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Por que estamos 
aqui? Aos que se 
fazem essa pergun

ta toda vez que vêem ou 
ouvem falar do Notícias 
de Lençóis, esclarece
mos: estamos aqui para 
ser diferentes. Podemos 
nos alinhar a outros ve
ículos de comunicação 
quando defendemos a 
ideia de um jornalismo 
consciente e responsá
vel. Podemos parecer 
pretensiosos ao acreditar 
em nosso papel de forma
dores de opinião Mas, ao 
contrário de muitos, luta
mos para que essa certeza 
não vire hipocrisia e seja 
a voz que reafirma, edição 
após edição, que somos 
capazes de lutar pela ver
dade que nossos leitores 
merecem conhecer.

Não imaginem que 
somos perfeitos por isso. 
Como a criança que dá 
seus primeiros passos, 
cambaleamos algumas 
vezes. Isso, no entanto, 
não nos impede de con
tinuar acreditando que 
está ao nosso alcance su
perar obstáculos e fazer 
um bom jornalismo. Te
mos convicção de que o 
universo de interesses e 
ambições que nos cerca 
não pode impor derrotas
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todo momento. Alguma 
hora teremos que ven
cer. E para isso, procu
ramos por parceiros.

Queremos ouvir e con
tar histórias. Queremos 
oferecer um conteúdo que 
construa valores, e não 
reafirme velhas certezas 
e preconceitos. Queremos 
abrir as páginas do Notí
cias de Lençóis para que 
nossos leitores se surpre
endam com a histórias de 
um vizinho, a luta de um 
amigo e a força daqueles 
que acreditam na mudan
ça. Queremos enxergar 
na notícia a factualidade, 
mas também seu poten
cial transformador.

Certamente, espe
ramos por cobranças. 
Esperamos que nossos 
leitores apontem cada 
vírgula errada e nos 
mantenham conscientes 
de que, antes de tudo, 
lhes devemos a infor
mação em sua totalida
de, seja ela boa ou ruim 
para alguém. Por isso, 
tenham certeza, caros 
leitores, de que vocês 
são a âncora que nos 
mantêm firmes diante 
desse propósito e dão o 
fôlego necessário para 
adentrarmos um novo 
ano de existência.
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Letra por letra, palavra por 
palavra, página por página
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letar um ano 
uma aventura, 

iferente de mui
tas outras empresas que 
podem comprar ou ven
der um produto ou ain
da prestar um serviço 
espedfico, compete ao 
veículo de comunicação 
conquistar a confiança, 
a credibilidade, ser que
rido e esperado pelo seu 
digníssimo leitor, pela 
sua digníssima leitora. 
Embora pareça fádl, esse 
é um trabalho para valen
tes, para bravos homens 
e mulheres que resolvem 
arriscarem-se, compro- 
meterem-se. É uma vitó
ria que se constrói ao lon
go de inúmeras batalhas, 
que se constrói letra por 
letra, palavra por palavra, 
página por página.

Muita gente corajosa 
já ousou enveredar-se 
pelos caminhos do j o i ^  
lismo impresso. Poi^js 
conseguiram. Pois, além 
das demandas financei
ras -  que não são peque
nas -  há o comprometi
mento profissional, há a

escassez de devoção, há 
o mito da imp>arcialida- 
de, há as verdades que 
nunca poderão ser com
partilhadas. Há os eter
nos jogos de interesse. É 
preciso sangue frio sem 
perder a emoção. Fazer 
jornal é sério. É uma das 
ferramentas que regis
tram a história e para re
gistrar a memória de uma 
comunidade é predso 
respeitá-la. Ê manter-se 
à maigem do poder sem 
deixar influenciar-se por 
ele, sem permitir ser ma
nipulado ou manipular 
para não comprometer a 
própria história do povo.

