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Nova Baiuca mostra força 
do comércio de Lençóis
Empresária Sara Palma Andreolli inaugura prédio e diz que comércio da cidade comporta investimento forte
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FA CO L

Augusto Nunes 
palestra hoje na 
Semana Integrada

O jornalista e m ediador do pro
gram a Roda Viva, Augusto Nunes, 
abre hoje a 7^ edição da Semana In
tegrada da Facol (Faculdade Oríge- 
nes Lessa). A palestra do jornalista 
está m arcada para as 19h e a progra
mação com pleta segue até sexta-fei
ra  com circuito extenso de debates, 
oficinas e m inicursos. Os eventos 
são de graça e abertos à participa
ção de toda a comunidade.

A G U D O S

Após críticas, Hospital 
vai prestar contas ®

B A SQ U ETE

Alba vence e garante 
classificação ®

CEM

Pelé comanda 
escolinha de tênis ®

S É R IE  A

Palestra sai na 
frente, mas cede 
empate ao Cecap

O Palestra (foto) tentou encaminhar 
a classificação para a próxima fase do 
Campeonato "George Ribeiro Correia 
Lima" de Futebol Amador série A, mas 
o Grêmio Cecap atrapalhou os planos 
da equipe do técnico Manoel Roberto 
Ferreira. No fim, o empate por 1 a 1 
deixou o grupo B completamente in
definido. Na outra partida do domingo 
27, o Juventus venceu Alfredo Guedes 
pelo placar de 2 a 1.

LEN Ç Ó IS

SA A E realiza etapa de 
controle de pragas C4̂

R$ 1,00

E S P E C IA L

O ECO traz 
hoje Guia de 
Profissões

n Guia de Profissões

O que o futuro reserva para 
quem chega ao mercado de tra
balho? Qual o perfil do profis
sional que as grandes empresas 
querem? Respostas para estas e 
outras perguntas estão no Guia 
de Profissões O ECO, que cir
cula junto com a edição de hoje. 
A Confederação Nacional da 
Indústria divulgou ontem que 
65% das indústrias brasileiras 
enfrentam problemas com a falta 
de qualificação do trabalhador.

SO LID A R IED A D E

Lençoenses 
caminham contra 
câncer e fome

No domingo 27, a saúde deu o 
tom  em Lençóis Paulista (fotos). Às 
8h teve Cam inhada da Saúde, orga
nizada pela Farm ácia H om eopática 
Lençóis, para incentivar os cuida
dos e prevenção contra o câncer de 
mam a. Cerca de 500 pessoas par
ticiparam . Mais tarde, às 9h, mais 
500 pessoas foram à Cam inhada 
Regional das U nim eds do Centro 
Oeste Paulista.

PO LÍCIA

Mais de 30 PMs 
fazem operação 
na Padre Salústio

No sábado 26, por volta das 23h, 
a Polícia Militar desenvolveu uma 
grande operação de combate ao tráfico 
de drogas e embriaguez ao volante na 
avenida Padre Salústio Rodrigues Ma
chado. Ao todo, 30 homens da polícia 
abordaram pedestres, veículos e fize
ram fiscalizações pela via. A avenida é 
alvo de constantes reclamações da po
pulação, já que nos finais de semana é 
bastante frequentada por jovens. Entre 
os problemas estão som alto, consumo 
de álcool, drogas, excesso de velocida
de e resto de lixos, como copos des
cartáveis, latas e garrafas, deixado nas 
calçadas. A Polícia Militar já  esteve vá
rias vezes no local e tem intensificado o 
trabalho de fiscalização na via.
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Opinião i

FRA SE
• "Quando lemos algum as ocorrências que ali estavam 
ficamos arrepiados (...)"

Auro Octaviani, presidente da Câmara de Agudos 
sobre livro com denúncias contra Hospital de Agudos

PARA PEN SA R
• "Aquele que gosta 
de ser adulado é 
digno do adulador."' 
William Shakespeare

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /// ^ ^ ^ ^

Apuração necessária e urgente
A apuração mais detalhada das de

núncias que agora emergem sobre o 
iHospital de Agudos é de fundamen

tal importância e precisa ser feita com ur
gência. Fatos supostamente anotados em 
um tal "livro secreto" apontam fatos gra

víssimos, como agressões entre fun
cionários, ausências constantes de 
profissionais e uma morte provocada 
pela queda de um paciente da maca. 

É claro que todas as informações 
constantes desse livro precisam ser 
checadas e as pessoas citadas pre
cisam ter total direito a defesa.

A direção do Hospital de Agu
dos vem sendo constantemente 

questionada tanto pelos vereadores 
da Câmara Municipal, como também 

pelo prefeito Everton Octaviani. 
Independente dos interesses polí

ticos ou ideológicos envolvidos na ques
tão, algo precisa ser feito para melhor a 
situação da entidade, porque quem per
de é a população mais pobre, que depen
de exclusivamente do atendimento ofe
recido pelo Hospital de Agudos.

A direção da entidade preferiu não 
divulgar o valor da dívida do Hospital 
de Agudos. Em outra reportagem de 
O ECO, que focou na situação regional 
das entidades, o Hospital de Agudos ti
nha um déficit mensal de R$ 500 mil. 
Imagina-se que, se nada foi feito desde 
então (março de 2013), a dívida acu
mulada até agora é de R$ 4 milhões. 
Isso sem considerar débitos anteriores. 
Vamos aguardar a audiência para saber 
a verdadeira situação de uma entidade 
de fundamental importância para a ci
dade de Agudos.

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// // /// //^ ^ ^ ^ ^

Quando o consumo torna-se cultura
O
D

<

Padre Beto
é radialista, teólogo 
e professor de filosoafia

Paul Wolfowitz, assessor ideológico do 
presidente americano Bush, afirmou 
certa vez que os povos não precisam 
de cultura, mas sim de consumo. O pensa

mento de Wolfowitz representa uma ten
dência ética marcante em nossa mentali
dade contemporânea: uma ética utilitarista 
que possui como alvo principal o resultado. 
Os meios são importantes pela eficiência 
técnica e isso significa a possibilidade de 
alcançarmos objetivos determinados.

Acompanhando esta ética dos resulta
dos e, como consequência de uma socie
dade voltada para a economia de mercado, 
podemos perceber uma nítida supervalori- 
zação da imagem. Se adaptássemos a his
tória acima para os nossos dias, talvez o 
príncipe até percebesse a honestidade da 
pobre jovem, mas a criatividade e a pers
picácia das outras damas seriam, com cer
teza, as características valorizadas. Afinal, 
foram as outras damas que, apesar das 
sementes estéreis, apresentaram flores, 
ou seja, verdadeiros resultados, e soube
ram criar uma imagem de conhecedoras 
da arte da jardinagem.

Marshall Mcluhan, o qual se autode
nominava "filósofo da comunicação" e 
teve grande popularidade na década de 
60, desenvolveu estudos sobre os meios

de comunicação no mínimo intrigantes, 
ao se preocupar não com o conteúdo das 
mensagens, mas com o meio através do 
qual elas são transmitidas. "O meio é a 
mensagem", escreveu Mcluhan. Suas ob
servações partem de uma idéia não muito 
inovadora: "somos o que percebemos" e 
nossa percepção muda e varia conforme 
mudam e variam os nossos modos de 
usar os sentidos.

Para Mcluhan, o conteúdo de uma 
mensagem não tem grande importância. 
O meio, sim, este possui condições de 
transformar a realidade com muito mais 
eficácia que a soma das mensagens in
cluídas nesse meio. Sem dúvida alguma 
é inegável que as mesmas palavras ditas 
num frente-a-frente, impressas em papel 
ou apresentadas na televisão fornecem 
três mensagens diferentes. O canal de 
comunicação oral, escrito ou eletrônico 
molda, com certeza, o modo como enten
demos o mundo. Torna-se extremamente 
problemático, porém, quando o meio se 
sobressai ao conteúdo, à mercadoria e aos 
valores importantes para a vida. Quando a 
embalagem supera o presente, a estraté
gia de marketing define o produto e a apa
rência torna-se realização pessoal esta
mos realmente vivendo no consumo e nos 
esvaziando de cultura. Esta última, porém, 
é a única alternativa para a construção de 
um espaço social no qual o desenvolvi
mento da vida seja realmente possível
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Enem 2013: maior dificuldade no que deveria ser fácil
Tadeu da Ponte
é diretor da Primeira Escolha, empresa 

brasileira de avaliações educacionais, e con
sultor nas áreas de gestão baseada em indi
cadores e métodos quantitativos aplicados.

Um dos pontos mais destacados por es
tudantes, professores e demais educa
dores nos últimos anos é a constatação 

de que o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) vem se tornando cada vez mais "di
fícil" e cobrando mais conteúdos. Em 2013, 
não foi diferente, e percebemos que a análi
se está ainda mais rigorosa, o que não quer 
dizer que a prova foi realmente mais difícil.

Dois exemplos são muito interessan
tes para falar da dificuldade apontada por 
educadores e alunos. No primeiro, encon
trado em Ciências Humanas, o exame ofe
rece a descrição de uma paisagem típica 
do Nordeste, com base em um trecho de 
Os Sertões, de Euclides da Cunha, e pede 
qual o tipo de vegetação é predominan
te no local, no caso, a xerófila. Para poder 
responder, o candidato deveria, primeiro, 
saber que a caatinga é predominante na 
região e, posteriormente, que a vegetação 
xerófila compõe esse ambiente. Esses co
nhecimentos, isoladamente, eram neces
sários, mas o aluno somente resolveria a 
questão se identificasse no texto o concei
to aprendido em geografia.

O Enem é um exame que se baseia em 
uma matriz de 30 habilidades e, se obser
varmos a 26®, que é "identificar em fon
tes diversas o processo de ocupação dos 
meios físicos e as relações da vida huma
na com a paisagem", certamente não nos 
surpreenderia a questão acima. Um aluno 
poderia saber todos os tipos de composi
ções botânicas possíveis, mas se não con
seguisse identificar num texto que relacio
na "a vida humana e a paisagem" um dos 
tipos de vegetação mais comuns em uma 
parte considerável do Brasil, não resolveria 
a questão. Esta forma de raciocinar, rela-

cionando diferentes conhecimentos, é o 
que o Enem mais valoriza.

Outro exemplo, em Ciências da Natu
reza, é brilhante. A questão apresentava 
num problema uma garrafa pet cheia de 
água, com três furos em diferentes altu
ras. Ao destampar a garrafa, quanto me
nor a altura, maior o espirro de água pe
los furos. O conteúdo cobrado poderia ser 
descrito apenas como hidrostática. Uma 
questão que não requeria contas, nem 
fórmulas. Era necessário apenas entender 
o fenômeno, perceber como a pressão at
mosférica atua na garrafa se anulando, e 
identificar que a diferença entre as velo
cidades dos jatos se dá por causa da pres
são da coluna de líquido na garrafa.

Tendemos a julgar a dificuldade de uma 
questão avaliando a quantidade e a espe
cificidade dos conteúdos cobrados. No en
tanto, se pensarmos no aluno, enfrentando 
a prova do Enem, podemos imaginar que 
fazer essas relações todas que lhe são co
bradas não será algo tão simples assim, 
mesmo que o conteúdo envolvido seja 
simples e de seu domínio.

O problema começa em como esse 
aluno aprende. No afã de oferecer aos 
estudantes, desde o ensino fundamental, 
um volume de conteúdo suficiente para 
prepará-lo para o que ele irá enfrentar no 
seu nível educacional subsequente, talvez 
haja pouco espaço para relacionar, no en
sino da literatura, aspectos da geografia. 
Nem sempre se consegue, no ensino das 
ciências, observar fenômenos, procurar 
entendê-los, levantar hipóteses, refutar 
algumas e investigar melhor outras, enfim 
fazer o aluno pensar como um cientista, 
mesmo que em algo pequeno, mesmo 
que em algo simples.

Talvez não haja como concluir tecni
camente se na edição de 2013 o Enem foi 
mais fácil ou mais difícil. Mas, certamente, 
em muitos momentos, para o estudante, a 
prova está difícil no que deveria ser fácil.

'- “ I Câmara chega a quase uma comissão por vereador
A Câmara de Lençóis Paulista já tem 11 comissões internas, quatro delas criadas 

este ano e as duas últimas na sessão de segunda-feira 21, a pedido do vereador 
Gumercindo Ticianelli Júnior (DEM). São elas: Comissão de Loteamento e a Comis
são de Revisão das Utilidades Públicas. O presidente Humberto José Pita (PR) já 
ressaltou diversas vezes que serão criadas quantas comissões forem necessárias, 
porque facilitam o trabalho fundamental do Legislativo: fiscalizar.

Fi T i I DIVULGAÇÃO

Produção
Ao todo, Câmara lençoense já criou 

seis comissões este ano; a pedido de Ju
nior Ticianelli, outras duas foram criadas 
recentemente

Quente
Em Borebi, as eleições de 2012 

continuam pautando as rodas polí
ticas. O governo Manoel Frias Filho 
(PR) é acusado de assediar verea
dores da oposição para que mudem 
de partido. Valdinéia Aparecida 
Bueno (PMDB) confirmou que re
cebeu proposta da administração 
para aderir ao PR. Ela fez questão 
de destacar que não pretende mu
dar de sigla.

Sem perseguição
Diz a peemedebista, a proposta 

foi um convite e não perseguição. 
"Não sofro e nunca sofri perseguição 
de ninguém. Sou livre na Câmara", 
rechaçou. A situação olha lá na fren
te, preocupada com 2016. Vencido 
pelo republicano em 2012 por peque
na margem de votos, Antônio Carlos 
Vaca (PSDB), pode voltar ao páreo 
em Borebi.

Na conta
O vereador Marcos Rogério Soares 

de Goes (PP) confirmou que o depu
tado Estadual Carlos Neder (PT) em
penhou uma emenda no valor de R$ 
50 mil, que será destinada à Apae de 
Macatuba. Ainda não há uma previsão 
exata de quando o dinheiro entre na 
conta da entidade.

Soneca
Na sessão de quinta-feira 24 da 

Câmara de Agudos, o presidente da 
Casa, Auro Octaviani (PMD B̂ , abriu 
novamente o assunto polêmico envol
vendo o hospital da cidade. Ele disse 
que no livro secreto quefoi e ntregue 
à Câmara por funcionários do hospital 
consta a informação de que um médi
co dormia durante o plantão.

Mau humor
Segundo Auro, consta no livro 

que o médico ficava bravo quando 
alguém fosse chamá-lo para atender 
ao plantão. Os parlamentares ficaram 
indignados com a situação. Entre os 
mais exaltados, Paulo Vinícius Wolber 
(PMDB), o Paulinho do Pastel, e Glauco 
Luis Costa Ton (PMDB), o Batata, alte
raram o tom e cogitaram procurar o 
Ministério Público.

Motorista VIP
O vereador Manoel dos Santos Sil

va (PSDB), o Manezinho, passeou pe
las ruas de Lençóis Paulista, no sábado 
26, levando em seu carro o deputado 
federal Arnaldo Jardim (PPS), acom
panhado de um assessor. O tucano foi 
avisando o pepessista logo que abriu a 
porta do possante: "pode entrar, mas 
não tem luxo e nem ar condicionado."

