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Grupo Lwart abre inscrições para
Programa deTrainee 2013

Inscrições estão abertas até 20 de dezembro para 20 vagos em vários áreas dos empresas do Grupo Lwart: Lwart Lubrificantes, Lwart Química e Lworcel Celulose.
Oivulflâcio

o Grupo Lwart, é formado por três empresas que atuam nos setores de coleta e rerrefino de óleo lubrificante usado, produção de celulose e produtos impermeabilizantes

Oportunidade de
d e s e n v o lv im e n 
to, novos desafios 

e aprendizado contínuo 
são os principais atrativos 
que o Grupo Lwart ofere
ce aos recém -form ados 
no Programa de Trainee 
2013. As inscrições estão 
abertas até o dia 20 de

dezem bro no site www. 
gru p o lw art.co m .b r para 
o preenchim ento  de 20 
vagas, em d iversas á re 
as, nas três em presas 
do grupo: Lw art Lu b rifi
cantes, Lw art Q uím ica e 
Lw arcel Celu lose.

As em presas do Grupo 
Lwart mantêm atividades

em Lençóis Paulista (SP) e 
Feira de Santana (BA) e atu
am nos setores de coleta e 
rerrefino de óleo lubrificante 
usado, celulose e impermea
bilização para construção ci
vil. Aos candidatos s eleciona- 
dos, as companhias oferecem 
benefícios como assistência 
m édica e odontológica,

restaurante no local, vale 
alim entação ou cesta bá
sica, transporte, convênio 
com farm ácia, Program a 
de Participação nos Re
sultados (PPR) e seguro 
de vida. "Q uerem os d e
senvolver o em preende- 
dorismo de jovens apaixo
nados pelo que fazem para

Tom Zé se apresenta em 
Lençóis Paulista no próximo domingo

pós oito meses de 
atividades cultu
rais, com mais de 

620 atrações espalhadas 
por 80 municípios, o Cir
cuito Cultural Paulista en
cerra a temporada 2012

em novembro nas cidades 
do Centro-Oeste Paulista. 
O destaque na programa
ção é a participação do 
músico Tom Zé.

Tom Zé leva para as 
cidades a turnê de lança

mento do seu novo CD, 
"Tropicália Lixo Lógico". O 
disco celebra uma espécie 
de retomada da Tropicá
lia, movimento dos anos 
60 e do qual Tom Zé foi 
um dos fundadores, junto

com Caetano Veloso, Gil
berto Gll e Os Mutantes.

O cantor fará show em 
Lençóis Paulista, no dia 11 
de novembro às 21h na 
Praça Com endador José 
Zillo "Concha Acústica".

que eles façam a diferen
ça nas nossas empresas", 
diz Laura Camara, gerente 
de Recursos Humanos do 
Grupo Lwart.

O Program a de Trai
nee 2013 do Grupo Lwart 
procura profissionais com 
inglês avançado, form a
dos entre ju lho de 2009

e março de 2013, gradua
dos em: Adm inistração de 
Em presas, Arquitetura, 
Ciência da Com putação, 
Com unicação, M arketing, 
Tecnologia da Inform ação 
e Engenharias: Am bien
tal, C ivil, M ecânica, Q uí
mica, Florestal, da Com 
putação e de Produção.

Dtvuteêçte

índice Nota de retratação aos leitores AGENDA
jornal "Notícias de

Opinião.............................2 Ê  1,■  "Lençóis errou ao pu-
Cidade................................. 3 Clicar a matéria "Bens

do Grupo Zilor vão a leilão
................................... ^ trabalhista" na edição n  ̂ 60,

de 24/outubro. A matéria 
não condiz com a realidadeTempo

e foi redigida baseada em 
uma interpretação errada do 
Edital de Leilão da 2  ̂Vara do 
Trabalho de Lençóis Paulista, 
publicado em 23/outubro. O 
edital deixa claro que a Zilor 
é apenas a depositária dos

bens a serem levados a leilão 
e que o reclamante não tem 
qualquer vínculo empregatí- 
cio com a empresa.

Nosso erro não teve ne
nhuma intenção de macular 
a Imagem da empresa Zilor.

Hoje
máxima 34^ Canoístas encontram Sucuri no Lago da Prata

mínima 19 2

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva 

à tarde e à noite.

Nesta semana, um gru
po de canoístas flagrou 
o momento em que 

uma sucuri, de cerca de dois 
metros, saía sobre as águas à 
procura do sol.

