
www.noticiasdelencois.com.br

A SERVIÇO DA POPULAÇAO LENÇOENSE

LENÇÓIS PAULISTA, TERÇA-FEIRA, IS DE MAIO DE 2012 Edição 27 - Ano 01

\ i f

Advogado Ambulante
Agente de Viagens

• iS '

" \
I

í

r-* >

Açoguelro

j i

Apicu Atleta

Carteira Cabeleireira Barbeiro Vendedoras
Camareira Bombeiro Bancária

y ? -.

Chapeiro
Comerciante

Despachante
Dentista

Eletrecista

Hoje levamos as ruas, uma conquista. Hoje levamos a população 
Lençoense um reconhecimento jamais observado. A homenagem 
nunca prestada, uma honraria feita especialmente a você, a mim, a 
nós. Trabalhadores. Porque o trabalho é o equilíbrio de nossas vidas. 
Sem ele perderiamos nossas forças. Cairiamos no desânimo. Estacio
naríamos materiaimente e espiritualmente.

Hoje queremos dedicar essa Edição Especial em homenagem ao 
Dia do Trabalhador, especialmente a todos aqueles que, levantam 
nas madrugadas e vão direto para o calor da condução sempre lo
tada. Que passam o dia ou semanas longe da família. Ao trabalha
dor que quase nem vê o filho crescer. Pois seja qual for a profis
são, seja um dentista, professor, advogado, ou seja um marceneiro, 
pedreiro ou ajudante da construção; queremos homenagear você 
trabalhador da "Cidade do Livro", essa que possui a maior biblio
teca do interior deste Estado de São Paulo, com um acervo circu
lante adulto de 75 mil livros. Cidade que preserva obras de Carlos 
Drummond de Andrade, Procópio Ferreira, Menotti Del Picchia e 
Manuel Bandeira. Cidade da cana de açúcar, e de gente acolhedora 
que nunca perde o sorriso no rosto.

Hoje iniciamos um novo ciclo editorial, e hoje parabenizamos você 
trabalhador!

"Assim com não existem pessoas pequenas na vida, sem impor
tância, também não existe trabalho insignificante."
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Editorial Mensa Prefeita
Maio é conhecido 

como o mês das noivas, 
mas há também ques
tões políticas, sociais e 
de direitos, envolvidas 
neste mês. Dia primeiro 
de maio, dia internacio- 
naimente comemorado 
por ser o dia do trabalha
dor, dia que possui um 
passado de luta e vitória, 
que se é comemorado até 
agora. Nosso direito de 
oito horas diárias.

O Jornal Notícias de

Lençóis traz esta edição 
especial em homenagem 
aos trabalhadores de Len
çóis Paulista, importantes 
para a nossa cidade, pois 
sem vocês nossa cidade 
não segue o fluxo natural: 
a de evolução. _______

Diversas profissões, e 
que cada uma se comple
ta. Cada uma com suas 
diferentes importâncias 
e especialidades; seja 
um advogado, que luta 
pelos direitos dos ho

mens de bem, ou um Jor
nalista, que se preocupa 
com as informações que 
serão repassadas à po
pulação, o médico que 
salva e o construtor que 
realiza sonhos.

Prirneiro de maio pode 
ter um passado triste, 
mas deve ser lembrado 
como um dia de glória, 
vindo de uma tradição 
de luta operária e con
quistas. Uma história que 
deve ser celebrada.

Olhar peculiar Dinho Flávío

Exploração Infantil
Muito se diz que lugar de criança é na escola, 

a realidade das famílias carentes nos é obscura. E o que fazemos para ajudar?

Dia do trabalho

Toda pessoa é convida
da a dar uma resposta à 
vida. E essa resposta não 
pode ser dada meramen
te com palavras, mas sim 
com ações. Profissão e 
trabalho são certamen
te os caminhos para uma 
vida realizada.

Trabalhar exige esforço, 
dedicação e, muitas vezes, 
desgaste. É também uma 
forma de empreender no 
mundo, é inserir nossa 
participação na teia global 
de acontecimentos. É fa
zer a diferença.

Nada existe na civiliza
ção que não seja fruto do 
trabalho. As grandes cons
truções, antigas e con
temporâneas, são sonhos 
que foram concretizados 
com o trabalho. As obras 
de arte que compõem o

acervo cultural da huma
nidade são filhas do tra
balho. Mesmo o desenvol
vimento espiritual é fruto 
do trabalho daqueles que 
dedicam suas vidas às re
ligiões que professam. O 
trabalho está em tudo. 
Ele está por trás da mesa 
posta para as refeições, e 
está também naquele ca
fezinho que nos estimula 
durante a jornada diária.

