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Cultura Cemiterial chega a Lençóis para 
resgatar histórias e simbologias do passado
Diretoria aposta em projeto sobre arte e história cemiterial c espera ipie a população contribua com materiais que possam revelar curiosidades.

M,íi«.clo MAffa

A Diretoria de Cul
tura para desmistificar as 
idéias de que cemitérios 
são assombrados, resolveu 
inovar, e lança amanhã, 2, 
um projeto cultural que visa 
revelar as belezas artísticas 
de sepulturas que podem 
contar sobre a vida de 
personalidades que estão 
enterrados no local. Con
fira também nesta edição, 
explicações sobre arte 
e simbologia cemiterial.
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Hidroginástica é 
um esporte que 
diminui lesões, 
diz especialista

As academias de 
irinástica já começam a se 

tgramar para a estação 
mais quente do ano. As al
tas temperaturas registradas 
nos últimos dias sugerem 
atividades que refresquem 
e mantenham o corpo em 
forma. Umas das alternativas 
é a prática da hidroginástica, 
que pode derreter até 460 
calorias em apenas uma aula.
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Segundo a administração, por conta do feriado devem passar pelo Cemitério Municipal Alcides Francisco cerca dc u’/v mil pessoas

r

A d vogad o  esclarece d ú v id as trab a lh ista s à p op u lação
Mak«*K» Stafia

A busca por uma 
\ aga de emprego no final do 
ano poderá posteriormente 
render um emprego efetivo 
ao trabalhador Porem, para 
e\'ilar que o empregado te
nha surpresas dc-agradáveis 
durante a cheuada no merca-w
do de trabalho o Notícias de 
Lençóis tra> uma entrevista 
com o advogado trabalhista 
Glauco Temer feres, para 
esclarecer as principais dú
vidas de direito trabalhista.

P á g . 03

No artigo 13 da CLT é determinado que a carteira dc trabalho é obrigatória para o exercício de emprego, inclusive os temporários
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Hoje
máxima 33^ 
mínima 16^

Sol e aumento de nuvens 
de manhõ. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

debeíe com SnaiLstas do Prêmio São Paulo de Literatura
I ̂

Palestra 
abordará 

aposentadoria 
para produtores

rurais
P ág . 06

CONFIRA

Etvira Mgna

N e s ta  q u a r ta - fe ira , 6 , às 
19H30 na C asa da C ultura , 
tres escrito res finalistas do 
P rê m io  S ão  P au lo  d c  L i
te ra tu ra  vào  p a rtic ip a r dc 
um  debate  sobre literatura. 
P ro m o v id o  p e lo  G o v e rn o  
d o  E s ta d o  d c  S ã o  P au lo , 
o  p rêm io  v isa  c o n tem p la r  
escrito res dc ficção  no  g ê
nero  ro m an ce , co m  pub li-

Ricardu l.isias

cações cm  no ano  dc 2012 
c m  l ín g u a  p o o r tu g u e s a . 
N o  e n c o n t r o  p a r t i 
c i p a m  o s  f i n a l i s t a s :  
E Iv ira  V ig n a : N ascida  no 
R io  d c  Ja n e iro , cm  1947, 
concorre com  a obra “O  que 
deu  pra fazer cm  m a ten a  dc 
h is tó n a  dc am or" na catego
ria  M elh o r L iv ro  do  A no. 
R ic a rd o  I a s í h s : P au lista-

Maria Silvia Camargo

no, dc 1975, c finalista  na 
categoria  M elho r L iv ro  do 
A no - "O  céu dos su icidas” . 
M a ria  S ih ia  C a m a rg o : Jor
nalista , escritora e critica dc 
cinem a, cscrcvcu o prim eiro 
rom ance -"Q uando ia m c es
quecendo dc você” que co n 
co rre  na ca teg o ria  M elh o r 
Livro do  A no d c  A utor Es
treante com  m ais dc 40  anos

i -

Bauru Shopping inaugura espaço 
com 22 novas lojas e Cine 71) sobre 

vida de dinossauros - Pág.3
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Manza òousa
Membro do núcleo de estudo 
em graça da Igreja Cristo 
I1\*e em Ipaussu 
Estudante de Ser\<iço Social 

f̂̂ v/w/í> pela graça de Deus ”
E (lisie o bom pastor:
“As minhas o\'eIhas om-on a minha 
voz,eaioon)ieçoas,edasmeseguaTi;“ 
Joâo 10:27
Graças ao nosso príncipe da pa/. o 
nosso rei dos reis e pai eterno é que 
hoje com olhos iluminados pode
mos viver c receber a graça, o favor 
de Deus. aonde só v im nos por fé. 
“E é evidente que pela lei ninguém 
será justificado diante de Deus, 
porque o justo  viverá pela fé." 
Gálatas.^;ll
Fé nAo da para pegar, tocar, pois nào é 
palpável. Através do sacrifício perfeito 
consumado na cru/ por Jesus Crísto, 
é que declaramos nossos milagres. 
“Ora, a fé é 0 finne fundamento 
das coisas que se esperam, e a pro
va das coisas que se nâo vèem." 
Hebreus 11:1
Só Jesus Cristo fa / milagres, e 
mais ninguém, entào só a ele seja 
dada toda lionra e glória merecida.