Segundo o analista de 
meio ambiente, Sidney 
Aguiar, a sucuri (Eunectes 
murinos) é uma serpente que 
vive na água, em rios e lago
as, alimentando-se de peixes, 
aves e mamíferos, que engole

após triturar-lhes os ossos por 
compressão muscular. Elas 
possuem coloração cinza-es- 
verdeada, e são desprovidas 
de peçonha (não são vene
nosas) podendo chegar a 10 
metros de comprimento.

"No caso específico desse 
exemplar registrado no Lago 
da Prata, trata-se de um indi
víduo jovem de sexo desco
nhecido. A ocorrência desse 
animal é um sinal positivo de

que o ecossistema está equili
brado e que as condições bió- 
ticas do local estão perfeitas", 
explicou Aguiar.

Para ele, o risco de aciden
tes com esse animal é conside
rado baixo desde que algumas 
medidas de segurança sejam 
tomadas como, por exemplo, 
evitar pesca de barranco em 
lugares de mato fechado e a 
prática de natação em águas 
infestadas por esse réptil.

Exposição de instrumentos 
em miniatura da AMALP
De 05 a 30 de Novembro 

Local; Espaço Cultural "Cida
de do Livro"

Entrada Franca

Exposição "Atos, cenas, 
cores e traços"

De 01 a 30 de Novembro 
Local: Casa da Cultura 

Entrada franca

Exposição de Fotografia
"Nas águas da justiça"

De 05 a 30 de Novembro -  
2?a65 d a slZ h à s 18h 

Local: 1̂  Vara do Trabalho d 
Lençóis Paulista 

Rua Carlos Trecenti, 17S^' 
Bairro Santa Cecília 

Entrada franca

Gísele dará a luz 
a uma menina
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Monopólio da informação
a faculdade de 
Jornalism o apren
dem os todas as

funções de cada área dos 
meios de com unicações, 
seja ela do rádio, do Im 
presso, revista, algum as 
particularidades da pro
paganda e por últim o e 
não m enos im portante, 
que é 0 da Assessoria de 
Imprensa. 0  Assessor é 
fundam ental para o fun
cionam ento da im prensa 
em geral, ainda m ais em 
cidades pequenas, que 
dependem os de infor
mação que apenas o as
sessor possui, e que, este 
tem 0 dever de publicar, 
sem nenhum tipo de 
favorecimento para al
guns, em todos os meios 
de com unicação, ou seja, 
passar as m esm as infor
mações para todos.

Há um segm ento da 
comunicação social que 
se chama Ética. Jornalis

M eios de com unica
ção que m onopolizam  e 
com pram  a inform ação, 
com pram  tam bém  o valor 
moral de suas notícias. O
público acredita fielm ente 
ao que se refere a um tex
to escrito por um Jornalis
ta, m as a população talvez 
ainda não perceba certas 
nuances de que alguns 
são favorecidos e outros
não. Em um país dito de
mocrático, 0 que falta é a 
dem ocracia em  si.

Um a das principais 
funções do assesso r de 
im prensa é aproxim ar 
dos m eios de co m u n i
cação a realidade das 
em presas sejam  elas pú
blicas ou p r iv a d a s , suas 
notícias e príncípalm ente 
inform ações de interes
se público. É im possível 
para os m eios de com u
nicação ficarem  sabendo 
de tudo 0 que ocorre  em  
entidades privadas e or

tas não aprendem  ape
nas a escrever Lides e es
tilos diferentes de texto, 
mas há tam bém  um es

ganism os go vern am en 
tais sem  a ajuda de um 
assessor de im prensa.

tudo aprofundado para 
cada universitário se tor
nar um profissional com 
moral e ética.

Edson Agnello é arqui
teto, urbanista e empre
sário, pós-graduado pela  
FGV.

Colunista da

Arnaldo Jardim
Obesidade

Nesses artigos sema
nais trato de assuntos 
políticos, econômicos 

e sociais, e poderá surpre
ender alguns que eu analise 
aqui esta questão comporta- 
mental, a obesidade. Ela, 
porém, tornou-se uma epi
demia mundial, um proble
ma de saúde pública e de 
difícil solução. Causadora 
de várias doenças, neces
sita de política públicas, de 
mudança de hábitos.

O consumo de alimentos 
com grande nível de calorias 

gordura e açúcar -  e a falta 
de exercícios fáicos está asso
ciado à obesidade, que não é 
uma preocupação tão "mo
derna'' conrK) se pensa.

