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4 4 Mondo Urbano educa conscientiza
jovens lençoenses através do graffiti
Com 0 tema “O Meio Ambiente é a gente que faz!”, Gustavo Bordin, o Nénão, realiza um trabalho exemplar

O Projeto Mondo 
Urbano busca orientar jo 
vens por meio do graffi- 
ti, com pinturas que são 
verdadeiras obras de arte.

A in iciativa u tili
za recursos do Programa 
de Ação Cultural do Esta
do de São Paulo (ProAC) 
e tem o apoio da Prefei
tura de Lençóis Paulista.

A ação realizada pelo 
projeto teve início no dia 26 
de maio e vai até hoje. Ao todo 
eles criaram onze pinturas co
letivas em diversos espaços 
da cidade e contaram com 
cerca de 300 participantes.
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Domingo 
tem Passeio 

Ciclístico
Neste domingo, 8, 

acontece a 13“ edição do 
Passeio Ciclístico em co- 
I noraçào ao Dia Mun
dial do Meio Ambiente.

O passeio  é uma 
iniciativa da Diretoria de 
Esportes e Recreação da 
Prefeitura de Lençóis Pau
lista, Projeto Bike e Saú
de, Bike LP e da ALCA.

As inscrições po
dem ser feitas na secretaria 
da Diretoria de Esportes.
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Nénão já  esteve em vários paises como Bolívia, Chile, Argentina e Espanha; agora ele pretende fazer um curso de três meses em Paris

Inscrições Açõcs marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente
para curso do 

Enem
O Colégio Francis- 

< Garrido e a Faculdade 
Orígenes Lessa (Facol) 
abrem inscrições do curso 
preparatório gratuito para o 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) que ocorrerá 
nos dias 8 e 9 de novembro.

O Enem é uma pro
va essencial para quem 
deseja realizar um curso 
superior, seja em institui
ções públicas ou privadas.

As vagas são limi
tadas e serão garantidas 
para os 100 primeiros ins
critos. Demais inscrições 
entram na lista de espera.
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Recuperação 
após a 

amputação
Páe. 04
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Crianças participam do plantio de árvores com o educador ambiental Helton Damacena de Souza

P ara  c o m e m o ra r 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Diretoria de 
Agricultura e Meio Am
biente promove no mês de 
junho uma série de ações.

Visitas à Usina de 
Reciclagem, Jardim Sen- 
sorial e Mini Zoológico de 
esculturas, palestras edu
cativas e plantio de árvores 
são algumas destas ações.

Segundo o educa
dor am b ien ta l H elton  
Dam acena de Souza “o 
assunto em pauta deve 
ser trabalhado constante
mente de modo a orien
tar a população, crianças 
e jovens estudantes para 
um futuro sustentável” .
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Grupo Lwart 
é campeão no 
futsal master
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Saúde alerta para novo expediente C O N F IR A

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 

de nublado, com chuva a 
qualquer hom.

As unidades de 
saúde de Lençóis Pau
lista terão horário di
ferenciado  nos dias 
de jo g o s do B rasil.

O expediente será 
encerrado sempre uma 
hora antes da partida 
e todos os servidores 
da D iretoria de Saú
de serão dispensados.

No dia 12 de ju 
nho, quinta-feira, jogo 
do Brasil contra a Cro
ác ia , o e x p e d ie n te  
será encerrado às 16h.

Na terça-feira, 17 
de junho, a seleção en
tra em campo às 16h e 
as unidades encerram 
o atendimento às 15h.

Novamente, no dia 
23 de junho, segunda-fei
ra, a partida da seleção 
começa às 17h e o ex-
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Unidades fecharão mais cedo durante jogos

pediente vai até às 16h.
A m o d ificação  

vale tam bém para o 
P ro n to -A ten d im en to  
do Núcleo Luiz Zillo.

Q uem  p re c isa r  
de atendimento médico 
deve se dirigir ao Pron
to-Socorro Municipal.
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Gaby M oretto é atração  
no Programa Raul Gil Pág. os
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Priscila Nóbregaéjornalista,

Uma palmada 
não dói!

Cresc i em  um a m b ie n 

te fa m ilia r  ond e  m e u s p a ís  

c o n v e rsa v a m  m u ito  com igo .

A c o n v e r sa  era pa ra  

m ostrar-m e o que era certo e 

0 que era errado no dia-a-día.

Confesso  que em alguns 

m om entos me esquecia do que 

foi conversado e levava umas pal

m adas porque eu os respondia 

enquanto  davam  um a bronca.

E nem por isso, senti raiva ou 

medo deles, muito pelo contrário, sen

tia respeito e sabia que ao respondê- 

los, estaria quebrando um acordo feito 

no primeiro momento do diálogo.

Is s o  me se rv iu  com o  

a p re n d iza d o  na m inha  c o n s 

t ru ç ã o  c o m o  se r  h u m a n o .

Hoje, sou mãe de uma menina 

com quatro anos de idade, e fiquei sur

presa com a proposta de Lei Menino 

Bernardo, aprovada na Câmara dos 

Deputados no dia 21 de maio de 2014, 

mais conhecida como Lei da Palmada.

A lei recebeu esse nome em 

hom enagem  ao garoto Bernardo 

que foi estupidamente assassina

do pela madrasta, e com uma for

te suspeita da participação do pai.

Pois bem, com o podem  

dizer o que devo ou não devo fa

zer na educação da minha filha?

Por que decidiram acreditar 

que "resolverão" os problemas familia

res, proibindo algumas medidas sócio- 

educatWas para conigir nossos filhos?

Quer dizer que irei deixar 

m inha filha me afrontar, desres

peitar seus professores, brigar na 

escotinha, enfim, vou deixá-la fa

zer o que bem entender sem uma 

correção mais rígida se for ne

cessário para Impor-lhe lim ites?

A c re d ito  que  e ssa  lei 

não im pedirá que crianças se 

jam violentadas, espancadas por 

pais desequilibrados ou infelizes.

Esse s precisarão  u rgen 

temente de ajuda psicológica ou

um a punição adequada ao cri-
.

me com etido contra a criança.

M as 0$ pais que querem dar 

educação a seus filhos da maneira 

que a situação do momento exige, 

mesmo que seja uma palmada, não 

os tomarão espancadores de crianças.

Se eu estou em um supermer

cado com minha filha e ela chora, grita, 

cai no chão querendo algo que não lhe 

é conveniente ou que não posso aten

der naquele dia, certa mente ao chegar 

em casa, iremos conversar de pertinho 

ou ela irá para o  cantinho da reflexão 

e, dependendo ocasião, merecerá uma 

palmada para saber que não poderá se 

comportar dessa maneira em lugares 

inapropríados ou até mesmo em casa.

A p ro p ó s ito , a e d u ca 

ção e lem enta r se rve  para as 

crianças respeitarem  seus pais 

e todos que estão ao seu redor.

E o  papel dos adultos é educar 

seus filhos de uma forma respeitosa 

e com amor, pois as crianças também 

são seres humanos e têm sentimentos, 

tanto que momentos depois de corri

gi-las, elas nos abraçam e nos beijam.

Eu fui assim  quando re

cebia as repreensões de m eus 

pais, e sou grata a eles pela pes

soa  que me ajudaram  a ser.

Hoje, tenho consciência que

as palmadas dadas pela vida doem

mais do que as palmadas óue levá!
lü

Michd RAmalho

Editorial
É muito fócil julgar e acu

sar uma criança ou adolescente 
quando a mesma é encontrada 
pichando um muro da cidade.

Mais fácil ainda é cha
mar de bandidos aqueles que 
utilizam a pichação para travar 
disputas entre gangues rivais, já 
que 0 ato é considerado crime.

O que muitos esquecem 
é que apenas falar não muda o 
comportamento dos indivídu
os de uma sociedade, é preci
so políticas públicas e ações 
que contenham  tal prática.

P e n sa n d o  p o r  es te  
lado, 0 Projeto “M ondo U r
bano** traz  um d iferencia l 
d igno  de reconhec im en to .

Gustavo Bordin, o Né- 
nãa, com o gosta de ser cha

mado, veio até Lençóis Pau
lista  para rea lizar d iversas 
oficinas que conscientizam e 
ensinam jovens a utilizar a arte 
do grafüti de maneira positiva.

Integrando o calendário 
de atividades em com emora
ção ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o projeto utilizou 
recursos do Programa de Ação 
Cultural do Estado de São Pau
lo (ProAC) e recebeu o apoio 
da P refeitura M unicipal de 
Lençóis Paulista e a execu
ção da agência 3S Produções.

Ao todo foram onze pin
turas coletivas que deixaram 
a cidade mais bonita e trou
xeram mensagens de reflexão 
para os cidadãos lençoenses.

Um trabalho que cer

tamente ficará registrado não 
somente nos muros de Len
çóis, mas no coração de todos 
que participaram do projeto.

Ainda nesta edição fala
mos sobre as ações pelo Meio 
Ambiente que irão ocorrer durante 
todo o mês de junho no município.

São palestras educa
tivas, visitas e encontros que 
irão informar alunos das es
colas públicas sobre a impor
tância da preservação dos es
paços públicos e da natureza.

O diretor de Meio Am
biente, Benedito Luiz Martins, 
jun tam ente com servidores 
municipais, participa do Pro
grama “Município Verde Azul” 
da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente para o ciclo de 2014.

Vale ressaltar que no 
ano passado, Lençóis Paulista 
foi destaque em toda a região 
e recebeu o selo do programa.