Registro meus pa
rabéns sinceros pela 
comemoração do pri
meiro ano de circulação 
do Jornal Notícias de 
Lençóis. Contribuir com 
a informação pautada 
em jornalismo sério é o 
desejo que externo ago
ra e nos próximos anos 
que virão. Que a chama 
da verdade, da decência 
e da moralidade nunca

que siga iluminando e 
norteando os próximos 
passos, os próximos ca
minhos. Àqueles que 
entregam o jornal pela 
manhã, àqueles que 
escrevem matérias até 
altas horas da noite, 
àqueles que enfrentam o 
calor da tarde para ven
der anúncios, àqueles 
que dirigem e pautam o 
jornal, minha admira
ção, porque sei que não 
é fácil, que é um traba
lho árduo que requer 
força e também inteli
gência. Afinal, ser um 
veículo de comunicação 
impresso na Cidade do 
Livro é uma responsa
bilidade extra, mas tam
bém, é um privilégio.

Anderson Prado 
de Lima - Vereador

Diretor daeito,
Revista O Comércio, 
D ireto r-Secre tário  
da Acilpa, Membro 
do Comtur, Colunis
ta do Jornal Tribuna, 
formado em Letras e 

contrário, Maiiceting de Varejo.
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Diga ao povo que fico
Uns vieram  de

passagem, ou
tros vieram 

para ficar. Quando 
o Jornal Notícias de 
Lençóis surgiu alguns 
acreditaram , outros 
mais céticos lançaram 
críticas dizendo que: 
“este seria mais um jor
nal político, que após 
prestar-se ao que veio, 
logo sairia de cena”. 
Como resposta aos pes
simistas, a nítida im
pressão que tenho é que 
ele veio para ficar. A 
primeira lição é de que 
não devemos generali
zar situações, achando 
que todos são iguais, 
nivelando por baixo. É 
verdade que toda em
presa que surge no mer
cado, especialmente na 
área da comunicação, 
de um lado, há uma tor
cida dos que acreditam, 
e de outro, críticas des
trutivas dos incrédulos 
na bondade Divina em 
fazer nascer o sol sobre 
todos. Temos vaga no
ção do quanto é difícil 
manter um jornal em 
regular circulação, mas 
pensamos que o ideal 
seria o maior número 
deles em exercício, já 
que esse, como outros 
meios de com unicação 
tem sido sustentáculo 
da democracia em nos
so município, estado 
e país, quando im par
cial na ventilação das

notícias. A principal 
característica de um 
jornal é transm itir os 
fatos na proporção do 
seu acontecim ento, de 
maneira fidedigna. No 
dia 04 de Novem bro de 
2012, este jornal esta
rá com pletando i ano 
de existência, sempre 
mantendo em seus qua
dros de jornalistas, fun
cionários e colabora
dores, pessoas do máis 
alto nível e competên
cia. Assim, sua missão 
ao longo de i ano, tem 
sido fielmente cumpri
da, fazendo chegar ao 
leitor os fatos de manei
ra honesta e integral, 
despido de qualquer 
parcialidade. A  ver
dadeira missão da im
prensa, mais do que a 
de informar e de divul
gar fatos, é a de difundir 
conhecimentos, disse
minar a cultura, ilumi
nar as consciências, 
canalizar as aspirações 
e os anseios populares, 
enfim, orientar a opi
nião pública no sentido 
do bem e da verdade. 
É tal a sua importância 
que já  foi colocada na 
categoria de 4® Poder 
do Estado, em virtude 
do seu índice de pene
tração na massa popu
lar e imensa facilidade 
em construir ou des
truir reputações, em 
estruturar ou desinte
grar a sociedade, em