Historicamente, lembre
mos que todas as religiões 
praticam a abstinência de 
alimentos. Os muçulmanos 
o ramadã, os católicos e Ju
deus o Jejum, praticas que 
preconizam a "limpeza espi
ritual e orgânica".

Dados recentes da pesqui
sa de Vigilância de Fatores de 
Risco para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigl- 
tel), do Ministério da Saúde, 
do primeiro semestre deste

ano, indicam que o percentual 
de obesos (índice de Massa Cor
poral Superior a 30%) no pafs. 
entre 2006 e 2011, subiu de 
11,4% para 15,8%, e o de pesso
as com excesso de peso (índice 
de Massa Corporal Superior a 
25%) passou de 42,7% para 
48,5% no mesmo período.

Em 2006, a obesidade e o ex
cesso de peso afetavam 47,2% 
dos homens e 38,5% das mulhe
res. No ano passado, essas pro
porções passaram para 52,6% e 
44,7%, respectivamente. Entre 
os homens, o excesso de peso 
começa cedo: atinge 29,4% dos 
que têm entre 18 e 24 anos.

A Pesquisa de Orçamento da 
Famnia (POF), do IBGE, de 2006 
a 2009, mostra que 33,5% das 
crianças de dnco a nove anos es
tavam adma do peso. e que dos 
jovens de 10 a 19 anos, 21,7% 
dos meninos e 19,4% enfrenta
vam problemas de sobrepeso.

A situação da obesidade in
fantil é tão grave que, nos Esta
dos Unidos, os pais de crianças 
nesta condição já estão sendo 
consideradas negligentes pela 
legislação. No Brasil, chamou 
atenção o caso do pal separa
do, do Paraná, que denunciou 
a ex-mulher porque a filha, que

OP NIAO

Editorial
Á

Com issão de Cons
titu ição e Justiça 
(CCJ) da Câm ara de 

Deputados deu um passo 
importante, para criar as 
condições materiais para 
superar as deficiências 
representadas por um 
dos principais problem as 
brasileiros, a educação. 
A CCJ aprovou o projeto 
criando o Plano Nacional
de Educação (PNE), que 
determ ina a destínação 
de 10% do Produto Inter
no Bruto (PIB) para a área 
de educação.

nfwra com a mãe, tem seis 
anos e pesa mais de 50 kg.

Os pais predsam incen
tivar os filhos começando 
a respeitar os horários das 
refieições, seguindo uma 
alimentação balanceada, e 
na realização de atividades 
físicas regulares, enquanto 
engatinha o Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrenta- 
mento das Doenças Crônicas 
Não Ttansmissfveis, do Minis
tério da Saúde, o único pro
grama federal de combate à 
obesidade e ao sobrepeso.

Pelos efeitos que causa 
na redução da expectativa 
de vida, nos custos dos ser
viços de saúde, pelos riscos 
de doenças como diabetes, 
hipertensão e problemas 
cardlovasculares, é neces
sário investir em programas 
públicos de reeducação 
alimentar e de controle de 
peso, assim como em cam
panhas de informação e de 
esclarecimentos as família, 
porque a obesidade é um 
desafio mundial.

Amoklo Jardim é depu
tado federaêpehPPSGP
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A proposta p ratica 
m ente dobra os atu ais 
5,1%  do PIB que o pafs 
destina à educação, co n
siderando os in ve stim en 
tos da União, estados e 
m u n icíp io s. O o b jetivo  
é chegar aos 10% do PIB 
no prazo de 10 anos (em 
2013) e a lcan çar outras 
m etas fixa d a s pelo PNE, 
entre e las a garantia  de 
vagas para pelo m enos 
50%  de to das as crian ças 
que tenham  até 3 anos 
de idade, u n ive rsa liza r o 
acesso  à p ré-esco la  para

as crian ças de 4 a 5 anos 
de idade, e a criação de 
planos de carreira para os 
professores da rede públi
ca, tomando o piso profis
sional nacional como base.

(ações, professores mais 
bem pagos e com jo r
nadas de trabalho ade

São objetivos gigantescos 
que, aprovados na Câmara 
dos Deputados, serão ago
ra submetidos ao Senado.

quadas, e existência de 
m aterial d idático para 
suprir a dem anda de co
nhecim ento -  a e x is tê n 

Esta decisão precisa ser 
comemorada como uma

cia de um a m b ie n te  que 
fo m e n te  a b u sca  do c o 
n h e c im e n to , q u e  v a lo 
r ize  o e n v o lv im e n to  de

importante vitória dos lu
tadores pela educação.