City tour
O trio visitou pontos da cidade 

onde Arnaldo Jardim enviou ou vai 
enviar recursos para obras públicas. 
O tour incluiu uma volta pela Cecap e 
pelo bairro Santa Terezinha, para ver 
o prédio da creche-escola e o terre
no onde será construído um posto de 
saúde. Jardim fez a emenda de R$ 300 
mil, via Ministério da Saúde. Outros R$ 
300 mil vêm do governo do Estado.

Esticadinha
Depois do turismo, Manezinho le

vou Jardim para a festa dos servidores 
municipais, no recinto da Facilpa, onde 
foi recebido pelo também vereador Jo- 
nadabe José de Souza (SDD), presiden
te da associação da categoria. Aliás, a 
festa também recebeu visita do pe- 
pessista botucatuense Fernando Cury, 
irmão do prefeito João Cury (PSDB).
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Cidades

SAUDE DA MULHER
O Mutirão de Papanico- 

lau, em Agudos, terminou 
na sexta-feira e realizou 250 
exames. Ainda como parte da 
campanha as mulheres parti
ciparam de palestras sobre o 
câncer de colo de útero e o 
câncer de mama.

MÚSICA DE QUALIDADE
A Corporação Musical Ma

estro João Andreotti, de A gu
dos, ficou com o segundo lu
gar no Campeonato Estadual 
de Bandas e Fanfarras reali
zado no Memorial da A m é
rica Latina, em São Paulo. O 
grupo, composto por 90 in
tegrantes, sob a regência do 
maestro Antonio Cesar Tek, 
concorreu a categoria Ban
das Musicais de Marcha. Ao 
todo, 50 corporações dispu
taram o concurso e Agudos 
já foi campeão por 11 anos. A 
corporação compete na fase 
nacional em 7 de dezembro, 
em Taubaté.

2̂  CAMINHADA DO OUTUBRO 
ROSA

No domingo, cerca de 300 
pessoas participaram da 2  ̂
Caminhada do Outubro Rosa, 
em Agudos. O grupo percor
reu as principais ruas do Cen
tro da cidade e retornaram 
à Praça da Prefeitura, onde 
houve sorteio de brindes, 
aferição de pressão arterial e 
testes de glicemia. Os leites 
doados para a caminhada fo 
ram destinados à Associação 
do Câncer de Agudos.

ESCOLINHA DE CICLISMO
Na sexta-feira aconte

ceu a cerimônia de entrega 
de certificado para a 3  ̂ tur
ma da Escolinha de Ciclismo 
Buscapé, projeto desenvol
vido pela Quinta Companhia 
de Polícia Militar de Lençóis 
Paulista com os alunos da Es
cola Municipal Guiomar For- 
tunata Coneglian Borcat, no 
Jardim do Caju.

MUDANÇA NO TRÂNSITO
O trânsito na rua Virgílio Enei, trecho entre a 
rua Chile e a Joaquim Antonio de Azevedo, 
em Macatuba, agora passa a ser sentido 
duplo de circulação.

V
FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O  ECO

ATENÇÃO -  Desde o dia 17 de outubro a rua São Paulo passou a ser mão única no 

trecho entre as avenidas 25 de Janeira e Ubirama. Mas, apesar da sinalização no 

local, alguns motoristas desatentos ainda trafegam no sentido errado.

PARTICIPE! - Este é o seu espaço, mande foto com 
cenas positivas ou negativas, sugestões, reclamações. 
Para o e-mail cartadoleitor@jomaloeco.com.br, com o 
número de seu telefone, autorização e RG.
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FRASE
"Foram utilizados 30 policiais militares que estão 
fazendo curso em Bauru"
Capitão Elvis Fernandes Botega, comandante da 5  ̂

Cia. da Polícia Militar, sobre operação na Avenida 
Padre Salústio Rodrigues Machado, sábado à noite

13° salário vai injetar 
R$ 143 bilhões na 
economia brasileira

Até dezembro deste ano, o pagamento do 13° 
salário deverá injetar cerca de R$ 143 bilhões na 
economia brasileira, segundo estimativas do De
partamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), divulgadas ontem. O 
valor previsto para este ano indica um crescimento 
de 9,8% frente a 2012. Cerca de 82,3 milhões de 
brasileiros serão beneficiados com um rendimento 
adicional de R$ 1.740, em média. Receberão o 13° 
salário os trabalhadores do mercado formal, inclu
sive empregados domésticos; os beneficiários da 
Previdência Social e os aposentados e beneficiá
rios de pensão da União e dos estados. Desse total 
de brasileiros que deverão receber 0 13° salário, 

perto de 30,76 milhões (37,4%) são aposenta
dos ou pensionistas da Previdência Social. Os 
empregados formais (50,6 milhões de pessoas) 
correspondem a 61,4% do total. Dentro desse 

grupo, os empregados domésticos com carteira 
de trabalho assinada somam 1,760 milhão (2,2%). 
Além disso, 760 mil pessoas (1,2% ) são aposen
tados e beneficiários de pensão da União (regime 

próprio). 0 número de pessoas que receberão 0 
13° salário em 2013 é quase 3% acima do calcu

lado para 2012.

Tomar aquele tradicional café na 
manhã na padaria pode ficar mais 
barato no Estado de São Paulo. Nes
te domingo, durante a chamada Festa 
da Primavera, em Ibiúna, organizada 
pelo setor da panificação, o governa
dor Geraldo Alckmin anunciou redu
ção de impostos para o segmento.

Disse que a alíquota do ICMS cairá 
para a casa de 3% e será equiparada 
com a de bares e restaurantes. Alck
min ainda anunciou a criação de uma 
linha de crédito para o setor voltada 
para a troca de equipamentos, o que 
vai permitir que as empresas se ade
quem com mais facilidade às novas 
normas de segurança do trabalho.

// // /// // /// /// // /// // /// // /// // /// // /// /// // /// /^ ^ ^ ^

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 59/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA -  ME

Endereço: Rod. Comte. João Ribeira de Barros, S/N 
-  KM 650, Bairro Das Antas

Cidade: Dracena -  SP
CNPJ: 08.287.175/0001-33

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma de 300 (trezentos) conjuntos 
de carteira e cadeira padrão FDE, conforme anexo I que faz parte integrante deste Edital de 
Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais), parceladamente, 
após a conclusão de cada etapa, até 10 (dez) dias após entrega e faturamento da Nota Fiscal. 
PRAZO: Os trabalhos ora pactuados deverão iniciar-se imediatamente após a assinatura deste 
instrumento, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica | Despesa | Nome da Categoria Econômica

I 339039990000 | 510 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURlDICA |

AREIOPOLIS, 30 de setembro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 60/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I JOSÉ FERNANDO DA SILVA RAMOS - ME |

Endereço: Rua 07 de Setembro, n.° 401, Centro
Cidade: Itapuí -  SP
CNPJ: 10.531.327/0001-43

OBJETO: Aquisição de 500 (quinhentos) quilos de coxinha da asa de frango para uso no 
preparo da Merenda Escolar, de acordo com anexo I, que faz parte integrante deste Edital 
de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), semanalmente, de 
acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o faturamento e 
entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando até 31 (trinta) de dezembro de 2013 (dois mil e treze).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1 Categoria Econômica 1 Despesa 1 Nome da Categoria Econômica I

1 339030070000 1 391 1 GEn e r o s  d e  a l im e n t a ç ã o  I

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 60/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Endereço: I Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab~

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de 3.000 (três mil) quilos de filé de peito de frango para uso no preparo 
da Merenda Escolar, de acordo com anexo I, que faz parte integrante deste Edital de Licitação. 
VALOR TOTAL: R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), semanalmente, 
de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o faturamento e 
entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
I Categoria Econômica | Despesa | Nome da Categoria Econômica |

339030070000 I 391 I GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 61/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I NASCIMENTO & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA

Endereço: Rua João José Sérgio, n.° 247, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 02.144.838/0001-84

OBJETO: Aquisição de 2.000 (dois mil) quilos de carne bovina tipo coxão mole para uso no 
preparo da Merenda Escolar, de acordo com anexo I, que faz parte integrante deste Edital 
de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 31.980,00 (trinta e um mil, novecentos e oitenta reais), semanalmente, 
de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o faturamento e 
entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
I Categoria Econômica | Despesa | Nome da Categoria Econômica |

I 339030070000 | 391 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 61/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I GARCIA & LIMA SUPERMERCADO TTDA - EPP

Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, Cohab
Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de 2.000 (dois mil) quilos de carne bovina tipo paleta sem músculo para 
uso no preparo da Merenda Escolar, de acordo com anexo I, que faz parte integrante deste 
Edital de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 21.200,00 (vinte e um mil, duzentos reais), semanalmente, de acordo 
com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o faturamento e entrega 
da Nota Fiscal.

PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria
Econômica

339030070000 391 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 62/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I NASCIMENTO & OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA

Endereço: Rua João José Sérgio, n.° 247, Cohab
Cidade: Areiópolis- SP
CNPJ: 02.144.838/0001-84

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o uso no preparo da Merenda Escolar, de 
acordo com anexo I, que faz parte integrante deste Edital de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), semanalmente, de acordo com 
pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) dias após a o faturamento e entrega da 
Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Categoria Econômica Despesa Nome da Categoria Econômica

339030070000 391 I g En e r o s  d e  a l im e n t a ç ã o

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013. 
AMARILDO GARCIA FERNANDES 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE N.° 62/2.013 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS 
CONTRATADO:
I GARCIA & LIMA SUPERMERCADO LTDA -  EPP

Endereço: Rua Vereador Ignácio Leite, n.° 812, 
Cohab

Cidade: Areiópolis -  SP
CNPJ: 07.552.756/0001-92

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o uso no preparo da Merenda Escolar, de 
acordo com anexo I, que faz parte integrante deste Edital de Licitação.
VALOR TOTAL: R$ 34.552,30 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, trinta 
centavos), semanalmente, de acordo com pedido emitido pela Cozinha Piloto, até 10 (dez) 
dias após a o faturamento e entrega da Nota Fiscal.
PRAZO: O fornecimento ora pactuados deverão iniciar-se a partir da data da Assinatura do 
Contrato, vigorando a avenca até 31 (trinta e um) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1 Categoria Econômica I Despesa 1 Nome da Categoria Econômica I

1 339030070000 | 391 1 GEn e r o s  d e  a l im e n t a ç ã o  I

AREIOPOLIS, 03 de Outubro de 2013.
AMARILDO GARCIA FERNANDES

mailto:cartadoleitor@jomaloeco.com.br
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A próxima geração do 
smartphone do Google, o 
Nexus 5, deve adicionar uma 
nova opção de cor aos usuários, 
a branca, segundo imagens 
vazadas na segunda-feira.

Leis da internet serão 
decididas nesta semana

Após dois anos tramitando na Câmara 
dos Deputados, o projeto de lei que abriga o 
chamado Marco Civil da Internet será vota
do na quarta-feira, 30. O governo e o relator 
do PL, Alessandro Molon (PT-RJ), estão oti
mistas e preveem que o texto passará sem 
modificações nos artigos mais polêmicos, 
como o de neutralidade de rede. A oposição 
já se organiza para forçar a aprovação de 
emendas que possam mudar a cara do pro
jeto que já foi chamado de "Constituição da 
Internet". Sob o registro de n° 2126/2011, o 
Marco Civil roda na Câmara desde 2011, dois 
anos depois da sua formulação colaborati- 
va, por meio de audiências públicas. Entre 
2009 e 2010, o Ministério da Justiça contou 
mais de 2 mil contribuições ao anteprojeto. 
Em 2012, instalou-se uma Comissão Especial 
para afinar o texto e, a partir de novembro 
daquele ano, se deu partida à série de ten
tativas frustradas de votação do PL. Após as 
revelações de espionagem americana sobre 
o Brasil, o Executivo colocou a proposta sob 
regime de urgência na Câmara -  se não fos
se votado dentro do prazo (hoje), os par
lamentares não poderiam deliberar sobre 
outros assuntos até concluir a votação. Se 
aprovado, 0 Marco Civil ainda passará pelo 

Senado, que terá 45 dias para votá-lo. 
Para esta semana, a aprovação do 
artigo sobre neutralidade de rede é 

^  dada como certa. O consenso teria 
sido obtido após acertos do governo 

com a oposição. No entanto, há ainda 
pelo menos outros três assuntos sobre os 
quais não se têm tanta certeza se serão 
aprovados integralmente. São eles: a res
ponsabilização de provedores de aplicações 
por conteúdo ilegal (artigo 15°), a guarda de 

^  registros de conexão e de serviço (artigos 
^  11 °, 12 ° e 13°) e a exigência de que cópias
I  de todos esses registros sejam armazena- 
^  dos em centrais de dados (datacenters) no 
^  Brasil. Este último é uma proposta do Exe

cutivo feita após o escândalo das espiona- 
^  gens, mas ainda não é certo se estará no 

Marco Civil ou em projeto futuro que tratará 
especificamente de dados pessoais.

///////////^ ////////////////^ ^ ^ ^
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Lençóis Paulista Borebi
Conselho Tutelar.......3264-8005 Conselho Tutelar........9735-0602
Hosp N S da Piedade.. 3269-1033 Emerg Ambulância....3267-1222
Pref de Lençóis Pta .. 3269-7000 Pref de Borebi........... 3267-8

I
A gudos
Conselho Tutelar........  3262-1162
Hospital de Agudos...3262-1444 
Pref de Agudos......... 3262-8500

Areiópolis
Conselho Tutelar.......3846-9912
Pronto Atendimento..3846-9908 
Pref de Areiópolis....3846-9900

M acatuba
Conselho Tutelar.......3298-3036
Santa Casa................  3298-9200
Ambulância........... 0800-7701192
Pref de Macatuba....3298-9800

Pederneiras
Conselho Tutelar.......3284-6426
Santa Casa..................3283-8380
Pref de Pederneiras ..3283-9570

Regional AGUDOS
No sábado 26, um ciclista de 32 anos morreu após cair de uma cachoeira que fica na 
Fazenda São Benedito, área rural de Agudos. O homem, que é morador de Bauru, teria 
subido até o ponto mais alto da cachoeira para tirar uma foto, escorregou e caiu. O local, 
que tem pouco mais de 30 metros de altura, dificultou o acesso da equipe do Corpo de 
Bombeiros, que conseguiu resgatar a vítima no início da noite já sem vida.

A G U D O S

Câmara irá investigar denúncias 
contra o Pronto-Socorro
Audiência pública no dia 4 de novembro irá discutir a qualidade do atendimento no hospital; 
livro de ocorrências já registrou agressões, falta de médicos nos plantões e até óbito

Welinton Barros
FOTO: VITOR GODINHO/O ECO

As discussões sobre o aten
dimento do Hospital de 
Agudos e do Pronto-Socor

ro da cidade ganharam um novo 
capítulo nesta semana. Alvo de 
criticas e discussões antigas na 
Câmara Municipal, a direção da 
Associação do Hospital de Agudos 
foi novamente convocada para 
prestar esclarecimentos ao Poder 
Legislativo. A reunião foi marcada 
após a revelação de um ”livro se
creto" que supostamente registra 
problemas na entidade como falta 
de médicos, agressões e até óbito 
de pacientes.