“Pois foi por meio da fé que os an
tigos receberam bom testemunho." 
“Pela fé entendemos que o uni- 
\'erso foi foniiado pela palavra de 
Deus, de modo que aquilo que se 
ve nào foi feito do que é visível." 
Hebreus 11:2-3
A pessoa que cré em Jesus e tem en
tendimento de que a palavra declarada

tan  poder com certe/a trará ao mundo 
visível mamvillias. milagres c presen
tes já conquistados por Jesus Cristo 
Este filho abençoado certamente 
já descobriu o verdadeiro tesouro 
pois só em Jesus habita toda a solu- 
çflo e respostas para o ser humano. 
“Esforço-mc para que eles sejam fo^ 
taiccidos cm seu coraçào. estejam 
unidos a n  lunor c alcancem toda a 
rique/a do pleno entendimento, a 
fim de conhecerem plenamcntc o 
mistério de Deus, a saber, Cristo." 
"Nele cstào escoraiidos todos os tcsíxi- 
ros da sabedoria e do conhecimento." 
Colossenscs 2:2-3 
Lance todas as suas esperanças c ne
cessidades em Jesus confessem a ele 
como seu único e suficiente salvador. 
“Sc vocé confessar com  a sua 
boca que Jesus é Senhor c crer em 
seu coraçào que Deus o ressusci
tou dentre os mortos, será salvo."
“Pois com 0 coração SC a é  parajuaiça, e
com a boca se confessa pnra salvnçâo." 
Romanos 10:9-10 
Tenha uma vida alinhada com a pa
lavra dc Deus. fàça as suas orações 
e pedidos com propósitos que iiào
contribuir para 0 reino de Deus. exis
tem diversas situações que nós como 
homens reconhecemos que somos 
üiniiados. mas nosso Deus é poderoso. 
“Pois nada é impossível para Deus," 
Lucas 1 ;.37
“Jesus respondeu; "Oqueéimpossívcl 
para os liomens é possKçl para Deus". 
Lucas 18:27
Nào ande pelo que você vê. pois o 
que vwnos lioje acontecer no mun
do inteiro sào tragédias, mentiras, 
aflições c inversões de valores, e 
isso provem das obras da came. e 
sabemos que as obras da came ge
ram pecado, ande pela fé e creia no 
espírito de Deus vivo, ele nos guarda 
de todo 0 mal c nos traz esperança. 
“Sem fé é impossível agradar a 
Deus, pois quem dele se aproxima 
precisa crer que ele existe c que re
compensa aqueles que o buscam." 
Hebreus 11:6

D urante quanto  
tempo a dor pela per
da de um ente querido 
pode durar? Para alguns 
a perda pode durar mui
tos anos, mas. a sauda
de - palavra exclusiva 
do vocabulário do povo 
brasileiro - permanece.

Amanhà, dia de Fi
nados, é um feriado para 
homenagear aqueles que 
já deixaram a Terra, mas, 
que 0 amor e a lembrança 
permanecem no subcons
ciente de muitas pessoas.

Como gancho no

feriado de Finados, a ma
téria "Diretoria de Cultura 
lança projeto sobre arte e 
história cemiteria!’’. que 
apresenta curiosidades 
sobre a arte encontrada 
em alguns dos túmulos do 
Cemitério Municipal de 
Lençóis, além do plano 
de apresentar a popula
ção informações a respeito 
do cemitério de Lençóis.

Ainda estamos há 
mais de um més longe 
do verão, e o calor nào 
anda dando trégua nas 
ultim as semanas. M ui

tos Já estão  pensando 
no "projeto verão” para 
estar com tudo em cima 
quando a estação chegar.

Por conta disso e 
também para manter uma 
vida saudável, a hidro- 
ginástica é uma prática 
mais refrescante de eli
minar algumas calorias, 
como mostra a m atéria 
"Esporte que combate ca
lorias e também o calor”

Longe do pensa
mento no verão, a chance 
de conquistar uma vaga 
de emprego, mesmo que

tem porária, reacende a 
esperança de quem está 
desempregado Início do 
mês de noveml ■<. iniciam- 
-se as contrataçL. 
rárias e com 1-. 
pessoas ficam er^ 
sobre os direito'; *
do empregadoi p . 
o empregado.

NesK' edi
ção, 0 advogado Ciauco 
Temer Feres, especialis
ta em direito trabalhis
ta explica as principais 
d ú \ idas trab a lh is ta s . 
Boa leitura.

Ensinar é 
sempre aprender

Uma reflexão em 
homenagem aos 
professores e às 

crianças
ProfMsc ÉUda M. da /■. C. Farias 
Diretora do Colégio Garrido e Garrido 

Kids I Professora da FACOL

Em outubro, come
moramos 0 dia da criança e o 
dia do professor Penso que a 
comemoração das duas datas 
no mesmo més, é proposital, 
pois professores e crianças 
sào seres interligados e dico
tômicos, como se fossem os 
lados de uma mesma moeda. 
Assim, para homenageá-los, 
achei oportuno contar um 
fato que se deu comigo, no 
início da carreira docente.

Chegando a Bauru, 
vinda do Rio de Janeiro, e 
tendo feito concurso para 
professora do Estado de São 
Paulo, fui lecionar em Are- 
alva, na época, uma pequena 
cidade vizinha a Bauru, com 
hábitos tipicamente rurais, 
onde os alunos chamavam 
as professoras de "dona".

Gostava de inovar 
e procurava seguir os en
sinamentos de meu grande 
professor de Prática de En
sino da Língua Portuguesa 
na u s e  - Professor José 
Benedicto Pinto. Assim, 
encontrei uma fórmula oara 
conquistar uma classe

pari 
de 7'

ano do Ensino Fundamental, 
uma das mais complicadas 
da escola. Como tínhamos 
seis aulas de Língua Portu
guesa por semana, defini que 
em uma delas, nos quinze 
minutos iniciais, os alunos 
poderíam trazer piadas para 
contar a seus colegas.

Num belo dia, o dia 
da piada que era ansíosa- 
mente esperado por todos, o 
João Carlos levantou a mão 
e anunciou (jue tinha uma 
piada. Fiquei meio tensa e 
preocupada. O João Carlos 
era o aluno mais indiscipli
nado da classe e gostava de 
soltar uns palavrões na sala. 
Sabe, ele era o meu "Joào- 
zinho”.

