do ano. “Haverá 
uma redistribuição propor-
cional”, disse Bertaud, acres-
centando que a distribuição 
será feita de forma “justa”.

Ao receber nesta semana 
os competidores brasilei-
ros premiados na 43ª Worl-
dSkills, a presidenta Dilma 
Rousseff defendeu o ensino 
técnico profissionalizante 
e disse que “cada centa-

vo” investido pelo governo 
no Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) vale 
a pena. O Brasil ficou em 
primeiro lugar na compe-
tição, conhecida como a 

olimpíada internacional 
das profissões técnicas. 
No total, a equipe brasi-
leira levou 27 medalhas: 
11 de ouro, dez de prata e 
seis de bronze, além de 18 
certificados de excelência.

 
A coleta de lixo será realizada normalmente na próxima segunda-feira, feriado 

de 7 de Setembro. 
Já os demais setores internos e externos da Prefeitura, incluindo creches e 

unidades de saúde não funcionam na segunda-feira. 
O expediente ao público será retomado na terça-feira, 8 de setembro. Equipes 

do SAAE vão manter plantões no dia 7 para eventuais atendimentos de emergência. 

COMUNICADO IMPORTANTE

Michel Ramalho
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é pouco audacioso nesse 
quesito, pois prevê reduzir 
o limite para 20 alunos, no 
máximo, para cada profes-
sor da educação básica.

Isto é, mesmo que 
esse Plano seja sanciona-
do pelo prefeito Fernando 
Haddad (PT), as escolas 
paulistanas continuarão 
longe do ideal que é ter 
10 alunos por sala de aula.

Ainda assim, cla-
ro, o PME de São Paulo 
é um avanço por colocar 
em pauta a necessidade 
de maior valorização dos 
educadores, maior inves-
timento em educação e o 
combate à superlotação 
nas salas de aula.

A cidade de São Pau-
lo está debatendo o seu 
Plano Municipal de Edu-
cação. E como de costu-
me, os projetos aprovados 
nesses grandes centros 
são usados, depois, como 
exemplo pelas cidades me-
nores.

O debate pelo PME 
paulistano aborda diversas 
questões urgentes para 
a educação, como, por 
exemplo, a necessidade 
de um maior investimento 
de recursos públicos na 
educação.

É ponto pacífico den-
tro do debate educacio-
nal que os professores são 
desvalorizados no Brasil. 
São muito mal remunera-
dos. E, por consequência, 
a carreira docente não se 
torna atrativa para muitos 
dos profissionais mais bem 
qualificados.

O PME paulistano, 
por isso, prevê aumentar 
o investimento em educa-
ção, a fim de não só valo-
rizar o salário dos profis-
sionais, mas ainda para 
melhorar a infraestrutura 
das escolas públicas.

Também é consen-
so no debate educacional 
brasileiro que as salas de 
aula superlotadas são um 
entrave para o progres-
so da educação. Diante 
disso, não há outra saída 
senão investir e criar salas 
de aula com um número 
pequeno de alunos para 
cada professor.

O Plano de São Paulo 

Um plano para a educação

Wellington é mestrando em Comunicação pela UNESP e 
graduado em Filosofia pela USC

Wellington Martins 

Enfim, um adendo 
final: ressaltamos aqui que 
o PME paulistano terá va-
lidade pelos próximos dez 
anos. Mas já no ano que 
vem, 2016, haverá elei-
ções municipais, e nomes 
como José Luiz Datena e 
pastor Marco Feliciano são 
cogitados para assumir a 
prefeitura da capital.

Ou seja, é possível 
que o PME consiga ser 
aprovado hoje, mas se o 
próximo prefeito de São 
Paulo não tiver tradição na 
defesa da educação (como 
é o caso de Datena, Feli-
ciano, etc), então as metas 
do PME dificilmente sairão 
do papel.

venenos específicos contra 
pulgas e carrapatos. 

Também não se pode 
esquecer dos passeios, amor 
e carinho. Outro cuidado 
essencial é a castração, que 
evita a procriação indeseja-
da e o abandono. 

Em muitos casos, 
o simples fato do animal 
possuir pulgas e carrapatos 
pode gerar o abandono.

As pessoas devem 
pensar bem antes de com-
prar ou adotar um bichinho, 
animais são seres vivos que 
necessitam de muito cuida-
do e carinho.

Frequentemente, os 
jornais noticiam casos de 
violência, maus-tratos e 
abandono, por isso, é pre-
ciso conversar bastante e 
estar consciente de todas as 
responsabilidades e gastos. 

Outro fator é a ado-
ção por impulso. As pessoas 

se encantam com um lin-
do filhote e pensam que o 
mesmo não vai crescer, dar 
trabalho e gerar custos. 

Há casos de abando-
no porque o animal está 
velho ou doente. Por isso, 
conscientização é o primei-
ro passo para que ocorra a 
mudança. 

Os animais são seres 
vivos e merecem atenção 
e cuidados. Bichinhos de 
estimação não possuem 
botão para desligar. Alguns 
adoram bagunça e, possivel-
mente, vão comer sapatos, 
chinelos e tudo o que esti-
ver ao alcance.

Mas uma coisa é cer-
ta: eles sabem muito bem 
expressar o amor e fidelida-
de. Infelizmente, vivem bem 
menos do que nós, mas é 
importante ter consciência 
antes de tomar essa deci-
são. 

Adoção consciente
Mariana Pasqualinotto 

(CRMV - SP 32383) 
é veterinária do 

Consultório Saúde Pet 
de Lençóis Paulista

Os animais de esti-
mação são ótimos amigos 
e companheiros. São tam-
bém excelentes para o de-
senvolvimento das crianças, 
auxiliando com noções de 
sentimento, sensibilidade 
e responsabilidades. 

Antes de obter um 
animal de estimação, é pre-
ciso levar em consideração 
se todos que residem na 
casa estão de acordo com 
a adoção.

Também é preciso ter 
consciência das responsa-
bilidades que estão por vir. 
Os animais precisam de cui-
dados básicos como água e 
comida. É importante trocar 
a água durante o dia, prin-
cipalmente, no verão, com 
os dias mais quentes. 

A alimentação deve 
ser apenas com ração, pois 
contém todos os nutrientes 
necessários para uma refei-
ção adequada. 

Porém, é esquecido 
por muitas pessoas que 
os animais necessitam de 
vacinas periodicamente e 
visitas ao veterinário, além 
de remédios, vermífugos e 
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Especialista aponta ação do homem como um dos fatores que colaboram 
para a ocorrência de fenômenos naturais 

Elder Ibanhez 
 
Qualquer pessoa que 

for questionada em relação 
ao clima do planeta nos dias 
atuais, certamente dirá que 
muitas coisas mudaram de 
alguns anos para cá.