Educação de qualida
de, para todos, significa 
-  além de melhores insta-

a lu n o s  e m e stre s  com  
e sse  o b je t iv o .

A d e c isã o  da CCJ fo i
um p asso  e n o rm e  n esse  
rum o. E esta s im , é um a 
boa n o tic ia i

Brasil em foco
Trabalhadores vão atrás de empregos temporários

para saldar dividas
Quase um quarto dos 

trabalhadores que procu
ram emprego temporário 
neste fim de ano têm como
objetivo obter uma renda

extra para pagar dívidas. 
Destes, mais da metade 
(59%) já está empregada 
e nunca prestou serviços 
temporários anteriormente

(54%), aponta uma pesqui
sa inédita feita pela Vagas 
Tecnologia, com base em 
currículos cadastrados no
site da empresa.

Brasil expulsou mais de mil refugiados
ditadura no Cone Sul

No auge da repressão 
no Cone Sul, o Itamaraty 
e m ilitares brasile iros de
volveram  opositores bus
cados petos regimes nos 
países vizinhos, rejeitaram 
dezenas de pedidos da

ONU para que dessem  asi
lo a fam ílias que estavam  
sendo am eaçadas e per
seguidas e ainda força
ram a entidade a buscar

No total, em apenas cinco 
anos, o regime brasileiro na 
prática expulsou mais de 1 
m il argentinos, uruguaios 
e chilenos do País, sem-

uma saída desses refugia
dos para outros países.

pre com a cooperação d ^  
diplom acia brasileira.

Comissão da Verdade buscará fora do País dados sobre
abusos da ditadura

Além de pesquisas feitas 
no Brasil, a Comissão da Ver
dade, em sua tarefa de inves
tigar os abusos cometidos

contra os direitos huma
nos de 1946 a 1985, sairá 
em busca de documentos.

latórios sobre o assunto

arquivos, telegram as e re-

mantldos até hoje por go
vernos estrangeiros e orga
nizações internacionais.

í
i

i

São Paulo tem menor índice de pobres com Bolsa
irt

Família entre capitais do País
Na cidade de São Paulo, 

onde vivem 11,3 milhões de
pessoas, existem  500,6 
mil fam ílias pobres, se-

Com  renda de até R$ 140 
per capita, todas elas po
deríam estar inscritas no 
Bolsa Família. O número de

grama, porém, é de apena^ 
226,6 mil - 0 equivalente 
a 44% do total, de acordo 
com 0 Ministério do Oe-

gundo o Censo de 2010. famílias cadastradas no pro- senvolvimento Social.

Viagem para o exterior sobe o dobro da inflação

O turista que for viajar 
para o exterior nestas fé
rias e planeja a compra da 
moeda em novembro terá

ção observada no fim de 
2011. Neste ano, o dólar

uma surpresa; encontrará 
o dólar cerca de R$ 0,15
mais caro do que a cota-

já subiu 8,27%, mais que o 
dobro da inflação medida 
pelo índice de Preços ao 
Consum idor Am plo (IPCA) 
até setembro, de 3,77%.

Para fugir dessa surpresa 
na próxima viagem, es
pecialistas recomendam 
a compra gradual e ante
cipada de moeda, hábito 
que ainda não foi adotado

J

pelos brasileiros. i I

]
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Lula busca espaço para 
candidatos derrotados do

Ex-presidente se reuniu com candidatos em São Paulo

 ̂ A

Lula que escolheu Haddad como candidato em São Paulo, confessou que sofreu pressão contrária de outros petistas

ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da S il
va, articulador das 

cam p an h as p e tista s  nas 
ú ltim a s e le iç õ e s , está 
em busca de esp aço  
para os ca n d id a to s que, 
m esm o d e rro ta d o s, t i
veram  um bom  d e se m 
penho  na d isp u ta .

O prim eiro convocado 
é 0 candidato petísta em 
Cam pinas, M árcio Poch- 
mann. Ele se reuniu com 
o ex-presidente no início 
da tarde no Instituto Lula, 
na capital paulista. Poch- 
mann, que perdeu a d is
puta com Jonas Donizete 
(PSB), eleito com 57,69% 
dos votos contra 42,31%  
do petista, foi conside
rado "vitorioso" por ter

levado a disputa para o 
segundo turno. O político 
é cotado para com por o 
secretariado de Haddad 

Outro que está nos 
planos de Lula é o candi
dato derrotado em Tau- 
baté, Isaac do Carmo. O 
ex-presidente elogiou o 
desem penho do petista 
que começou a disputa 
com 2% dos votos e le
vou as eleições para o 
segundo turno num tra
dicional reduto tucano. 
Carm o perdeu para Or- 
tiz Jú n io r, do PSDB, por 
6 2 ,96 %  a 37,08% , m as 
a inda aguarda d ecisão  
da Ju stiç a , já  que o M i
n isté rio  P ú b lico  E sta d u 
al p ed iu  a an u lação  dos 
vo to s d ad o s ao tucano.