C<míira também: Inaugu
ração do Shopping Botucatu reúne 
diversos empresários da região; 
Grupo Garrido e Facol abrem ins
crições do curso preparato,. gra
tuito para o Enem; 13* ediçài^ do 
Passeio Ciclístico acontece 
domingo em Lençóis; Bauru ''H 
pping vai premiar diversos co:> 
midores com kit personalizauo da 
Copa; Fisioter^)euía fala sobre o 
processo de reciq)eiação para pes
soas an^xitadas; Equipe lençoense 
de handebol se destaca na região; 
Gaby Moretto alcança projeção 
nacional através de programa de 
TV e muito mais. Boa leitura!

Herói de si 
mesmo

Gisele Aparecida Pereira 
da Silva é  escritora e 
blogueira.

1989. Nas rádios, Ca
zuza cantava "O Tem po Não 
Para". Eu tinha dez anos. M i
nha família não tinha dinhei
ro, tão pouco perspectivas 
de melhora com o final do 
governo Sarney, que a todo 
custo tentava controlar a in
flação que torturava o país.

Por isso, quando  eu 
escutava Cazuza dizer que 
pessoas transform avam  o 
país num  prostíbulo, pois 
a ss im  se ganhava  m a is 
d inheiro, sentia  adm ira 
ção por ele, pois alguém  
que vinha a público can
tar algo assim, certam en
te tinha  g rande s idéias.

Ele foi m eu herói. 
Sua poesia me conquistou. 
M a s essa imagem, que eu 
criei, caiu por terra quan
do naque le  m esm o  ano  
vi Cazuza ir ao Troféu Im 
prensa de cadeiras de ro
das para receber o prêmio.

Eu não sabia o que era 
ser soropositivo. M a s  nos 
anos 80 e 90, ser portador 
dessa doença era o m esm o 
que ter um estigma exposto 
e uma sentença de morte.

Com tudo isso, con

fesso que sofri ao desco
brir que meu herói não era 
um ser superior, de arm a
dura, com  espada na cin
tura e uma língua afiada. 
Ele era humano, com o eu.

Isso mostra o  quanto 
somos frágeis em nossas ide
ologias e com o a noção de 
tempo altera nossas crenças.

Um criminoso do pas
sado pode tornar-se um he
rói no futuro. O grande herói 
de um povo pode ser consi
derado assassino por outro 
povo. Tudo depende de onde 
estamos e de nossas crenças.

Joana D A rc  era uma 
he ro ína  m ística para os 
franceses; para os ingleses 
não passava de uma bruxa.

N e l s o n  M a n d e t a  
era con side rado  um  ter
rorista para os brancos da 
África do Sul; para os ne
gros, era um a inspiração.

O p re s id e n te  Tru- 
man, dos Estados Unidos, 
foi um  estadista para os 
am ericanos; para o s  ja 
p o n e se s,  fo i o h o m e m  
que autorizou o massacre 
com  as bom bas atôm icas 
em Hiroshima e Nagasaki.

Hoje q u an d o  ana li
so os m itos de nossa cul
tura, sou  tom ada de um 
p e s s im is m o  e s t ra n h o ,  
que  be ira  à d e s ilu sã o .

H om e n s são  m o v i
dos por ideologias e como 
crianças estão sem pre  à

procura de ídolos que en
carnem  suas asp irações.

M a s  no fundo, não 
existem  heróis, nem  se 
re s  s u p e r io r e s ,  n em  
g r a n d e s  c o n q u i s t a s .

O s heró is de nossa  
cultura foram  hom ens ou 
m u lhe re s que  rep re sen 
tavam, por grandes atos, 
as a sp ira çõ e s  do  povo.

M a s  que  d iferença 
há entre nosso s heróis li
te rário s e de um  pai ou 
mãe, que m esm o na ad 
versidade, trabalha todos 
os dias para dar uma vida 
d igna  às su a s  fa m ília s ?

E como não deixar de 
admirar o valor da hones
tidade? A  alegria simples, 
das pessoas simples, mesmo 
diante de noticiários pessi
m istas? Qual a diferença?

Eu diria que há muita 
diferença. A  grandeza dos 
heró is anôn im os é m aior 
que a daqueles que praticam 
atos considerados grandes.

O bem , o am or, a 
h o n e st id ad e , a a legria, 
são  m antidos, não pelos 
heróis, mas por essa m as
sa de hom ens e mulheres 
anôn im os, que diante da 
adversidade  da vida, o p 
tam pelo cam inho do bem.

Por is s o  a c re d ito  
que não existem  hom ens 
pequenos. Todos o s h o 
m ens são grandes. Todos 
o s  h o m e n s  são  heró is.
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Movimentos e DF discutem pauta de reivindicações de atos contra a Copa

Oito dias depois de terem 
feito ato e julgamento po
pular do que apontam como 
crimes da Copa do Mun
do, movimentos sociais 
do Distrito Federal (DF)

apresentaram na última 
quarta-feira, as principais 
críticas à organização do 
evento para o governo do 
DF (GDF). A reunião, que 
durou mais de quatro horas.

terminou sem acordo em 
parte das 26 reivindicações 
apresentadas pela socie
dade civil, que prometeu 
manifestações em todos os 
dias de jogos do Mimdial.

Diplomas estrangeiros poderão ter revalidação simplificada

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) do 
Senado aprovou nesta sema
na proposta que simplifica a

revalidação de diplomas de 
cursos presenciais de gradu
ação, mestrado e doutorado, 
expedidos por instituições

de educação superior estran
geiras cuja excelência seja 
atestada e declarada pelo 
Poder Público brasileiro.

Médicos sem Fronteiras: ebola faz 10 mortos em Serra Leoa

Pelo menos dez pessoas 
morreram, vítimas do ví
rus ebola, em Serra Leoa, 
desde que a doença chegou 
ao país, segundo dados re
colhidos pela organização

Médicos sem Fronteiras, 
que está apoiando as auto
ridades locais no combate à 
epidemia. Em comunicado 
publicado em sua página 
na Internet, a organização

humanitária informa que no
vos casos de ebola foram 
detectados em Serra Leoa e 
na Guiné, no momento em 
que 0 número de doentes 
parecia estar diminuindo.

Senado aprova Lei da Palmada sem alterações

Diante de grande polê
mica, o plenário do Se
nado aprovou anteontem 
o projeto de lei que pune 
famílias que usem violên
cia física na educação dos

filhos. Conhecida como 
Lei da Palmada, o projeto 
foi aprovado mais cedo 
na Comissão de D irei
tos Humanos (CDH) da 
Casa, após intervenção

A Apac de Lençóis Paulista inform a que nos dias 7 (das 9h às 18h) e 8 (das 9h 
às Í2h) de junho  de 2014, será realizado o 2° B azar Solidário M M artan na sede da
instituição, localizada na Rua Lidio Bosi, s/n.

No ano passado, o bazar foi um sucesso c neste ano a organização do evento
conta com o apoio de toda a população.

Os m elhores produtos em cam a, m esa c banho com  até 50%. Uma grande opor
tunidade de ajudar o próxim o em prol daqueles que necessitam  de atenção c carinho.

do p resid en te  Renan 
Calheiros (PMDB-AL) 
para que o projeto fos
se aprovado a tempo de 
chegar à apreciação do 
plenário no mesmo dia.
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Projeto “Mondo Urbano” amplia a visão dos jovens
Iniciativa busca conscientizar alunos das escolas públicas sobre os cuidados com o meio ambiente através da arte do grafíiti
ElderIbanhez

Para a maioria das 
pessoas, a arte do graffiti 
nos grandes centros urba
nos muitas vezes é con
fundida com a “pichação

O título pe jo ra ti
vo não está nem perto de 
exemplificar o trabalho re
alizado por Gustavo Bor- 
din, 0 Nénào, formado em 
Publicidade e Propagada 
pela PUC de Campinas.

Mais do que um pro
jeto, o Mondo Urbano busca 
orientar jovens por meio de 
pinturas que são verdadei
ras obras de arte, dignas de 
reconhecimento mundial.

Não é a toa que Né- 
não já  esteve em vários 
países como Bolívia, Chi
le, Argentina e Espanha.

Ele conta ainda que 
pretende fazer um cur
so de três meses em Pa
ris para desenvolver mais 
técnicas e se aperfeiçoar.

E assim que o artista 
pratica cidadania e envol
ve crianças e adolescentes 
em uma atividade posi
tiva e conscientizadora.

A iniciativa utiliza re
cursos do Programa de Ação 
Cultural do Estado de São 
Paulo (ProAC) e recebe o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista e a execu-

AfOes e depois do trabalho realizado no Parque do Paradâo

■c

Alunos recebem orientações de Gustavo Bordin, o Nénâo

çào da agência 3S Produções.
Em L e n ç ó is , a 

ação realizada pelo pro
jeto teve início no dia 26 
de maio e vai até hoje.

O projeto, que teve o 
patrocínio do Grupo Lwart, 
contou com mais de 300 
participantes, entre eles, alu
nos das escolas públicas do 
município e artistas locais.

Ao todo eles criaram 
onze pinturas coletivas em 
diversos espaços da cidade 
com o tema “O Meio Am
biente é a gente que faz!”.

Também ocorreram 
oficinas com aulas teóricas 
para evidenciar um pou
co da história do graffiti.

O exemplo que educa

Nénão começou sua 
carreira em 2003, mas desde 
os 12 anos já demonstrava seu 
interesse pela arte do graffiti. 
“No início eu apenas picha
va. Depois que me formei, 
pedi a conta de uma agência 
de publicidade e comecei a 
desenvolver projetos junto à 
prefeitura, sempre ensinando 
valores e ajudando na for
mação de novos cidadãos”.

O termo “Mondo Urba
no”, é uma expressão que vem 
do italiano e traz a prospec- 
çâo, segundo o ardsta, de que 
basta acreditar para conseguir 
alcançar grandes objetivos.

