
EstE é  

Lico
EstE é  

LEco

Lico e Leco são irmãos que, às vezes, se 
comportam de maneira um pouco estranha. 
Eles vivem na Bizarrolândia, um lugar onde 
tudo é feito de forma diferente. 

Curiosos e cheios de entusiasmo, Lico 
e Leco exploram nosso mundo fantástico, 
sempre prontos para novas aventuras.
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Lico e Leco estão olhando 
o quadro de avisos da agência 
de empregos porque decidiram 
trabalhar. 

— Um emprego é um lugar 
para onde todas as pessoas vão 
correndo pela manhã com ar 
de importante — diz Lico. — Eu 
quero um emprego também!

Mas há tantos anúncios de 
vagas que Lico e Leco não con-
seguem se decidir.

— Vamos experimentar todos 
eles! — Lico se entusiasma. — Va-
mos começar como padeiros.

Cabeleireiro
Profissionais de ponta, atenção! Se seu cérebro for afiado, você será bem-vindo a se juntar à nossa equipe.Página 6

Jornalista
Abra uma nova página em sua 
vida e venha trabalhar em 

nossa equipe editorial. Não é 
para cabeças de papel!

Página 8
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Padeiro
Uma Panificadora e doceria 

oferece o Pão de cada dia 

Para Um cozinheiro de 

talento qUe qUeira Pôr  

a mão na massa.

Enfermeiro 
Se você não fica branco 

como gesso ao ver  

sangue e é paciente, 

venha urgentemente 

trabalhar conosco.
Página 10

Torneiro mecânicoProcuramos Por 
homens – ou mulheres –  

de aço. aPenas Para 
aqueles que  

Trabalham duro.

Página 12

Secretário

tome nota deSta oportunidade! 

Se você é rápido no teclado  

e o mouSe não o aSSuSta,  

eSta é a Sua chance!

Página 14

Vagas
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Aino Havukainen e Sami Toivonen

Lico e Leco

profissões
Tradução de Pasi e Lilia Loman
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Fazendeiro
É  hora de separar o  joio do trigo! Torne-se  um fazendeiro,  uma profissão que  dá frutos.

Página 16

Faxineiro

Para quem tem a ficha limpa 

e a consciência cristalina, 

esta é a oportunidade para 

acabar com toda a sujeira.

Página 18

Carpinteiro Se você não tem um 
parafuso solto, não 
é cara de pau e é 

construtivo, venha se 
juntar a nós!

Página 20

Professor 
Você é uma pessoa 
de classe? Se você 

levantou a mão, entre 
em contato conosco !

Página 22

MúsicoVocê teM uMa 
sensibilidade 

Musical tocante? 
dedilhe as teclas  
do telefone e  
nos ligue!

Página 24

Bombeiro
Para pessoa

s 
ardentes,  

uma profissão
  

que é fogo!
Página 26
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pADeiro
Lico e Leco conseguiram um emprego como 

assistentes de uma padaria. O padeiro Salgado pe-
diu que fizessem a massa do pão doce. 

— Meninos, o que raios estão fazendo com 
essa massa? — pergunta o padeiro com um olhar 
preocupado.

— Esta massa não está crescendo, apesar de ter-
mos colocado sete tabletes de fermento — resmun-
ga Leco. — Agora vamos fazê-la crescer à força!

Armário de 
fermentação

Cortador 
de massa

Abridor de massa

Batedeira
Fouet

Misturador 
de massa

saL

Balança

açúcar 25
 kg

Farinha

SuperSecreto

pAre
receitAS 

SecretAS Margarina

PaPEL-MantEiga

Le
ve

du
ra

A

Sacudidor  
de açúcar de 
confeiteiro

Espátula

Serra  
de bolo

MãoS nA MASSA: 

gináSticA

VAMoS 

enrolAr?

não!

Carrinho

padaria

Bolo

Fritadeira

Rolete  
elétrico

quEiMado 
não

Pão assado

perigo!

Forno
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pADeiro
O padeiro trabalha na padaria. Ele faz pães, bolos grandes e pequenos, biscoi tos, pães doces, tortas e docinhos. O trabalho do padeiro geralmente é ma-nual, embora hoje em dia máquinas pos-sam ajudar em muitos processos.

Uma padaria pode ser pequena, como a do sr. Salgado, mas, em panificadoras indus-triais, os padeiros trabalham em grandes salões cheios de máquinas. O dia deles co-meça nas primeiras horas da manhã para termos pãezinhos quentes logo cedo.

Esta é a confeiteira, sra. Glacê. Uma 
grande padaria encomendou um enorme 
bolo de creme para o seu aniversário de 
cinquenta anos. O bolo mostra todo o pro-
cesso de fabricação do pão.

— Uau! — exclama Leco. — Mas se a 
festa for cancelada, posso ficar com o forno 
ou pelo menos com alguns padeiros?

A confeiteira é 
especializada em 
fazer doces, como 
bolos e tortas.

Confeiteiros usam 
chantili ou marzipã 
para decorar seus bolos.

santo Pão Ltda.

50anos

Lico quer 
colocar mais 
um enfeite 
no bolo.

O trabalho de um pa-
deiro-confeiteiro também 
inclui a criação de produ-
tos. Usando a imaginação, 
Lico e Leco criaram algu-
mas novidades deliciosas.

Novidade!

Pão de café Pão de chá

Decoração de bolo
para toda ocasião

Chá

Torta light 
sem gordura,  

açúcar,  

leite  

ou sabor