 Secas, tempestades, 
vendavais, entre outros 
eventos naturais extremos 
são constantes em muitas 
cidades do mundo.

 Mas até que ponto 
pode-se dizer que a Terra 
está passando por uma mu-
dança significativa quando 
o assunto é o clima?

Recentemente ,  a 
Agência Espacial America-
na, a Nasa, divulgou dados 
que mostram como os pa-
drões de temperatura e pre-
cipitação em todo o mundo 
podem mudar drasticamente 
nos próximos 100 anos em 
resposta a diferentes cená-
rios de aumento do dióxido 
de carbono simulado por 21 
modelos climáticos.

Elder Ibanhez 
 
No mês passado, os 

sócios-proprietários da Solu-
tudo promoveram um grande 
coquetel de lançamento da 
Revista Solutudo 2015 na 
Casa Four.

A atração da noite 
ficou por conta da cantora 
Leda Melo e banda, além de 
uma apresentação exclusiva 
do mágico Bianconi.

Recentemente, Bian-
coni participou do Programa 
Silvio Santos (SBT) e tem 
viajado o país com seus nú-
meros de ilusionismo.

O público aprovei-
tou ainda para tirar fotos 
personalizadas na cabine 
Click Alegria.

Diversos empresários 
e personalidades da cidade 
estiveram presentes no en-
contro para conhecer a nova 

Calor excessivo, secas e chuvas intensas: 
afinal, o que está acontecendo?

Empresários comemoram lançamento da Revista Solutudo

de Lençóis entrevistou a 
pesquisadora do INPE/
CCST (Centro de Ciência 
do Sistema Terrestre), Vi-
viane Regina Algarve, que 
explicou as principais dife-
renças entre tempo, clima e 
mudanças climáticas.

Segundo ela, é preci-
so entender como ocorrem 
os eventos meteorológicos 
para que não haja confusão. 
“Tempo, clima e mudanças 
climáticas são escalas e pre-
visões diferentes. Grandes 
desvios de um estado climá-
tico moderado ou ‘evento 
extremo’ acontecem em 
escalas que podem variar 
desde dias até milênios. 
Mais importantes para as 
atividades humanas, entre-
tanto, talvez sejam os even-
tos extremos a curto prazo 
(relacionados ao tempo) 
e a médio prazo (relacio-

revista da Solutudo que será 
distribuída no município.

A empresa

Com matriz em Bo-
tucatu, a Solutudo está pre-
sente em diversas cidades do 
interior de São Paulo como 
Lençóis Paulista, Jaú, São 
Manuel, Avaré, Ourinhos, 
Itatiba, Itapetininga, São Ro-
que, Barra Bonita e Valinhos.

Ela criou um meca-
nismo de busca bastante 
eficiente e que conta com 
um banco de dados atuali-
zado diariamente.

Os clientes podem 
consultar informações 
através do site (www.solu-
tudo.com.br), aplicativo 
para celular e pelo telefone 
0800 202 2222.

Vale ressaltar que to-
dos os atendentes do em-
preendimento estão sempre 

Estudos mostram que há 90% de chance do aquecimento 
global ter sido causado pela atividade humana

Solutudo já está presente em mais de 
10 cidades do interior de São Paulo
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O que vem por aí ?

De acordo com Viviane 
Algarve, o período seco que 
envolve a região do Estado 
de São Paulo começou com o 
inverno, porém, as previsões 
climáticas apontam índices 
dentro da média esperada. “A 
maior parte da região Sudeste 
encontra-se em um período 
seco com pouca chuva, umi-
dade baixa e mais ocorrência 
de queimadas”.

“Vale ressaltar que 
o processo de mudança 
do clima no planeta vem 
se agravando nas últimas 
décadas, cujas evidências 

foram sistematizadas no 
IV e V Relatório do Pai-
nel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (IPCC 
em inglês), e foi lançada à 
sociedade e aos setores de 
governo como um enorme 
desafio sobre as causas e 
o papel das alterações am-
bientais sobre a população”, 
aponta a especialista.

Ela acrescenta ainda 
quais são os principais fato-
res que propiciam as varia-
ções climáticas. “Mudanças 
no clima podem ocorrer na-
turalmente, mas o ser hu-
mano tem sido apontado 
em pesquisas e simulações 
científicas como o principal 
responsável pela mudança 
climática global, analisada 
em um extenso período de 
tempo. O Painel Intergover-
namental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) divulgou 

recentemente que há 90% de 
chance do aquecimento glo-
bal observado nos últimos 50 
anos ter sido causado pela 
atividade humana (IPCC, 
2007b), através do aumento 
das emissões de gases de 
efeito estufa”.

Quais providências
devem ser tomadas?

Para a pesquisadora, 
países que enfrentam eventos 
climáticos extremos como o 
Brasil devem seguir algumas 
recomendações da OMM 
(Organização Meteorológi-
ca Mundial). “Em primeiro 
lugar, é necessário fortale-
cer os serviços hidromete-
orológicos que oferecem as 
informações sobre o clima. 
Segundo, os países devem 
intensificar o diálogo entre 
diferentes ministérios so-
bre a mudança climática. O 
apoio aos esforços mundiais 
como o da 21ª Conferência 
das Partes sobre Mudança 
Climática (COP21) é a ter-
ceira sugestão”.

Viviane termina dei-
xando um alerta. “Os riscos 
associados às mudanças cli-
máticas globais devem ser 
considerados no contexto da 
globalização, das alterações 
ambientais, das políticas 
públicas e da governança. 
Portanto, cabe a população, 
colaborar na redução das 
vulnerabilidades sociais e 
ambientais”.

Para acompanhar a di-
vulgação de novos boletins 
sobre o clima, basta acessar 
o site do CPTEC/INPE (cli-
ma1.cptec.inpe.br).

Intensificar o 
diálogo entre 

diferentes 
ministérios sobre a 
mudança climática 

é uma das 
recomendações

nados ao clima), devido a 
seu potencial de impactos 
significativos”.

Ela afirma que exis-
tem motivos específicos 
que podem ocasionar um 
desastre natural ou evento 
extremo. “Eles podem ser 
decorrentes de atividades 
humanas como o desmata-
mento de encostas próximas 
a áreas urbanas ou cons-
truções em áreas de risco, 
que pode intensificar as 
consequências de chuvas 
fortes”, diz.

Alguns dados do 
INPE revelam que o Estado 
de São Paulo possui um pro-
blema recorrente com as se-
cas. “Não podemos afirmar 
que a estiagem no início 
deste ano em São Paulo é 
culpa das mudanças climá-
ticas que atingem o globo 
terrestre. Em 1991 e 2001 

preparados para apresentar 
soluções completas.