Uma reunião parecida aconte
ceu em março deste ano. À épo
ca, uma matéria publicada em O 

ECO, revelou que a entidade tinha 
dívidas acumuladas que somavam 
R$ 500 mil mensais. Após isso, os 
vereadores aprovaram a criação de 
uma CEI (Comissão Especial de 
Inquérito), para analisar as con
tas da entidade, que atravessava 
uma crise financeira. Chegou-se 
a cogitar a possibilidade da Santa 
Casa fechar as portas em virtude 
do montante de dívidas. Com os 
pareceres técnicos em mãos, a 
comissão de contadores, que foi 
convocada para analisar o quadro 
financeiro da entidade, irá apre
sentar no próximo dia 4 os resul
tados das análises.

Outro assunto que será discu
tido na reunião é a existência de 
um "livro secreto", redigido por 
funcionários do Pronto-Socorro 
da cidade. Em entrevista ao ECO 

90.1 Notícias, o presidente da Câ
mara, Auro Octaviani (PMDB), 
disse que as informações e ocor
rências internas que foram regis
tradas pelos funcionários trazem 
graves denúncias, que serão apu
radas pelo Ministério Público e

DENÚNCIAS -  Audiência pública vai discutir denúncias sobre o atendimento médico e a crise financeira da entidade

pela Polícia Civil. As informações 
contidas no documento foram co
piadas, autenticadas em cartório 
e estão na Casa de Leis. Auro ex
plicou que algumas denúncias es
pantaram tanto a Câmara, quanto 
o Poder Executivo, que desconhe
cia os fatos até então.

"Quando tomamos conheci
mento da existência deste livro, 
eu e o prefeito fomos até o Pronto
-Socorro durante a madrugada e 
tivemos acesso a esse material. 
Quando lemos algumas ocorrên
cias que ali estavam ficamos arre
piados com a irresponsabilidade 
da direção do hospital em certos 
casos", disse Auro.

Segundo ele, os próprios mé
dicos anotaram as ocorrências 
internas da entidade e a diretoria 
não tomou providências para re
solver a situação. Consta no livro 
inclusive o caso de um paciente 
que veio a óbito, após sofrer queda 
de uma maca dentro da unidade.

Durante sessão realizada na 
quinta-feira 24 na Câmara Muni
cipal, diversos vereadores deba

teram o assunto. Adriano Delfino 
(PMDB), o Drikão, disse que 
em um dos casos, o enfermeiro 
padrão responsável pelo Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), foi agredido a ta
pas por um médico, por solicitar 
ajuda para o atendimento de um 
paciente. O caso foi registrado na 
Delegacia de Polícia da cidade. 
Outras anotações contidas no li
vro informam também as ações 
de médicos, que abandonam o 
plantão antes da hora e médicos 
que não comparecem quando são 
chamados pelo plantão hospitalar.

O prefeito Everton Octaviani 
(PMDB), disse que teve acesso ao 
documento escrito por médicos e 
enfermeiros. Segundo ele, as de
núncias feitas pelos funcionários 
são graves e diretoria da entidade 
não tomou nenhuma providência 
para resolvê-las. "Eu tive acesso 
ao livro, segundo as anotações que 
li, existem médicos que desrespei
tam os horários, entram mais tar
de, saem mais cedo, isso prejudica 
muito o atendimento do hospital.

Além disso, existe o problema de 
gestão. O alto déficit orçamentário 
poderia ser controlado com ações 
simples que eles não fazem", disse 
Everton, que não soube informar 
os valores das dívidas da entidade. 
Ele também relatou que em um 
dos casos, uma médica abando
nou o plantão antes do horário 
para ir a um churrasco. Everton 
disse que a médica foi demitida 
no mesmo dia.

OUTRO LADO
O Gerente Administrativo da 

Associação do Hospital de Agu
dos, Alberto Alves Lima, foi procu
rado pela equipe de reportagem do 
ECO 90.1 Notícias e negou as acu
sações. Ele preferiu não comentar 
o assunto e disse que o hospital 
ainda passa por crise financeira, 
mas não citou os valores das dívi
das. A entidade aguarda verba que 
será destinada pelo deputado esta
dual Pedro Tobias (pSdB). Lima 
também alegou que não sabe nada 
sobre as denúncias e que vai espe
rar a audiência para se pronunciar.

LEN Ç Ó IS

SAAE faz controle de pragas 
urbanas de 4 a 22 novembro
Confira programação para os próximos dias; esta será a última etapa do anos

Da Redação

OSAAE (Serviço Autôno
mo de Água e Esgotos) de 
Lençóis Paulista executa 

no mês de novembro a terceira 
e última etapa do programa de 
controle de pragas urbanas em 
2013 com aplicação de insetici
da e raticida na rede de esgoto. 
O trabalho começa na região do 
Jardim das Nações no dia 4 (veja 
o cronograma abaixo).

A orientação do SAAE é para 
que os moradores anotem a data 
da aplicação no seu bairro e man
tenham tampados os ralos, vasos 
sanitários, pias e saídas de água 
da máquina de lavar. Este proce
dimento evita que baratas entrem 
nas residências. É importante 
deixar portas e janelas abertas 
para facilitar a ventilação. (com 
assessoria de imprensa)

Confira o cronograma de aplicação
* sujeito a eventuais 
alterações

* Inseticida
>  04/11/13 (seg) - Jd das Nações; 
Jd Maria Luiza IV; Jd Nova Lençóis;

>  05/11/13 (ter) - Núcleo Hab Luiz 
Zillo; Pq Res. Rondon; Jd América;

>  06/11/13 (qua) - Júlio Ferrari;
Jd Cruzeiro; Jd Alvorada; Res Pq 
Elizabeth; Jd São João; Jd Nelli;

>  07/11/13 (qui) - Vila Contente;
Vila Baccili; Vila M® Cristina; Vila 
Repke; Vila Éden; Pq Res São José; 
Vila Antonieta II; Jd Primavera;

>  08/11/13 (sex) - Cecap; Jd Itapuã; 
Jd João Paccola;

>  11/11/13 (seg) - Sta. Terezinha I e 
II; Jd Príncipe; Jd Maria Luiza I e II;

>  12/11/13 (ter) - Vila Cachoeirinha; 
Jd Monte Azul; Res Açaí I e II; Jd 
Maria Luiza III; Jd Europa; Res 
Athenas; Jd Sant'Anna;

>  13/11/13 (qua) - Jd Caju I e II; 
Ibaté;

>  14/11/13 (qui) - Jd Itamaraty; Jd 
Lago da Prata; Facilpa; Núcleo Hab 
Bela Vista; Jd Village;

>  15/11/13 (sex) - Feriado 
"Proclamação da República"

>  18/11/13 (seg) - Vila Ireré, Vila 
Nova Ireré, Vila São Judas Tadeu, 
Vila Paccola, Vila Maestra Amélia; 
Vila Antonieta; parte do Centro Alto

(Rua Treze de Maio para cima)

>  19/11/13 (ter) - Pq Antártica; 
Jd Humaitá; Vila Marimbondo;
Jd Ubirama; Gleba Marco; Jd Ipê; 
Jd Greenville; Jd Morumbi; Vila 
Sta Cecília; Vila Virgilio Capoani; 
Centro

>  20/11/13 (qua) - Centro baixo 
(Rua Anita Garibaldi para baixo); 
Alfredo Guedes (inseticida + 
raticida)

http://www.uniontecnologia.com.br
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Coluna sem anal da Presidenta

Dilma Rousseff
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André Rubens Camargo Romeu, advogado e 

contador em Pelotas e São José do Norte - O que 

o Governo Federal pretende fazer para a travessia 

de São José do Norte (RS) para Rio Grande (RS), 

que hoje é feita por barco?

Presidenta Dilma -  André, a Superintendên
cia Regional do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) está pre
parando o edital de licitação para o Estudo de 
Viabilidade Técnica e Ambiental (EVTEA) que 
definirá os projetos que serão elaborados para 
a travessia a seco entre São José do Norte e 
Rio Grande. O edital deverá ser publicado até 
o início de 2014. A partir deste estudo teremos 
subsídios para escolher a alternativa mais vi
ável para este ponto: construir uma ponte ou 
um túnel. O estudo vai apontar restrições e 
vantagens técnicas e econômicas de cada 
possibilidade, além de analisar as questões de 
meio ambiente, desenvolvendo o Estudo e o 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima). 
Após a conclusão deste trabalho, o projeto de 
construção será licitado, e será construída a 
travessia a seco neste ponto da BR-101. Além 
de melhorias no trecho da BR-101, na região 
dessa travessia, desde Osório até São José do 
Norte, o DNIT está preparando o edital de lici
tação do lote IV da BR-392, que dará acesso ao 
porto de Rio Grande. O DNIT também está tra
balhando nos Termos de Referência para con
tratar os estudos de viabilidade técnica e am
biental para duplicação do trecho da BR-116 
localizado entre Pelotas e Jaguarão, e para a 
contratação de obras de melhorias na BR-392, 
no trecho entre Pelotas e Santa Maria, que é 
uma estrada fundamental para o escoamento 
da produção de soja do Estado até o porto de 
Rio Grande. Temos ainda obras em execução, 
como o contorno de Pelotas e outras que es
tão próximas de conclusão, como os dois lotes 
da duplicação da BR-392 entre Rio Grande e 
Pelotas (total de 85 quilômetros). Esses pro
jetos, André, vão trazer grandes melhorias ao 
sistema de transportes na sua região.

Presidenta, os brasileiros vão ser beneficia

dos pelo petróleo que vai ser produzido no campo 

de Libra ? (*)

Presidenta Dilma -Todos os brasileiros serão 
beneficiados com essa enorme riqueza gera
da pelo petróleo do campo de Libra. Aliás, o 
Brasil ficará com a "parte do leão", com 8 5%  
do petróleo retirado do fundo do mar. Essa ri
queza será transformada em educação e saú
de de qualidade, em desenvolvimento produ
tivo e em criação de empregos para todos os 
brasileiros, da Amazônia aos pampas. Libra 
sozinho vai gerar cerca de R$ 1 trilhão só para 
o governo -  União, Estados e municípios -  nos 
próximos 35 anos, dos quais mais de R$ 600 
milhões irão para a saúde e a educação. Em 
novembro, o governo federal receberá R$ 15 
bilhões, que é o valor do bônus de assinatura 
que as empresas pagam para ter direito a ex
plorar o petróleo em Libra. O restante começa 
a ser pago dentro de cinco anos, e se prolon
gará ao longo dos próximos 35 anos.

O Brasil também será beneficiado pelo 
fato de estar prevista a construção no país 
de 5 9 %  dos equipamentos usados em Libra -  
plataformas, navios, barcos de apoio, sondas, 
válvulas, centenas de quilômetros de tubula
ções, etc. Estão previstas de 12 a 18 platafor
mas só em Libra, com emprego de até 5 mil 
trabalhadores na construção de cada uma, du
rante dois anos. Haverá também centenas de 
milhares de empregos gerados nas indústrias 
que fornecerão aço, plástico, ferro, alumínio, 
tinta, móveis, etc.

A diferença entre os campos do pré-sal 
que serão explorados em regime de partilha 
e os campos explorados em regime de con
cessão, é o baixo risco existente no primeiro 
caso. Em Libra, já se sabe onde está o petró
leo, sua qualidade e sua grande quantidade. 
Por isso, o petróleo será partilhado, ficando 
2 5 %  com as empresas produtoras e 7 5 %  com 
os governos federal, dos estados e para as 
prefeituras. Como a Petrobras fica com 4 0 %  
de 2 5 % , na verdade, ela terá 10 % . Portanto, 
podemos dizer que nós, o Brasil, ficaremos 
com 8 5 %  da produção. A partilha é um mo
delo equilibrado e justo, que garante os in
teresses do povo brasileiro, os interesses da 
Petrobrás e os interesses das empresas es
trangeiras, que também vão participar com 
a Petrobrás do consórcio que explorará Libra 
- -  a Shell, a Total e duas grandes empresas 
chinesas, a CNOOC e a CNPC.

(*) Esta pergunta, que precede a Mensa
gem, foi formulada pela Secretaria de Impren
sa para melhor entendimento do conteúdo.

Economia PAGAMENTO DO IPVA
Termina quinta-feira o prazo para os 
contribuintes do Estado de São Paulo 
transferirem os créditos da Nota Fiscal Paulista 
para abater ou quitar o IPVA (Propriedade de 

Veículos Automotores) de 2014.

ECO N O M IA

'População tem bom gosto e desejo 
de comprai^, diz Sara Palma Andreolli
Baiuca oferece mil metros quadrados de área de venda; objetivo é triplicar o faturamento em um ano

Priscila Pegatin
): MÁRCIO MOREIRA/O

Para a empresária Sara Pal
ma Andreolli, destaque na 
categoria Mulher do Ano, 

no troféu Melhores 2012, Lençóis 
Paulista tem porte para novos in
vestimentos na área do comércio. 
A afirmação foi dita ontem, na 
reinauguração da Baiuca, loja da 
área de papelaria e artigos para 
escritório. "A população tem bom 
gosto, tem desejo de comprar e 
que para isso ocorra tem que ter 
um local adequado, para que ela 
não migre", diz. "Temos uma ci
dade grande perto, que é Bauru. 
Sempre trabalhei no comércio e 
ouvi que as pessoas vão para Bau
ru (comprar) porque Lençóis não 
tem. Nunca concordei. O comér
cio de Lençóis tem condições para 
ter tudo", avalia.

A loja que fica na rua Ge
raldo Pereira de Barros, tem mil 
metros quadrados para venda e 
mais 700 metros quadrados de 
estoque, além de 30 mil itens. "E 
tem como ampliar mais, porque 
trabalhamos não só com papela
ria, nosso segmento é brinque
do, artesanato tem muito para 
crescer, quero expandir bastante. 
Temos a parte de escritório que 
vai englobar a informática, toda 
a parte de material escolar com

INVESTIMENTO - Novo prédio da loja Baiuca tem mil metros quadrados de área de venda e oferece 30 mil itens

todas as linhas de mochilas per
sonalizadas, agendas e cadernos".

O prédio levou dois anos para 
ser construído, e o valor investido 
não foi divulgado pela empre
sária. "Com a mudança a gente 
pretende triplicar o faturamento 
no primeiro ano porque o inves
timento foi bastante grande. Então 
vamos fidelizar nossos clientes e 
buscar novos porque não atende
mos só balcão, mas Prefeituras, 
e a região" explica. "A princípio 
contratamos mais quatro pessoas 
porque nosso quadro já é grande.

Tínhamos mais de 20 pessoas tra
balhando conosco na loja da rua 
15 de novembro". Com a chegada 
do final de ano e da volta às au
las, a empresária já avalia futuras 
contratações. "Esse número vai 
ser ampliado com a contratação 
temporária. As que se destacam 
acabam se efetivando e continuam 
com a gente", ressalta.