Para a produtora da 
agência 3S Produções, Me- 
laine Ribeiro, o projeto veio 
para beneficiar a cidade. “Vi
mos que Lençóis atualmente 
sofie com a pichação. O so
cial foi o foco principal, pois 
mostramos que é possível 
trabalhar com a arte do gra
ffiti para 0 lado bom”, ressalta.

Nénão explica sobre a 
importância do trabalho rea
lizado com os jovens lenço- 
enses. “Essa faixa etária é o 
momento onde ocorre a for
mação de caráter e valores. 
Muitas vezes nessa idade não 
sabemos o que queremos e 
somos bastante influenciados. 
Diante dessa situação, toma-se 
mais fácil corrigir e educar*’.

Passando mensagens 
positivas, a equipe do proje
to, formada por cinco pessoas, 
conseguiu com a arte do graffiti 
mostrar que é possível alcançar 
um país mais justo e educado.

Nénão afirma que 
busca através de seu exem
plo conscientizar os jovens 
que participam das oficinas. 
“Não obrigamos ninguém a 
participar. Hoje o Brasil pos
sui algumas políticas que não 
funcionam mais. Quando 
abordamos os jovens de uma 
maneira diferente, temos um 
resultado eficiente e que aca
ba funcionando. O graffiti é 
uma linguagem onde se feia de 
igual para igual e, com a minha 
experiência, tento passar va
lores que eles acreditam, sem 
me colocar como superior”.

“Acreditem. Tenham 
foco naquilo que vocês fa
zem. Certa vez ouvi uma 
frase que dizia: ‘Obstáculo 
é aquilo que você enxerga 
quando você tira os olhos de 
seu objetivo*. Não deixe que 
as pequenas coisas ofusquem 
a visão do que realmente 
você quer”, finaliza Nénão.

Projeto busca educar através de mensagens positivas

Shopping Botucatu é o m ais novo em preendim ento da região
ElderIbanhez

Na semana passada, os 
botucatuenses receberam um 
presente digno de aplausos.

Com um investimen
to de mais de R$ 100 mi
lhões, 0 Shopping Botucatu 
foi inaugurado para atender 
uma demanda que envolve 
cerca de 700 mil moradores 
da região.

Cinema 3D, atacarejo, 
praça de alimentação com 
uma arquitetura única em 
formato de um transatlântico 

luxo, praça de eventos e 
lojas de grande expressão 
nacional como a C&A.

O Notícias de Lençóis 
esteve presente na coletiva 
de imprensa realizada pela 
4toques Comunicação e 
comprovou o sucesso deste 
novo empreendimento que 
pretende integrar um com
plexo multiuso, composto por 
um hotel da marca Rio Hot 
el by Bourbon, além de duas 
torres de escritórios e uma 
área para eventos outdoors.

A REP Shoppings jun
tamente com o Grupo JHF 
Brasil iniciaram as obras do 
grande centro regional de 
lazer e serviços no primeiro 
semestre de 2012.

De lá para cá, o tra
balho bem estruturado da 
equipe responsável pelo 
empreendimento tomou o

Shopping

Entrega do Shopping Botucatu fo i bastante comemorada

sonho de muitos uma rea
lidade.

O presidente do Gru
po JHF Brasil, Henrique 
Faraldo, explicou um pou
co do sentimento que teve 
ao ver a obra entregue. “E 
um dos maiores desafios 
que eu já  estive pilotando. 
E preciso ter muita deter
minação e se esforçar ao 
máximo. Nós conseguimos 
alcançar o sucesso colo
cando as pessoas certas 
no momento certo. O bra
sileiro é um empreendedor 
nato e acredito na frase que 
diz: ‘o sucesso tem nome 
e sobrenome, o insucesso 
geralm ente é órflo*. Os 
empresários têm que as
sumir de frete um empre

endimento, pois quando 
se faz a coisa certa, sem 
prejudicar ninguém, não 
devemos temer o insuces
so, pois tudo faz parte do 
negócio. Depois de muito 
trabalho, o Shopping Bo
tucatu será inaugurado”.

S eg u n d o  T h iag o  
Lima, CEO da REP Sho
ppings, o novo shopping 
da região é como se fosse a 
“cereja do bolo” da empre
sa. “Nenhum pai ama um 
filho mais do que o outro, 
mas com certeza esse novo 
empreendimento é espe
cial. Queremos a evolução 
do shopping e vamos conti
nuar fazendo o melhor daqui 
para frente. Ele vai crescer e 
se desenvolver. Investimen

tos serão feitos todos os anos 
e já temos programado uma 
grande expansão

O empreendimento 
tem a expectativa de gerar 
1,5 mil empregos diretos e 
outros 1,8 mil indiretos.

Para atender pessoas 
com necessidades especiais, 
rampas de acesso e banhei
ros adaptados também fo
ram uma preocupação dos 
responsáveis pelo Shopping 
Botucatu.

“Temos que empre
ender, bater de frente, ser
mos teimosos com muita 
disciplina. Aos empresários, 
procurem alcançar seus li
mites e busquem parceiros 
para que o quebra-cabeça 
seja concluído e os obje
tivos alcançados”, finaliza 
Faraldo.

lidade econômica da região 
atendendo um desejo antigo 
dos moradores da cidade e 
dos municípios vizinhos.

A unidade traz o novo 
conceito de lojas “Mundos
para a regiao e proporciona

Ihiuma melhor expenência de 
compra.

Neste conceito, as
pecas, os acessorios e as 
coleções ficam dispostos

iiconforme a personalidade 
do consumidor em ambien
tes diferenciados, chama
dos de “mundos”.

Cada um deles pos
suí características do estilo 
de vida, como “romântica”, 
antenada** e “city**, além dei4

esporte, lingerie e banho.
A área infantil tam

bém terá espaço dedicado, 
segundo o conceito de store^ 
in-store, com área reservada 
e decoração específica para 
cada idade.

Considerados deter
minantes para a decisão 
de compra, os provadores 
também ganham atenção 
especial no novo conceito.

A loja contará com um 
ponto de coleta de lixo ele
trônico, com torneiras com 
controle de vazão de água, 
lâmpadas mais eficientes e 
novo sistema de ar-condi- 
cionado, mais econômico.

Parcerias de peso

Marcas como a C&A 
dão um exemplo da gran
diosidade do Shopping Bo
tucatu.

A loja foi montada 
pela primeira vez em Botu
catu para atender consumi
dores que constantemente 
buscam por inovação.

Botucatu é uma cidade 
que se desenvolveu muito 
nos últimos anos e de acordo 
com a empresa, o empreendi
mento vai transformar a rea Evento reuniu diversos empresários de ioda a região

Domingo tem passeio ciclistico
Da Redação

A Diretoria de Es
portes e Recreação da Pre
feitura de Lençóis Paulista, 
o Projeto Bike e Saúde, 
Bike LP e a Associação 
Lençocnse de Cicloativis- 
mo (ALCA), realizam nes
te domingo, 8, a 13* edição 
do Passeio Ciclistico em 
comemoração ao Dia Mun
dial do Meio Ambiente.

As inscrições podem 
ser feitas na secretaria da 
D iretoria de Esportes, 
localizada no Ginásio de 
Esportes Antonio Loren- 
zetti Filho, 0 Tonicão.

Para participar do 
passeio é preciso doar 
um pacote de fraldas ge
riátricas que serão do
adas ao Hospital Nos-

N

Passeio é uma oportunidade de contato com a natureza

sa Senhora da Piedade.
O percurso aproxi

mado do passeio é de 35 
quilômetros por estradas 
rurais e trilhas até a Lagoa 
dos Patos. Uma ótima opção 
de lazer para os lençoenses.

A 13“ edição do pas

seio ciclistico em come
moração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente tem 
o patrocín io  de d iver
sas empresas da cidade. 
M ais inform ações po
dem ser obtidas pelo te
lefone (14) 3264-1444.

Inscrições abertas para curso do Enem
Da Redação

O Colégio Francis
co Garrido e a Faculdade 
O rígenes Lessa (Facol) 
abrem inscrições do curso 
preparatório gratuito para o 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) que ocorrerá 
nos dias 8 e 9 de novembro.

O Enem é uma pro
va essencial para quem 
deseja realizar um curso 
superior, seja em institui
ções públicas ou privadas.

O resultado do exame 
é aproveitado por muitas 
faculdades, como acrésci
mo a nota ou em substi
tuição ao vestibular, além 
de ser a porta de acesso 
aos programas de auxílio 
do governo para a educa
ção superior, como o FIES 
(Financiamento Estudan

til) e o ProUni (Programa 
Universidade para Todos).

Outra grande van
tagem do Enem é para as 
pessoas que por algum 
motivo tiveram que inter
romper os estudos e não 
concluíram o ensino médio.

Mesmo com idade 
superior a 18 anos, elas 
poderão obter a certifica
ção de conclusão do en
sino médio atingindo no 
mínimo 450 pontos em 
cada uma das áreas de 
conhecimento do exame 
e 500 pontos na redação.

Com 0 objetivo de 
auxiliar os interessados 
em obterem uma boa nota 
no Enem, seja para fazer 
adesão aos programas do 
governo ou conseguir a 
certificação de conclusão 
do ensino médio, o Colé

gio Garrido e a Facol rea
lizarão um curso prepara
tório totalmente gratuito.

As in sc riçõ e s  já  
estão abertas nos sites, 
w w w .co leg iogarrido . 
com.br e www.facoI.br.

As vagas são limi
tadas e serão garantidas 
para os 100 primeiros ins
critos. Demais inscrições 
entram na lista de espera.