Como professora por 
tantos anos, entendo ser 
um trabalho sublime edu
car uma criança e prepa
rá-la para a vida. Como 
prefeita, noto que a cida
de é feita a cada dia pelo 
trabalho de cada pessoa, 
nas mais diversas ativida
des: agricultura, pecuária, 
indústria, comércio, ser
viços públicos e privados.

voluntariado, serviços do
mésticos... É bom saber 
que todos juntos estamos 
fazendo um bom traba
lho. Pesquisa recente 
apontou que 87% dos len-1 
çoenses estão satisfeitosj j 
em morar na cidade. É o| 
trabalho de todos que fazj 
uma cidade melhor, coml 
qualidade de vida, empre-' 
endedora e solidária.

Nestes dias em 
Lençóis Paulista fest^ 
ja seus 154 anos, e qup 
também se comemora b 
dia mundial do trabalho, 
parabenizo cada famílip 
lençoense e os trabalh^ 
dores que contribuem! 
para o desenvolvimento] 
de nossa cidade.

g
Bet Lorenzettf ”
Prefeita Municipa! |i
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Os servidores públicos representam 5,36% dos
trabalhadores, segundo dados do IPEA de 2007

Em Lençóis Paulista, os 
Servidores Públicos são 
fundamentais para o de
senvolvimento da cidade.
Trabalhando em escolas, bi
bliotecas, postos de saúde, 
entre outros, ajudam a cida
de a continuar crescendo e 
se desenvolvendo.

não é sindical e sim que possui 
uma parceria com a Prefeitura 
Municipal. "Não somos sin
dicalistas, apenas temos uma 
parceria com a Prefeitura, de
fendendo e fornecendo bene-

A Associação dos Servido
res Públicos de Lençóis Pau
lista, a ASP, desenvolve uma 
união entre eles, realizando 
jantares, eventos e festas para 
os associados, sendo eles 
mais de 1600, desde 1991.

A Presidente atual da ASP

fícios para os associados"
A associação cobra uma 

taxa dos associados para 
usufruírem desses benefí
cios, que vão desde médicos 
a cartão de crédito.

Rosilaine e Jussara, funcionárias da ASP

é a Psicóloga Sônia Maria La- 
zari, e explica que a associação

Vale ressaltar que os as
sociados podem ser apenas 
os que mantém vinculo di
reto com órgãos da Admi
nistração Pública e não os 
trabalhadores que prestam 
serviços terceirizados.

. I

Sonia Maria L azari, presidente da ASP em exercício

Mas, para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo
mundo, obterá os mesmos resultados, não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é
modelo de sucesso, se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que
os outros estão saboreando chope com batatas fritas. Terá de planejar, enquanto os outros per
manecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina

é *
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tw U Trabalhe com quem faz história
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isamix.trading@yahoo.com.br

Associação dos Servidores
Públicos de Lençóis Paulista

atendlmento@asplp.com.br
a Fone: (14) 3264 8998  | 3263 1517

mailto:isamix.trading@yahoo.com.br
mailto:atendlmento@asplp.com.br


Sindicato dos Condutores se unem 
para reivindicar seus direitos

A história dos sindicatos 
começa em 1841, na Fran
ça, quando se iniciaram lu
tas pela redução da jornada 
de trabalho, para oito horas 
diárias. A prioridade de um 
sindicato é reivindicar e as
segurar os direitos dos tra
balhadores da sua classe.

Em 1988 José Pinto, o 
atual Presidente, fundou o 
Sindicato dos Condutores 
de Lençóis Paulista, toman
do com base o Sindicato 
de Bauru, para conseguir 
reajustes dos salários dos 
motoristas em uma empre
sa de coletivos da época. O 
reajuste dos trabalhadores 
chegou a ser 20% do salá
rio, o que foi uma grande 
conquista.

A partir de então, o Sin
dicato continua atuando no 
auxilio aos motoristas da ci
dade, em seus direitos e de
veres como trabalhadores.

Os Sindicatos dos Con
dutores que englobam a 
profissão de motorista es
tão se mobilizando em todo 
o Brasil para que possam 
garantir o direito da regula
mentação da profissão, que 
até o presente, não esta re
gulamentada.

A frota brasileira em cir
culação cresceu 38% desde 
2000, ou seja, o número de 
motoristas no País esta au
mentando, o que represen
ta uma importância imen
surável aos Sindicatos dos 
Condutores de todo o Brasil.