Mesmo que uma bus-
ca não seja efetuada com 
êxito, eles realizam uma 
pesquisa mais aprofundada 
e fornecem posteriormente 
a informação aos clientes.

Segundo seus ideali-
zadores, a Solutudo é uma 
empresa especializada em 
ajudar e facilitar a vida das 
pessoas através de servi-
ços de busca por empresas, 
empregos e eventos da ci-
dade e região.

Já parou para pensar 
quanto tempo as pessoas 
desperdiçam procurando 
informações sobre tele-
fones e endereços comer-
ciais, por exemplo?

O maior objetivo da 
Solutudo é otimizar esse 
tempo dos cidadãos que 
costumam gastar cerca de 
20 minutos por dia buscan-

do informações.
Em 2014, mais de 

2.200 empresas integra-
ram a carteira de clientes 

da empresa, e o número 
não para de crescer. 

São mais de 13 mil 
acessos diários no site, 

1.500 ligações por dia e 
já foram realizadas mais 
de 25 mil instalações do 
aplicativo para celular.

Para trazer esclareci-
mentos mais precisos so-
bre a questão, o Notícias 

tivemos grandes estiagens 
no Estado, assim como em 
2013, 2014 e, recentemente, 
em 2015, ou seja, o proble-
ma é recorrente”, ressalta a 
pesquisadora.
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Acompanhe aqui como cada um dos órgãos
públicos gasta o seu dinheiro.

A Prefeitura informa sobre a retificação da licitação 
121/2015 para aquisição de equipamentos de infor-
mática novos (microcomputadores). Fica substituído 
o ANEXO II do edital pelo ANEXO II - RETIFICA-
DO sobre as especificações dos produtos. A sessão de 
pregão acontece no dia 10 de setembro de 2015 às 9h.

Também foi retificado a licitação 122/2015 
pa ra  aqu i s i ção  de  equ ipamen tos  de
informática novos (notebooks). Fica substituído o 
ANEXO II do edital pelo ANEXO II – RETIFICA-
DO sobre as especificações dos produtos. A sessão de 
pregão acontece no dia 10 de setembro de 2015 às 10h.

No caso da licitação para aquisição de tijolos para 
a Diretoria de Obras e Infraestrutura do Município, 
sagrou-se vencedora a empresa CORES VIVAS 
COMÉRCIO DE TINTAS LENÇÓIS LTDA, que 
ofertou os valores unitários de R$ 0,46 para tijolos 
comuns e R$ 0,56 para tijolos baianos com furos.

E a vencedora da licitação, após abertura 
dos envelopes com as propostas, pelo perío-
do de um ano, para aquisição de pedra BGS 
(Brita Graduada Simples), foi a empresa PE-
DREIRA DIABÁSIO LTDA, que ofertou o 
valor unitário de R$ 48,50 pelo produto.

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

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM e CMFP.

Neste ano, a tradicional festa da cidade vai contar com um 
mega show de abertura do cantor Lucas Lucco

Evento aconteceu ontem na loja Empório Cultural e teve verba 
revertida em prol de projetos assistenciais

Elder Ibanhez 
 
Para aquecer o turis-

mo e o comércio da cidade 
de Ipaussu, mais uma edição 
da tradicional Festa do Peão 
acontece de 23 a 27 de se-
tembro.

Segundo o vice-pre-
feito, Sergio Galvanin Gui-
dio Filho, conhecido como 
Serginho, são esperadas em 
torno de 80 mil pessoas nos 
cinco dias de festa.

Entre os artistas que se 
apresentam durante o evento 
estão: Lucas Lucco, Jads e 
Jadson, João Bosco e Vini-
cius, Carreiro e Capataz e 
Ulisses e Moisés.

A 7ª Festa do Peão de 

Da redação 
 
A cantora bauruense 

Bia Lopes lançou seu pri-
meiro trabalho musical on-
tem, dia 3 de setembro. 

O evento aconteceu 
na loja Empório Cultural 
do Boulevard Shopping 
Nações.

Depois de meses de 
gravações, Bia Lopes co-
memora a finalização de seu 
primeiro trabalho com o pro-
dutor musical Emil Shayeb 
e o selo Valetes Records -  
gravadora de Bauru que atua 
com outros talentos da mú-

E foi divulgado o edital da Tomada de Preços 
para execução das obras de reforma e ampliação 
da Creche Odette Moreira Cruz Pietraróia, con-
forme projeto, planilhas e memorial descritivo. 
Os envelopes com as propostas deverão ser 
entregues às 15h do dia 8 de setembro de 2015.

Festa do Peão de Ipaussu 
recebe caravana lençoense

Bia Lopes lança trabalho 
musical no Boulevard Shopping

Simpósio reúne cerca de 500 educadores da Rede Municipal

Ipaussu também faz parte 
das comemorações dos 100 
anos da cidade. “Gostarí-
amos de convidar Lençóis 
Paulista e região para pres-
tigiar nossa tradicional Festa 
do Peão de Ipaussu, come-
morando o centenário do 
município”, finaliza Guidio.

Fãs de Lucas Lucco

Não é novidade que 
o cantor Lucas Lucco por 
onde passa arrasta multidões 
de fãs.

Em sua apresentação 
este ano na 38ª Facilpa, o 
público lençoense compare-
ceu em peso para prestigiar 
um dos cantores de maior 
sucesso do país.

sica como Larry Taylor, Lu-
ciana Pires, Caco de Castro, 
entre outros.

Com apenas 18 anos, 
Bia é a responsável pelas 
composições do EP que teve 
o auxílio do músico Eduardo 
Daré. 

Neste trabalho, a can-
tora utilizou de suas refe-
rências do axé e de artistas 
consagradas como Claudia 
Leitte, Alinne Rosa e Ivete 
Sangalo - sua maior inspi-
ração.

Todo o valor arreca-
dado com a venda do EP 
de lançamento de Bia Lo-
pes será revertido em prol 

Da redação 
 

A Prefeitura Munici-
pal, por meio da Diretoria de 
Educação, em parceria com 
a Editora Positivo, realizou 
na última segunda-feira, 31, 
o Quarto Simpósio de Práti-
cas Educativas “Partilhando 
Caminhos, Semeando Des-
cobertas”. 

O evento foi realizado 
na escola Guiomar Fortuna-
ta Coneglian Borcat (Jardim 
Caju), durante todo o dia, e 
reuniu cerca de 500 educa-
dores, entre professores e 
gestores da Rede Munici-
pal, que tiveram um dia de 
aprendizado, mas também 
de confraternização. 

Segundo a organi-

Cerca de 80 mil pessoas são esperadas 
nos cinco dias de festa

Terezinha Azeredo Rios falou sobre 
ética no processo educativo
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E algumas fãs de Len-
çóis já estão se organizan-
do para assistir de perto a 
apresentação do cantor em 
Ipaussu.