edificar ou debilitar 
os povos, pelo domí
nio das consciências, 
através de noticiários e 
com entários honestos 
ou tendenciosos. É por 
isso que 0 jornalismo 
deve ser sereno como 
um juiz, honesto como 
um confessor e verda
deiro como um justo, 
tornando a imprensa 
livre como uma intér-
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prete fiel da oplni^' 
pública e de orienta* 
dora do destino dc^ 
povos. Apesar de su- -  
curta existência, temos 
visto e sentido no Jor
nal Notícias de Lençóis 
a presença de todas 
essas qualidades, que 
tem feito desse perió
dico a expressão má
xim a da credibilidade 
na difusão de notícias. 
Não farei menção de 
nom es, para não cor
rer 0 risco de esquecer 
algum . Quero de co
ração, parabenizar 2
toda equipe do 
N otícias de Lençóis 
pelos bons serviços 
que vem  prestando a 
nossa sociedade como 
divulgadora de notí
cias, com a certeza de 
que, dentro dessa lou
vável linha de conduta, 
tenha vindo pra ficar.

M arcos Apareci
do de Toledo é ad
vogado, empresário
e teólogo.
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Iguns em barca
ram no desafio 

e oferecer um 
novo jornal para Len
çóis Paulista desde o

começo da em preita
da. Outros aderiram à 
causa tempos depois, 
assumindo, ao lado dos 
colegas, a missão de

r lemos uma reco
mendação para 
quem quer estar 
informado com menos 

riscos: atente-se para os 
veículos de comunicação 
que, se utilizando da de
magogia de suposta res
ponsabilidade social e se 
fingindo impregnados de 
cidadania, passam o ano 
todo alheios e de olhos 
fechados para questões 
mais candentes de nos
so cotidiano. Adotem a 
fórmula de ler o máximo 
possível de jornais regio
nais, mas sempre man
tendo os pés atrás. Nunca 
se prendam a um único 
título. Foi-se o tempo em 
que a informação demora
va a chegar a você ou que 
era uma coisa cara e rara.

Cada vez mais, existe a 
necessidade de se ter a in
formação com veracidade 
e rapidez e o leitor ser vo
raz em todos os assuntos; 
da área esportiva à p>olíti- 
ca, da economia às ques
tões urbanas, entre tan
tos temários, com todas 
as mídias disponíveis ao 
seu alcance. Dizia-se no 
passado que uma Nação 
se constrói com homens 
e livros. Nos dias de hoje, 
uma Nação é construída 
com homens e informa
ção. Quem detém infor
mação detém poder. Em 
todas as áreas de atuação 
do ser humano a infor
mação tomou-se o bem 
mais valioso, a ponto de o 

ídico que tiver a infor
mação correta do estado 
clínico do paciente con
seguir postergar sua vida, 
aliando seu conhecimen
to à informação precisa.

Mas como saber a ver
dade? Ninguém tem cora
gem na praça para contra
riar quem quer que seja. 
Jornalismo, na maioria 
dos casos, é uma manei
ra de estender-se o braço 
a interesses que passam 
ao largo do sentido refor
mador do jornalismo que 

prendemos a estudar e a 
praticar desde há muito 
tempo. Reiteramos, por
tanto, a sugestão, quase 
obrigação, à multiplicida
de de leitura de veículos 
regionais. Não se deixem 
contaminar por nenhum 
especificamente. Nem 
tampouco desclassifique 
unzinho sequer. Não há 
como escapar da realida
de de que há uma defici
ência congênita de análise 
mais profunda a atingir- 
-Ihes as páginas, porque

faltam cabeças reflexivas, 
definição editorial nesse 
sentido e, também, alter
nativas de financiamento 
claras e transparentes. 
Mas, para contrabalan
çar a escassez analítica, 
sobram enxairradas de in
formações rasas, as quais, 
quando contrapostas à lei
tura crítica, tomam possí
vel a aproximação do cen
tro da meta de consistência 
dos fatos. Senso crítico, 
absolutamente nenhum.