O curso ocorrerá  
entre os meses de agosto, 
setembro e outubro com 
aulas aos sábados das 8h às 
17h e contará com profes
sores do Colégio Garrido.

Outras informações 
poderão ser obtidas no te
lefone (14) 3269-3800 ou 
no Campus do Garrido/Fa- 
col, na Rodovia Osni Ma- 
theus, km 108, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h.

3;

http://www.colegiogarrido
http://www.facoI.br
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Crianças participam de ações ambientais
No mês de junho, atividades serão realizadas pela Diretoria de Meio Ambiente
ElderIbanhez

Para comemorar o Dia 
Mundial do Meio Ambien
te. a Diretoria de Agricul
tura e Meio Ambiente pro
move uma série de ações 
durante o mês de junho.

As ações incluem visi
tas à Usina de Reciclagem, 
Jardim Sensorial e Mini 
Zoológico de esculturas.

Palestras educativas e 
plantio de árvores também 
integram o calendário de ati
vidades programadas pela 
Diretoria de Meio Ambiente.

Na ú ltim a terça- 
feira. 3, o diretor de Meio 
Ambiente. Benedito Luiz 
Martins, e servidores mu
nicipais participam do Pro
grama “Município Verde 
Azul” da Secretaria Es
tadual do Meio Ambien
te para o ciclo de 2014.

Na Usina de Recicla
gem está programada uma 
visita dos alunos da Escola 
Estadual “Leonina Alves 
Coneglian” (Vila Cruzeiro).

Durante o encontro,

os alunos vão receber in
formações sobre a gestão 
dos resíduos sólidos urbanos 
e o trabalho desenvolvido 
pela Cooprelp (Cooperativa 
de Reciclagem de Lençóis 
Paulista) do Programa “Ci
dade Limpa e Solidária”.

No Jardim Sensorial 
e Mini Zoológico de Es
culturas. alunos de diver
sas escolas municipais de 
educação infantil vão co
nhecer as plantas do jardim 
sensorial utilizadas para fins 
alimentícios, aromáticos, 
medicinais, ornamentais e 
esculturas de espécies da 
fauna brasileira com suas 
curiosidades. Em seguida, 
visitarão o Viveiro de Mudas 
Municipal “João Romano”.

Ainda no cronograma 
de atividades durante este 
mês, estão programadas 
palestras dentro da Semana 
Interna de Prevenção de Aci
dentes de Trabalho da empre
sa Thomriss e para alunos da 
Escola Estadual “Vera Braga 
Franco Giacomini” (Cecap).

Já os alunos da Cre

Crianças aprendem a preservar o meio ambiente

che “Yara Maria Giovanetti 
Campanholi” (Residencial 
Santa Terezinha) e da Es
cola “Maria Tereza da Silva 
Coelho Jacon” (Jardim do 
Caju) participam do plan
tio de mudas de árvores.

“A educação ambien
tal deve ser trabalhada cons
tantemente de modo a orien

tar a população, crianças e 
jovens estudantes para um 
futuro sustentável e lembrar 
que 0 meio ambiente deve 
ser celebrado e preservado 
todos os dias do ano, sendo 
que a educação faz toda di
ferença neste sentido”, lem
bra 0 educador ambiental 
Helton Damacena de Souza.

C am p an h a do B auru  Shopp ing vai p rem iar con su m id ores
Da redação

A seleção brasileira está 
pronta para o p o n t^  inicial da 
disputa da Copa do Mundo da 
Fifa 2014 e a apaixOTiada torcida 
do time verde e amarelo está na 
contagem regressiva para torcer.

Para deixar os jogos ain
da mais divertidos, o balde de 
pipoca está garantido para os 
consumidores que realizarem 
compras no Bauru Shopping.

Até o dia 30 de junho, 
enquanto durarem os estoques.

os clientes que comprarem no 
Bauru Shopping terão a opor
tunidade de fíarticipar da campa
nha‘Torcida Baum Shoi^ing"e 
levar para a casa um kit contendo 
um balde de 2,2 litros e uma 
pipoca de micnxxidas. São duas 
opções de estampa para o balde.

Para adquirir, basta acu
mular R$ 100,00 em compras 
e trocar pelo prêmio no balcão 
localizado no piso de expan
são do empreendimento, dia
riamente das 12h às 20h45. São 
limitados dois kits por CPF.

Coluna da 
Transparência

Acom panh# aqui com o cada um dos órgàos
públicos gasta  o sou dinholro.

O resultado da licitação que teve por objeto o registro de 
preços para serviços de divulgação e publicidade dos atos 
oficiais, na imprensa escrita de circulação local, pelo perí
odo de seis meses, sagrou campeã a empresa EDITORA 
E TRIBUNA LENÇOENSE LTDA, que ofertou o preço 
unitário de R$ 0,50 por centímetro quadrado de publicação.

A Câmara M unicipal de Lençóis Paulista toma 
público que encontra-se aberta licitação para 
apresentação de proposta de m enor preço por 
lote que tem por objeto a aquisição e instalação 
de poltronas de auditório. A sessão de pregão 
será realizada às lO hdod ia  11 de junho de 2014.

A empresa vencedora da licitação que teve por 
objeto a contratação de empresa especializada para 
realizar censo socioeconômico e cultural com os 
alunos e pais, foi a CW7 INSTITUTO DE PES
QUISAS LTDA - EPP, que cotou o valor global 
de R$ 105.000,00 para execução dos serviços.

Foi aberta licitação na modalidade tomada de preços 
para contratação de empresa especializada na execu
ção das obras de construção de galpão para múltiplo 
uso e salas administrativas. O valor máximo eslabcA 
lecido é de R$ 646.720,16 e as propostas deverá™  
ser entregues até às 17h do dia 13 de junho de 2014.

Kit fo i preparado especialmente para a Copa 2014

As Informações acima foram obtidas dos atos oficiais do 
Diário Oficiai do Estado, Portais Transparência da 

Prefeitura, Câmara, SAAE, IPREM  e CMFP.

S A U D E

Fisioterapia e a recuperação após a am putação de membros

Elder Ibaníiez

Um acidente inespera
do ou uma doença que não 
avisa dia e nem hora para 
acometer a saúde do corpo.

São situações que po
dem acontecer com qualquer 
pessoa independente de raça, 
crença ou classe social.

Mas como continuar a 
vida depois de uma mudança 
tão drástica e difícil como a 
amputação de um membro?

A fisioterapeuta for
mada pela FIB, Aline Do- 
meneghetti Smaniotto, ex
plica como é o processo de 
recuperação para pacientes 
que receberam a notícia da

/

r/ .

Aline garante que é  possível levar uma vida normal

Vacinação contra gripe continua
Da redação

A vacinação contra a

f ipe segue prorrogada em 
ençóis Paulista. Quem 

ainda não foi imunizado 
pode procurar a unidade 
de saúde mais perto de sua 
casa na próxima semana.

A vacina é reco
mendada para quem tem 
mais 60 anos, filhos com 
idade entre seis meses 
e cinco anos, mulheres 
grávidas ou que acaba
ram de ter o bebê, profis

sionais da área de saúde, 
pessoas obesas ou que 
sofrem de doenças como 
diabetes e hipertensão.

A dose p ro teg e  
contra o vírus H lN l,  
que causa a gripe su í
na, c contra os princi
pais vírus em circulação.

Até a semana pas
sada, 11.311 pessoas ha
viam tomado a vacina, 
com cobertura de 56,7%. 
A estimativa é que existam 
19.936 pessoas que corres
pondem ao grupo de risco.

perca de uma parte do corpo.
Segundo a especialis

ta, 0 início do trabalho de 
reabilitação é um dos pontos 
chaves para uma boa recu
peração. “Tudo começa com 
a notícia sobre a amputação 
de um membro ao paciente e 
de como ela foi dada, como 
por exemplo, se foi descrita 
como perda ou como início 
de uma nova fase reabilita- 
dora. O trabalho de reabili
tação não envolverá apenas 
0 médico e o fisioterapeuta, 
mas sim uma equipe multi- 
disciplinar que auxiliará o 
próprio paciente e toda a fa
mília sobre esta nova condi
ção”, revela a fisioterapeuta.

Na grande maioria dos 
pacientes que são subme
tidos a uma amputação, a 
sensação de que o membro 
amputado ainda existe é real.

Aline conta que a sen
sação pode ser caracterizada 
de duas formas. “Ela pode 
ser somente a sensação da 
existência do membro ou ser 
caracterizada pela presença 
de dor. Quando isso ocorre 
recebem o nome de sensa
ção ‘fantasma’e de dor ‘fan
tasma*, respectivamente”.

O tempo de recupe
ração depende da rapidez 
em que o paciente irá se 
submeter à fisioterapia.

Quanto mais rápido for 
0 início do processo de reabi
litação, maior será o sucesso 
na recuperação do paciente.

Mas a fisioterapeuta 
faz um alerta em relação a 
demora pela procura do tra
tamento. “Quanto maior for 
0 tempo sem a fisioterapia, 
maior será a probabilidade 
do desenvolvimento de com
plicações como contraturas 
articulares e deformidades 
relacionadas ao mau posi
cionamento e enfaixamento

do coto, que é a parte restan
te do membro amputado”.

Algo que se torna 
extremamente importan
te durante todo o processo 
de reabilitação é a aceita
ção do paciente nesta nova 
fase e o apoio da família.

Para a especialista, 
0 paciente precisa reco
nhecer e valorizar seu po
tencial físico e intelectual 
e, acima de tudo, reconhe
cer sua vitória pessoal.