Senado aprova projeto que 
tipifica crimes cibernéticos

Senado aprovou 
nesta quarta-feira 
(31) projeto que

M —
invasao para que o crime 
seja configurado.

Tam bém  será classi-
tipifica os crim es com e- ficado com o crim e pro- 
tidos na internet, conhe- duzir, oferecer ou vender 
cídos como cibernéticos, program as de com puta- 
A legislação brasileira não dores que perm itam  a
prevê punições para esses 
crimes, que acabam en
quadrados como outros 
delitos que não têm rela-

invasão. A pena prevista 
é de três m eses a um  ano 
de prisão, além  de multa. 

A  pena deve ser am plia
ção direta com a rede mun- da de um sexto a um terço

pena pode ser fixada em 
seis m eses a dois anos de 
detenção e multa.

Se as vítim as forem  au
toridades públicas, o pro
jeto tam bém  prevê au
m ento nas penalidades.

Outra m udança é a ti
pificação do crim e de in
terrupção de serviço na 
internet ou telefônico, 
norm alm ente com etida

dial de computadores.
Pelo projeto, passa a 

ser crim e invadir disposi
tivos eletrônicos alheios 
que estejam  ou não co
nectados à rede mundial 
de com putadores com o 
objetivo de obter ou adul
terar dados -c o m o  celula-

se, na invasão, houver pre- por hackers. A  pena es-
juizo econom ico a pessoa 
ofendida -co m o  nos casos

tipulada no projeto é de 
um a três anos de deten-

de invasões de contas ban- ção, além  de multa.
cárias ou clonagens de car
tões de crédito.

Tam bém  há pena 
m aior para quem  obtiver 
inform ações sigilosas ou

O projeto já  foi aprova
do na Câm ara, m as volta 
para análise dos deputa-

dos porque sofreu m u- ^  discussão foi destrava-

‘=»s, notebooks, desktops, violar com unicações ele-
yablets ou caixas eletrôni
cos. Os dispositivos não 
precisam estar conectados 
à internet no momento da

danças no Senado duran
te a sua tram itação.

O projeto que tip ifi
ca os crim es cibernéti
cos tram ita há m ais de 

e-m ails. Nesses casos, a 12 anos no Congresso.

trônicas privadas ou se
gredos com erciais, com o 
senhas ou conteúdos de

da em  maio, depois do 
vazam ento das fotos da 
atriz Carolina Dieckm ann 
na internet. A análise do 
projeto ficou parada no 
Senado por mais de três

m eses porque um grupo 
de parlam entares defen
dia a aprovação das m u
danças na legislação pa- 
ralelam ente à análise do 
Código Penal.

Após pressão do gover

no, 0 texto acabou aprova
do em votação simbólica 
(sem o registro individual 
dos votos de cada sena
dor) num acordo firm ado 
entre os líderes partidá
rios do Senado.
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fl flPPf agradeceI



S O C IA L

o  aniversário solidário do empresário Ed
son Agnello, foi mais uma vez, exemplo 

de solidariedade e alegria. Os convidados 
compareceram e também contribuíram 

com suas doações para o Lar dos velhinhos 
e Casa Abrigo Amorada. Confira um pouco 

mais, na coluna do Estilo Lençóis!
Edson Corr^eia/Nodcias de U

Cremoso, Lena e Edson Diego, Erico, Galdíno, Edson e Gregory Edson e Erico

Edson CofreU/Nohcias de L ^ ^ ^

Inês, Edson, Sílvana, Salete e Lena Leonardo, Karol, Priscila e Isabela Marcão e Seu Zé

Edson Corrtia/Noticias de tdsoii Correiú/Noficu'» de LencOis Edson Correia/Notfctas de Lençóis

Isabela, Edson e Priscla Os churrasquetros Everaldo e Adriano Salete e Lena
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Colar no veiculo 
da frente?
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Men:edes-Benit

p  maior enronfo nacional de ônibus e caminhôe*
antigos junto sua evolução tecnológica

1 0  e  11 d e  N o v e m b r o
Praça do Memorial

América Latina