Então, resolvi inves
tigar primeiro qual piada 
seria contada pelo aluno e 
solicitei que o menino con
tasse baixinho para mim e 
fui muito sincera: preciso sa
ber se é uma piada que pode 
ser contada em sala de aula. 
O João Carlos respondeu- 
-me meio indignado: "Pode 
ficar tranquila, dona, é piada 
boa, é a piada do beldinho". 
Como jamais havia ouvido 
tal expressão, quis saber 
quem ou o que era beldinho. 
O aluno tentava explicar, 
mas minha ignorância so
bre os falares da região, não 
me permitiam entender. Foi 
então que o João, muito ner
voso, pegou 0 apagador na 
lousa e imitando um bêbado 
disse já nervoso:"... é aquele

homem que sai do bar com a 
garrafa de pinga na mão!" E 
saiu cambaleando pela sala 
de aula. Quando percebi a 
situação da minha falta de 
entendimento, fui acometida 
por um ataque de riso e nào 
conseguia parar de rir. O 
João, então, olhou para a 
classe e disparou: "Mai nem 
num contei a piada ainda e 
a dona já tá morrendo de
nr...

Para ser bem sincera, 
nào me recordo da piada, 
mas 0 fato jamais sairá de 
minha memória.

E 0 João Carlos 
ensinou-me, na prática, a 
íntima relação entre minis
trar aulas e aprendizagem 
Entre professor e aluno 
Ensinar é uma via de mão 
dupla. 0 professor ensina os 
saberes estabelecidos pelos 
currículos e os alunos, inte
ragindo com seus mestres, 
ensinam suas culturas, seus 
valores, suas experiências. 
Nós, docentes, no contato 
diário com nossos discípu
los, devemos ter a humil
dade de saber que com eles 
aprendemos muito. E como 
foi saboroso ter uma fantás
tica aula de linguística, na 
vivência com o João Car
los. Hoje eu sei: beldinho 
é o diminutivo de beldo. E 
0 comportamento destes é 
exatamente o mesmo do 
meu bêbado ou do meu be- 
badozínho.
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Deputado do PT recebeu R$ 100 mil de empreiteira da Máfia do Asfalto
O deputado federal 

Dc\ anir Ribeiro (PT/SP) re
cebeu. cm 2010, R$ 100 mil 
cm doações dc campanha 
da Scan Vias Construções 
ç Empreendimentos Ltda, 
empreiteira do Grupo Demo 
- controlado pelo empresá
rio Olívio Scamatti. acusado 
pelo Ministério Público de 
liderar a Máfia do Asfalto

O nome Devanir 
aparece em uma planilha 
de liso Donizctc Domini
cal, contador da organiza

ção criminosa que teria se 
infiltrado em pelo menos 78 
municípios da região noro
este de São Paulo para frau
dar licitações com recursos 
de emendas parlamentares.

O documento é 
uma tabela Excel de qua
tro colunas, 81 linhas c 22 
nomes. Devanir teria rece
bido RS 45 mil cm agos
to e novembro dc 2()11, 
segundo as anotações.

Para os promotores 
que denunciaram Scamatti

c outros 29 empresárií 
bistas c scnidorci pu(. . 
à Justiça como intc> 
da Máfia do Asfalto, u t. - 
nilha representa “indicativo 
dc possível contabilidade 
do pagamento dc propina 
a alguns parlamentares".

A Máfia do Asfal
to foi desmantelada em 
abril pela Operação Fra- 
tclli, missão integrada da 
Polícia Federal, Ministé
rio Público Estadual c Mi
nistério Público Federal.

USP identifica gene responsável por expansão do
Pesquisadores do cm outros órgãos. Com a

Centro dc Terapia Celular 
da Universidade de Sào 
Paulo (USP) dc Ribeirão 
Preto (SP) identificaram 
um dos genes responsáveis 
pela ativação das células 
responsáveis pela metás- 
tase - processo em que o 
câncer se espalha pelo or
ganismo através da corrente 
sanguínea. Conhecido como 
hotair, o gene desencadeia 
um mecanismo que transfor
ma as células cancerígenas 
cm mesenquimais - com a 
capacidade dc sair do lo
cal dc origem c se alojar

descoberta, rcccntcmentc
publicada cm revistas cien
tíficas como a americana 
Slcm Ccils, os pesquisado
res acreditam na possibili
dade dc inibir, no futuro, 
a ação dos genes c manter 
0 câncer localizado, o que 
facilitaria a cura da doença.

Segundo 0 professor 
dc genética e pesquisador 
Wilson Araújo Silva Júnior, 
foram três anos dc pesquisa 
para identificar quais genes 
poderíam estar envolvidos 
com a evolução dc tumores. 
"Conseguimos uma infomia-

câncer no corpo humano
çào importante, que é mos
trar que 0 hotair c um dos 
genes que está envolvido 
na ativação da mctástasc. Já 
sabíamos que o hotair é um 
gene que está muito ativo cm 
tecidos metasiáticos O que 
não sabíamos era que ele é 
um dos genes que estava ati
vando a mctástasc", explica.

O professor Wil
son Araújo ressaltou que 
a pesquisa não significa a 
cura do câncer, porém pode 
servir dc ferramenta para 
que empresas farmacêuticas 
desenvolvam drogas pan 
controlar a ação o tumor.

Sem água, cidade do PI
Bctânia do Piaui, 

no scmiárido, é um dos 210 
municípios piauienses cas
tigados pela pior seca cm 
mais dc 40 anos no estado. 
Dc acordo com a Secretaria 
Estadual dc Defesa Civil, 
não chove há dois anos na 
região. Sem águacneanada, 
a localidade dc pouco mais 
dc 6 mil habitantes não conta 
também com o único reser
vatório da cidade, que se
cou a ponto dc tomar a água 
imprópria para consumo, O 
abastecimento é feito por

é abastecida por carro-pipa que percorre 110 km
m c n d a ç à o  d a  Organizaçãocaminhõcs-pipa, que uma 

vez por mês trazem água 
da cidade dc Patos, distante 
110 km, para os moradores 
da cidade. Na zona rural, o 
abastecimento das cisternas 
pode demorar dois meses.