O coto deve estar em 
perfeitas condições para re
ceber uma prótese. “Aderên- 
cias cicatriciais, contraturas 
articulares, edema, boa mo
bilidade, pele sadia e firme, 
circulação sanguínea normal, 
ausência de dor e formato 
correto do coto são algumas 
características para que ocor
ra uma adaptação perfeita do 
paciente após a protetização”, 
acrescenta a fisioterapeuta.

Uma equipe multi- 
disciplinar como médicos, 
fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, nutricionista, 
psicólogos, entre outros, aju
darão nesta fase de adapta
ção e aceitação da prótese.

Aline ainda ressalta 
que os exercícios inicial
mente são realizados den
tro da clínica, mas após 
um determinado período, 
a adaptação em ambien
tes ao ar livre traz também 
mais segurança ao pacien
te que recebeu a prótese.

“Nunca perca a espe
rança diante de uma situação 
desafiadora, independente do 
quão dolorosa ela for. Lem
bre-se que a amputação não 
é uma deformidade do seu 
corpo e sim a restauração e 
vitória de uma vida. Por isso, 
lute sempre e jamais desista 
diante de uma dificuldade”, 
finaliza a fisioterapeuta.

Adaptação à prótese depende de equipe multidisciplinar
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ESPORTE 5
Time de handebol resgata valores dentro do esporte
André Panelli, um dos técnicos da equipe lençoense, conta como os jogadores conquistaram respeito em campeonatos da região
Elder Ibanhcz

Segundo o site ofi
cial da Confederação Bra
sileira de Handebol, rela
tos da história do esporte 
indicam que o mesmo foi 
introduzido no final do sé
culo passado, na Alemanha, 
cujo nome era “Raftball".

Em 1912, o alemão 
Hirschmann, secretário da 
Federação Internacional de 
Futebol na época, foi quem 
levou a modalidade para o 
campo como se Joga hoje.

André Paulo Panelli, 
atual capitão do time de 
handebol lençoense, tam
bém atua como técnico ao 
lado de Luciano Carmo Liz.

André é formado em 
Educação Física e nasceu 
em São Manuel. Atleta des
de 1998, ele já está no co
mando da equipe há nove 
anos. “Comecei a auxiliar o

antigo técnico Daniel Orsi 
Covre, cuidando das cate
gorias menores. Em 2008, 
começamos uma nova fase, 
mais ot^ganizada e disciplina
da, onde debcamos um pouco 
de lado a questão de ven
cermos jogos, para resgatar 
valores dentro do esporte”.

O técnico afirma que a 
parceria com Luciano - que 
também é coordenador do 
time - faz toda a diferença, 
pois existe uma ajuda mútua.

A modalidade em Len
çóis começou tímida com 
atletas da escola ‘Virgílio Ca- 
poani” que treinavam no To- 
nicão e com o tempo foi ga
nhando espaço no município.

Os atletas da equi
pe são selecionados após a 
divulgação dos treinos nas 
escolas da cidade. “Muitas 
vezes os próprios atletas 
trazem outros para trei
nar”, acrescenta Panelli.

I

André também é o capitão do time lençoense

O handebol masculi
no de Lençóis já conquistou 
títulos bastante expressivos 
como primeiro lugar adul
to e juvenil do São Paulo 
Sammer Cup de Handebol 
(duas vezes), segundo lugar 
nos Jogos Regionais, além 
da primeira colocação de 
todas as categorias da Liga 
de São Manuel e de sagrar- 
se vice-campeào da Taça 
de Botucatu de Handebol.

São conquistas que 
exemplificam a garra e deter
minado dos atletas que atual
mente disputa a Liga Regional 
de Handebol de São Manuel.

Com subsídio da pre
feitura para cobrir as des
pesas da equipe (inscrição, 
taxas de arbitragens, trans
porte, alimentação), André 
garante que os atletas não 
deixam a desejar. “Onde a 
equipe de Lençóis chega é 
sempre muito respeitada. Es
tamos entre os três primei
ros em todas as competições 
que participamos”, revela.

Os planos seguem 
com a preparação para os 
Jogos Regionais e para a 
Taça de Botucatu que irá 
ocorrer em novembro.

“Devemos propagar o 
esporte, pois é uma fenamenta 
indispensável para o resgate 
de valores que estão se per
dendo em meio a um mundo 
globalizado, sempre respei
tando as diferenças e trazendo 
as famílias para os ginásios 
para torcerem para os filhos, 
sobrinhos, primos e amigos, 
e todos com o mesmo intuito, 
praticar esporte. Vamos ser 
pessoas melhores, vamos ser 
pessoas comprometidas, pes
soas de bem”, finaliza Panelli.

Equipe adulto de handebol masculino de Lençóis é destaque na região

Equipe mirim

A equipe mirim de 
handebol masculino da Di
retoria de Esportes e Recre
ação de Lençóis Paulista 
também vem com tudo na 
disputa pelo campeonato da 
Liga Regional de Handebol.

O time lençoense re
cebeu no último sábado, 31, 
a representação de Bauru.

A e q u ip e  b a u -

ruense  fechou  o p r i 
meiro tem po com uma 
vantagem de dois gols.

Na segunda etapa, 
com 0 posicionamento de
fensivo melhor e poucos 
erros de ataque, os atletas 
de Lençóis conseguiram 
reverter o placar e vence
ram o jogo por 22 a 19.

“Acertamos a defe
sa no segundo tempo de 
jogo, e todos os jogadores

taticamente foram muito 
bem, conseguindo anular 
os principais jogadores de 
Bauru”, avaliou o técni
co Luciano do Carmo Liz.

Além do destaque da 
partida, Rodolfo Zeferino, 
a equipe jogou e venceu 
com os atletas Emanuel, 
Renê, Rodolfo, David, Le
onardo, Alisson, Jackson, 
Vinicius, Gabriel, Gabriel 
Silva, João Ângelo e Paulo.

M ais resultados dos Jogos do SESI e JOCI
Elder Ibanhez

A final do campeona
to de futsal master sagrou 
como campeã a equipe da 
Zilor que venceu após dis
puta bastante acirrada o 
Grupo Lwart no Tonicào.

Na m o d a lid a d e  
dam as, E dvaldo Ber- 
nado, representante da

Zabet, foi o grande vito
rioso e mostrou toda sua 
técnica aos adversários.

Já no vôlei de areia, 
o Grupo Lwart 2 venceu 
o time do Grupo Lwart 1 
com o placar final de 2 x 
0. A terceira colocação fi
cou com a equipe da Zabet.

Para finalizar, no 
hidro basquete a Prefei

tura de Lençóis levou a 
melhor e saiu vitoriosa, 
deixando o Grupo Lwart 
em segundo lugar após 
uma partida emocionante.

C on tinue  acom 
panhando nas p ró x i
mas edições do N otí
cias de Lençóis mais 
inform ações sobre os 
Jogos do SESI e JOCI.

CU LTU RA

O som contagíante da cantora lençoense Gaby Moretto
Gaby vai participar no dia 14 de junho a partir das 14hl5 do quadro “Mulheres que Brilham” do Programa Raul Gil

Dona de uma voz 
marcante, a cantora Gaby 
Moretto tem se destaca
do bastante na região.

Apesar do envolvi
mento com a música, ela 
continua estudando. Forma
da em Relações Públicas, 
atualmente está concluin
do MBA em Marketing.

A cantora conta que 
desde quando nasceu já des
pertou grande interesse pela 
música. “Quando a gente 
ama o que faz e está no san
gue, nada nos segura. Ao me 
sentir mais madura, tomei 
a decisão de seguir minha 
carreira musical”, revela.

S o z in h a  e com  
apenas seis anos, Gaby 
aprendeu a tocar sua pri
meira música no violão.

Hoje, além do vio
lão, ela toca um pouco de

cavaquinho, bateria, te
clado, baixo, flauta doce, 
percussão, entre outros.

A cantora atualmente 
foi selecionada para partici
par de um concurso do Pro
grama Raul Gil intitulado 
“Mulheres que Brilham”.

Foram mais de 9 mil 
inscrições, onde apenas 48 
cantoras foram selecionadas 
para a disputa. “Eu sempre 
sonhei em estar no progra
ma e minha hora chegou. A 
apresentação será no dia 14 
de junho a partir das 14h 15 
no SBT. Peço que todos 
torçam por mim desde já. 
Estou muito feliz por repre
sentar Lençóis", diz Gaby.

Defendendo o pop 
rock, ela conta que sua 
expectativa é grande em 
relação ao concurso. “Po
der mostrar meu trabalho 
para o maior número de 
pessoas é a realização de

mais um sonho”, ressalta.
Recentemente, Gaby 

dividiu o palco com o can
tor Daniel na 37* edição da 
Facilpa. “Daniel é um cantor 
de credibilidade e simplici
dade inigualáveis, um artista 
completo. Ainda estou anes
tesiada e feliz por esse acon
tecimento na minha vida”.

Um dos prêmios para 
a ganhadora do “Mulheres 
que Brilham” é cantar ao 
lado de Ivete Sangalo, mo
mento que segundo Gaby 
será um grande privilégio.

Ela finaliza falando 
um pouco sobre seus planos 
para o futuro. “Em breve 
estarei lançando meu novo 
trabalho e um clipe. Para 
os que trilham o mesmo 
caminho artístico, sempre 
digo para nunca desistirem, 
0 que vem fácil, vai fácil, o 
gostoso é ter história para 
contar e eu tenho muitas”.

j

Talentosa, a cantora representa muito bem o pop rock

Para quem quiser 
acompanhar os trabalhos de 
Gaby Moretto, o site www.

gabymoretto.com.br traz to
das as novidades sobre a can
tora e contatos para shows.

Edu e Anderson conquistam o público com muito talento

POEMAS
Florindo Paccola é aposentado

A SUPERAÇÃO 
PELA VOZ

O que mais sei fazer? 
Canto música erudita!