Acreditar que exista 
jornalismo integralmente 
desprovido de interesse 
político é jogar uma moe
da ao mar e, em seguida, 
lançar-se nas águas para 
resgatá-la. Faz parte do 
jogo democrático estabe
lecer o que chamaríamos 
de condicionalidades edi
toriais por conta de sub- 
jetividades. O problema 
da maioria dos jornais da 
região é que seus respon
sáveis não têm a mesma 
habilidade e competência 
dos jornais de outras re
giões, por exemplo, que 
fazem jogo semelhante, 
mas com tanta habilida
de que, aos olhos menos 
treinados, parecem abso
lutamente isentos de vín
culos. Quem duvida que 
a imprensa regional, hoje 
muito mais diversificada 
também em títulos, não 
reúna interesses contras
tantes, príncipalmente 
quando a gestão pública 
está em jogo, basta re
correr aos arquivos para 
acompanharmos a traje
tória de glória e derrocada 
de políticos, puramente 
por publicações jornalís
ticas de fontes duvidosas, 
mas de resultados desas
trosos. Para isso, concla
mamos todos os leitores 
e editores para que esti
mulem a mea-culpa por 
usarem veículos de comu
nicação como ferramenta 
de relações públicas. Jor
nalismo é outra coisa.

Por isso, se oriente lei
tor. O antídoto contra o 
jornalismo direcionado é 
mais jornalismo direcio
nado, porque quase todo 
jornalismo é direcionado. 
Multipliquem, portanto, 
as fontes de informação. 
Com isso, é verdade, cor
re-se o risco de embana- 
namento mental, que é 
melhor, muito melhor, 
que o doutrinamento 
encabrestado por razões 
que poderíam ser resu
midas em algo como fi
delidade burra.

converter o Notícias de 
Lençóis em porta-voz 
de uma cidade marcada 
não apenas por aconteci
mentos de repercussão.

mas também pela tra
jetória pouco valorizada 
de pessoas que realmente 
fazem história. De uma 
forma ou de outra, os pro

fissionais do Notícias se questão de deixar regis-
empenham diariamente 
para consolidar um pro
jeto concebido com mui
ta dedicação e fazem

trado seu compromisso 
de levar à população 
lençoense um jornalis
mo sério e humanitário.

P r ís c ila^Gaj^alKo? 
d ir e to r a r e s p o n s á v e l  -

“No dia 4 de novembro de 2011, quando fomos para 
as ruas pela primeira vez, o que mais almejávamos, 
era, sermos aceitos pelo nosso leitor. Porém, botar um 
semanal nas ruas, com dois veículos de comunicação -  
quase centenários - ,  não seria tarefa fácil!

As dificuldades estavam só começando, no en
tanto, me orgulho de cada segundo consumido pelo 
compromisso que assumi. Minha honradez em fazer 
parte desta história é imensurável, porém, minha 
gratidão para com a minha equipe é ainda maior!”

‘Todo começo é difícil, ainda mais quando felamos de um 
veículo de comunicação que suige oom uma pit p̂osta como a 
do Notícias de Lençóis. Abdicando das páginas polidais, explo
rando conteúdos que nem sempre agradam a todos e hitando 
pda aceitação de novos leitores, o jornal dá um passo de cada
vez. Isso pode ser fiustrante para muitas pessoas, mas é na 
gênese desse processo que um jovem jornalista pode encon
trar o caminho para fíizer a diferença. Espedalmente quan
do está em contato com histórias de seres humanos como 
os que retratamos nas páginas do Notícias de Lençóis.”

“O Jornal Notícias de Lençóis me despertou um inte 
se e um alívio enorme há três meses, assim que entrei para 
a equipe, pois pude perceber que não é só o espetáculo e as 
páginas policiais que levantam um jornal e o fezem crescer, 
mas são também histórias de pessoas que fezem a história 
da cidade e de jovens com um sonho enorme na vida.

Ainda estou no início da vida de jornalista, porém, 
orgulho-me em dizer que trabalho no Notícias e que 
faço parte dessa equipe, que vem mq ensinando o que 
é ser jornalista de vqrdade.”

Trabaüiar.para o jornal é um desafio diário. Nessa 
j>rofissão pão há horários, não há previsões exatas, pois a 
qodfquer momento pode surgir uma nova notida.