José Pintor, presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos de Lençóis Paulista (SINCOVELPA)

LINÇÓIS PAULIfTA
CRESCtN D O  COM VOCÊ



Aos trabalhadores
que dedicaram boa
parte de suas vidas

A AAPILPR (Associação 
dos Aposentados, Pen
sionistas e Idosos de Len-

A iniciativa de criar

çóis Paulista e Região) foi 
constituída na cidade de

a Associação aconteceu 
devido à carência que a 
classe aposentada encon
tra em ter seus direitos

aposentadoria, o fim do 
Fator Previdenciário e a

Lençóis Paulista em no
vembro de 2010. Desde

reconhecidos de forma

então vem incentivan
do e promovendo lazer, 
manife'lações e diversos 
cventos em benefício de

u associados. Ela con
ta h * - com aproxlmada-

plena e duradoura, vindo 
para contribuir e somar 
junto com as demais en
tidades representativas.

A última ação promo
vida pela Associação foi

"19

exigência da votação do 
PL 4434/08, o Projeto de 
Lei que dispõe sobre o 
reajuste dos benefícios 
mantidos pelo regime 
geral de Previdência So
cial e 0 índice de corre
ção previdenciária que
está engavetado no Con
gresso Nacional.

I
I

í

!i

Diretor da AAPILPR, Ivan Corrêa e presidente Getulino Araújo na manifestação realizada em Araraquara

mente 100 associados.
entre aposentados e pen
sionistas de nossa cida-

a participação no 
Grito dos Aposentados", 
uma manifestação reali
zada no dia 29 de mar-

de. Conta também com a
parceria do comércio lo

teai, somando mais de 30
I

parceiros, onde o asso- 
;ciado, através da sua car- 
fteirinha, pode comprar 
jnesses estabelecimentos

ço, que aconteceu na 
cidade de São Paulo
e contou com
mais de
mil pessoas
que se mo- 
b il iz a ra m

‘com descontos especiais, contra
Além disso, dá assessoria

I'
jurídica aos socios, auxi- 
iando-os nos assuntos

co rru p ção ,
reivindican
do

^jurídicos, como revisão 
»de benefícios e ações de

reajus
te igual ao 
do salário

desaposentação. mmimo
Representantes da Associação com Bel Lorenzetti, 

Padre Luiz Grltlo e Padre Wllllan César
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Fale com o SAAB: 
Dúvidas em sua conta 
Ligue 3269.7700

Entupimentos 
Falta d'agua 
Vazamentos 
Ligue 0800.772.3115



Sindicato dos Químicos de Bauru e região representa 
atualmente, mais de 3000 trabalhadores em sua base

O Sindicato dos Quí
micos de Bauru e Região 
fundado em 1989 após a 
Federação dos Trabalha
dores nas Indústrias Quí
micas e Farmacêuticas 
do Estado de São Paulo 
(Fequimfar) ouvir os an
seios dos trabalhadores 
e decidir desmembrar 
sua base no Estado de 
São Paulo. No ano se
guinte, em 1990, o Sin
dicato dos Químicos de 
Bauru e Região, obteve 
a carta de registro como 
entidade sindical.

O sindicato fornece 
de maneira associativa 
3 seus associados, as
sistência jurídica traba
lhista e cível; corte de 
cabelo gratuito em es
tabelecimentos creden
ciados para associados 
e dependentes; kit de 
material escolar no iní
cio do ano letivo; Cesta 
de Natal por ocasião das 
festas natalinas; des
conto em clínicas mé
dicas, oftalmológicas 
e odontológícas, bem 
como em farmácias, es
colas e academias; dis
ponibiliza ainda, colônia 
de férias em Praia Gran- 
de/SP, uma cesta básica

no mês do aniversário 
do associado e sorteio 
de brindes durante o 
ano. Agora, por ocasião 
do Dia do Trabalho, se
rão sorteados cinco apa
relhos de TV LCD de 42 
polegadas entre seus 
associados. A extração 
será pela Loteria Fede
ral do próximo dia 12 de 
mato. Os associados vão 
receber, em seus locais 
de trabalho, o cupom 
com o número para con
correr aos prêmios. "O 
sorteio é uma homena
gem a quem trabalha o 
ano todo. Nós, do Sindi
cado, vamos continuar 
somando esforços para 
melhorar ainda mais as 
conquistas trabalhistas", 
frisa Edson Dias Bicalho, 
presidente do Sindicato 
dos Químicos de Bauru 
e Região e continuará 
pela luta em defesa dos 
interesses econômicos, 
profissionais, sociais e 
políticos dos seus asso
ciados. Entre eles está a 
organização dos traba
lhadores por melhores 
salários e condições de 
trabalho, apoiando ini
ciativas que visam me
lhor qualidade de vida

Edson Dias Bicalho, Presidente do Sindicato dos Químicos 

de Bauru durante manifestação

dos trabalhadores e da 
sociedade como um 
todo. Com este objetivo, 
0 sindicato é parceiro

de instituições públicas 
e entidades na realiza
ção de cursos de qua
lificação profissional,

integra órgãos como os 
Conselhos Municipais 
de Saúde e de Emprego, 
apoiam e participam de

eventos sobre empre
go, saúde ocupacional e 
transparência na gestão 
pública, entre outros.