Sou um tenor. 
Trabalho com amor 
Nesta arte bendita.

Mesmo nesta cegueira 
Está na voz minha glória. 
De Deus vem o presente.

Isso o coração sente, 
Dedico a Ele toda vitória.

Tenho dificuldades? 
Até o não cego as tem!

Mas vivo a ovação, 
Cada ópera é superação 

Mesmo não vendo 
ninguém.

Não sou revoltado! 
Também tenho alema, 

Ser tenor é um privilégio 
Que não se forma em 

colégio,
O Senhor é meu guia.

Nascidos em Len
çóis Paulista, os irmãos 
Eduardo Jose Prandini 
(Edu) e Anderson Prandi
ni (Anderson) já  trilham 
uma carreira de bastante 
sucesso em toda a região.

Com m uita h is tó 
ria para contar, a dupla 
sertaneja foi influenciada 
pela música desde cedo.

Os meninos contam 
ue 0 pai, Prandini do Acor- 
eon, sempre foi músico e um 

grande exemplo para eles.
O gosto pelo sertane

jo surgiu através das raízes 
familiares que costumavam 
valorizar as duplas consagra
das que faziam sucesso na 
época em que eram crianças.

3

Eles tocam violão, 
viola, guitarra, entre ou
tros instrumentos. Apesar 
de não serem compositores, 
Edu revela que a dupla já 
fez algumas participações 
em arranjos c melodias.

“Já som am os dez 
trabalhos contando com os 
três junto ao grupo ‘ Remix 
Sertanejo*. Acreditamos 
que nossa trajetória aos 
poucos está alcançando o 
sucesso, pois fomos passo 
a passo nos aperfeiçoando 
musicalmente e ganhando 
bagagem com shows rea
lizados por todo o Brasil e 
apresentações em progra
mas na TV”, ressalta Edu.

Para Anderson, o su
cesso é consequência de um 
bom trabalho. “Buscamos **yolta e trás de volta'* é a nova canção da dupla

seguir nossa carreira com 
a maior naturalidade possí
vel, mantendo a humildade, 
respeito e carinho com o 
nosso público'*, acrescenta.

Os músicos já  fo
ram reconhecidos com 
dois discos de ouro quan
do faziam parte do gru
po musical Remix Serta
nejo, na época lançado 
pela gravadora Poligram.

Os can tores Chi- 
tãozinho c Xororó e João 
Paulo e Daniel são alguns 
dos artistas que inspiram 
os artistas lençoenses.

Recentemente eles 
gravaram uma canção iné
dita intitulada “Volta e trás 
de volta” de Théo Santos, 
que faz parte do CD “Me
lhores de E&A”. “Nossos

planos são de gravar este 
ano outras músicas novas 
e continuar fazendo sho
ws pelo Brasil, divulgan
do nosso trabalho cada vez 
mais", garante Anderson.

O site www.eduean- 
derson.com.br e as pági
nas nas redes sociais tra
zem novidades c diversos 
clips dos grandes sucessos 
da dupla Edu e Anderson.

Eles terminam dei
xando uma m ensagem  
para todos que também são 
apaixonados pela música. 
“Nunca desistam dos seus 
objetivos. Sonhem, estu
dem e trabalhem sempre 
com honestidade e respei
to com todas as pessoas”.

http://www.eduean-derson.com.br
http://www.eduean-derson.com.br
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0 PAT INFORMA OPORTUNIDADES DE 
EMPREGOS OISPONiVEIS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Administrador de fazenda 
Ajudante / auxiliar de eletricista 
CnrIO)
Ajudante de montagens de estru
turas
Almoxanfe
Analista contábil (experiência com 
provado em dp s ou referência) 
Analista de recursos humarios 
Analista fiscal
Atendente de balcão (lanchonete, 
masculino)
Atendente de balcão (comércio) 
Atendente de farmácia -  balconista 
Atendente de pedágio -  (para porta
dor de necessidades especiaisj 
Auxiliar administrativo (feminina e 
cnha/b)
Auxiliar administrativo (para portador 
de necessidades especiais)
Auxiliar administrativo / recepao- 
nista (graduação em arquitetura/ 
en ge r^na  ou auto cadl 
Auxiliar / agente de patio (para por
tador de necessidades especiais) 
Auxiliar contábil 
Auxiliar de açougueiro 
Auxiliar de afmoxanfado (2 vagas) 
Auxiliar de comércio (vaga mascu- 
tina)
Auxiliar de compras
Auxiliar de cozinha (disponibilidade
para trabalhar das t7h as 24h)
Auxiliar de limpeza (feminir>a com 
expenênda)
Auxiliar de limpeza (masculina com 
referência)
Auxiliar de montagem de estruturas 
metálicas
Auxiliar de usiriagem (piara piortador 
de n e c e s s it e s  especiais)
Auxiliar mecânico industnal 
Balconista de açougue 
Balconista (padaria)
Caldeireiro ae manutenção 
Caseiro (2 vagas)
Chapeiro (lanchonete)
Churrasqueiro
Consultor de sistemas de informação 
(graduação administração, er^enha- 
na. ciénda da com putado, contábil 
ou areas relacionadas)
Cortador / nscador de tecido 
Costureira em geral 
Cozinheira (re^urante)
Oesossador 
Doméstica (2 vagas)
Oomésbcâ / faxineira 
Oetricista industrial (vaga tempo
rária)
Cmbalador à máquina (para portador 
de necessidades especiais) 
Encarregado / técnico de estradas 
Encarregado de supermercado (vi
vência na area de gestão e liderança) 
Engenheiro químico (graduação na 
área com p le ü
Farmacêutico (graduação completa e 
expenènoa na area)
Funileiro de autos

Garçom (I7h as 2Ah)
Garçom (freelancer -  17h as 24h) 
Instâtador de equipamentos de 
comunicação
Instâtador e montador de pameis e 
fachadas (cnh c ou d)
Instrutor agrícola (técnico agrícola) 
Linha de p ^ u ç ã o  (frigonfico - 
masculino)
Linha de produção (masculina) 
Lubrificador inoustnal 
LubnFicador de máquinas / motorista 
Manobrista (expenènoa em m undO 
Marceneiro
Mecânico de caminhão (diesel) (curso 
direção defensiva, primeiros socorros 
em opp)
Mecânico de manutenção de autos 
Mecânico de manutenção industrial 
Mecânico de máquinas florestais 
Mecânico de motor á diesel / 
molejeiro
Montador de estruturas metálicâs 
Montador de móveis planejados 
Motonstâ carreteiro (cnh e -  eldorado 
brasil)
Motorista de comboio (cnh d e mopp 
-  eldorado brasil)
Motorista de Ônibus (curso transporte 
coletivo de passageiros)
Motorista entregador (moto piropria 
da empresa sem  e ^ rie n c ia ) 
Operador de caixa (oar / lanchonete) 
Operador de irrigação 
Operador de roçadeira costal (sem 
expenènoa)
Opierador de roçadeira costal (aceita 
reíerènòa)
Pedreiro
Personal Ireanning / professor de 
educação Física
Personal treanning / professor de
musculação
Pintor de autos
Pintor de estruturas metálicas
Pintor indsutnal ou residencial
Porteiro (com experiencia na área)
Professor de inglês (vivênoa e
fluência na área)
Programador desenvolvedor de java 
Recuperador de crédito (maiores de 
18 anos -  turno da tarde)
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para portadores de necessidades 
espeoais)
Serviços gerais (vaga exclusiva 
para portadores de necessidades 
especiais)
Soldador (vaga temporária)
^ Id âd o r (disponibilidade para vidjar) 
Técnico de manutenção jr 
Torneiro mecânico (oisponibilidade
para via^r)
Tratonsta agrícola 
Vendedorta) executivo de serviços 
Vendedoría) externo (publicidade e
propaganda)
vendedoría)Vendedoría) ramo imobiliário 
Vendedora (interesse em trabalhar 
com vefKÍas)

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

(par.) quem possuir) Informações; (14) 3263 / ̂ no - ftam.sl 7 ou no PAT.
Rua Cel. Joaquim Gabriel, 11 - Centro

ISAMIX
“Trabalhe com quem faz história.”

locação

Construção
isam ixtrading@ yahoo.com .br

Para esclarecer dúvidas e ampliar a visão sobre o 
mercado de seguros da nossa região, acoordena- 
dora administrativa da SegCap Corretora de Segu
ros, Francine de Quadros VitorÍno,concedeu uma 
entrevista exclusiva para o Noticias de Lençóis

Noticias: Com o alguém que não trabalha com 
registro em carteira pode comprovar renda? 
Francine: Os profissionais do estado cujo regime 
de contratação é estatutário, não possuem regis
tro em carteira, mas recebem holerite, portanto 
deverão apresentar os últimos três holerites. M as 
aqueles que não tiverem registro em carteira, 
nem holerites, poderão apresentar os extratos 
bancários dos últimos noventa dias gerados em 
PDF. Decore, pró-labore e outras declarações não 
são aceitas pela seguradora.

Noticias; Se o pretendente a contratação do seguro 
for aposentado, como irá comprovar a renda? 
Francine: Basta apresentar os últimos três compro
vantes de rendimento se for funcionário público, 
ou o extrato atualizado do INSS com o número 
do benefício.

Noticias: Estagiários e bolsistas podem participar 
do processo de análise cadastral?
Francine: Sim. Para comprovar esta renda, será 
necessária cópia do contrato de estágio/bolsa em 
papel timbrado da entidade e extratos bancários 
na íntegra dos últimos três meses gerados em PDF.