Trabalhar para o jornal é uma eleição pessoal, por
que é preciso amor pela profissão, vocação e paixão.

Diante disso, me sinto muito feliz por fazer par
te desse jornal. Aqui faço 0 que realmente gosto, 
e acredito que os profissionais que conseguiram 
bravamente escrever esse primeiro ano de histó
ria merecem parabéns.

“Quando estou na rua fazendo meu trabalho para o 
jornal, sou parado pelas pessoas que querem fazer de
núncias, saber informações ou fazer criticas a alguém 
ou algum órgão público. Tenho orgulho de trabalhar 
em um jornal que revela a história de pessoas que se 
superaram e nunca tiveram a atenção que merecem.

O conformismo não deveria fazer parte do cotidia
no dos cidadãos; conformados não saem do lugar. As 
pessoas precisam se informar corretamente e buscar 
por seus direitos. E o jornal pode contribuir!”

“É imensurável a satisfação de saber 0 quão gran
de tem sido a importância das matérias do Notídas de 
Lençóis ao longo desse primeiro ano.

Durante esses 12 meses pude ver problemas serem resd- 
vidos, tristezas tomandcvse feliddades, devido a nossa voz.

Parabenizo a equipe do jornal Notícias de Lençóis, meus 
amigos, que apesar de todas as dificuldades podemos di
zer que nos dias de hoje, todas as quartas e sextas-feiras a 
ddade da um passo a fi:ente rumo ao senso crítico.”

“Eu trabalho no Notícias de Lençóis desde o come
ço e gosto de fazer parte dessa equipe, porque as pes
soas que estão nela são mui^|egais. Dentre os lugares 
em que já trabalhei, esse c^Hmente é o melhor. Por 
estar aqui, sempre que sobra um tempo, acabo lendo 
as notícias que nós publicamos, hábito que não costu
mava ter antes, nem mesmo com outros jornais.

Espero que o Notícias de Lençóis continue a existir 
por muito tempo e eu tenha a possibilidade de conti
nuar fazendo parte dessa história.”

“Faço parte da equipe de entrega do Notícias de 
Lençóis e gosto muito de estar nas ruas com o jor
nal. Sou sempre muito bem rècebida pelos nossos 
leitores e tenho prazer no trabalho que faço. Não 
é porque trabalho no Notícias, mas sinto que essa 
equipe faz um bom trabalho e estão de parabéns! So
mos unidos e nos ajudamos muito e sei que a equipe 
tem prazer em contar a história de lençoenses tão 
ilustres como o seu Joanim Sapateiro e o Seu Zé B. 
Tenho orgulho de trabalhar com essa turma!”
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urante um ano, a maior bata- 
ha do jornal Notícias de Len

çóis foi provar que sua proposta 
não era ser apenas um veículo de

comunicação entre tantos outros, 
e sim revelar uma Lençóis Paulis

ta diferente, repleta de histórias e 
grandes personagens. Assumida

essa missão, enfrentamos des
confianças e a árdua tarefa 4c
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“Eu leio o Noticias de Lençóis, pois é 
um jornal comprometido com a socieda
de lençoense, sempre nos informando 
dos acontecimento da cidade!

É isso que o um jornal precisa, mos
trar também o lado bom da cidade, 
bem como seu desenvolvimento e dos
cidadãos que nela moram.

Gostaria de Parabenizar o Jornal
Notícias de Lençóis pelos seu i® ani
versário de muitos que estarão porvir, 
principalmente a Edson Agnelo e Pris
cila Carvalho e os funcionários (as)
que fazem o jornal acontecer!