Lucas Lucco con-
versou com o Notícias de 
Lençóis e falou sobre sua 
expectativa para o show no 
município. “Já posso adian-
tar que no repertório do show 
terão sucessos como ‘Prin-
cesinha’, ‘Toda Toda’, ‘Pac 
Man’, ‘Plano B’, ‘Beijar a 
Queima-Roupa’, ‘Foi Da-
quele Jeito’, ‘Pra Te Fazer 
Lembrar’, ‘Lapada Lapada’, 
‘Copos e Garrafas’, ‘Calma 
Amor’, ‘11 Vidas’, ‘Des-
tino’, ‘Mozão’ e ‘Quando 
Deus Quer’, minha atual 
música de trabalho. Tam-
bém conta com a canção ‘Vai 
Vendo’. Será um festa muito 
animada e espero todos vo-
cês lá”.

Ele aproveitou para 
descrever seu sentimento 
em relação ao carinho que 
recebe dos fãs diariamente. 
“Fico extremamente feliz 
e honrado com o carinho 
que recebo. Tenho fãs ma-
ravilhosos, que são tudo na 
minha vida. Tudo que eu 
faço é pensando neles e para 
eles”, diz.

Atualmente, Lucas 
Lucco faz parte do elen-
co da temporada 2015 de 
Malhação (Rede Globo) e 
contou como está sendo a 
nova experiência. “Estou 
me dedicando ao máximo e 
agradeço todas as mensagens 

de projetos assistenciais de 
Bauru. Os interessados po-
dem adquirir o trabalho no 
valor mínimo de cinco reais.

Talento nato

Bia Lopes percebeu o 
seu talento artístico aos nove 
anos, quando decidiu dar de 
presente de aniversário para 
o pai uma apresentação mu-
sical. 

A performance surpre-
endeu a todos e não tardou 
para as aulas de canto co-
meçarem. 

Foi então que a can-
tora passou a mostrar suas 

da Rede, que se dividiram 
em 15 salas para assisti-los, 

conforme os temas de in-
teresse.  

Os educadores que 
apresentaram suas práticas, 
ao final, foram presenteados 
com smartphones, um patro-
cínio da Editora Positivo. 

Palestras e 
programação cultural

Durante a programa-
ção, os profissionais da Rede 
Municipal também assisti-
ram a duas palestras e par-
ticiparam de uma atividade 
cultural. 

No período da manhã, 
a educadora Terezinha Aze-
redo Rios, mestre em Filo-
sofia, Doutora em Educação 
e pesquisadora do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre 

Formação de Educadores da 
Universidade de São Paulo 
(USP), abordou o tema “A 
escola que faz bem - ética 
no processo educativo”.

Já no período da tarde, 
Maurício Gonçalves Saliba, 
professor visitante de pós- 
graduação da Unicamp e 
professor da Universidade 
Estadual do Norte do Para-
ná, falou sobre “A agressi-
vidade na história humana”. 

A última atividade do 
dia foi a aula show “Musi-
cando Poesia”, com o mú-
sico, compositor e produtor 
cultural, Eduardo Santha-
na, que possui mais de 500 
composições, muitas delas 
gravadas por nomes impor-
tantes da Música Popular 
Brasileira. 

de carinho que recebo. É um 
desafio diário, mas estou 
gostando muito. Fiz teatro 
em Patrocínio. Na época tive 
professores maravilhosos, 
mas com o tempo e com-
promissos acabei parando, 
porém a vontade de atuar 
nunca morreu. Então, uma 
boa maneira que eu tinha de 
aliar as duas paixões, atuar 
e cantar, foi interpretando 
as histórias dos meus cli-
pes.  Em quase todos eles, 
eu atuei”, revela o cantor.

“Quero agradecer o 
carinho e atenção do jornal 
Notícias de Lençóis comigo 
e com meus fãs. Os fãs são 
o combustível para o meu 
sucesso. É muito bom traba-
lhar com o que a gente gosta 
e ser correspondido com o 
reconhecimento diário. Fãs 
lençoenses, espero todos vo-
cês em Ipaussu, será uma 
festa maravilhosa”, conclui 
o artista.

interpretações ao público, 
principalmente dos suces-
sos de Ivete Sangalo, sua 
inspiração. 

Bia já participou dos 
programas Ídolos e Brasil 
Got a Talent. Além disso, 
este ano também concorre a 
uma vaga para o The Voice 
Brasil. 

Recentemente, a jo-
vem teve a oportunidade de 
dividir o palco com as duplas 
Jorge & Mateus e Thaeme & 
Thiago, a convite dos pró-
prios sertanejos.

Nas duas ocasiões, Bia 
cantou sucessos dos canto-
res que são referências na 

zadora do evento, Raquel 
Ramos Romani,  da Direto-
ria Municipal de Educação, 
a programação abriu uma 
oportunidade de formação 
profissional por meio da 
troca de experiências po-
sitivas entre os próprios 
profissionais, já que uma 
das principais atividades é a 
apresentação de boas práti-
cas adotadas na sala de aula. 

Os educadores foram 
orientados a inscrever suas 
práticas que foram sub-
metidas à análise por uma 
equipe do Sistema Aprende 
Brasil da Editora Positivo, 
que aproveitou para fazer 
comentários sobre cada uma 
delas.  

Ao todo foram 41 tra-
balhos inscritos e apresen-

tados durante o Simpósio 
para todos os professores 

música e deixou mais de 40 
mil pessoas impressionadas 
com o seu talento.

Para os interessados 

em adquirir o EP da canto-
ra Bia Lopes, mais infor-
mações pelo telefone: (14) 
3245-3545.
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Emmerson Nogueira faz apresentação 
no Sagae Eventos de Bauru

La Casa esquenta com a dupla Dérik e 
Luciano e Gabriel Médice

Da redação 
 

Mais uma vez a PR2 
Entretenimento surpreende 
o público e traz um show 
inesquecível para a região.

No dia 18 de setem-
bro, no Sagae Eventos, 
localizado na Rua Quatro, 
4-25, Jardim Santos Dum-
mont (próximo ao trevo da 
Unesp) em Bauru, acontece 
o show do cantor Emmerson 
Nogueira, com entrada libe-
rada a partir das 21h e início 
do show à meia-noite.

A abertura fica por 
conta da cantora Adriana 
Cavallari com o melhor da 
Música Popular Brasileira.

Grande espetáculo 
musical

O público poderá confe-
rir a turnê “13 Anos de Estrada, 
Amigos e Canções”, em come-
moração aos 13 anos de par-
ceria de Emmerson Nogueira 
com a gravadora Sony Music. 