Notícias: Pode-se fazer a locação em nome de 
Pessoa Jurídica? Quais documentos deverão ser 
apresentados?
Francine: Sim, pode. A relação de documentos 
é mais complexa, pois depende de uma série 
de fatores, como por exemplo, se a empresa é 
Individual, LTDA ou S/A e ainda se é optante pelo 
Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional. 
Portanto para os casos de locação Pessoa Jurídica 
é importante que o administrador ou responsável 
pela empresa consulte um corretor de seguros es
pecialista para auxiliá-to na contratação do seguro.

Noticias: Para as locações de Pessoa Jurídica, 
serão apresentadas apenas as documentações 
da empresa?
Francine: Não. Deverão ser apresentadas também 
as documentações pessoais (RG e CPF) e o Imposto 
de Renda na íntegra com página de protocolo do 
empresário, sócios e/ou acionistas.

) 1 1

CARROS/MOTOS
VENDE-SE

Vectra  GL 1998  
a z u l . c o m p l e t o  
R$  1 5 . 0 0 0 , 0 0 ,  
IBO.OOOkm, Pneus 
novos Ac, aq, dh.ved, 
vet.ted.tet, rodas liga. 
Motor 2.0-Gás, Estof. 
interior aveludado. Ir  ̂
formações: welson- 
zuntinifSJíg.com.br, 
Gratifico indicações 
com venda. Welson 
(14) 98152-2029

Vende-se Palio ano 
2006 modelo 2007, 
completo, flex, cor 
prata, 4 portas. Tra
tar: (14) 99800-9507

Biz, cor prata, ano 
2007, R$ 3.000,00 
Tel: 14 99876-4869 
Lilian

V e n d e -se  paraty  
ano 94, cor bordô, 
1.8, Álcool original,

VENDA DE LIVRO

com direção, trava, 
alarme e rodas ori
ginais. Impecável! 
Tratar Fernando: 
(14) 9 9 7 9 7 -4 8 4 0

Biz 125 flex 2014 / 
biz 100 - 2014 /fan 
125 2014 / fan 150 
flex 2014  / títan 
150 ex flex 2014 / 
lead 110 • 2014 / 
cb 300r 2014 / xre 
300 - 2014/ bros 150 
flex 2014 - Pagan 
motos. Contato pe
los telefones: 3264- 
4345 / 99712-1515

SERVIÇOS

C o n t r a t a - s e  
VEN DEDO R ÍA ) EX
TERNO para atuar 
em Lençó is Pau 
lista • Salário: R$ 
957,10 fixo - Bene
fícios; Vale Refei
ção / Vale T rans
porte  - Som ando  
0 valor fixo de R$ 
1.300,00 M a is co
m issões e premia- 
ções sobre as ven
das. Contato rh(3 
so lu tu d o .co m .b r

AOS OLHOS DO M UNDO
Escritor:

Wanderley Pires de Andrade

VENDE-SE

Tel: (14) 99708-2117

VENDE-SE

M ÁQ U IN A  DE LAVAR 

Cônsul Jasmim 6Kg • Semi nova

R$ 450,00

CASA NÚCLEO:
2 quartos • Sala de estar - Cozi
nha - Sala de Jantar - Bw social 

Lavanderia coberta * EDÍCULA: 
1 Quarto - Cozinha - BW social 
Garagem coberta para 2 carros 

Casa em ótima localização, toda 

em laje e piso frio. 171m‘ área 

construída. Aceita-se 

financiamento. R$ 217.000,00

Tel (14) 99894-6077

(14) 98812-2190

VENDE-SE

Guarda roupa 06 portas com 4 

gavetas (casai)

Semi novo Cor: Marfim  

R$ 140,00 Falar com Pedro.

Excursão p/ Hopi Hari 
Hora do Horror 2014

Data 17/Agosto

Valor R$ 130,00 Entrada R$ 50,00 

até 15/06 Restante R$ 80,00 até 

15/07 *Crianças menores de 

1 metro pagam R$ 50,00 

com poltrona I 

Falar com Luana

Tel: (14) 98136-7122 Tel: (14) 99838-0652

Se você gosta de música eletrônica
CONHEÇA ESTE TRABAIHO
www.mixcloud.com/ericoagnello
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Ex-namorada dc Jimí Hendrix critica 
filme sobre o músico: "Total invenção"

Uma ex-namorada do guitarrista Jimí Hendrix criticou nesta 
quarta-feira (4) um filme sobre o músico e o chamou o longa "AH 
Is By My Side" de "total invenção", baseda em críticas e relatos 
sobre cenas que descrevem a relação do casal como turbulenta 
e que a mostram como vítima de violência do músico. Kathy 
Etchingham, namorada de Hendrix entre 1966 e 1969, disse 
que não foi consultada sobre o filme, dirigido por John Ridiey, 
que venceu o Oscar em março. Etchingham foi considerada a 
musa de Hendrix, inspiração para várias canções. "(Hendrix) era 
uma pessoa amável, divertida, inteligente e sabia exatamente

oquequena M a ex-namorada.

.lohn Creen diz que não compraria seu livro
pela trama: "Parece deprimente"

Ungido pela revista "Time" como uma das cem pessoas 
mais influentes do planeta, Green, 36 anos, repete o feito 
nas listas de fição dos Estados Unidos e viu sua obra, A 
Culpa é das Estrelas, em pouco menos de uma década, 
ser traduzida para 46 línguas. "Relutei muito, mas muito 
mesmo, até concordar com a adaptação para o cinema de 
'A  Culpa é das Estrelas', pois esta era uma história muito 
importante para mim, pessoal, cujo lugares naturais me 
pareciam ser, respectivamente, minha memória e meu 
livro", confessa o autor.

.  .•

Ratos de Porão prevê apocalipse sendo 
tuitado no disco "Século Sinistro"

Em meio ao caos e a explosões nucleares, uma multidão 
levanta seus smartphones para regístraro apocalipse e postar 
as fotos em redes sociais. Esse é o cenário que se vê na ilus
tração na capa de "Século Sinistro", 15^ álbum de estúdio da 
banda Ratos de Porão, lançado no úttlnx) final de semana (31 
e is) em shows no Sesc Pompeia, em São Paulo. "O mundo 
está caminhando para isso. E o século sinistro. Tipo aquele 
livro 1984' [George Orwell], mas em 2014. Todo o mundo 
é vigiado, todo o mundo é controlado. Não dá nem para 
conversar mais", explica o vocalista João Gordo, que escreve 
as letras da banda e teve a ídeia para a capa, uma arte em 
stêncii feita pelo grafiteiro Ricardo Tatoo.:V V i£\

Ü l e f í e ^ t ã a  d a  S e m a n a

"Nem sempre na vida, os obstáculos são para testar a sua força em 
superá-los, mas talvez a sua sabedoria em contorná-los"

^o% ótcopo da ^em a a a
Áries
de 21/03 a 20/04

A semana é interessante para o de  
senvolvimento dos seus interesses 
mentais, de estudos, 
contatos, adotando uma atttude mais 
leve e descontraída. É a semana da lua 
crescente que impulsiona os projetos 
de trabalho, t um momento também 
interessante para cuidar da saúde. Nos 
assuntos familiares,émelhor que você 
dê andamento a eles até sexta-feira, 
pois no sábado, o planeta Mercúrio inl- 
dará o nxvimento retrógrado, ariano.

Touro
de 21/04 a 20/05

Este é um momento importante 
para expressão e desenvolvimen
to de seus talentos, potenciais e 
recursos. As questões financeiras 
estão em pauta. É um momento 
também em que você se questiona 
sobre o que realmente valoriza, 
taurino. Com inteligência e capa
cidade comunicativa e expressi
va, o momento favorece o reco
nhecimento de suas habilidades, 
taurino.

Gêmeos
de 21/05 a 20/06

Este momento é de energia gemi- 
niana, pois o Sol está se movimen
tando em seu signo, enfatizando 
a inteligência, a capacidade de 
comunicação e o desenvolvimento 
de novas iniciativas. No sábado, o 
seu planeta regente Mercúrio, ini
ciará 0 seu movimento retrógrado 
e você passará por um processo 
de reflexões e de reavaliações, 
geminiano.

Câncer
de 21/06 a 21/07

A fase atual é de interíorização e de 
reflexão aos cancerianos, neste perío
do que antecede o seu aniversário. É 
um momento espiritualmente muito 
Importante, em que você avalia suas 
coriquistas nos últimos meses e busca 
a evolução. É um momento muito irv 
tuitivo e de grande sensibilidade. E no 
sábado, o planeta Mercúrio iniciará o 
movimento retrógrado em seu sigrto, 
simbolizando o retomo de antigas 
idéias e situações, canceríano.

Fontt: ht^://hofOítopoyflrtuel.iJot.com.br/

^ Leão 
^^fH^de 22/07 a 22/08
Esta é a semana da lua crescente 
que favorece o desenvolvimento 
dos potenciais leoninos, a per
cepção de suas habilidades e 
do que pode ser aprimorado. 
O contato com amigos e grupos 
está enfatizado, é um momento 
também de reflexões sobre as 
situações familiares e em ocio
nais, leonino.

de 06/06 a 13/06

J A  Sagitário
de 22/11 a 21/12

A semana favorece o desenvol
vimento de parcerias e relacio
namentos, especialmente os 
vinculados ao trabalho, é um 
momento interessante para ar
regaçar as mangas e trabalhar no 
seu aprimoramento profissional, 
contando com apoios e coopera
ção de pessoas com quem poderá 
realizar importantes e inteligentes 
conquistas, sagitariano.