O fornecimento ê 
garantido por meio dc con
tratos com 0 Exército Bra
sileiro c a Defesa Civil, mas 
as famílias da zona urbana 
recebem 400 litros de água 
por dia, média dc 100 li
tros por pessoa, quantidade 
insuficiente segundo reco-

Mundial dc Saúde (OMS) 
-  dc acordo com o órgão, 
sào necessários ao menos 
200 litros por dia para su
prir as necessidades dc uma 
pessoa, 0 dobro do entregue

A água da barragem 
Juazeiro Grande, único re
servatório da ctdadc, não 
pode ser consumida des
de que 0 nível da represa 
baixou muito. Exames de 
laboratório solicitados pela 
prefeitura mostranun que ela 
é imprópria para o consumo

I
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Empregabilidade e as leis trabalhistas: oriente-se!
Marcelo Staíb

Em Lençóis Paulista foram computados S61 processos trabalhistas de janeiro a agosto deste ano

Ju lian a  M orelli

O final de ano se 
aproxim a e com ele as 

omemorações natalinas 
que envolvem a troca de 
presentes entre familiares, 
amigo secreto, confrater
nizações e a necessida
de daquela roupa bacana 
para ser usar nas festas. 
O mercado realmente se 
torna mais aquecido e a 
demanda de mão de obra 
para atendimento no co
mércio também aumenta. 
Trata-se de uma boa época 
para se inserir no mercado 
de trabalho, o que pos
teriormente poderá ren
der um emprego efetivo.

E não é somente a 
área comercial que está 
"ontratando. De acordo 

jm  um dos maiores si
tes de busca de vagas de 
empregos, a Manager On 
Line, “é hora das empresas 
atingirem as metas de con
tratações para o semestre”.

Para muitos se trata 
também de uma oportuni
dade para conseguirem o 
primeiro emprego, onde 
consequentemente surgem 
as primeiras dúvidas com 
relação à contratação e 
as leis trabalhistas. Com 
o intuito de orientar as 
pessoas que estão che
gando ao m ercado de 
trabalho , o Jornal N o
tícias de Lençóis reali
zou uma entrevista com 
o advogado trabalhista, 
Glauco Temer Feres, para

esclarecer algumas inter
rogações que podem sur
gir durante a contratação.

’ Jo rnal Notícias de Len
çóis: O que é Convenção 
C oletiva de Trabalho?
- G lauco Tem er Feres: 
De acordo com o artigo 
611 da CLT, ‘‘Convenção 
Coletiva de Trabalho é 
o acordo de caráter nor
m ativo, pelo qual dois 
ou mais sindicatos repre
sentativos de categorias 
econômicas e profissio
nais estipulam condições 
de trabalho aplicáveis, no 
âmbito das respectivas re
presentações, às relações 
individuais de trabalho” .

- JN L: Qual a duração da 
jornada de trabalho diária?
- Temer Feres: “A dura
ção normal do trabalho, 
prevista no art. 7°, inciso 
XIII, da Constituição Fe
deral é de 8 horas diárias 
ou 44 horas semanais, fa
cultada a compensação de 
horários e a redução da 
Jornada, mediante acor
do ou convenção coleti
va de trabalho, valendo 
ressaltar, que algum as 
categorias profissionais, 
em decorrência de pe
cu lia ridades ineren tes 
às mesmas, estão sujei
tas à duração reduzida 
do trabalho, como, por 
exemplo, os bancários, 
jornalistas e telefonistas”.
- JN L : Q uantas horas

de descanso  deve ha
ver en tre  uma jo rn a 
da de trabalho e outra?
- T em er F eres: “Entre 
duas jornadas de trabalho 
deve existir um período 
m ínim o de onze horas 
consecutivas para descan
so (artigo 66, CLT), sendo 
que, havendo o desres
peito ao intervalo mínimo 
interjornada, deve-se pa
gar a integral idade das ho
ras que foram subtraídas 
do intervalo, acrescidas 
do respectivo adicional 
legal ou convencional” .

- JN L: Qual o prazo que 
o em pregador tem para 
efetuar o pagamento de 
salário  ao em pregado?
- Temer Feres: “O paga
mento do salário mensal 
deve ser efetuado até o 5® 
dia útil do mês subsequen
te ao vencido, salvo crité
rio mais favorável previsto 
em acordo ou convenção 
co le tiva  de trab a lh o ” .

- JN L : Qual é o prazo 
para pagam ento da re
m uneração  das férias 
e abono  so lic ita d o s?
- Temer Feres: “Confor
me previsto no artigo 145 
da CLT, o abono pecuniá
rio deverá ser pago junta
mente com a remuneração 
das férias, até 2 (dois) dias 
antes do início do perío
do de fruição das férias” .

- JN L : No caso de res

c isão  de c o n tra to  de 
trabalho, qual é o pra
zo para pagam ento das 
v e rb a s  r e s c i s ó r ia s ?
- Temer Feres: “O arti
go 477, § 6° da legislação 
obreira determina que o 
prazo para pagamento das 
verbas rescisórias deverá 
ocorrer; a) até o primeiro 
dia útil imediato ao tér
mino do contrato (quando 
houver contrato de traba
lho por prazo determinado 
ou cumprimento de aviso 
prévio); ou b) até o déci
mo dia, contado da data da 
notificação da demissão, 
quando da ausência do 
aviso prévio, indeniza
ção do mesmo ou dispen
sa de seu cumprimento” .