Elder Ibanhez 
 

No dia 19 de setem-
bro, a partir das 23h, a 
festa está marcada no La 
Casa Eventos, localizado 
na Rua Inácio Conceição 
Vieira, 2-53, Vila Avia-
ção, Bauru.

Com o tema “Se be-
ber não case - A festa”, os 
amantes da música serta-

Show é marcado por canções bastante 
conhecidas como “Hotel Califórnia”

CULTURA 5
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Com a turnê “13 Anos de Estrada, Amigos e Canções”, cantor convida o público 
para um passeio por todos os trabalhos de sua carreira até o novo álbum

Elder Ibanhez 
 
Um evento único vai 

literalmente “rasgar os céus” 
de Bauru e região. De 21 a 
23 de setembro, acontece no 
Espaço Tatersal do Recinto 
Mello Moraes, a 1ª Confe-
rência Rasgando os Céus.

Entre os nomes que 
irão se apresentar duran-
te o evento estão: Eyshila, 
Davi Sacer, Bianca Toledo 
e o ministério Rasgando os 
Céus.

Em entrevista ao No-
tícias de Lençóis, um dos 

o Brasil. Já Eyshila é um 
nome novo que despontou na 
capital e no Rio de Janeiro e 
faz muito sucesso”.

André é diácono da 
Igreja Rasgando os Céus 
de Bauru e líder dos jovens. 
“Completamos um ano de 
igreja no dia 1º de agosto de 
2015. Nosso ministério é li-
derado pelo pastor Willians. 
Criamos a conferência para 
abençoar mais pessoas. 
Nossa meta é anunciar o 
Evangelho não só na cidade 
de Bauru, mas em toda a 
região”, explica.

No passado, eles or-
ganizavam congressos no 
mesmo formato que a Con-
ferência Rasgando os Céus, 
porém, desta vez, o evento 
será tarifado. “Apesar de 
cobrarmos a entrada, não 
estamos preocupados com 
o financeiro. Os valores são 
para garantia da qualidade 
do evento. A intenção maior 
é que todos sejam abenço-
ados pelos ministrantes e 
que Deus trabalhe na vida 

Conferência Rasgando os Céus traz Bianca Toledo
organizadores do evento, 
André Luís de Paula Mal-
donado, falou sobre os prin-
cipais objetivos da confe-
rência. “Queremos atingir 
a unidade do povo cristão e 
abençoar vidas. Preparamos 
um evento com artistas que 
estão em evidência na mídia 
e que verdadeiramente ser-
vem a Deus. Bianca Toledo 
tem um testemunho muito 
bonito de vida. O cantor 
Davi Sacer é um cara bem 
antigo no meio gospel e, re-
centemente, lançou um DVD 
com músicas bastante apre-
ciadas pelas igrejas de todo 

promete levar ao público 
uma experiência única, re-
cheada de emoção e diversão 
com toda a qualidade.

Para acompanhar a 
carreira do músico, basta 

acessar o site oficial (www.
emmersonnogueira.com.
br). Nele é possível encon-
trar a agenda completa de 
shows e muitas novidades.

“Minha expectativa 

para o show de Bauru é 
enorme. É sempre bom e 
gratificante tocar no interior 
de São Paulo. Contamos com 
a presença de todos”, finaliza 
o músico.

neja poderão conferir um 
mega show com a dupla 
Dérik e Luciano, sucesso 
em toda a região.

Apesar de terem in-
tegrado outras duplas ser-
tanejas, Déric de Oliveira 
e Luciano Alves de Moraes 
se uniram após um convite 
feito pelo empresário Ta-
deu Carraro, proprietário 
da Chácra du Tadeu.

E a parceria deu cer-
to. Músicas como “Amante 
Profissional”, “Fala Sério” 
e “Desavergonhada” já es-
tão na boca do público e 
trouxeram bastante reco-
nhecimento para a dupla.

Em entrevista ao No-
tícias de Lençóis, eles fala-
ram sobre a expectativa do 
show que será realizado no 
dia 19 em Bauru. “A galera 
pode esperar um show pra 
cima, de qualidade, com 
muita energia e descontra-
ção. Todo mundo que for 
com certeza não irá se arre-
pender. Vamos cantar desde 
músicas dançantes até os 
‘modões’ das antigas”.

“O show relembra um pouco 
da história do projeto Versão 
Acústica, passando também 
pelo CD dos Beatles que gravei 
em 2004, Miltons, Minas e 
Mais, além de Dreamer e os 
dois DVDs. Com certeza não 
pode faltar Pink Floyd e Hotel 
Califórnia. É um passeio até 
o novo álbum com canções 
inéditas”, revela o cantor.

Emmerson é bastan-
te conhecido no mercado 
fonográfico pelos seus tra-
balhos musicais refinados 
que destacam não apenas 
sua qualidade como intérpre-
te, mas também seu talento 
como multi-instrumentista 
e produtor musical.

Entre os sucessos que 
ele canta durante o show es-
tão músicas apreciadas pe-
los verdadeiros amantes do 
rock clássico como “Crazy” 
e “Forever Young”.

E para presentar os 
fãs que acompanham a car-
reira do cantor, ele lançou 
recentemente um novo CD 
totalmente autoral.

O trabalho faz uma 
viagem pelo tempo em que 
o músico participava dos fes-
tivais de música em Minas 
Gerais.

Emmerson se preocu-
pou em gravar todos os ins-
trumentos na busca por no-
vas sonoridades, sem perder, 
é claro, sua identidade muito 
conhecida pelo público, com 
uma pegada suave no violão 
e muitos vocais, mas com a 
presença da guitarra, baixo, 
bateria e piano elétrico.

É como se as canções 
trouxessem o perfume das 
serras mineiras, a energia 
do rock progressivo e letras 
que podem transportar as 
pessoas para outras épocas 
e lugares que só o coração 
e a alma podem descrever.  

A Sony anunciou ain-
da o lançamento de um box 
com os quatro CDs da série 
Versão Acústica além de 
Dreamer, Beatles e Miltons, 
Minas e Mais.

Emmerson Nogueira, 
acompanhado de sua banda, 

Esta  é  a  terceira 
apresentação da dupla 
no La Casa. “Por sermos 
residentes hoje na cidade 
de Bauru, temos um públi-
co que graças a Deus nos 
acompanha e nos prestigia 
em nossas apresentações. 
Com isso, recebemos o 
convite por parte dos pro-
prietários da casa para 
mais uma apresentação”, 
explicam.

Dér ik  e  Luciano 
consideram o reconheci-
mento das fãs essencial 
para a carreira no mundo 
da música. “Temos um ca-
rinho muito especial pelos 
nossos fãs, pois sabemos 
do amor e apreço deles 
para conosco. Por isso, 
buscamos dar a maior 
atenção possível para to-
dos”.