0 sonho de uma família,
Uma história construída por muitas mãos

Hoje é dia de homenagear todos que trabalham para que sonhos 
se concretizem e nossa cidade se desenvolva a cada dia. r

Fazendo hoje, 

cuidando do futuro

www.grupoiwart.tom.br

http://www.grupoiwart.tom.br
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Sindicato dos Trabalhadores

Construção imobiliária 
emprega mais de 25 mil 
trabalhadores

Rurais de Lençóis Paulista tem 
forte atuação junto a comunidade

O sindicato dos Traba
lhadores rurais de Lençóis 
Paulista. Dentre muitas di
ficuldades do regime mili
tar da época, foi fundado 
em 1970, por Antônio da 
Silva Campos.

Em 1972, o então te
soureiro do sindicato, 
Sylvio Rodrigues da Silva, 
tornou-se o Presidente 
efetivo, e em 1978 conse

guiu um espaço para ficar 
a sede do sindicato onde 
até hoje se encontra, na 
Rua Coronel Joaquim An
selmo Martins.

Após a morte do ex-pre- 
sidente, o vice, Amável Co
elho Vaz, em 2009 tomou 
posse da Presidência.

O sindicato auxilia os 
trabalhadores associados 
em diversas situações,

tanto na orientação jurí
dica quanto em questões 
de saúde. Uma atuação 
importante é a recoloca- 
ção dos trabalhadores da 
área, que estão desem
pregados, no mercado de 
trabalho, os auxiliando no 
preenchimento de cur
rículo e encaminhando 
a empresas que possam 
contratá-los.

Segundo o Presidente 
Amável Coelho Vaz, uma 
das grandes conquistas do 
sindicato foi a distribuição 
gratuita de kits escolares 
para os filhos dos associa
dos. "'Conseguimos entre
gar 348 kits escolares no 
último ano. Nossa nova 
meta é conseguir um con
vênio com oftalmologis
tas", comenta Amável.

O sindicato dos traba
lhadores da construção 
e do imobiliário possui 
uma sede regional, que 
se localiza em Bauru. O 
sindicato iniciou suas 
atividades em oito de ju
lho de 1985, Sua área de 
atuação engloba 97 mu
nicípios do Centro-Oeste 
paulista, que, juntos, ge
ram cerca de 25 mil em
pregos formais, e dentre 
essas cidades, Lençóis 
Paulista.

Bauru tornou-se sede 
pelo fato de destacar-se 
como importante pólo 
universitário, com nove

instituições de ensino su
perior. Atualmente, está 
entre os 20 melhores 
municípios em qualidade 
de vida, segundo pesqui
sa da Federação das In
dústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan).

Além disso, represen
ta um grande entron
camento intermodal 
de transportes, que in
clui Aeroporto Estadual 
Moussa Tobias, hidrovia 
Tietê-Paraná, ferrovias 
Sorocabana, Paulista e 
Noroeste, e rodovias que 
levam a inúmeras outras 
regiões.

‘'Digno é 
0 trobolhodor

do seu salário . "

Lucas 10.7
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A El Shadday parabeniza o trabalhador 
Lençoense pelo seu merecido dia!

s e Instalações Elétricas

Eduardo Correia °rado 
TeA-KO eT> E!e:rctécnica

CREA S-362957151

Celulares
(14) 9734 6484 

(14) 8139 6844

E-mail: elshaddav34@hotmail.com 
Lençóis Paulista - SP

mailto:elshaddav34@hotmail.com


Fiavío, Ligía, 6rá e Logan

Rodolfo, Vanessa, Eduardo e Renata

Guilherme, Bretio e Rafael
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A abertura da 35  ̂Facitpa contou 
com a presença das bandas 
campeãs da Expovelha 2011. 
Muita gente bonita circulou 
pelo recinto na quinta-feira, os 
voluntários do Lar Nossa Senhora 
dos Desamparados também 
estavam por lá, com sorriso no 
rosto, para bem servir. Confira 
quem passou pela festaI

I

Matheus, Julíano e Luiz Henrique

Leticia, Vanessa e Ana Rita

Oito Martins e Edson Zacharias

Pirikito e Natália

Kaká, André Bruno e Rafael
-  ^
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Luiz Gustavo, Felipe Dalbem e Felipe Valvassori izabella, Tiago, Rafael e Joice

Mirlan, Lourdes e Maria Ferreira Carmelíno, Maria Carmeiino, Atair e Ida Edvany, Michelly, Agnaldo e Ana Paula
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