Virgem 
de 23/08 a 22/09 r

Nesta semana terem osaLua crescente! 
que ocorrerá em seu signo, um indício 
importante para o  deserM>lvimento 
pessoal e profissional. É um momento 
interessante para você se dedicara pro
jetos vinculados à carreira, sem esquecer 
do seu aprioKxamento interTK>. E nesta 
semana teremos também o  inicio do 
movin’>ento retrógrado do seu regente 
Mercúrio, indicarxk) que haverá uma 
série de refleNÓes a serem feitas ao longo 
das prÓDdmas semanas, virginiar>o.

Capricórnio 
de 22/11 a 20/01

Trabalho, saúde e relacionamento 
são os temas enfatizados aos caprí- 
comlanos neste momento. É uma 
fase em que você deverá refletir 
sobre a sua conduta emocional nas 
relações, e como ela reflete o que 
você viveu na infância, as relações 
familiares. É uma fase muito inte
ressante para o desenvolvimento de 
conhecimentos relacionados à sua 
atuação profissional, capricórnia no.

Libra
de 23/09 a 22/10

0  momento atual pede dos llbria- 
nos a ampliação de seus horizontes, 
de seus pontos de vista e conceitos.
É um momento interessante para 
leituras, cursos, viagens e estudos, 
em que há uma maior versatilidade 
de experiências e uma capacidade 
de ampliar seus pontos de vista. É 
um momento também interessante 
para reflexões a respeito do que é 
necessário aprimorar e discernir,., 
libriano. L

^  Escorpião 
Q ^ d e  23/10 a 21/11
Há neste momento muitas refle
xões a serem feitas sobre as ques
tões emocionais, sobre o modo 
como você se porta em relação 
à intimidade, sexualidade e aos 
relacionamentos. É uma fase que 
também enfatiza negociações im
portantes e reflexões sobre temas 
espiritualistas, escorpiano. O mo
mento é oportuno para refletir so
bre os padrões a serem eliminados 
e tran^ormados.

Aquário 
^ ^ , d e  21/01 a 19/02
Agir com mais leveza, alegria e 
jovialidade é o que o momento 
atual pede dos aquarianos, nesta 
lunação que está ocorrendo no 
setor amoroso e que enfatiza o 
diálogo e a expressão dos seus 
sentimentos, é um momento tam
bém interessante para o desenvol
vimento dos seus talentos aiativos 
e para repensar seus hábitos e 
atitudes cotidianas, aquariano.

'  Peixes 
4f ^ à e  20/02 a 20/03

{Questões familiares, domésticas, 
emocionais e vinculadas aos re
lacionamentos estão em pauta 
nesta semana, em que teremos 
a Lua crescente ocorrendo no 
setor de parcerias estimulando 
os relacionamentos, acordos e 
realizações vinculadas ao trabalho. 
É um momento Interessante para 
ivocê agir com mais versatilidade 
e adotar pontos de vista distintos 
.e mais amplos, pisciano.
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HORIZONTAIS

I. Antigamente era usada para depositar papéis 
com 0 voto. (4)
3. Fritada de ovos (plural). (8)
8. Alfândega (plural). (7)
10.___ de Fole: Instrumento musical. (5)
I I .  Desaparecimento de um astro no horizonte; 
pôr. (5)
12. Mam ífero castanho-claro e cervídeo. (5)
14. O coração hum ano possúi d o is___ e dois
ventrículos. (6)
16. Sua capital é Beirute. (6)
18. Faz parte dos países BRICS, com o Brasil, 
Rússia, índia e África do Sul. (5)
19. Carvão. (5)
22. M em bro da maçonaria. (5)
23. Bebida alcoólica extremamente forte. (7)
24. Perseguição, idéia fixa, mania. (8)
25. daninha. (4)

VERTICAIS

1. Que se orgulham de algo (feminino, plural).

(8)
Maria Faro, atriz e dubladora brasileira.

4. Arte de combinar sons de modo agradável. (6)
5. Pequenos lagartos. (11)
6. Apêndice da epiderme presente em diversos 
órgão das plantas, constituindo seu indumen- 
to .(7)
7 .  _o topete: trabalhar intensamente. (4)
9. Palavras ou expressões novas. (11)
13. Que mora em algum lugar. (8)
15. Hom ens muito ricos. (7)
17. Chibatada, chicotada. (6)
20. Relativo a Lua. (5)
21. Mau-humor, zanga, aborrecimento. (4)

MlcMx»malhe TIRINHA DA SEMANA tstranhanoltt.btoc*pot.com
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K W O  Q M O X

CUPIDO

JUNO

plutAo

FAUNO

VESTA

VÊNUS

MARTE

JÚPITER

DIANA

APOLO

SATURNO

VULCANO

CERES

NETUNO

BACO

LATONA

MERCÚRIO

HÉRCULES

MINERVA

A SERVIÇO DA POPULAÇÃO LENÇOENSE
Fone: (14) 3263-1062 | email:]orna!(®noticiasdetencois.com.br 

Horário de Funcionamento: de Segunda à Sexta-feira dás 09h às 18h.

Induzir alguém menor 
de 14 anos a satisfazer a

lascívia de outrem
é crime!

Código Penai, art 218.

fb.com/cnLancial



O n tem , 4, o s  a lu n o s  de  P ro d u ç ã o  de M o d a  
do  Sen ac  de B a u ru  rea liza ram  um  m ega  d e sf ile  de 
c o n c lu sã o  de cu rso .

O  e ve n to  q u e  o co rre u  na L a b ir in th u s  In te r
n a t io n a l com  o tem a  "O  L a b ir in to  d o s  D e se jo s "  
co n to u  com  ro u p a s  da loja X ox  F a sh io n  e m o d e lo s  
da  a gê n c ia  M e g a  M o d e l.

O  fo tó g ra fo  e id e a liz a d o r  do  p ro je to  Soc ia l 
B a u ru , V in íc iu s  F e rn a n d e s,  fez a c o b e rtu ra  c o m 
p le ta  d o  e ve n to  q u e  p o d e  se r  c o n fe r id a  n o  w w w . 
so c ia lb a u ru .c o m .b r  ou  pe la  fa n  p age  fa c e b o o k .  
c o m / so c ia lb a u ru .

C fn tía  fo to g ra f ia s  ta m b é m  re g is t ro u  n e sta  
se m a n a  o c a r ism a  in c o m p a rá v e l de  Le tíc ia  q u e  
tem  a p e n a s  1 a n o  e 3 m e se s  e d o  p e q u e n o  t o r 
ce d o r P ie tro .

Elder, Isabelle, Lais Souza, Carla Costa e Regina Monari

1

CASA ABRIGOlifâaijiii
E ia iíM M liíS
DIA 7/6 DAS 9H As 16H E DIAS 9/6 A 19/6 DAS 13H AS t6H 
RUA: JOSÉ FAUinO DA SAUA. W8 CENTRO

NOSSO OBJETiVb E 
AJUDAR NOSSAS CRIANÇAS 
E JOVENS QUE TANTO' 
WECISAM

C A I4  4 M rÇ (

AMORADA
NOSSAS CRIANÇAS 
AGRADECEM 
SEU APOIOI

Anita Rachel Nogueira e Bruna Barbosa

Leticia 1 Ano e 3 Meses

Desfile contou com modelos da Agência M ega Model

Pietro 6 Meses

Aniversariantes Da Semana

%

Fernando M oraes 05.06 Giovana Souza 07.06 M aiara M orelli 08.06

/
Vitor Henrique Prandini 09.06 Geise Barbosa 11.06

INSCRIÇÕES PARA AS ÁREAS DE:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES (HARDWARE)
AUTO CAD 2D 
EXCELAVANÇADO

GESTÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE 
ANALISTA DE RH

AUTOMAÇÃO
CLP -CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL 
INSTRUMENTISTA INDUSTRIAL 
SISTEM AS DIGITAIS DE CONTROLE 
INVERSORES

LOGiSTICA
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS 
OPERAÇAO DE GUINDAUTO 
OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

AUTOMOBILÍSTICA
MECÂNICO DE MOTOR CICLO DIESEL 
MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL

ELETROELETRÔNICA
COMANDOS ELÉTRICOS 
AUTOMAÇÃO PREDIAL

METALMECÃNICA
TORNEIRO MECÂNICO 

AJUSTADOR MECÂNICO 
DESENHISTA DE MECÂNICA 
PROGRAMADOR E OPERADOR DE TORNO CNC

MANUTENÇÃO MECÂNICA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

METALURGIA
SOLDADOR DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENO 
CALDEIREIRO

Inscrições abertas de 16/06/2014 até o preenchimento das vagas
Dc>cumento« ' n--i(k>a  ̂Ini--.-: ~40 

Cópia do RG
Cópia do CPF (se o aluno for menor, cópia 
CPF do reapontável)
Comprovante de Reaidéncia (original)

NOTAS
1- Matriculas para menores de 16 anos somente acompanhado do responsável
2- Inscríçáo deve ser feita pelo próprio candidato
3- Alunos Inadimplentes;

Nâo terão suas matriculas efetivadas até que se promova o débito 
na escola de origem.

I N i iiprai.
Carta do empregador com Indicação do funcionário 
Cópia do cartão CNPJ
Cópia do SEFIP para comprovação do número de 
empregados e do FPAS com número 507

Centro de Treinamento SENAi - Lençóis Paulista 
R. Aristeu de Rodrigues Sampaio, 271 - Jd. das Nações 
Lençóis Paulista - SP Cep: 18685-730 
Fone/Fax: (14) 3269-3969
E-mail negoclos792@sp.senal.br- secretaria792(gsp.senai.br 
lencoispaullsta.sp.senai.br

l 3 Q ( b  A  www.8p.senai.br/redessocials

SENAi
Crescem as pessoas. Cresce o Brasil

http://www.8p.senai.br/redessocials