- JN L : O que é d iscri
m inação no trabalho?
- Temer Feres: “Discrimi
nar significa "fazer distin
ção" entre os pares. Toda 
discriminação é proibida 
e é crime. No ambiente 
de trabalho podem existir 
diversas circunstâncias e 
fatores que podem cau
sar discriminação, ou seja, 
a pessoa (empregado/a) 
pode sofrer discriminação 
por ser mulher, por ser 
portadora de deficiência 
física ou m oléstia alar
mante, raça, cor, condição

social, religião, orientação 
sexual, idade, dentre ou
tras. A prática discrimina
tória pode ensejar a ruptu
ra do contrato de trabalho 
por falta grave do empre
gador, além da indeniza
ção por danos m orais” .

- JN L : O que c a ra c 
teriza assédio moral e 
m ateria l no trabalho?
- Temer Feres; “O assédio 
moral se caracteriza pela 
exposição dos trabalha
dores e trabalhadoras a 
situações humilhantes e 
constrangedoras, repetiti
vas e prolongadas durante 
a jornada de trabalho e no 
exercício de suas funções. 
Como exemplo, podemos 
citar; acusações infunda
das, insultos, gritos, humi
lhações públicas, propaga
ção de boatos, isolamento 
no local de trabalho, fo
focas e exclusão social. 
Estas situações visam  
desestabilizar emocional 
e profissionalmente o tra
balhador, pressionando- 
-0, por exemplo, a pedir 
demissão ou provocar sua 
transferência para outro 
local de trabalho ou acei
tar as más condições de 
trabalho e são passíveis 
de extinção do contra
to de trabalho por falta

grave do em pregador, 
além, de gerar indeniza
ção por danos morais .

- JNL: Quais os intervalos 
mínimos para a realização 
dos exames periódicos? 
-Temer Feres: “ANorma 
Regulameniadora 07 do 
Ministério do Trabalho é 
quem prevê; Para os para 
trabalhadores expostos a 
riscos ou a situações de 
trabalho que impliquem 
o desencadeam ento ou 
agravamento de doença 
ocupacional, ou, ainda, 
para aqueles que sejam 
portadores de doenças 
crônicas, os exames de
verão ser realizados a cada 
ano ou a intervalos meno
res, a critério do médico 
encarregado da empresa, 
ou se notificado pelo mé
dico agente da inspeção do 
trabalho, ou, ainda, como 
resultado de negociação 
coletiva de trabalho; e 
para os demais trabalha
dores, o exame deverá ser 
anual - se menores de 18 
(dezoito) anos e maiores 
de 45 (quarenta e cinco) 
anos de idade e a cada 
dois anos, para os traba
lhadores entre 18 (dezoi
to) anos e 45 (quarenta 
e cinco) anos de idade” .

com
o Mundo dos Dinossauros

l  Ui/ Chnsuaium

Ju lian a  M orelli

Na última quarta- 
-feira, 30, o Bauru Shop
ping apresentou durante 
0 coquetel de inaugura
ção, a área de expansão 
com mais 22 novas lojas 
para atender os clientes.

O espaço fica no 
mesmo piso da praça de 
alim entação. Entre as 
marcas confirmadas estão 
a Academia Store Palmei
ras, Bunny s, Butterfly, 
Castor Colchões, Chiqui- 
nho Sorvetes, Coqueluche, 
Diorella, Doceana, Fanny 
Kids, Forum, Hering/He- 
ring Kids, M. Officer, My 
Store Apple, Parfume, Soc- 
cer Store, Tip Top, Toca do 
Guerreiro, Toques e Ma
nias, Track & Field, Vida 
Fitness e 109 Street. Com 
istoo Bauru Shopping pas
sa a contar com 230 lojas.

Também na nova 
área, os clientes poderão 
conferir a exposição "O 
Mundo dos Dinossauros". 
A exposição permite que 
o público conheça deta
lhes sobre os dinossauros 
e mergulhe nessa aventura 
de forma interativa, com 
bonecos de até 6 metros

g | |

k

O Bauru Shopping conta agora com o total de 230 lojas

de altura, que emitem 
sons e têm movimentos.

Além das rép li
cas, o evento conta com 
o cinema 7D, com capa
cidade de até 9 pessoas, 
para assistir a um vídeo 
com curiosidades sobre a 
vida dos extintos répteis.

As crianças tam
bém podem se divertir su
bindo no dorso de alguns 
dinossauros de brinquedo, 
enquanto eles simulam ca
minhadas. O evento funcio
nará diariamente das lOh às 
22h. O Mundo dos Dinos
sauros fica no Bauru Shop
ping até 0 dia 31 de dezem

bro e os ingressos poderão 
ser adquiridos no stand de 
vendas, no local do evento.

Serviço;
O Mundo dos Dinossauros 
Q uando : 30 de outu
bro a 31 de dezembro 
O n d e :  3® p iso  do 
B a u r u  S h o p p i n g  
H orário; das 10 às 22. 
de segunda a domingo 
E n t r a d a ;  In te ira  - 
RS 20 e meia - R$ 10
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p o l í t i c a6
Lençóis mantém média na arrecadação
de ICMS nos últimos três meses

I

Coluna da
Transparência

A Secretaria da Fazenda disponibilizou cerca de R$ 250 milhões aos 645 municípios paulistas referente ao ICMS
Maiceto Sufla

Acom panhe aqui com o ca d a  um dos orgâos
públicos gasta  o seu dinheiro.

A Cláudio José dos Santos -  ME irá prestar 
serviços de entretenim ento educativo com 
m onitoram ento, apresentações lúdicas -  pe
dagógicas e disponibilização de brinquedos 
e m ateriais pedagógicos nas creches e es
colas de ensino infantil da rede m unicipal 
de Lençóis. O valor cobrado pela em presa 
por meio de licitação foi de RS 22.758,00.

O pregão número 111, cujo objetivo era realizar ser
viços de borracharia em pneus de transporte, pneus 
fora de estrada e pneus agrícolas, para a Prefeitura não 
houve empresas interessadas na prestação de serv iços.