Para aqueles que de-
sejam ficar por dentro das 
notícias relacionadas à du-
pla, o site (www.derikelu-
ciano.com.br) traz todas 
as novidadese a agenda 
completa de shows.

Gabriel Médice

Para completar a noi-
te, o show de abertura fica 
por conta do cantor Gabriel 
Médice, uma das grandes 
revelações da música ser-
taneja na região.

João Gabriel Médice 
nasceu em Dois Córregos 
e, atualmente, aos 15 anos 
de idade, se destaca devido 
ao grande talento.

Ele toca violão, gui-
tarra e também possui al-
gumas composições que 
em breve serão comparti-
lhadas com o público que 
acompanha seu trabalho.

Entre as metas do 
cantor para os próximos 
meses, está o lançamento 
do seu primeiro CD. “Por 
enquanto, estamos esco-
lhendo o repertório para 
gravação em estúdio. Em 
breve, todos poderão con-
ferir meu primeiro traba-
lho”, garante.

“Galera de Lençóis 
Paulista e toda região. 
Convidamos todos para 

das pessoas, restaurando 
casamentos e famílias. A 
ideia é atingir crianças, jo-
vens e adultos”, enfatiza o 
organizador.

Para quem quiser ad-
quirir o passaporte para os 
três dias de conferência em 
Lençóis Paulista, basta vi-
sitar a Livraria e Locadora 
Evangélica Shekinah, lo-
calizada na Rua Raul Gon-
çalves de Oliveira, 128, 
Centro.

O valor do passaporte 
para os três dias é de R$ 
50,00 (em dinheiro). Os 
convites individuais (um 
dia) estão sendo vendidos 
apenas pelo site (www.ras-
gandoosceus.com.br) no 
valor de R$ 25,00. 

No site também é 
possível parcelar o pas-
saporte para os três dias 
através do pagamento pelo 
PagSeguro. “Quem quiser 
comprar os convites indi-
viduais precisa correr, pois 
até o dia 10 de setembro 
provavelmente eles esta-

estarem conosco no pró-
ximo dia 19 de setembro 
no La Casa Eventos em 
Bauru. Com certeza será 
uma grande noite, com 
dois super shows para vo-
cês. Só que para a noite ser 
perfeita, contamos muito 
com a presença de todos”, 
convida o músico.

Para quem quiser 
saber mais sobre o tra-
balho do cantor sertane-
jo Gabriel Médice, basta 
acessar a página oficial 
no Facebook (www.face-
book.com/oficialgabriel-
medice) ou sua conta no 
Instagram (@gabrielme-
diceoficial).

rão esgotados”, aconselha 
o líder.

Ele conclui deixando 
um convite para toda a co-
munidade evangélica: “Para 
Lençóis e região, conto com 
a presença de vocês. É uma 
grande honra firmar parceria 
com a Livraria Shekinah e 
com o jornal Notícias de 
Lençóis. Esperamos que o 
povo cristão compareça e 
tenho certeza que muitos 
sairão abençoados. O poder 
de Deus estará presente du-
rante a conferência”.

Serviço

Conferência Rasgando os 
Céus
Quando: De 21 a 23 de 
setembro
Horário: 19h30
Onde: Espaço Tatersal do 
Recinto Mello Moraes
Valor: Passaporte para os três 
dias R$ 50,00 / Individual 
R$ 25,00
Ponto de venda: Livraria 
Evangélica Shekinah
Mais informações: (14) 3263-
0550 ou 99752-9094
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Renda extra de três a 
quatro horas por dia

OPORTUNIDADE

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

Carro Escort gl 95 R$ 
3.000,00 De entrada 
+ 48 parcelas fixas de 
R$294,00 com tranfe-
rencia grátis - Telefone: 
(14) 3264-1613

S-10 colina prata 2008 
flex completa fone: (14)  
3264-3644 / (14) 9610-
5960 shop cars veículos

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

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

659,71 m2 - R$ 185 mil
Rua Alfredo Simioni, 01-36, Residencial Azevedo em Macatuba, com 10 metros 
de frente, área de terreno com 246,40 m2 e área em construção de 92,56 m2

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

IMÓVEIS À VENDA

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

CORRETOR(A) DE IMÓVEIS 
Masculina e Feminina, acima de 
18 anos e com CNH A/B
ARQUITETO(A)
Masculina e Feminina com 6 meses 
de experiência  comprovada em 
carteira de trabalho ou referência
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho
AZULEJISTA 
Masculina e Feminina (de 20 até 
60 anos) com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho ou referência
CALDEIREIRO 
Masculina e Feminina e com 12 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
CALDEIREIRO SOLDADOR 
Masculina e Feminina com 12 
meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
COZINHEIRA 
Feminina, que tenha proatividade, 
conhecimento, iniciativa, expertise 
e comportamento de liderança 
para trabalhar de domingo à quinta 
das 21h as 5h e sexta das 20h as 
24h com 12 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho 
(Preferencialmente em cozinha 
industrial)
ELETRICISTA  
Masculina, disponibilidade de 
horário e com 12 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho
ELETRICISTA INSTALADOR 
Masculina e Feminina com 
conhecimento técnico e 
experiência em comandos 
elétricos, eletrônica digital e 
programação de CLP 
ENCARREGADO DE FRIOS 
Masculina e Feminina (de 25 até 
40 anos) com CNH B e 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho
FUNILEIRO DE AUTOS 
Masculina e Feminina com 
12 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
ELÉTRICA 

Masculina e Feminina com 
12 meses de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho
MECÂNICO FLORESTAL 
Masculina com CNH C ou superior 
e 6 meses de experiência  
comprovada em carteira de 
trabalho
NUTRICIONISTA 
Feminina com 24 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho
OPERADOR DE MÁQUINA 
FLORESTAL 
Masculina com CNH C ou 
superior e 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho
OPERADOR DE SALA DE 
MÁQUINAS
Masculina com 6 meses de 
experiência comprovada em 
carteira de trabalho ou referência
PEDREIRO 
Masculina (de 20 até 60 anos) para 
serviços relacionados com 
alvenaria, reboco e contra piso
REPRESENTANTE COMERCIAL 
Vaga Masculina e Feminina com 
CNH B para realizar visitas aos 
clientes, participar de licitações, 
estudar tendências de mercado e 
identificar 
oportunidades de negócios.
SERVENTE DE PEDREIRO 
Masculina (de 20 até 60 anos) para 
serviços relacionados com 
alvenaria, reboco e contra piso
TAPECEIRO
Masculina e Feminina com CNH B 
(opcional)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Masculina e Feminina com 6 meses 
de experiência 
comprovada em carteira de 
trabalho 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
Masculina e Feminina com 
12 meses comprovado em carteira 
de trabalho
TOSADOR / AUXILIAR DE PETSHOP
Masculina e Feminina com CNH 
B (opcional) e 6 meses com 
referência
TRIPARIA 
Masculina e Feminina com 
6 meses comprovado em carteira 
de trabalho 

O PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE
EMPREGOS DISPONÍVEIS PARA

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Vagas válidas de acordo com o prazo 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 

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

CARROS/MOTOS
Crv 2.0 Lx aut. 4X2  
completo - 2011 - ga-
solina - branco - (14) 
3264-3033

http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/centro-do-empreendedor/vagas/

Mini moto trackbikes 
nos modelos cross ou 
motogp é na pagan mo-
tos fone: (14) 3264-4345

Compro ou troco por 
moto 0 km,  moto hon-
da semi nova. Pagan 
motos  (14) 3264-4345

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

Celta 2p 2004 g prata ar/
trava/alarme - FS veícu-
los - fone (14) 3264-3033

Gol 1.0 G5 2013 pra-
ta entrada +  48x R$ 
590,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Bandeirante cab. Du-
pla - 1990 - diesel azul 
(14) 3264-3033

Vectra gls 94 - R$3.000,00 
De entrada + 48 parce-
las fixas de R$ 360,00 
com tranferência grátis   
(14) 3264-1613

Courier 1.3 1998 G pra-
ta básico - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Saveiro cl 1.8 1995 A 
branca - trava/alarme 
FS veículos - Telefone: 
(14) 3264-3033

Gol 1.0 16V 1998 g bran-
co básico - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Xsara picasso glx 1.6 
2010 Preta entr. R$ 
8.000,00 + 48X R$ 
839,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

SERVIÇOS

Manicure e pedicure 
Eliana Atende à domi-
cílio  Contato pelo tele-
fone: (14) 99887-7272

Serviço de limpeza  para 
locais comerciais. Tele-
fone: (14) 99677-6859

Sou formado em Administração 
de Empresas e procuro 

emprego como administrador, 
auxiliar de administração, 

auxiliar de produção, 
atendente, etc. 

Tratar com Marcelo

Procura-se emprego

Tel: (14) 99175-4914 
98136-7338

Vende-se Paraty ano 
94, cor bordô, 1.8, 
Álcool original, com 
direção, trava, alarme 
e rodas originais. Su-
per impecável! Tratar 
com Fernando no tel: 
(14) 99797-4840

Courier mod 2001 - 1.6L  
protetor de casamba, som  
mp3 - vendo ou troco por 
moto honda. Fones: (14) 
3264-4345 / (14) 99791-3285

Crv 2.0 Lx aut. 4X2  
completo - 2011 - ga-
solina - branco - (14) 
3264-3033

Vendo 01 bicicleta Ca-
loi usada, amarela aro 
14 fone (14) 3264-4345 
ou (14) 3263-1961

CG titan ks 125cc ano 
2002 bom estado 2.500  
Fone: (14) 99797-5221

Vectra gls 2.0 1994 G 
azul completo - FS veí-
culos - (14) 3264-3033

Honda biz c100 2002 
R$1.200,00 De entrada 
+ 36 parcelas fixas de 
R$122,00 com tran-
ferencia grátis - (14) 
3264-1613

Uno vivace 4p 2011 
vermelho entr. R$ 
6.500,00 + 48X R$ 
630,00 - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Fox 1.6 4P plus 2005 
flex prata completo 
FS veículos - Telefone: 
(14) 3264-3033

Saveiro 1.6 Ce g6 2014 
0km branca completa  
FS veículos - fone (14) 
3264-3033

Montana ecoflex 2010 cor 
preta, trava elétrica, vidros 
elétricos, direção, 63 mil 
km rodados R$ 24.200 
Fone (14) 9916-4350

Astra sedan 1.8 2003 G 
azul com trava/alarme/
rodas - FS veículos - fone 
(14) 3264-3033

Capacete EBF ou Li-
berty aberto ou fecha-
do apenas  R$ 60,00 só 
na Pagan Motos Con-
tato através do telefo-
ne: (14) 3264-4345

Biz 125 flex 2013 / biz 
100 - 2013 / fan 125 
2013 / fan 150 flex 
2013 / titan 150 ex 
flex 2013 / lead 110 
2013 / cb 300r 2013 
xre 300  2013/ bros 
150 flex 2013 - Pa-
gan motos fone:  (14) 
3264-4345

Courier 1.4 1998 G cor 
prata com direção/vi-
dro/trava - FS veículos 
fone (14) 3264-3033

Partida de xadrez

Patrícia de Sales tem 23 anos e é estudante de 
Letras/Tradução

A vida representa um grande tabuleiro, pois envolve 
estratégia, concentração e tática, portanto, exclui o 

elemento sorte. 
Possuímos casas claras e escuras dentro de nós e 
dezesseis formas de conseguir o que se almeja. 

Podemos ser: Rei: movendo-se por todas as direções, e 
assim mostrar forte instinto de adaptação; Bispo: 
caminhando apenas pela diagonal, e estar preso à 

rotina, e sua zona de conforto; Cavalo: andando em 
forma de “L”, e pular casas, ou seja, conseguir desviar 

dos empecilhos rotineiros; Torre: percorrendo em 
forma reta, sempre em frente, para o futuro; Peão: 

nunca andando para trás, e assim esquecer o passado, 
e viver o presente ou Rainha: tornando-se o elemento 
mais poderoso da partida, expressando grande poder 
interior, domínio da própria mente, e sucessivamente, 

conseguindo superar a si mesmo. 
Fazemos parte de um grande jogo, em que a resistência 
e o intelecto predominam-se de maneira avassaladora. 

A lógica supera a emoção. Onde você é sua única 
intervenção. Onde só você distingue cada peça com 

sua própria definição. 
Onde a prática e a técnica mesclam-se. Onde o 

xeque-mate é definido por apenas uma peça: você!

ESPAÇO LIVRE

PONTO DE VENDA
EM LENÇÓIS PAULISTA
LIVRARIA SHEKINAH

(14) 3263-0550
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Olha isso! Horoscopo da Semana

A semana é importante para a 
vida amorosa, os relacionamen-
tos e o trabalho. Você deve agir 
com mais consciência do que é 
necessário melhorar. Segunda 
e terça são dias de iniciativa e 
novidades.

Semana de fortes aconteci-
mentos ligados à família, à 
casa, imóveis e emoções. O uso 
mais eficaz da criatividade e da 
expressão de seus talentos é 
importante.

Momento de marcantes acon-
tecimentos envolvendo casa, 
família e trabalho, geminiano. 
Lições de humildade e de sim-
plicidade.