Sobre o prédio da loja antiga, 
localizado na rua 15 de novembro, 
Sara explica que será alugado. 
"Não vamos manter porque hoje 
temos um espaço suficiente para

trabalhar pelo menos para os pró
ximos cinco anos".

Para Rosemery Garcia, 
cliente e diretora da Escola Es
tadual Rubens Pietraróia o pré
dio vai ser muito bem recebido. 
"Aqui tem bastante variedade 
de produtos, qualidade e preço 
bom, então não precisa sair da 
cidade para comprar", avalia. 
"A cidade está em expansão, a 
gestão tem uma preocupação 
em incentivar esses empreendi
mento, então a oportunidade é 
de crescer", finaliza Sara.

EVENTO

Começa hoje, Semana Integrada da Facol
Jornalista Augusto Nunes abre evento com palestra às 19h; atividades seguem até sexta-feira, 1°

Priscila Pegatin

A
7® edição da Semana In
tegrada da Facol começa 
hoje, a partir das 19h com a 

palestra do jornalista Augusto Nu
nes, "2013: o ano em que o Brasil 
enxergou a corrupção impune".

O evento deve reunir 2 mil 
pessoas por dia e a programação 
segue até sexta-feira, dia 1° de 
novembro. No total vão ser mais 
de 60 atividades gratuitas, entre 
palestras, oficinas e minicursos.

Podem participar da Semana 
Integrada estudantes e a comuni
dade em geral. Para assistir as pa
lestras é preciso se cadastrar no site 
www.facol.br e apresentar o proto
colo gerado na entrada do evento.

"A interação com a comuni
dade tem que existir e tem que 
ser forte. Estamos abrindo um 
caminho para que a comunidade 
conheça a Facol e participe na vi- 
vencia acadêmica universitária", 
diz Rita de Cássia Alonso Javaroni, 
diretora executiva da Faculdade.

EDITAL DE CASAMENTO

Envie perguntas você também à presidenta Dilma Rousseff para o 
endereço: regional.imprensa@presidencia.gov.br. As perguntas serão 
selecionadas pela assessoria de imprensa do Planalto.

UNIMED DE LENÇÓIS PAULISTA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

CNPJ: 67.417.519/0001-40

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 59 (Cinqüenta e nove) Médicos 
Cooperados da Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho 
Médico, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no Auditório da 
Unimed sito à Rua Manoel Amâncio, n°.65, centro em Lençóis Paulista - 
SP, no dia 07 de novembro de 2013, às 18:00hs em primeira convocação 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19:00hs em segunda 
convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos cooperados e às 
20:00hs em terceira convocação 2/3 dos cooperados presente no momento 
da votação.

ORDEM DO DIA

1. Discussão sobre adesão ao Refis Federal, referente aos débitos tributários
dos exercícios 2001/2003.

2. Reforma do Estatuto Social da Unimed de Lençóis Paulista.

3. Reforma do Regimento Interno da Unimed de Lençóis Paulista.

Para maior celeridade e cumprimento dos objetivos em uma só Assembléia, a 
votação deverá ser aberto e por capitulo, no tocante ao Estatuto e Regimento.

Lençóis Paulista, 28 de outubro de 2013.
Dr. Calixto Felipe Hueb 

Diretor Presidente

Obs: O Presente Edital será fixado em locais visíveis, nas principais 
dependências da Unimed em Lençóis Paulista, Macatuba e Areiópolis e 
publicado em jornal de circulação local.

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.325 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da sede do município e comarca de 
Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos 
pelo artigo 1.525, itens I, III e IV do 
Código Civil Brasileiro, REINALDO 
SANTA ROSA DE MEIRA e SILVANA 
CRISTINA DA SILVA.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
aos 13/02/1976, líder de operação, 
solteiro, domiciliado à Rua João 
Regaçoni, n° 265, Macatuba/SP, filho 
de LUIZA SANTA ROSA DE MEIRA. 
Ela, natural de Rio Bom/PR, nascida aos 
14/01/1978, do lar, solteira, domiciliada 
à Rua João Regaçoni, n° 265, Macatuba/ 
SP, filha de APARECIDO BALBINO 
DA SILVA e NEIDE APARECIDA DA 
SILVA.
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Macatuba - SP, 23 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.327 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial 
do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do município e comarca de Macatuba, 
Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, JOSÉ GERALDO 
DE SOUSA JUNIOR e DAIANE 
RODRIGUES.
Ele, natural de Guaraçaí/SP, nascido aos 
14/01/1983, comerciário, divorciado, 
domiciliado na Rua Nove de Julho, 
n° 415, Centro, Macatuba/SP, filho 
de JOSÉ GERALDO DE SOUSA e 
MARIA DE LOURDES SILVA.
Ela, natural de Americana/SP, nascida 
aos 14/10/1993, comerciária, solteira, 
domiciliada na Rua Francisco Cia, n° 
97, Jardim Novo Paraíso, Americana/ 
SP, filha de LOURIVAL RODRIGUES 
e DANIELA MACIEL RODRIGUES. 
Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Edital de Proclamas oriundo da cidade 
de Americana - SP.
Macatuba - SP, 24 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.326 
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais da 
sede do município e comarca de Macatuba, 
Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, MARCEL BARBIRATO 
e RAIZA GIOVANETTI FRANÇOZO.
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido 
em 01/05/1985, comerciante, solteiro, 
domiciliado à Rua Equador, n° 4-59, 
COHAB IV, Macatuba/SP, filho de 
MARIO BARBIRATO e MARIA MARTA 
CORREIA BARBIRATO.
Ela, natural de Lençóis Paulista/SP, 
nascida aos 04/12/1987, balconista, 
solteira, domiciliada à Rua Equador, n° 
4-59, COHAB IV, Macatuba/SP, filha de 
JOSÉ OZILIO FRANÇOZO e ENILZA 
PIEDADE GIOVANETTI.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 24 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.328

Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 
município e Comarca de Macatuba, Estado de 
São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram documentos exigidos pelo 
artigo 1.525, itens I, III e IV do Código 
Civil Brasileiro, FABRÍCIO LUCAS DOS 
SANTOS e LOUISI FERNANDA ROSSINI. 
Ele, natural de Macatuba/SP, nascido aos 
02/01/1993, operador de máquinas, solteiro, 
domiciliado na Rua José Cruzerá, n° 539, 
Jardim Esperança, Macatuba/SP, filho de 
VICENTE BORGES DOS SANTOS e 
MARIA NILZA DUARTE.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 
08/06/1995, do lar, solteira, domiciliada 
na Rua dos Tucanos, n° 157, Jardim Nova 
Lençóis, Lençóis Paulista/SP, filha de 
DORIVAL ROSSINI e ELIANA PEREIRA 
ROSSINI.
Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da lei.
Edital de Proclamas oriundo da cidade de
Lençóis Paulista - SP
Macatuba - SP, 25 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

EDITAL DE PROCLAMAS N° 4.329
Priscila Corrêa Dias Mendes, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do 
município e comarca de Macatuba, Estado de São Paulo.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos pelo artigo 
1.525, itens I, III e IV do Código Civil Brasileiro, ALEXANDRE FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e CRISTINA APARECIDA DA SILVA.
Ele, natural de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, nascido aos 22/09/1983, motorista, solteiro, 
domiciliado à Rua José Lopes da Silva, n° 765, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filho de 
GENIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA e JOSETE DO NASCIMENTO SILVA 
DE OLIVEIRA.
Ela, natural de Macatuba/SP, nascida aos 13/02/1989, do lar, solteira, domiciliada à 
Rua José Lopes da Silva, n° 765, Jardim Planalto, Macatuba/SP, filha de BENEDITO 
MÁRIO DA SILVA e SEBASTIANA BENACI DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Macatuba - SP, 28 de outubro de 2013.

Priscila Corrêa Dias Mendes 
Oficial

http://www.facol.br
mailto:regional.imprensa@presidencia.gov.br
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Esporte SÉRIE B
O Sport Ferrari goleou o Alvorada por 7 a 0 pelo Campeonato Amador 
série B troféu Jacob Joner Neto, no domingo 27. Renan e Davi, com 
dois gols cada, foram os destaques da partida. Vagner, Edilson e Elton 
completaram o placar. No outro confronto, o Asa Branca bateu o 
Nova Lençóis por 2 a 0. Jeferson e José Carlos balançaram as redes.

BA SQ U ETE

Com Lukinha e Mateusão na torcida, Alba vence e se classifica
Com mais de 300 pessoas na arquibancada, lençoenses carimbaram a vaga nos play offs das semifinais do Estadual; agora, equipe mira o título

Angelo Neto

Osub-16 do Alba/Lençóis 
Paulista está nos play offs 
da série Prata do Campe

onato Estadual organizado pela 
FPB (Federação Paulista de 
Basketball). Os lençoenses ven
ceram neste domingo 27, o Cír
culo Militar, de São Paulo, e ga
rantiram a vaga para a próxima 
fase da competição. O destaque 
ficou para a presença da torcida 
que compareceu em peso no gi
násio Antônio Lorenzetti Filho, 
o Tonicão. Os ex-atletas do Alba 
e atuais jogadores da equipe de 
Limeira, Lukinha e Mateusão, 
estiveram no local e incentiva
ram os atletas lençoenses.

A partida começou pegada 
com a equipe paulistana dando 
trabalho ao Alba. Aos poucos 
os meninos de Lençóis Paulis

ta entraram no jogo. Com uma 
defensa forte e contra-ataques 
precisos, o Alba entrou no jogo 
e dominou as ações. "As bolas 
de três começaram a cair e, o 
mais importante, nossos atletas 
correram muito. Os adversários 
não conseguiram acompanhar o 
nosso ritmo”, afirmou o técnico 
Leonardo Henrique de Olivei
ra, o Dudu.

No fim, a vitória por 68 a 
60 foi muito comemorada pelos 
atletas do Alba. Os destaques da 
partida foram novamente João 
Vitor, com 22 pontos (cestinha) 
e Alexandre, com 16 pontos. 
"Agradecemos a todos que com
pareceram no Tonicão para in
centivar nossa equipe. Mais de 
300 pessoas estavam no ginásio 
gritando e torcendo pela nossa 
equipe”, completou Dudu.

Quatro equipes se clas

sificam para os play offs das 
semifinais do campeonato. Os 
finalistas serão decididos em 
melhor de três confrontos. O 
Alba/Lençóis Paulista é man
tido pela Prefeitura Municipal 
através da diretoria de Esportes 
e patrocinado pelo grupo Lwart 
e Lutepel.

SUB-14 JOGA MAL E PERDE 
NA LBC

Os garotos do sub-14 do Alba/ 
Lençóis Paulista jogaram no sába
do 26, desta vez pela LBC (Liga 
de Basquete Centro Oeste Paulis
ta) contra Macatuba. Já classifi
cados em primeiro no grupo, os 
lençoenses fizeram uma partida 
com muitos erros e mesmo abrin
do uma diferença de 12 pontos 
no terceiro quarto deixaram os 
macatubenses virarem o jogo e 
vencerem por 50 a 46.

FOTO: DIVULGAÇÃO

PLAY OFFS - Equipe sub-16 garantiu a vaga para as semifinais do Campeonato Estadual organizado pela FPB

S É R IE  A

Palestra e Grêmio Cecap ficam no empate
Jo g o  foi equilibrado 
e deixou o grupo B 
completamente 
sem definição

Angelo Neto__________

O
 grupo B do Campeonato 
"George Ribeiro Correia 
Lima” de Futebol Amador 

série A segue totalmente indefini
do. Dois jogos movimentaram a 
rodada de domingo 27, no estádio 
Archângelo Brega, o Bregão. No 
clássico da rodada, o Palestra ape
nas empatou com Grêmio Cecap.

O Juventus com gols de Alan 
Wilson e Toniolo, bateu Alfredo 
Guedes de virada por 2 a 1. Geo- 
vani marcou para a equipe do dis
trito. Já na segunda partida do dia, 
Palestra e Grêmio Cecap fizeram 
um clássico equilibrado. No fim, o

FOTO: O ECO

h

EQUILÍBRIO -  Grêmio Cecap e Palestra ficaram no empate por 1 a 1 pela série A; grupo B está totalmente

empate em 1 a 1 foi comemorado 
pelo técnico palestrino, Manoel 
Roberto Ferreira. Marcelo fez o 
gol do Palestra aos 34 minutos do 
primeiro tempo. João Gorgônio, 
aos 15 do segundo, empatou.

"O empate estava em nossos

planos. Nós queríamos a vitória, 
pois nos deixaria mais tranquilos 
no campeonato, mas a igualdade 
não foi ruim. O calor estava muito 
forte e desgastou nossos atletas. 
Precisamos vencer os dois pró
ximos jogos para garantirmos a

classificação sem depender de 
ninguém”, destacou Roberto.

O campeonato amador de 
Lençóis Paulista é organizado pela 
LLFA (Liga Lençoense de Futebol 
Amador), em parceria da diretoria 
de Esportes.

Classificação 
série A ? N 1
GRUPO A PG J V D E GP GC SG

EXPRESSINHO 6 3 3 0 0 17 1 16

SÃO JOSÉ 6 2 2 0 0 7 1 6

SPORT 3 3 1 2 0 3 11 -8

PAULISTANO 0 2 0 2 0 2 5 -3

CORINTHIANS

CAJU

0 2 0 2 0 0 11 -11

GRUPOB PG J V D E GP GC SG
GRÊMIO

CECAP

5 3 1 0 2 11 3 8

PALESTRA 5 3 1 0 2 5 3 2

GRÊMIO DA 

VILA

4 2 1 0 1 3 2 1

JUVENTUS 3 3 1 2 0 2 11 -9

SANTA LUZIA 2 2 0 0 2 3 3 0

ALFREDO

GUEDES

1 3 0 2 1 2 4 -2

SO LID A R IED A D E

Caminhadas levam lençoenses às ruas por luta contra câncer e fome
Dois eventos marcaram o domingo; Caminhada da Saúde da Farmácia Homeopática e Regional das Unimeds vão doar itens da inscrição para entidades

FOTO: O ECO FOTO: O ECO

TUDO ROSA -  6® Caminhada da Homeopática percorreu ruas do Centro PIQUE! -  Participantes se preparam para 1® Caminhada das Unimeds

Priscila Pegatin

A
 programação do domin
go de manhã teve a saúde 
como o tema principal em 

Lençóis Paulista. Às 8h começou a 
6® edição da Caminhada da Saúde 
organizada pela Farmácia Homeo
pática Lençóis. O evento faz parte 
das ações do mês Outubro Rosa,

que faz campanhas de incentivo 
aos cuidados e prevenção contra 
o câncer de mama. Cerca de 500 
pessoas fizeram as inscrições para 
a caminhada, que saiu de frente da 
matriz da Farmácia Homeopática, 
percorreu as ruas do Centro da ci
dade e passou pela filial da Farmá
cia, localizada na avenida Padre Sa- 
lústio Rodrigues Machado. Cerca

de mil isotônicos, arrecadados com 
as inscrições, vão ser doados para a 
Rede de Combate ao Câncer.