Faça a sua parte: Pedir nota fiscal em qualquer compra ajuda no combate à sonegação de impostos

B e a tn z  O liv e ira

Na últim a terça- 
- fe ira , 29, o governo  
do Estado de São Pau
lo repassou  aos m uni
c íp io s  p a u lis ta s  c e r
ca de R$ 250 m ilhões. 
O repasse foi feito pela 
S ecre ta ria  da Fazenda 
do Estado de São Paulo, 
cujo valor corresponde a 
25% da arrecadação do 
ICMS - im posto sobre 
operações relativas à cir
culação de mercadorias e 
sobre prestações de servi
ços de transporte interes
tadual e inlermunicipal e 
de comunicação, que são

distribuídos ás adm inis
trações municipais com 
base na aplicação do IPM 
(índice de Participação 
dos M unic íp ios) d e f i
nido para cada cidade.

Lençóis Paulista 
recebeu no último período 
de arrecadação (23 de se
tembro a 25 de outubro), 
cerca de RS 3 milhões.

O s m u n ic íp io s  
paulistas já  haviam rece
bido RS 1,49 bilhão nos 
repasses efe tuados em 
oito, 15, 22 de outubro, 
referentes à arrecadação 
do período de 30 de se
tembro a 18 de outubro.

Com os depósitos 
realizados nessa terça- 
-feira, o valor acumulado 
distribuído às prefeitu 
ras no mês de outubro 
foi de RS 1,74 bilhão. 
As verbas transferidas 
aos municípios paulistas 
variam  em função dos 
p razo s  de pagam en to  
do im posto fixados no 
regulam ento do ICMS.

Conform e d e ter
mina a Constituição Fe
dera l, de cinco de ou 
tubro de 1988 no artigo 
158, está  estabe lec ido  
que 25% do produto da 
a rrecad ação  de ICMS

Sistema educacional iençoense possui 873%  de 
professores com formação superior, diz estudo do MEC

Mftfcrlo S u ifi

A rede pública teve maior índice comparado com a rede particular de ensino

De acordo com o 
MEC (Ministério da Edu
cação), o percentual de do
centes com curso supenor na 
Educação Infantil (breche e 
pré-escola). Ensino Funda
mental, Ensino Médio, Edu
cação Ptofissional, Educação 
de Jo\ ens e Adultos e na Edu
cação Especial, em Lençóis 
Paulista no ano passado, é 
de 87,3 % dos profissionais. 
Do total, 73,9 % são docen
tes em Ensino Infantil, 91% 
no Ensino Fundamental e

97,8% no Ensino médio.
A rede pública mu

nicipal de ensino possui 
87,2% de docentes atuantes 
com ensino superior, enquan
to a rede privada apresenta 
um percentual de 83,8%.

O sistem a EJA 
(Educação de Jovens e 
Adultos) apresentou o me
lhor resultado, por meio dos 
dados apresentados pelo 
MEC, 100% de professores 
com curso superior atuan
do tanto na esfera pública 
como na esfera privada.

O estudo ainda reve
lou que em Lençóis Paulis
ta, o ensino público estadual 
possui 97,7% de profissio
nais com formação superior.

O MEC analisou 50 
escolas entre creches, pré- 
-escolas, escolas municipais, 
estaduais, privadas, de for
mação profissionais e de 
ensino especial. Os dados 
foram obtidos por meio do 
INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa
cionais Anísio Teixeira) e foi 
publicado no inicio deste ano

, A VIDA 
E MELHOR 
SEM AIDS.

M * lh o ra r  tu a  v i d a .

SUS

pertencem  aos m unicí
pios, e 25% do montante 
transferido  pela União 
ao Estado, referente ao 
Fundo de E xportação.

De acorodo com 
orientações da Secreta
ria da Fazenda, o princi
pal risco na arrecadação 
de dinheiro público é a 
sonegação *‘A maneira 
m ais e fic ien te  da po
pulação contribuir para 
que a sonegação  seja 
com batida  é ex ig ir  o 
documento fiscal quan
do é realizada compra 
ou contrato de serviço” , 
afirm a o site estadual

Em 25 de setembro a empresa Dalbem e Teialin Ltda 
ME, ficará responsável em oferecer baterias auto
motivas ao município pelo valor de RS 22.822,00. 
O período de prestação de serv iço será de 12 meses.

Dia 11 de novembro sairá o resultado do registro 
de preços para serviços de confecção, im pres
são e instalação de adesivos para placas, painéis, 
banners e outdoors, solicitados pela prefeitura.

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

Prefeitura. Câmara. SAAE. IPREM e CMEP.

‘‘Planejamento da aposentadoria” é o tema debatido na 
palestra voltada aos Produtores Rurais que acontece dia 5

Produtores Rurais 
de L ençóis P au lis ta  e 
região poderão tirar as 
dúv idas a re sp e ito  da 
“A posentadoria Rural" 
na p róxim a te rç a - fe i
ra, 5, às 19h no C en 
tro do E m preendedor

A p a le s tra  tem 
o o b je tiv o  de o r ie n 
ta r  o p ro d u to r  com o

p la n e ja r  e f o r m a l i 
zar a a p o s e n ta d o r ia  
Entre os tópicos que se
rão abo rdados entram  
idade mínima para os de
pendentes beneficiados, 
carências, deveres, se 
gurado especial e inscri
ção do trabalhador rural.

Os tó p ic o s  que 
serão abordados foram 
indicados pelo co n su l

to r ju ríd ico  do Sebrae. 
A lex  Jo sé  da P a ix ão  
Z \ ilo sk i, que tam bém  
irá m inistrar a palest

A s i n s c r i ç õ e s  
an tecipadas e g ratu itas 
podem ser feitas até se- 
gunda-feira. 4. pelo te 
lefone (1 4 )3 2 6 4 -3 9 5 5 . 
por e -m ail ja a u e lin c , 
postosebraelp («  gm ail. 
com ou pessoaím en te .