A semana inicia com surpresas 
no âmbito amoroso e disposi-
ção para inovar e se expressar 
com mais atitude, audácia e 
coragem.

Uma semana que mexerá com 
as emoções e as finanças dos 
capricornianos. Um momento 
de aprimoramento mental e 
profissional.

Uma fase intensa e de mudanças 
aos aquarianos. Questões finan-
ceiras e emocionais passam por 
um processo de transformação.

Ao longo da semana temos o 
contato entre o seu regente, 
Netuno, e o Sol, ressaltando 
importantes emoções, energias 
e acontecimentos nos relacio-
namentos.

Você tem passado por muitas 
reavaliações emocionais, per-
cebendo o que é realmente es-
sencial. A semana é importante 
para agir com mais consciência 
de seus sentimentos, motiva-
ções e talentos. 

Esta semana temos a oposição 
entre o Sol, em movimento pelo 
seu signo, e Netuno. Momento 
de importantes constatações 
e curas emocionais e em seus 
relacionamentos.

Uma semana muito significativa 
para o trabalho e cuidados com 
a saúde e o bem-estar, libriano. 
Você está finalizando um ciclo. 
Observe o que está colhendo.

Este é um período importante 
para a carreira, o amor e os 
relacionamentos, escorpiano. 
Fase de aprimoramento e de 
percepção do que é necessário 
aprofundar.

de 04/09 a 11/09

Áries
de 21/03 a 20/04

Touro
de 21/04 a 20/05

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Virgem
de 23/08 a 22/09

Capricórnio
de 22/11 a 20/01

Leão
de 22/07 a 22/08

Sagitário
de 22/11 a 21/12

Libra
de 23/09 a 22/10

Aquário
de 21/01 a 19/02

Escorpião
de 23/10 a 21/11

Peixes
de 20/02 a 20/03

Câncer
de 21/06 a 21/07

“Se hoje você não for melhor do que ontem, então para 
que você precisa de amanhã”

Fonte: Uol

Caça Palavras

Reflexão da Semana

http://www.cacapalavras.com.br/

TIRINHA DA SEMANAMichel Ramalho estranhanoite.blogspot.com

CAMELO
ONÇA
GANSO
ÁGUIA
BALEIA
VACA
CAPIVARA
GALINHA
PATO
RATO
TARTARUGA
PORCO
ZEBRA
MACACO
CANGURU

Semana importante para as 
finanças, as emoções e a ex-
pressão da inteligência e da cria-
tividade. Questões envolvendo 
irmãos e pessoas próximas estão 
em pauta.

Fabricado no Brasil, PlayStation 4 vai custar 
R$ 2.600 a partir de outubro

Roteirista de “CSI Miami” indiciado por 
agressão sexual contra o filho

Pierce Brosnan diz que chegou a hora de 
um James Bond negro ou gay

A Sony enfim anunciou quanto custará o PlayStation 4 fabri-
cado no Brasil: o videogame custará R$ 2.600, uma redução 
de cerca de 35% em relação ao preço sugerido atual, de R$ 
4000. O novo preço passa a valer a partir de outubro. A Sony 
não informou exatamente qual versão do aparelho será dis-
ponibilizada, mas é de se esperar que seja o console na cor 
preta, com disco rígido de 500GB e sem jogo acompanhando. 
Apesar do preço mais competitivo, o PS4 ainda fica mais caro 
do que o rival direto, o Xbox One, da Microsoft. Atualmente, 
uma versão do aparelho, também fabricado no Brasil, custa 
entre R$ 1.900 e R$ 2.300, com pacotes que incluem jogos 
distintos e, em alguns casos, até o sensor Kinect.

Um roteirista americano da série “CSI Miami” foi indiciado 
na semana passada na França por agressão sexual contra 
seu filho de 15 anos, informou a Justiça. O homem de 48 
anos, ex-advogado, foi detido na sexta-feira passada quando 
visitava seu filho, que vive atualmente com a mãe no centro 
da França, indicou o promotor Jacques Louvier. O indiciado, 
que não teve o nome divulgado, e sua ex-companheira, 
uma modelo francesa, estão em litígio pela guarda do 
adolescente. Os fatos teriam ocorrido entre 2011 e 2014 
na Flórida, afirmou o promotor, sem revelar mais detalhes.

O próximo James Bond deveria ser negro ou gay, argumen-
tou Pierce Brosnan, que interpretou o sedutor espião 007 
em quatro filmes da série. ‘Claro. Por que não?’, retrucou o 
ator irlandês, ao ser perguntado por um repórter da revis-
ta masculina “Details” se conseguia imaginar um 007 gay. 
Brosnan disse duvidar que a produtora da franquia, Barbara 

Broccoli, permitiria um Bond homossexual enquanto for 
viva. “Mas certamente seria interessante de se ver”, 

acrescentou. “Vamos começar com um grande ator ne-
gro interpretando James Bond. Idris Elba certamente 
tem o porte físico, o carisma e a presença”, sugeriu. 

Fonte: http://horoscopovirtual.uol.com.br/

ELEFANTE
URUBU
JABUTÍ
MORCEGO
LOBO
URSO
CORUJA
ATUM
GIRAFA
CAGADO
FOCA
TUCUNARÉ
ENGUIA
TUBARÃO
COIOTE
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Nesta semana, o Estilo Lençóis destaca a festa da querida Raphaela Bas-
soto que comemorou aniversário na última sexta-feira, 29, em clima de luau.

Também evidenciamos o coquetel de lançamento da Revista Solutudo 
2015. O evento reuniu diversas personalidades de Lençóis Paulista e represen-
tantes das melhores empresas da cidade.

Elma Silva e Erico Agnello aproveitaram o momento de descontração e 
posaram para a foto.

E o show da dupla Marcos e Belutti realizado na Chácra du Tadeu no 
último final de semana reuniu centenas de amantes da música sertaneja.

Os proprietários da casa, Tadeu e Vinicius, comemoraram o sucesso do 
evento e receberam muito bem a equipe do jornal Notícias de Lençóis.

Gabriel Médice e Ricardo
Flávia, Genildo e Gabriela (Eder Refrigeração)

Mariana, Victor Hugo, Elma e Ana Paula Marcos, Fernanda e BeluttiDérik, Luciano, Tadeu, Gabriel Médice e Vinicius

Elma Silva e Erico AgnelloBruna e Mário

Raphaela Bassotto

Luís Carlos, Mirian, Richard e Raphaela Bassotto Fernanda, Raphaela, Meire, Eduardo e Adriano Elma Silva

ESTILO
LENÇÓIS
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PARABÉNS!

Junior Placca 31.08 Ludmila Mukai 01.09 Mirian Peres 01.09 Rafael Regis Somera 04.09 Márcio Moreira 06.09