Também na parte da manhã, 
mas com início às 9h, cerca de 
500 pessoas, entre integrantes da 
Unimed e comunidade participa
ram da 1® Caminhada Regional 
das Unimeds do Centro Oeste 
Paulista. Além do município, o

evento aconteceu simultaneamen
te em Assis, Avaré, Bauru, Botu- 
catu, Dracena, Jaú, Lins, Marília, 
Ourinhos, Presidente Prudente e 
Tupã. O objetivo da caminhada foi 
promover qualidade de vida para 
a população. Os alimentos não pe
recíveis arrecadados pela Unimed 
vão ser revertidos para a campa
nha Contra a Fome.

LENÇOIS PAULISTA
VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ

ESCOLA DE ESPORTES
ATLETISMO PCD -  MASCULINO E FE
MININO:
As aulas e treinamentos para pessoas com de
ficiência acontecem diariamente na sede da 
ADEFILP, Pista de Atletismo [uraci Cassita e 
na Academia Sprint, onde a prefeitura 
mantém parceria para aprimoramento dos 
treinamentos.
Na academia Sprint os treinos acontecem de 
2  ̂e 4® das 8h ás 1 Ih;
Na ADEFILP os treinos específicos 
(lançamento, arremessos e saltos) acontecem 
de 3* e 5» das 14h ás 17h hs.
Na pista de atletismo, treinos específicos 
(cadeira de corrida) acontecem aos sábados 
das 8h ás 1 Ih com o professor Raphael Blanco

NATAÇÃO PCD - MASCULINO E FEMI
NINO:

Atendimento a deficientes físicos, visuais, 
mentais, síndrome de down e equipes de trei
namento de 3“ e 5“ das 8h30 ás lOh, com o 
prof. Raphael Blanco

BASQUETE -  MASCULINO E FEMININO: 
As aulas e treinamentos acontecem todos os 
dias da semana, nos períodos da manhã, tarde e 
noite, com a coordenação dos professores João 
Paulo PaschoareUi, Leonardo Henrique de Oli
veira e os auxUiares Sílvio Luiz Pascheco e Fábio 
Alex.
Feminino: As escolas de esporte e o centro de 
Treinamento Unimed (CTLf), parceria entre 
Unimed e Diretoria de Esportes, tem como 
locais de treinamento os ginásios e quadras mu
nicipais, abrange crianças de 8 a 14 anos, nas 
aulas de iniciação que acontecem nos seguintes 
locais:
Toniquinho e CESEC 3® e 5® das 14h ás 16h, 
Nelson Brollo (escola) 3® e 5® das 13h30 ás

16h; Tonicão 2*,4®,6® das 14h ás 16h. 
M asculino:Treinamentos de 2® a 6® feira no 
Tonicão, Toniquinho, Escola Edwaldo Bian- 
chini e CESEC.

BO CH A -  M ASCULINO E FEM ININO: 
Aulas para iniciantes na cancha do  CESEC, de 
2®, 4® e 6® feira das 17:00 as 19:00 hs, com coor
denação do professor Hugo César Cassalí dei 
Rosso

CA POEIRA -  M ASCULINO E FEM IN I
NO:
Aulas de treinamento na sala em anexo ao Gi
násio de Esportes Antonio Lorenzetti Füho, de 
3® e 5® feira a partir das 20h, sábado a tarde a 
partir das 17h, com o professor Ivair Carlos 
(Tatu)

FUTEBOL DE CAM PO -  MASCUEINO 
E FEM ININO.
Os treinam entos acontecem no  Cam po de 
Futebol do Parque do Paradão , Bregão, 
Vagula e campo da CECAP, com os Professo
res Cláudio Abade, W ladislau Cruz, e os au
xiliares Felipe Pereira Q uintilhano e Baraca- 
te, de 3® a 6® feira

TÊNIS DE MESA -  M ASCUEINO E FEM I
NINO:
Os treinam entos acontecem no Ginásio To
nicão de 2®>4® e 6® feira, das lOh ás 12h com  o 
auxiliar W agner W illían Pescara.

KARATÊ -  M ASCULINO E FEM ININO:
As aulas acontecem diariamente para alunos a 
partir dos 6 anos, na academia Corpo em Movi
mento e Morumbi, onde há uma parceria para 
o atendimento dos alunos nos respectivos ho
rários: 2®, 4® e 6® das 20h ás 22h hs e 3® e 5® das 
17h30 ás 18h30, com o professor Raphael 
Blanco
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Professor Pelé ministra aulas desde 1998
Enercindo Fernandes dos Santos comanda 
aulas de tênis de segunda, quita e sexta

FOTO: DIVULGAÇÃO

O professor Enercin
do Fernandes dos Santos, 
conhecido carinhosamen
te como Pelé, comanda 
a Escolinha de Tênis do 
CEM (Clube Esportivo 
Marimbondo) há 15 anos. 
Muitas crianças que treina
ram com o professor já se 
tornaram adultas e grande 
parte delas continua prati
cante do esporte.

Alguns ex-alunos dispu
tam campeonatos pela Fe
deração Paulista de Tênis. 
Nomes como, Conrado, 
Thiago Placa, Vivian, Gabriel 
Morales, Tharick, Renatinho, 
Juninho e Xerão aprende
ram a arte do esporte com

Pelé. Xerão, por sinal, foi o 
primeiro aluno a se inscre
ver na escolinha.

O professor foi con
tratado em abril de 1998 
para ministrar aulas de 
tênis apenas para adul
tos. Logo em seguida, ele 
teve a ideia de formar a 
escolinha para criançada. 
Atualmente, 25 crianças 
frequentam as atividades.

As aulas são de segun
da, quinta e sexta feira, das 
13h30 às 15h. Crianças do 
sexo masculino e feminino 
entre sete e 12 anos podem 
participar. Os interessados 
podem se inscrever direta
mente com o professor Pelé.

Fase de classificação 
está encerrada
O s dez melhores já estão de definidos

No ultimo sábado 26, terminou a fase de classificação 
do Campeonato Interno de Poker do CEM. A  11® etapa 
foi muito disputada, pois definiu os dez primeiros colo
cados que disputarão a mesa final e os outros dez que 
disputarão a mesa dos Patos.

OS C LA SSIFIC A D O S SÃO OS SEG U ITES:

■/ Arthur Menegon ■ / Brasil
■ / Fernanda Sarzi Barroso
-/ Raul Bernardes ^  Lucas Menegon
•/ Ighor Morales V  Nicolas
V  Ricardo Viegas /  Danilo Breda

Truco

O campeonato interno de Truco do CEM encerra-se 
nesta quinta -feira 31. Na semana passada foram definidos 
os finalistas. As finais serão disputadas em melhor de duas 
partidas. As mesas ficaram da seguinte forma:

CA TEGO RIA  PRINCIPAL
Digão, Laércio e Fabrício x  Neto, Rogério e Oswaldinho

CA TEGO RIA  INTERM EDIÁRIO
André e Igor x  Alexandre, Tiago e Wilian

ALEGRIA -  Professor Pelé começou a dar 
aulas no CEM em 1998; hoje, cerca de ' 25 
crianças participam da escolinha - de ' tênis

Futebol

Copa Coplacana Principal 
define últimos classificados

Jogos da terceira fase começam já no próximo final de semana; serão 2 grupos com 3 times

Neste final de semana, 
pela última rodada da se
gunda fase da Copa Co- 
placana categoria Principal, 
três jogos movimentaram 
os gramados do CEM 
(Clube Esportivo marim
bondo) e as duas vagas que 
restavam para a próxima 
fase foram preenchidas.

No sábado, Coplacana 
e True Info fizeram um jo
go daqueles em confronto 
direto pela classificação. A  
equipe da Coplacana e do 
capitão Marcelinho Lou- 
renço venceu por 3 a 1. 
No jogo de fundo, a Eliz Li- 
ne precisava apenas de um 
empate para se classificar 
e foi o que aconteceu. A 
Frigol foi a outra equipe a 
garantir a classificação.

C O N FIR A  OS GRUPO S DA PRÓXIMA FASE

G RU PO S DA T E R C E IR A  FASE DA CO PA  
C O P LA C A N A  C A TEG O R IA  PRIN CIPAL

GRUPO D
Eliz Line 
H ot 107 
Masster Veículos

GRUPO E
Coplacana
Academia Marimbondo 
Frigol

JO G O S D ESTE F IN A L DE SEM ANA DA  
CO PA  C O P LA C A N A  C A TEG O R IA  PRIN CIPAL

SÁ BA D O  2
Coplacana x Academia Marimbondo, às I6h

DOM INGO 3
Eliz Line x Masster Veículos, às 9hI5

http://WWW.CLUBEMARIMBONDO.COM.br
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Sociedade HORA DA FOME
Yuri aproveitou o fim de 
semana para comer um 
lanche no Top Lanches
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CONTRA O 
CÂNCER
A luta contra o câncer de 
mama e colo de útero 
mobilizou dezenas de 
mulheres na Caminhada 
do Outubro Rosa 
promovida pela Farmácia 
Homeopática Lençóis.
Ao centro, a presidente 
da Rede de Combate ao 
Câncer, Ângela, com as 
proprietárias, Célia (à 
esquerda) e Viviane.

• AGROPECUÁRIA 
AQUÁRIOS
Há 17 anos no ramo, 
a Aquários trabalha 
com produtos de 
agropecuária, aquários, 
peixes ornamentais 
e pássaros. Na 
Aquários o pagamento 
é facilitado e a loja 
possui estacionamento 
próprio. A Agropecuária 
Aquários fica na rua 
15 de Novembro, 356. 
Telefone e disk ração 
(14) 3264 7805. Na foto, 
Márcia Regina, Eduardo e 
Evandro.

FOTO: STUDIO A

' Heitor completou 7 Meses

Máxima Qualidade FOTOS: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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LENÇÓIS PAULISTA

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
www.rogete.com.br

R ua Cel. Jo aq u im  
A n se lm o  Martins, 337 

L e n çó is  Pau lista

O  Felipe, 12 meses.
©  Ana Beatriz, 9 meses.
©  Gabriel, 7 meses.
O  Mateus comemorou seus 7 anos junto 
com seus pais e amiguinhos no dia 17 de 
outubro em Bauru.
©  Lara foi batizada dia 20 de outubro na 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
O  Victor Hugo, 12 meses.

BATERIAS, PEÇAS PARA TRATORES E 
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL

........
Piedade, 829 ;C e n tr^ ^  

ÍF .: 14̂  Í263^42;^ Lençóis P ^ isS  

^ie"nnaíl:dalbentèlâtín@bol.cõm.bT

ivftá

http://www.rogete.com.br
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Guia de Profissões do Jornal O ECO foi ouvir J
especialistas e pedagogos do emprego para ajudar você J Ê  
a abrir o horizonte do seu futuro profissional ^
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Fique por Política de
dentro da nova desenvolvimento
dinâmica do incentiva o perfil
mercado de * empreendedor
trabalho 1 do lençoense

—

Você tem a Lençóis está
atitude e as se tornando
qualidades de um micropolo
um profissional educacional, diz
diversificado? Afonso Placca

E8

E9

http://www.jornaloeco.com.br
mailto:oeco@jornaloeco.com.br
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CA R TA  AO LEITO R

Qual
profissão
do futuro?

CARREIRA - Alunos da Facol estudam na biblioteca; boa qualificação é diferencial na hora de buscar vaga de trabalho

O
 que o futuro reserva para 
quem está pensando, ago
ra, em escolher uma pro

fissão para construir sua carrei
ra e sua vida? A pergunta passa 
pela cabeça de dez entre dez 
jovens que batem às portas do 
mercado de trabalho e daqueles 
que, mesmo experientes, pro
curam uma melhor colocação. 
Quase sempre, a questão de
semboca na mesa dos especia
listas em vocação profissional.

O problema mora no objeti
vo por trás da pergunta. Qual a 
profissão em que o sujeito tra

balha pouco, tem salário muito 
bom e vive sempre feliz? Essa 
profissão ideal parece sempre 
fugir à realização do sonho que 
se espera dela. Profissão não é 
prêmio de loteria! Não existe e 
nem vai existir uma profissão 
com essas características.

Para quem sonha ser piloto 
de Fórmula 1, por exemplo, é 
bom saber que o salário é alto 
e que o profissional da área só 
dirige carrões potentes, viven
do em um ambiente que é o ob
jeto de desejo de muita gente. 
Só que esta -  assim como todas

as outras profissões de sucesso 
- exige muito trabalho, prepa
ração, conhecimento técnico, 
reuniões com investidores, 
pressão constante por resulta
dos cada vez melhores, compe
titividade ao extremo, muitas 
horas de treinamento intenso, 
dedicação plena, disciplina rí
gida... Enfim, não é um mar só 
de maravilhas.

A regra de ouro de quem 
vence no mundo do trabalho 
é saber que todo profissional 
tem uma lista interminável de 
obrigações, mesmo exercendo a

profissão mais legal do mundo. 
Não é diferente para astronau
ta, piloto de Boeing, dentista, 
engenheiro de jogos eletrôni
cos, professor, jornalista, mé
dico, cantor, advogado, ator, 
faxineiro, vendedor... Em toda 
atividade profissional haverá 
cobranças, pressões e a necessi
dade de se preparar muito bem 
para competir no mercado.

A verdade é que, mesmo a 
melhor profissão do mundo, 
tem seu lado complicado. Ali
ás, ela só é a melhor porque 
tem os dois lados: um que dá

prazer a quem exerce e outro 
que impõe desafios profissio
nais constantes.

É para quem está, neste mo
mento, preocupado em escolher 
seu caminho profissional que o 
Jornal O ECO preparou este 
caderno especial, um Guia de 
Profissões. Sem querer frustrar 
sonhos e nem alimentar fanta
sias irrealizáveis, as próximas 
páginas oferecem ao leitor um 
leque de informações preciosas 
sobre a escolha da profissão, 
vocação e mercado, lembrando 
sempre que todas são ótimas,

mas nenhuma é a melhor pro
fissão do mundo.

Para quem não quer se en
tregar com dedicação e planeja
mento, não existe profissão boa. 
Para quem quer trabalhar e está 
disposto a colocar toda sua 
energia para superar os obstá
culos que virão, o mercado ofe
rece uma quantidade enorme 
de opções. Algumas, com cer
teza, cabem perfeitamente na 
vida do profissional que sabe 
que dedicação se soma a afini
dade e aptidão para resultar em 
história de sucesso.
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200 profissões e mais de 2 mil ocupações
Profissões se 
mesclam para 
adaptar à exigência 
do perfil multifunções

Saulo Adriano

H á poucas décadas, o mer
cado de trabalho reco
nhecia cerca de 50 pro

fissões e umas 150 ocupações. 
Entendendo que profissão é a 
formação básica de engenhei
ro, por exemplo, e que suas 
quase quarenta ocupações são 
engenheiros civil, mecânico, 
naval, eletricista, de produção, 
de manutenção, ambiental, etc. 
O universo atual é bem mais 
dinâmico e indica cerca de 200 
profissões e mais de 2 mil ocu
pações para quem escolhe uma 
carreira tradicional.