EMBARQUE NESTE 
PACTO PELA VIDA.
0 TRÂNSITO PRECISA 
DE PESSOAS CONSCIENTES
Cissa Guimarães
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ESPORTE 7
Esporte que combate calorias e também o calor

O verão ainda não 
chegou, mas as altas tem
peraturas apontadas no 
termômetro nos últimos 
dias anunciam que o final 
de ano será bem quente. 
Uma boa saída para se refres
car e ainda manter o corpo em 
forma nesta época é a prática 
da hídroginástica, que pode 
derreter até 460 calorias em 
apenas uma aula e detalhe: 
sem a incômoda transpiração.

De acordo com a 
profissional de educação fí
sica, Mayara Stopa Antônio, 
a modalidade é indicada para 
pessoas de todas as idades, 
e também para as gestan
tes, além de ser eficiente no 
combate ao estresse do dia a 
dia. “Ao contrário dos exer
cícios realizados no solo, a
prática da hidroginástica não 
é acompanhada por dores e 
sensação de exaustão. Den
tro da água, o indivíduo tem

uma impressão de redução 
no peso, 0 que resulta em 
menor impacto nas articula
ções. Com isso, os exercícios 
passam a ser desenvolvidos 
com maior facilidade, au
mentando 0 rendimento do 
aluno e possibilitando a prá
tica da atividade por um perí
odo de tempo maior. Como o 
impacto é reduzido, as dores 
e os espasmos musculares 
pós-atividades praticamente 
não ocorrem. Um benefício 
bastante agradável trazido 
pela hidroginástica é a mas
sagem proporcionada pela 
água, por meio da pressão 
e da resistência. Isso ga
rante um efeito suavizante 
sobre a musculatura, ajuda 
a aumentar a circulação 
periférica de sangue e ali
via as tensões”, explicou. 
Não é necessário saber 
nadar para participar das 
aulas de hidro, visto que 
são usados equipamentos 
que ajudam na flutuação e

Murceio Sliffji

Conheça algumas das aulas que podem
ser feitas dentro d*água

Hidro Local: trabalha os grupos musculares com 
halteres, luvas, lomozeleiras e outros equipamentos.

Water Running: tipo de corrida, exercitando braços e pernas. m
Hidro Core: trabalha os músculos do abdômen, quadril e 
costas, melhorando o equilíbrio e o alinhamento do corpo.

Deep Running: outro tipo de corrida, praticada com
‘ fíi0 uso de um colete de flutuação, o que evita o con-

aumenta o trabalho cardiovascular.

Hidrobol: prática de atividades utilizando uma bola, desen
volvendo a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade.

Hidro Sport: realização de movimentos, sem uso 
de bolas, como se o indivíduo estivesse jogando 
vôlei, tênis, futebol e basquete. Melhora a coorde
nação motora, a resistência muscular e a agilidade.

Na água, o impacto dos exercidos é reduzido

Além desses, existem outras modalidades nas 
quais são realizados exercícios em esteiras, bici
cletas ergométricas e trampolins imersos na água.

a profundidade da piscina 
não ultrapassa os ombros.

A profissional res
salta que é importante se ali
mentar antes dos exercícios 
para ter um bom desempenho 
dentro da piscina.“É reco
mendado que a alimentação

seja fçita até uma hora antes 
do inicio da prática da hi
droginástica com alimentos 
leves. A ingestão adequada 
de líquidos é fundamen
tal, podendo-se levar uma 
garrafinha de água para a 
beira da piscina”, orientou.

Rodada do Campeonato de Futebol Infantil é adiada para o dia 9 de novembro
DiMilgaçAo

Jogadores em disputa pelo Campeonato Infantil

A Liga Lençoen- 
se de Futebol Amador 
(LLFA) com posta por 
a tle ta s  das escolinhas 
de futebol da D iretoria 
de Esportes e Recreação 
da Prefeitura de Lençóis 
Paulista, registrou 36 gois 
em sete jogos do Campe
onato de Futebol Infantil, 
disputados no último sá
bado, 26, no Estádio Mu
nicipal Archangelo Brega.

A categoria é cons
tituída por nascidos entre 
1998 a 2001 e 2002 a 2004. 
Pela categoria  1998 a

2001 foram disputados 
quatro jogos pelos gru
pos A e B. No grupo A, 
São Paulo enfrentou e 
derrotou a equipe do Ce
ará por 4 a 3 , 0 Bahia 
venceu Santa C atarina 
por 7 a 2. Pelo Grupo B, 
Pará derrotou por 3 a 2, 
a equipe do Piauí e Rio 
Grande venceu por 4 a 2, 
0 time de Mato Grosso.

Pela categoria dos 
nacidos de 2002 a 2004 
foram  d ispu tados três 
jogos. Apenas lacanga 
venceu M arília  por 2 
a 1. Nos outros jogos, 
dois em pates: B arueri 
e Bauru ficaram no 1 a

1 e Limeira e Mogi Mi
rim empataram em 2 a 2.

Em virtude do fe
riado do próximo sábado, 
dois de novembro (Fina
dos), não haverá rodada. 
O campeonato prossegue 
no dia nove de novembro.

G rêm io da Vila e Santa 
L u z ia  d isp u tam  

sé rie  A no dom ingo , 3

Dois jogos com
pletaram  no dom ingo, 
27, mais uma rodada da 
série A do Cam peona
to Amador, organizado 
pela Liga Lençoense de 
Futebol (LLFA). O jogo

Grêmio da Vila e Santa 
Luzia, previsto  para o 
domingo, 27, foi trans
ferido e será disputado 
no próximo domingo, dia 
3 de novembro, às I5h, 
em virtude da realização 
dos exames do ENEM.