É interessante observar que, 
além de proliferar, as profissões 
estão se mesclando. Hoje é co
mum o médico buscar cursos 
nas áreas de engenharia para 
complementar sua formação. 
Não porque ele esteja trocando 
de área, mas porque está se pre
parando para compreender en
genharia genética, que em sua 
essência exige preceitos que são 
básicos da engenharia.

Tem fonoaudiólogo estu
dando física, de olho no desen

volvimento dos equipamentos 
que operam sob o comando 
de voz. Os equipamentos mais 
modernos ainda funcionam 
com teclado e mouse. Não de
mora muito, vão funcionar com 
comando de voz. A tecnologia 
vai precisar de fonoaudiólogos. 
E a fonoaudiologia está atenta à 
tendência de mercado que vai 
exigir que as pessoas usem me
lhor sua voz, com padrões de 
linguagem e sintaxe que intera
gem com o que acontece dentro 
dos softwares para reconhecer 
os comandos.

Autor de livros sobre o tema 
e colunista da revista Exame, 
Sidnei Oliveira - consultor espe
cialista em conflitos de gerações 
- é um estudioso do mercado de 
trabalho. Ele concorda com a 
teoria de que as profissões tra
dicionais estão em processo de 
mesclagem, se preparando para 
o futuro do mercado.

Oliveira menciona a profis
são de advogado, lembrando 
que o Brasil está inserido no 
mercado global como nunca es
teve antes. A dinâmica do mer
cado exige o advogado especia
lizado em direito internacional, 
em direito digital e outras ra
mificações. Uma das profissões 
mais tradicionais indica verten
tes de ocupações com grande 
demanda para o futuro. "O que 
acontece é que algumas profis

m iO : MÁRCIO MOREIRA/O ICO

GARIMPAGEM - Cada vez mais, o mercado busca profissionais especializados em reaproveitamento de recursos

sões seguem perenes no futuro, 
só que com novas vertentes, no
vas variedades e exigências por 
conta do contexto, dos desdo
bramentos do cenário”, avalia.

É claro que algumas ativi
dades ganham diversidade en
quanto outras perdem espaço. 
Mas tem também aquelas que 
viram novidade, profissão do 
momento. Oliveira cita o exem
plo do lixólogo, adiantando que

não se trata do gari com curso 
de pós-graduação para fazer o 
trabalho que faz hoje. "Estou 
pensando na pessoa que traba
lha com lixo, mas sob o enfoque 
da gestão dos resíduos. Toda 
atividade humana gera resídu
os. O gestor da área tenta oti
mizar o uso dos resíduos a favor 
da própria atividade”, diz.

O especialista alerta que a 
atuação do lixólogo vai muito

além do processo de reciclagem 
de materiais. Ele dá o exemplo 
da indústria da cana-de-açúcar, 
forte propulsor da economia na 
região. "A gestão dos resíduos 
levou à utilização do bagaço da 
cana para gerar a energia que 
movimenta a própria usina. Não 
é difícil encontrar usinas movi
das por energia gerada na pró
pria corporação, usando um re
síduo da sua atividade”, lembra.

Fora desse exemplo, o espe
cialista pensa em gestão de resí
duos que reaproveita até a mão 
de obra. "A indústria siderúrgi
ca faz aço, pregos, vergalhões, 
mas é indústria de reciclagem. 
Praticamente a metade da ma
téria-prima que entra na side
rúrgica não vem do minério de 
ferro extraído da natureza, mas 
da reciclagem de sucatas que já 
estavam por aí”, explica.

Para Oliveira, a siderurgia é 
uma das grandes contratadoras 
de lixólogos especializados em 
localizar, selecionar e reapro- 
veitar ao máximo os materiais 
recolhidos em ferros-velhos, 
mas não é a única. "Há milhões 
de dólares esperando para se
rem garimpados entre peças 
de sucatas e o mercado precisa 
de especialistas nessa garimpa- 
gem”, completa.

A rigor, avalia o especialis
ta, o mercado vai precisar cada 
vez mais das mentes criativas e 
capazes de retirar o máximo do 
que já está aí, transformando 
em dinheiro e bens o que an
tes era desperdício de materiais 
despejado em aterros. Um tipo 
de minerador de superfície, 
especialista em desmontar os 
refugos da sociedade e em pen
sar no reaproveitamento desses 
materiais para outras funções. 
"Gestor de resíduos, o lixólo- 
go”, repete.

I hí:

l l i

Salas do Maternal 
ao Terceirão

1̂  ano com maior carga 
horária e resultado k í

Em 2014: 6° ano com
curso de Inglês Intensivo
PES (Positivo English Solution): 
Inglês se aprende na Escola

Terceirão com 
intensivo para ENEM

%

SISTCM» ENSINO
f e |/  PÜSITIUO
E s c o l a  C d n v e n ia d a

Colégio

São José
Formando vencedores

Rua João Carneiro Geraldes, 600 -  Jd. Ubirama 
Lençóis Paulista. TeL: (14) 3264-3210
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Mercado espera
PROFISSIONAL DIVERSIFICADO
Qualifícação com diversidade de formação e convergência de atuação são características que vão se destacar no futuro

Saulo Adriano

Como não existe uma única 
ou algumas poucas profis
sões que se possa apostar 

categoricamente que vão domi
nar o mercado de trabalho do 
futuro, uma pergunta é perti
nente: o que mercado exigirá do 
profissional do futuro? O perfil e 
a formatação desse trabalhador 
começam a ser desenhados agora 
e os pedagogos do emprego estão 
atentos a isso.

Alguns ingredientes são 
apontados como fundamentais 
para o sucesso pessoal. Atitude 
diante do mercado, formação 
múltipla (acabou o tempo do pro
fissional com uma única faculda
de no currículo), qualificação 
com diversidade de formação e 
convergência de atuação. Tem 
que ter desempenho, atualização 
constante, disciplina e respon
sabilidade. Com tudo isso com
binado, o trabalhador tem que 
oferecer resultados mensuráveis 
para sua empresa ou negócio.

O profissional do futuro que 
quer surfar a melhor onda tem 
que ter atitude empreendedora e 
interesse no sucesso da empresa

e da própria trajetória, sem se 
prender a uma única formação, 
acompanhando o movimento do 
mundo corporativo do jeito que 
esse mundo se movimenta.

Maurício de Souza, o criador 
da Turma da Mônica, costuma 
dizer que desde que começou a 
trabalhar, ele está em férias. Aos

78 anos, ele diz que nunca parou 
de trabalhar e que não deixou de 
tirar férias um dia. Ele escolheu 
uma profissão em que há partes 
de trabalho duro e partes de pra
zer naquilo que faz. O profissio
nal que consegue dar esse equi
líbrio à sua vida tende a se dar 
melhor no mercado.

Ao escolher a profissão, o 
jovem deve que se convencer de 
que a melhor é aquela que ele 
está disposto a executar com toda 
sua energia. É isso que faz a di
ferença entre o bom e o nem tão 
bom profissional, seja qual for o 
ramo de atividade.

Nem sempre a melhor profis

são é a que faz brilhar os olhos 
ou que promete a melhor remu
neração. A profissão é uma parte 
importante na vida da pessoa e é 
ela que leva muitos anos de de
dicação. Só pelo dinheiro e fama 
não vale o preço da infelicidade 
por tanto tempo. Além disso, ao 
iniciar na profissão, ninguém co
nhece todos os percalços e sutile
zas que ela reserva. Na verdade, 
há sempre um risco de erro e 
acerto no ato de escolha.

Outra coisa: os especialistas 
indicam que, ao invés de apenas 
fazer o que gosta, melhor é disci
plinar a vida para gostar daquilo 
que faz profissionalmente. Até 
porque uma carreira profissio
nal, em qualquer atividade, exige 
que se faça muitas coisas durante 
a vida. Umas prazerosas, outras 
nem tanto.

Se é utopia a profissão que 
pede pouco empenho, oferece 
remuneração alta e não traz difi
culdades, é verdade que é possí
vel ter uma vida feliz e realizada 
em uma atividade que reserve 
momentos de prazer durante sua 
execução. Isso é possível e está 
ao alcance de todo profissional 
que faz a escolha sensata.

Começar de 
novo, maduro 
e mais bem 
preparado

Sempre que se discute o 
futuro das profissões, pensa
-se no jovem. Mas há outro 
profissional no mercado à 
procura de oportunidade.

A expectativa de vida 
do brasileiro ao nascer hoje 
alcança os 74 anos. A per
cepção de que há um tempo 
maior de vida leva as pesso
as a se programarem para 
viver esse tempo com mais 
qualidade. As pessoas estão 
redistribuindo as próprias 
expectativas na vida, inclu
sive as expectativas profis
sionais. Um profissional 
que está há 30 anos no mer
cado já começa a considerar 
que pode ter mais 20 anos 
ou mais ainda produtivo.

Diferente do novato, 
esse cinquentão com mui
ta energia para redesenhar 
a carreira tem o privilégio 
de saber o que quer e o 
que não quer na vida pro
fissional. Para este público, 
a dica de ouro é escolher 
aquilo que tem certeza de 
que gosta. Depois disso, in
vestir sua energia nela sem 
perder tempo. Suas chances 
de sucesso são bem maio
res, mas seu tempo para 
ensaio e erro é menor.

Centro M unicipal de 
Form ação Profissional 
‘‘Pref. Ideval P a cco la ”
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Planejar
a carreira

^  me preciso
Primeira geração digital viveu mudanças 

sociais e comportamentais que influenciam 
seu relacionamento no ambiente profissional

TEMPO AO TEMPO - O pesquisador Sidnei Oliveira, que dedicou os últimos dez anos a estudar o comportamento dos jovens: subida profissional não tem elevador

Saulo Adriano

Exposto à forte influência 
da tecnologia, o jovem atu
al recebeu estímulos dife

rentes dos que moldaram seus 
pais. Os chamados nativos digi
tais se acostumaram ao acesso 
rápido à informação, às cultu
ras globais e aos relacionamen
tos em rede. A imersão da pri
meira geração digital no mundo 
da Tecnologia da Informação e 
da Comunicação desencadeou 
mudanças sociais e comporta- 
mentais que influenciam seu

relacionamento no ambiente 
profissional. É um geração com 
dificuldades para encontrar 
sentido na vida profissional.

O pesquisador Sidnei Oli
veira dedicou os últimos dez 
anos à conceituação do com
portamento dos jovens. Ele 
publicou o livro “Geração Y", 
que trouxe o assunto para o 
debate. “Debatemos bastante 
isso, primeiro nas organizações 
e depois no ambiente acadêmi
co", ressalta.

Oliveira destaca que o mer
cado de trabalho e a vida não

mudam na velocidade que 
os jovens esperam. E não vai 
mudar só porque os jovens 
querem. O mundo empresa
rial é complexo e não permite 
mudanças inconsequentes. “A 
empresa não muda rápido, o 
jovem quer mudança rápida. O 
que está acontecendo? Rotativi
dade (no emprego)", observa.

O entra-e-sai do jovem nas 
empresas traz consequências 
negativas para sua carreira. Os 
gestores têm dificuldade para 
lidar com esse fenômeno e aca
bam creditando ao profissional

jovem uma aparente instabili
dade emocional ou falta de en
gajamento no trabalho.

Acontece que, até pouco 
tempo, o mercado estava aber
to aos adolescentes na casa dos 
15 ou 17 anos, quase sempre 
como aprendizes. O emprego 
precoce ajudava-os a amadure
cerem no ambiente corporati
vo. Aos 22 ou 23 anos, quando 
terminava a faculdade, o jovem 
estava praticamente adaptado 
à rotina do emprego e podia 
seguir uma carreira.

No cenário atual, os jovens

chegam ao primeiro emprego 
mais tarde porque dedicaram 
mais tempo à formação e aos 
cursos de especialização. Ape
sar de ter se preparado tecni
camente, ainda é um profissio
nal imaturo para as sutilezas 
do mundo corporativo. Ele 
chega sem entender claramen
te os processos no ambiente de 
trabalho. A empresa é diferen
te da escola e da faculdade. O 
ambiente de trabalho é mais 
frio e competitivo, até hostil 
com o jovem que chega como 
um concorrente.

A rotina corporativa tam
bém costuma cobrar discipli
nas de horário e de processo 
que precisam ser assimiladas. 
Mas o jovem rejeita os limites 
que o trabalho impõe. Ao se 
estressar muito rápido, ele 
acaba comprometendo sua 
trajetória profissional.

A maioria dos jovens que 
mudam de emprego várias ve
zes em poucos anos argumenta 
que busca uma condição me
lhor. Diz que se cansou do em
prego anterior porque não tinha 
mais nada a aprender ali. Isso é 
utopia, de acordo com Oliveira, 
porque toda empresa tem desa
fios o tempo todo. “O que faz 
perder a motivação é não rece
ber os desafios mais complexos 
da empresa, que são dados aos 
veteranos", analisa.

Sem grandes desafios, o jo
vem se desencanta da empresa 
e, ansioso, troca de emprego 
por insatisfação. Ao fazer isso 
repetidas vezes, ele sempre é 
um novato na nova empresa.

Como tal, recebe só desafios de 
menor risco, pois o chefe ainda 
não confia em sua capacida
de para situações que exigem 
experiência. “Ninguém dá os 
desafios mais importantes aos 
novatos. Se troca de emprego a 
cada seis meses porque o chefe 
é chato, na outra empresa ele 
terá que começar tudo de novo, 
recebendo desafios de baixo va
lor agregado", avalia.

Os primeiros jovens que 
percorreram esse processo es
tão na casa dos 30 anos e com 
nove, dez ou 12 registros na 
carteira profissional. Com esse 
currículo, mesmo com alguma 
formação técnica, ele ainda é 
recebido como um estagiário 
imaturo. Toda vez que é desa
fiado, revela que não tem es
trutura para o cargo. “Ele não 
aguenta ou falha muito em um 
estágio da vida em que a em
presa já não é tolerante com 
seus erros", anota Oliveira.

Além da pressão do trabalho, 
o jovem tem uma pressão pesso
al. Tudo isso somado leva uma 
grande quantidade de jovens de 
29 a 35 anos relativamente frus
trados com a profissão e angus
tiados com a vida, pensando em 
iniciar outra faculdade porque 
avaliam que a profissão que es
colheu não é a certa.

O especialista Sidnei Olivei
ra ensina uma lição importante 
sobre isso. “O caminho do pro
fissional é uma escada e ele tem 
que pisar em cada degrau, su
bir um a um. Não tem elevador 
e não tem como começar no 
degrau mais alto", finaliza.
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CENTI
MPREE

TUDO IM UU

OS DADOS VEICULADOS NESTE ANUNCIO FORAM 
MENSURADOS A PARTIR DE 2017, DATA DE 
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DO EMPREENDEDOR.

APOIO AO EMPREENDEDOR

ESCOLA DE 
NEGÓCIOS
Cursos de Artesanato, 
Costura e Alimentos 
e também aulas de 
empreendedorismo e de 
gestão para quem deseja 
abrir seu próprio negócio.