A série A prosse
gue com três jogos: às 8h, 
Paulistano enfrenta o São 
José na abertura da roda
da. O Corinthians Caju 
enfrenta o Sport às lOh. 
Grêmio da Vila e Santa 
Luzia se enfrentam para 
completar a rodada do dia 
27 de outubro, às 15h. To
dos os jogos serão no Es
tádio Archangelo Brega.

Diretoria de Cultura lança projeto sobre arte e história cemiterial
Muitas pessoas tem medo até de passar em frente ao cemitério, mas, desconhecem que por detrás dos muros, um vasto campo de arte e símbolos cemiteriais

AUnii Municipal
ictonará das 6h às
1% amanhã, 2

A m anhã, 2, em 
comemoração ao dia de 
Finados, o C em itério  
Municipal Alcides Fran
cisco estará aberto para 
visitação das 6h às 19h.

As ru a s  P ad re  
Anchieta esquina com a 
Sete de Setembro; Aveni
da Ubirama esquina com 
a Sete de Setembro; Rua 
Geraldo Pereira de Barros 
na esquina com a Manoel 
Amâncio e Avenida Ubi
rama junto a rotatória da 
Avenida 25 de Janeiro, 
ficarão interditadas para 
tráfego de veículos, salvo 
para idosos, pessoas com 
dificuldade de locomoção 
e problemas de saúde.

A limpeza e refor
ma dos túmulos não poderá 
ser feito no feriado. Quem 
for depositar flores sobre 
os túmulos deve retirar os 
plásticos que envolvem os 
vasos, isso contribui para 
;ue não haja críadouros 
0 mosquito da dengue.

Quando se fala em 
cemitério as pessoas cos
tumam dizer “credo, lá é 
assombrado”, pois não é 
considerado o local favori
to para encontros casuais e 
agradáveis para unir amigos 
e femiliares. Contudo, é pos
sível notar que quando ocor
re uma cerimônia fúnebre 
as pessoas frcam curiosas 
diante de um túmulo com 
ornamentos, símbolos e 
até mesmo lendas urbanas 
que remetem ao imaginário 
social. A verdade é que os 
cemitérios e os túmulos têm 
muito a dizer sobre a história 
de uma sociedade e dos in
divíduos que nela viveram.

E neste dia de Fi
nados, que se comemo
ra amanhã, 2 de Novem
bro a Diretoria de Cultura 
propõe aos moradores de 
Lençóis Paulista, comparti
lharem a memória cultural 
com um projeto chama
do "Cultura Cemiterial".

“Além do patrimônio mate
rial, os cemitérios revelam 
um patrimônio imaterial, 
com histórias, lendas e belas 
esculturas artísticas, cujas 
interpretações podem reve
lar muito aos nossos mora
dores”, explicou a agente 
cultural, Rosângela Danoel.

Ela ainda completou 
que o cemitério municipal 
de Lençóis Paulista possui 
obras, das quais poucos co
nhecem seu real significado, 
0 que poderá apontar curiosi
dades acerca de personalida
des lençoenses que já “pas
saram para o outro lado”.

após oitos anos de seu fa
lecimento 0 corpo foi exu
mado para ser deslocado a 
outro local. Para surpresa de 
todos os presentes o corpo 
está intacto, sem vestígio 
algum de decomposição.

Desde então, seu túmulo é 
um local de devoção, ora
ção e pedidos de interseção.

tário da primeira funerária 
de Lençóis Paulista, cujo 
nome era Funerária Guido.

O cemitério muni
cipal leva 0 nome de Al
cides Francisco, proprie

Atualmente o cemité
rio municipal possui aproxi
madamente 3.800 sepulturas.

Simbologia tumular: você sabe o significado das esculturas?

Marcelo SuSa Marcelo Stafb

Você sabia?

O primeiro cemitério 
de Lençóis Paulista perten
cia ao patrimônio da Nossa 
Senhora da Piedade e fica
va onde hoje é localizado 
0 Colégio Dr. Paulo Zillo.

Murcelo Stafb

C e mi t é r i o  P a r a í s o
da Colina

A administração do 
Cemitério Paraíso da Co
lina, localizado no Jardim 
Monte Azul, informou que 
«nanhâ a abertura dos por
res será às 7h com horário 
áe fechamento para as I9h.

9h haverá uma missa 
V  lerá celebrada no local.

O cemitério munici
pal de Lençóis Paulista foi 
fundado em, 25 de dezem
bro de 1897. No mesmo ano 
0 antigo cemitério paro
quial foi fechado e enterros 
no local foram proibidos.

C ruz: É a maior representação da paixão 
e fé cristã. De acordo com a tradição, re
presenta 0 local em que Cristo foi crucifi
cado e é símbolo de amor e de esperança.

A njo deso lado: S ignifica a la
mentação peta vida interrompida.

Mârcelo StAfTi

Divulgftçlo

No feriado de Fi
nados de 1914, 0 Padre 
Magnani desobedecendo 
as leis municipais con
vidou alguns populares, 
roçou 0 mato e derrubou
árvores, deixando o cemi
tério paroquial novamen
te acessível à população.

Segundo reza a estória, 
0 corpo da "menina san
ta" está intacto e até hoje 
é considerado um mila
gre entre os populares.

No cemitério muni
cipal está sepultado o corpo 
de Laureana Maria Joaqui- 
na, antiga escrava que se 
mudou para Lençóis após 
a abolição da escravatura.

Em 03 de maio de 
1944 falecia a Santa Tere- 
zinha ^'menina santa**, e

I partida: Significa a morte do úli 
0 de uma família tradicional < 
uma pessoa jovem que se queb

Cristo cai com a cruz : Significa o cal
vário, a paixão e o amor de cristo. Isso 
quer dizer que a pessoa morta teve uma 
vida dedicada a fé e a religiosidade.