ANO CURSOS NÚMERO DE ALUNOS
2012......... ....Alimentos........ ......................................195

Artesanato..... ........................................91
Costura........... .....................................298

2013......... ....Alimentos........ ......................................126
(A té  A g o s to ) Artesanato..... ........................................41

Costura........... ......................................457

TOTAL...... ........................... 1 .208

POSTO SEBRAE DE 
ATENDIMENTO AO 
EMPREENDEDOR - PAE
Orientação, consultoria, oficinas e 
palestras que auxiliam na abertura, 
gestão e ampliação do seu negócio.

ATENDIMENTOS 
DO PAE /  SEBRAE

1.491 1.581 1.098
2011 2012 2013

(até agosto)

JEEP (JOVENS 
EMPREENDEDORES 
PRIMEIROS PASSOS)

2 0 11 2012 2013

20 22 24
professores professores professores 
capacitados capacitados capacitados

1.3661.4591.444
alunos alunos alunos 

atendidos atendidos atendidos

DISTRITO
EMPRESARIAL
Oferece infraestrutura 
completa, legislação moderna e 
eficiente e lotes gratuitos para 
qualquer tipo de empresa que 
queira se instalar em Lençóis 
Paulista. Localizado às margens 
da Rodovia Marechal Rondon, 
tem fácil acesso a rodovias, 
aeroportos, ferrovias e ao 
Porto Intermodal da Hidrovia 
Tietê-Paraná.

Area

26
Alqueires Empresas

instaladas

NOVO c o n d o m ín io
EMPRESARIAL

Planta pronta 
e aprovada 

Início das 
atividades - 2014

Investimento

6 5 0 m ílR í

BANCO DO 
POVO PAULISTA
Crédito de até R$ 15 mil 
para investir no seu 
negócio, independente de 
ser formalizado ou não.

ANO VALOR EMPRESTADO
2011 ...........................................R$ 641.640,00
2012 ............................................R$ 945.857,00
2013 .........................................R$810.176,57 (a

TOTAL R$ 2.397.673,57

ACESSA SP
Computadores com acesso 
a internet que podem ser 
utilizados para realização 
de cursos de ensino à 
distância, treinamentos e 
teste de informática em 
processos seletivos.

ANO
2011.

2012.

2013.

CADASTRO ATENDIMENTOS
....... 315......................................9.551
......  162.....................................4.661
...... 338....................................... 7.058 (a

TOTAL 815 21.270

NEGOCIO
RÁPIDO
Abertura, orientação e 
apoio ao Autônomo e ao 
Empreendedor Individual 
sem burocracia.

ANO NOTA FISCAL 
PAULISTA

OUTROS

2011.... ......... 3.055.......... ...... 1.416........
2012.... ......... 3.080.......... ...... 1.112.........
2013.... ......... 2.439.......... ...... 1.577........

TOTAL...... 8.574..... .4.105...

El
(Formaliza
....... 59.
...... 107,
..............111.,

277

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
GERAÇ&O DE EMPREGO E RENDA

BANCO
DO POVO 
PAULISTA

PAT
P O S T O  D t  A T E N D I N I E N T O  

AO T R A B A L ^ Í A D O R
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to DO
NDEDO

té agosto)

té agosto)

-2gS£Í-

ARTESANATO
ição) (Sutaco)
....................................7
................................. 96
....................................5

... 108

Salas com infraestmtura necessária 
para atender às necessidades da 
sua empresa na realização de 
treinamentos e processos seletivos.

Centro do. .Empreendedor
A Diretoria de Desenvolvimento, Geração de Emprego 
e Renda tem como objetivo fomentar a atividade 
econômica em Lençóis Paulista, estimular a criação de 
negócios, apoiar as micro e pequenas empresas e atrair 
investimentos para o município.
Para impulsionar o empreendedorismo, apoiar o 
crescimento e perenidade das empresas aqui instaladas 
foi criado o Centro do Empreendedor em 2011.

APOIO AO TRABALHADOR

MEU PRIM EIRO  EMPREGO
Este programa visa orientar os 
jovens que buscam ingressar no 
competitivo mercado de trabalho. Os 
temas abordados são: habilidades, 
desenvolvimento de currículos, como 
se comportar na entrevista, e ainda 
como encarar as dinâmicas e testes 
aplicados pelos empregadores.

TinilE DO ERÍIPREGO
É um programa desenvolvido pela 
Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado com o objetivo de 
orientar e preparar o trabalhador na 
busca de um emprego compatível ou 
recolocação no mercado de trabalho 
com seus interesses, habilidades e 
qualificação profissional.

POSTO DE ATENDinilENTO  
AO TRABALHADOR
0 PAT é 0 intermediário entre 
empresas que precisam de mão de 
obra e profissionais que buscam 
emprego. O Portal MTE Mais Emprego 
do Governo Federal (maisemprego.mte. 
gov.br) é utilizado como ferramenta 
para a realização deste serviço. 
Serviços oferecidos: cadastro de 
candidatos às vagas de emprego; 
cadastro de vagas de emprego 
oferecidas pelas empresas; emissão 
de carteira de trabalho; habilitação 
do seguro-desemprego e inscrição em 
cursos gratuitos.

PAT EM NÚMEROS - 2011A 2013
(até agosto)

15.291 1.097 4.674 2.136
Cadastro 

de candidatos
Cadastro de 

Empregadores
Vagas

cadastradas
Colocações 

no emprego

EMISSÃO DE 
CARTEIRAS DE 
TRABALHO

179 403
2011 2012 2013

(até agosto)

HABILITAÇAO DE

595 3.918 2.822
2011 2012 2013

(até agosto)

CURSOS DE OUALIFICAÇAO GRATUITOS
ANO CURSOS PARCEIROS INSCRITOS

2 0 1 1 .............13 ................Via Rápida e Senai  239
2012 39 .Via Rápida, Senai,

Pronatec, curso Mototaxista 
e Motofretista....................... 1.387

2013 59 .Via Rápida, Senai, Senar, Pronatec, 
Cursos de Motorista de Transporte 
Escolar, Mototaxista e 
Motofretista.................................... 1.378

novos cursos terão inscrição aberta em novembro

o
o
o

cu■o

Paulista acessa DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR
LENÇÓIS PAULISTA

VIVER BEM, CRESCER E SER FELIZ
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Profissão:
EMPREENDEDiB
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Paulista
Bom  de morar,

Bom de visitar

Ótim o para investir!

T.

Dificuldade para voltar ao mercado 
de trabalho ou vontade de não 
ter patrão tem levado dezenas de 
pessoas a criarem a própria empresa

Vitor Godinho

O que você quer ser quan
do crescer? Quando é 
feita essa pergunta às 

crianças, as respostas são as 
mais variadas, como médico, 
advogado, eletricista, engenhei
ro, bombeiro, policial, den
tre outras. Dificilmente, elas 
respondem que querem ter o 
próprio negócio. Mas a cultura 
empreendedora vem crescendo 
no País e Lençóis Paulista não 
está fora desse contexto.

Em entrevista concedida 
especialmente para este Guia 
de Profissões, o diretor de 
Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair 
Toniolo, o Rocinha, afirmou 
que a Prefeitura tem incenti
vado cada vez mais as pessoas 
a em preenderem.

O objetivo, segundo ele, é 
duplo: oferecer uma alterna

tiva de trabalho para aquelas 
pessoas que têm dificuldade 
para encontrar trabalho nas 
grandes empresas de Lençóis 
e região -  principalmente, por 
falta de qualificação -  e tam
bém dar vazão para a vontade 
que algumas pessoas têm de 
próprio negócio.

"Você tem oferta de traba
lho, de emprego, mas por conta 
da tecnologia, da inovação e da 
automação, algumas empresas 
sempre se exige mão de obra 
mais preparada e qualificada e, 
infelizmente, por falta de prepa
ração prévia, algumas pessoas 
não vão conseguir uma colo
cação imediata nestes locais”, 
declarou Rocinha.

Foi diante dessa dificuldade 
que surgiu a ideia de criar ações 
que ofereçam qualificação em 
determinadas áreas e também 
noções de administração, con
tabilidade, finanças, para que

EMPREGO -  Rocinha, 

Diretor de Desenvolvimento, 

declarou que montar o 

próprio negócio é uma 

forma de conseguir ter boa 

renda e se desenvolver 

como profissional

elas possam montar seu pró
prio negócio. Assim surgiu a 
Escola de Negócios, que hoje 
oferece vagas em cursos como 
panificação e confeitaria, corte 
e costura, moda e confecção de 
lingerie, dentre outros.

"Esse é o propósito do Cen
tro do Empreendedor. Ensinar 
e orientar essas pessoas. Uma 
das ações desse tipo é a Escola 
de Negócios. Nós oferecemos a 
formação e estimulamos para 
que essas pessoas gerem a pró
pria renda”, declarou o diretor. 
"Para oferecer esses cursos, a

Diretoria de Desenvolvimen
to também mantém parcerias 
com o Senai, Senac, Sest/Se- 
nat, Senar, Etec através de pro
gramas como Pronatec, Via Rá
pida, PEQ (Programa Estadual 
de Qualificação). Em alguns 
desses programas, a pessoa, 
inclusive, recebe uma bolsa 
em dinheiro para se manter no 
curso”, completou.

Mas mesmo com todas es
sas opções, Rocinha afirmou 
que anda existem dificuldades. 
Segundo ele, nem todos os cur
sos têm todas as vagas preen

chidas. "Nós incentivamos, di
vulgamos o máximo possível, 
mas, mesmo assim, às vezes, 
não conseguimos completar as 
vagas. Por isso, convido todas 
as pessoas que estão desem
pregadas a conhecer todas as 
opções oferecidas pela direto
ria. Nós temos muita coisa e 
tenho absoluta certeza que al
guma delas vai servir para essa 
pessoa”, frisou.

FORMAÇÃO
Rocinha afirmou que, além 

de incentivar a população a

empreender, a cidade também 
oferece uma enorme gama de 
qualificação para quem deseja 
ingressar numa das empresas 
grandes da cidade. Nesse caso, 
são opções voltadas especial
mente para os jovens, outra 
grande preocupação da direto
ria. "Lençóis é uma cidade pri
vilegiada em termos de forma
ção profissional. Temos o Senai, 
a Etec, o Centro Municipal, o 
Sesi, foram as instituições par
ticulares. Então, o jovem tem 
muitas oportunidades, basta ele 
querer e procurar”, finaliza.
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Lençóis terá curso de direito e engenharia
Afonso Placca, mantenedor da Facol, afirma que 
apesar de ser um curso popular, direito eleva o 
patamar da faculdade lençoense; 'Lençóis está 
se tornando um micropolo educacional', diz

F T  MÁRCIO MOREIRA/O E C O

Vitor Godinho

O curso de ciências jurí
dicas (Direito) é um dos 
que mais formam profis

sionais no Brasil, ao lado de 
administração. Existem mais de 
mil cursos em andamento no 
país atualmente. Mesmo assim, 
existe enorme demanda. Essa 
é a opinião do mantenedor da 
Facol (Faculdade Orígenes Les- 
sa), Afonso Placca Filho, que 
anunciou que a faculdade está 
com pré-inscrições abertas para 
cinco novos cursos, dentre eles, 
direito e engenharia de produ
ção. Com grande experiência 
na área educacional, Afonso fri
sou que Lençóis Paulista -  com 
todas as escolas que existem e 
estão se instalando -  está se tor
nando um micropolo regional 
de ensino.

"E considero que Lençóis já 
se tornou um micropolo educa
cional. Bauru é um pólo edu
cacional. Ela reúne milhares 
de estudantes que estudam em 
dezenas de cursos técnicos e su
periores. Mas nós somos um mi
cropolo tanto de formação pro
fissional como universitária. E é

FACOL ESTA COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 
OS SEGUINTES CURSOS:

Bacharel em Administração de 
Empresa
Bacharel em Direito 
Bacharel em Educação Física 
Bacharel em Engenharia 
de Produção 
Bacharel em Sistemas 
de Informação
Licenciatura em Educação Física 
Licenciatura em Letras 
Licenciatura em Pedagogia 
Tecnologia da Informação 
Tecnologia em Bioenergia 
Tecnologia em Gestão Ambiental 
Tecnologia em Gestão Financeira 
Tecnologia em Redes de 
Computadores 

DATA DO PROCESSO SELETIVO:
10/11/2013

por isso que a Facol resolveu in
vestir em novos cursos. Por que 
nós acreditamos nesse potencial 
de crescimento da cidade", de
clarou o mantenedor que frisou 
que só a Facol já recebe alunos 
de nove cidades da região.

Para Afonso, a entrada dos 
cursos de direito e de engenha
ria de produção é uma marco

NOVIDADES -  Afonso Placca afirma 
que novos curso de direto e engenharia 
de produção mudam patamar da Facol

para a Facol. "Direito é um 
curso que muda a cara da ins
tituição. Engenharia, esse será 
nosso primeiro, mas pretende
mos ampliar para outras áreas 
também. São cursos muito atra
tivos e o começo de uma nova 
era para a Facol", completou.

Especificamente sobre o 
curso de ciências jurídicas,

Afonso declarou que muitas 
pessoas procuram a graduação 
tanto para seguir carreira na 
Justiça, advocacia, mas tam
bém para servir de uma segun
da formação, um complemento 
para sua atual profissão.

"A maior parte das pessoas 
que procuram o curso de direito 
vão para o Ministério Público,

abrem seus escritórios, prestam 
concursos público ou atuam 
em empresas, mas muitas pes
soas têm no curso de direito um 
curso de cultura geral. Muito 
profissionais fazem o curso de 
direito porque desejam ter uma 
visão mais ampla de nossa so
ciedade, por que isso pode co
laborar inclusive com sua atual

ocupação", opina Afonso.
Tanto o curso de direito 

como de engenharia de produ
ção estão com pré-inscrições 
abertas no site. Segundo Afon
so, os cursos já estão em fase fi
nal de autorização e dependem 
de uma publicação no Diário 
Oficial para a Facol possa rea
lizar o processo seletivo.

Processo Seletivo FACOL 2014
- Administração de Empresas (4 anos)
-  Sistemas de informação (4 anos)
-  Licenc. em Pedagogia (4 anos)
-  Licenc. em Letras (4 anos)
-  Licenc. em Educação Física (3 anos) 
-Tecnologia em Bioenergia (3 anos) 
-Tecnologia da informação (2 anos)
-  Gestão Ambiental (2 anos)
-Gestão Financeira (2 anos)
-  Redes de Computadores (2 anos)

DEMAIS CURSOS PREVISTOS PARA 2014
SOMENTE PRÉ-INSCRIÇÃO

- Direito (5 anos)
-  Engenharia de Produção (5 anos)
-  Bacharel em Educação Física (4 anos)
-  Papel e Celulose (3 anos)
-  Logística (2 anos)

FACOL
Faculdade Orígenes Lessa 

Rod. Osni Matheus, Km 108 - Lençóis Paulista/SP

Inscrição gratuita no site informarõps
W W W .FACO L.b r  (u J I S m soo

Agora com o novo programa de Financiamento Estudantil ficou mais fácil você fazer um 
I  curso superior. Com o FIES você estuda agora e começa a pagar sua faculdade somente

® 18 meses depois de formado.

http://WWW.FACOL.br
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F O R Ç A LE N Ç O E N S E

Curso profissionalizante:
PORTA DE ENTRADA PARA O MERCADO DE TRABALHO
Lençóis se destaca 
na formação 
profissional; Sesi, 
Senai, Etec e CMFP 
oferecem dezenas de 
cursos pensando na 
demanda de vagas 
da região

Vitor Godinho_________

A
 falta de experiência e de 
qualificação são entraves 
enfrentados principalmen

te pelos jovens quando resolvem 
ingressar no mercado de traba
lho. Com a indústria investindo 
cada vez mais em inovação e 
tecnologia, cresce a demanda por 
profissionais que mais que con
sertar ou produzir peças, saibam 
resolver problemas e tenham co
nhecimento mais amplo.

Por isso, o campo da forma
ção profissional pode ser visto 
como a porta de entrada para 
o mercado de trabalho e uma 
oportunidade de crescer na 
profissão. Lençóis Paulista tem 
muito a mostrar nesse campo 
do ensino. Com escolas como 
Sesi, Senai, Etec e CMFP, a 
cidade oferece uma gama enor
me de cursos com objetivo de

FiiTii MÁRCIO MOREIRA/ n Ei i

atender à demanda regional por 
mão de obra qualificada.

"Nós temos uma carteira de 
cursos com mais de 80 títulos 
que podemos oferecer confor
me a demanda do mercado. A 
indústria paga mais, mas tam
bém exige mais e a qualificação 
é um fator decisivo na hora do 
empresário contratar", declarou 
ao Guia de Profissões o diretor

do Senai, Everson Capobianco.
Com o passar dos anos, o 

perfil do profissional buscado 
pela indústria mudou. Segundo 
Capobianco, querem um pro
fissional mais completo. "Hoje, 
a indústria cobra que a pessoa 
seja mais pró-ativa. Que ela não 
seja limitada à parte puramen
te técnica, operacional. Hoje, o 
profissional que se dá bem no

mercado é aquele que apresen
ta, além do conhecimento, uma 
pró-atividade, ele vai atrás de 
resolver problemas, buscar so
luções alternativas, melhorar 
a eficiência do processo. É o 
profissional que se mostra pre
ocupado com o crescimento da 
empresa", explicou.

Para poder acompanhar essa 
mudança do perfil profissional

FORMAÇAO -  O diretor 

do Senai, Everson 

Capobianco, orienta que os 

jovens façam curso técnico 

ou profissionalizante antes 

da faculdade

exigido pela indústria, o Senai 
passou nos últimos anos por 
uma completa reformulação na 
grade de cursos e também no 
conteúdo ofertado ao aluno. "O 
eletricista de manutenção que 
temos hoje não é mais o curso 
que eu fiz em 1993. Lá atrás, o 
eletricista se preocupara muito 
com comandos elétricos. Hoje 
em dia, nós falamos computa-

dores industriais, inversores 
de frequência para controle de 
velocidade motor, que na mi
nha época não existiam. Mas 
evolução tecnológica sempre 
vai existir e essa não foi a maior 
mudança. Na minha época, o 
curso era puramente técnico. 
Hoje, pela exigência do merca
do de trabalho, os curso abor
dam a parte comportamental, 
relacionamento interpessoal, 
a parte de gestão e financeira. 
Essas foram as principais mu
danças", declarou.

O diretor do Senai afirmou 
que o curso profissionalizante 
deve ser visto como um estágio 
anterior, preparatório, para o 
ensino superior. "Se eu pudes
se dar uma dica para o jovem 
que vai ler este material, diria 
para ele fazer um curso técni
co ou profissionalizante antes 
de ir para a faculdade. Por dois 
motivos: quanto ele for fazer a 
faculdade, estará melhor prepa
rado, vai aproveitar melhor seu 
curso de graduação. O segundo 
motivo é a demanda por técni
cos. Para se ter uma ideia, na 
indústria para cada profissional 
com ensino superior ela precisa 
cinco ou seis técnicos. Por isso, 
fazer o técnico ou profissionali
zante e depois a faculdade é o 
melhor caminho", orientou.
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Q U ALIFICAÇA O

Para Francatti, formação técnica tem papel social
Centro Municipal de Formação Profissional oferece vários cursos que ajudam a preparar jovens e adultos para o exigente mercado de trabalho

Vitor Godinho

O diretor do Centro Muni
cipal de Formação Pro
fissional Prefeito Ideval 

Paccola, Wanderley Francatti, 
afirmou que a formação pro
fissional tem objetivo de for
mar a pessoa para mercado 
de trabalho, mas também um 
papel social. ”O jovem quan
do chega aqui, ele precisa se 
capacitar para entrar no m er
cado de trabalho. Então, nós 
procuramos trabalhar mais 
do que simplesmente a pro
fissão, seja marcenaria, costu
ra, mas procuramos trabalhar 
também características que 
são exigidas pelo mercado de 
trabalho, o relacionamento in
terpessoal, noções de como se 
comportar na empresa. Isso é 
muito exigido hoje nas empre
sas", declarou.

Francatti afirmou, que 
embora exista grande esforço 
para atrair os jovens, o maior 
público do CMFP ainda são 
os adultos. ”Nós procuramos 
criar novos cursos para tentar 
atrair esse público, mas vejo 
uma dificuldade nisso. Não 
sei se é falta de conhecimento 
ou de interesse. Nosso papel 
aqui é dar um direcionamen
to para o jovem. A formação

FRASE

C
"Aqui eu vejo como 
um começo. É óbvio 
que o jovem não 
pode fazer o curso 
aqui e parar. Não. Ele 
deve sempre buscar 
aperfeiçoamento." 
Wanderley Francatti, 
diretor do CMFP.

que ele terá aqui é apenas o 
começo, mas quando ele che
gar no mercado, apresentar o 
currículo já vai ter coisas para 
mostrar", opinou o diretor em 
referência à falta de qualifica
ção existente hoje no mercado.

Segundo o diretor, mesmo 
que o jovem não siga na pro
fissão que realizou o curso, 
ele vai ter um currículo mais 
"gordo" para mostrar quan
do for disputar uma vaga. "O 
mercado está tão competitivo 
que, às vezes, uma vaga é de
cidida nas formações extras 
que o concorrente obteve. As 
empresas querem um profis
sional multitarefa. Não existe 
mais aquele profissional que 
é especialista só numa coisa. 
Ele precisa ter conhecimentos 
diversos", completou o diretor.

Francatti afirmou que a 
finalidade do CMFP é justa

mente essa. Dar essa primeira 
qualificação para o interes
sando. "Aqui eu vejo como 
um começo. É óbvio que o 
jovem não pode fazer o curso 
aqui e parar. Não. Ele deve 
sempre buscar aperfeiçoa
mento. Sair daqui procurar 
fazer um curso mais aprofun
dado, um técnico no Senai, na 
Etec, dentro outros. Quando 
ele entrar lá, inclusive, ele já 
terá uma vantagem com rela
ção aos demais que pularam 
essa etapa", completou.

O diretor pede para que as 
pessoas procurem saber o que 
é oferecido na cidade para 
formação profissional. Assim 
como em outras escolas, no 
CMFP, também sobram va
gas para alguns cursos. "Isso 
não é só em Lençóis. Quando 
você olha no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
sempre estão sobrando vagas 
e ao mesmo tempo tem fila 
de pessoas desempregadas. 
Como podemos explicar isso? 
É o problema da qualificação. 
Por isso, nós sempre insis
timos para que a população 
procure não só o CMFP, mas 
o Senais, a Etec entre outros, 
porque dificilmente ele não 
vai encontrar algo que goste", 
frisou Francatti.

FOTO: MÁRCIO MOREIRA/O ECO

FORMAÇAO -  Wanderley Francatti 

afirma que profissional tem que 

saber fazer diversas tarefas para 

entrar no mercado de trabalho

SONHO
Francatti declarou ao Guia 

de Profissões que aguarda proje
to de revitalização da antiga des
tilaria, na Vila Contente, onde 
o Centro será instalado, para

poder ampliar sua oferta por 
cursos. "Eu sonho que podemos 
fazer algo muito bom lá na antiga 
destilaria. Penso que podemos 
ampliar os cursos na área de cos
tura, porque há uma demanda

muito grande nesse setor. Inclu
sive oferecendo uma formação 
mais completa, com conheci
mentos de tecidos, conhecimen
tos de desenho e moda, entre 
outros", declarou o diretor.

UM SENHOR JORNAL

A profissão ideal é aquela onde pulsa 
o coração empreendedor, onde vive a 
disciplina do bem comum e que realiza 

projetos de construção do futuro .

^  J , " € .  ^
á N O %

Rua Geraldo Pereira de Barros, 948, Centro, Lençóis Paulista 
A nuncie : 143269.3311 • comercial@jornaloeco.com.br

mailto:comercial@jornaloeco.com.br
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IN FO R M A ÇÕ ES

01 0 :

O que é e como 
funciona o Fies 

- Financiamento 
Estudantil

• O QUE É: um programa do Governo 
criado em 1999 para substituir o Programa 
de Crédito Educativo - PCE/CREDUC. 
Destina-se a financiar a graduação no 
Ensino Superior de estudantes que não 
possuem condições de arcar com os 
custos de sua formação. A partir de 2010, 
o programa passa a funcionar em um 
novo formato. Agora, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o 
novo Agente Operador do Programa e os 
juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, 
o financiamento poderá ser solicitado em

qualquer período do ano.

• QUEM PODE PARTICIPAR: alunos que 
estejam regularmente matriculados em 
instituições não gratuitas que sejam 
cadastradas no Fies e possuam avaliação 
positiva nos processos conduzidos pelo MEC.

• COMO PARTICIPAR: por meio de processo 
seletivo na própria universidade. Para 
saber se a faculdade que prende cursar 
está inscrita no fies acesse esse link: http:// 
sisfiesportal.mec.gov.br/pesquisa.html

• PROUNI: Desde 2005 o Fies também 
concede financiamento também aos 
estudantes selecionados pelo ProUni 
(Programa Universidade para Todos), 
regularmente matriculados em cursos de 
graduação, para recebimento da bolsa 
parcial de 50%. O Fies pode ser utilizado 
por esses estudantes para pagamento de 
25% do valor da mensalidade. Os bolsistas 
parciais do ProUni não participam dos 
processos seletivos regulares do Fies, 
sendo designados períodos específicos 
para concessão do financiamento.

• O QUE É: O Programa Universidade para Todos 
(ProUni) foi criado em 2004 e tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais 
a estudantes de cursos de graduação e de cursos 
sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. As instituições que 
aderem ao programa recebem isenção de tributos.

• QUEM PODE E COMO PARTICIPAR: Para 
concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
na edição imediatamente anterior ao processo 
seletivo do ProUni, e obter a nota mínima nesse

exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, 
ter renda familiar de até três salários mínimos por 
pessoa, e satisfazer a uma das condições abaixo:
* ter cursado o ensino médio completo em escola 
pública ou em escola privada com bolsa integral 
da instituição;
* ter cursado o ensino médio parcialmente em 
escola pública e parcialmente em escola privada 
com bolsa integral da instituição;
* ser pessoa com deficiência;
* ser professor da rede pública de ensino básico, 
em efetivo exercício, integrando o quadro 
permanente da instituição, e estar concorrendo

a vaga em curso de licenciatura, normal superior 
ou pedagogia. Neste caso, a renda familiar por 
pessoa não é considerada.

• COMO SE INSCREVER: Todos os anos o MEC 
abre as inscrições para que os alunos possam 
participar do ProUni. No site do programa, o 
estudante deverá fazer sua inscrições usando 
a nota obtida no Enem. Ele será convidado a 
escolher cinco instituições de ensino e curso. O 
sistema do ProUni, seguindo critério de renda e da 
nota obtida no Enem vai classificar o candidato e 
indicar o curso e a universidade para o estudante.

Conheça também 
informações de 
outro programa 
federal, o ProUni: 02

( D

Veja opções 
de curso 

►  profissionalizantes 
disponíveis em 

Lençóis:

SENAI
• Cursos técnicos
Automação industrial; eletroeletrônica; 
eletrônica; instrumentação; manutenção 
mecânica

• Cursos aprendizagem industrial 
Mecânico de automóvel; 
eletricista de manutenção; 
marceneiro; mecânico de usinagem; 
caldeireiro

• Cursos de iniciação e aperfeiçoamento 
Neste segmento existem mais de 80 
opções de formação. Para conhecer todas 
acesse http://lencoispaulista.sp.senai.br

CMFP
• Arte em tecido; assistente administrativo; 
biscuit; bordado; costura industrial; crochê; 
design gráfico; eletricidade residencial; infor
mática básica; macramê; manicure; marcena
ria; mecânico de autos; mecânica de bicicleta;

moda íntima; operador de microcomputador; 
panificação; pedraria; pintura em madeira; 
pintura em madeira; pintura em tecido

ETEC (CURSOS TÉCNICOS)
• Comércio;
• Contabilidade;
• Edificações;
• Química;
• Máquinas e operações 
de equipamentos agrícolas;

* SEPARE O QUE VOCÊ VAI LEVAR PARA 
A PROVA. E O QUE VOCÊ DEVE LEVAR? 
APENAS O ESSENCIAL:
* Documento de identificação oficial com foto 
(RG, carteira de motorista, passaporte, carteira de 
trabalho, certificado de dispensa de corporação
e certificado de reservista são aceitos. Se 
você perdeu sua identidade, leve o boletim de 
ocorrência, que deve ter sido tirado menos de 90 
dias antes da prova)
* Cartão de confirmação de inscrição (pode ser o 
enviado por correio ou impresso pelo candidato)
* Caneta de tinta preta com o tubo transparente.
* Lanchinhos (água, barrinha de cereal, chocolate...)

• DEIXE EM CASA:
lápis, lapiseira, borracha, celular, relógios, 
máquina calculadora, agenda eletrônica, 
smartphone, tablet ou qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens. Todos 
esses materiais, caso sejam levados, deverão 
ser depositados na embalagem porta-objetos 
que será distribuída a todos os participantes 
e que precisará ser guardada embaixo da 
carteira. Também não dá para usar lenço, boné 
ou óculos escuros.

•APROVEITE PARA CONHECER O SEU LOCAL 
DE PROVA. PROCURE DEFINIR COMO VAI

PARA A PROVA: Transporte público, taxi, carro, 
bicicleta, a pé... não esqueça que domingo muitas 
linhas de ônibus diminuem a atividade, confira se 
a linha que você vai usar será afetada.

* DURMA CEDO: Dias antes da prova, nada de 
querer ficar acordado até tarde e nem pense em ir 
para balada. Agora é hora de se concentrar:
* Assista um filme leve, que você consiga relaxar 
e não pensar muito na prova.
* Faça algum exercício de relaxamento. Coloque 
uma música relaxante e procure a posição mais 
confortável possível, depois faça de uma a três 
respirações longas e profundas.

Veja algumas 
dicas que podem 
ajudar no dia 
do vestibular ou 
prova de seleção 04

http://lencoispaulista.sp.senai.br