Aline Lorenzelli Lopes, adniinis- 
triulora de em presas

‘Tenho lido o Notícias de Lençóis regu
larmente, recebo todas as edições do jornal 
e acompanho noticiários em geral. Acho que 
deve continuar com a imparcialidade que é 
muito importante para satisfazer a todos os 
leitores, sem importar a classificação política 
ou religiosa, o mais importante é agradar a 
toda a população lençoense. Leio todas as 
edições, gosto muito e espero continuar re
cebendo o jornal e continuarei lendo. Leio 
todo o jornal, todas as colunas e matérias. 
Aproveito para parabenizar a equipe pela co
memoração do primeiro aniversário do jor
nal aqui em Lençóis Paulista e que venham 
outros aniversários a serem comemorados.”

“O jornal é uma ferramenta que veio 
ajudar, esclarecer, alertar e instruir a po
pulação, deixando-a por dentro dos acon
tecimentos. O Notícias de Lençóis está 
desenvolvendo um trabalho sério e tem
um pessoal envolvido com sua causa. As 
matérias são muito bem esclarecidas e
as notícias, de primeira página especial
mente, são de interesse público. Acredi
to que a postura do jornal é bem neutra 
em questões políticas e religiosas, dando 
muitas opções de assunto para as pesso
as. Só espero que a publicação cresça bas
tante e comece a se regionalizar"

Luiz do Alnicidu iSalos Filho,
técnico óptico

“Desprendimento e imparcialidade defi
nem a meta utópica de qualquer forma de 
mídia. Entretanto, sabemos que toda mídia 
precisa de financiamento; o que inviabiliza,
na prática, a concretização de tais metas.

,

Acredito que o Notícias de Lençóis bus
cou a imparcialidade ao longo de sua exis
tência até aqui. Superando outras mídias 
lençoenses que, apesar de tradicionais, aca
bam sendo declaradamente parciais.

Espero que o Notícias de Lençóis 
continue crescendo e tenha muito mais
tempo para buscar estar cada vez mais 
próximo do que hoje pode ser utópico.

Railsoii Rodrigues, estudante  
dc direito
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“A  vida de um jornal impresso de
pende muito de sua linha editorial. O 
Notícias de Lençóis discute, debate, 
enfrenta, comenta, questiona ou ape
nas informa, ou seja, faz o leitor pensar. 
Isso que o faz um jornal respeitado e 
bem recebido por todos de nossa Hdade 
e região. Parabéns e que mantenha l 
linha de crescimento e suce,*̂  o.”

André Paccola Sasso  (Cagareti). 
vereador Fleilo, advogado

“Realmente este veículo faz jus^o
nome: Notícias de Lençóis. Gostapa, 
de parabenizar o trabalho de tojia 
equipe por um ano de oompetênáa
e dedicação em apresentar ao povo 
lençoense os mais diversos talán-'’ 
tos escondidos que a cidade possüi: 
Agradeço, em especial, ao carinho

4

dos que me entrevistaram  e a opejr-; 
tunidade das pessoas conhecerejn 
meu trabalho. Desejo muitos e mài-
tos anos de sucesso pra vocês!”

“Eu leio 0 Notícias de Lençóis pela 
seriedade e profissionalismo com o que 
é concebido. É sem dúvida um meio de

i .

j '

comunicação comprometido em levara 
população de forma diferenciada, no 
tícias, informações e entretenimento. 
Acho que nossa cidade e região ganha
ram muito com sua implantação aqui.;

Quero parabenizar a toda equipei 
do Notícias de Lençóis pelo primeiro 
ano de excelente trabalho e desejaií

l> I

a
i
■ i
i

muito sucesso. n

51;

M arcos Venditti, profes?
arte s corp ora is

t'“ Leio o Notícias de Lençóis poi 
de estar antenado nos aconttxzjn-' 
minha cidade. Gosto do conteúdo ta

de informação e da objetividade de queiii 
redige as matérias, criando assim umafi

n.

dl absorção do conhedmento. Sei qu 
não qualquer pessoa que pode informar ̂  
população sobre as últimas notícias, exigd 
cuidado e cautela; percebo que os profis
sionais do Notídas estão sempre mi 
bem atualizados. Penso em ter uma c

1

lí:

reira ligada a comunicação e e por c 
causa que me mantenho informado 
melhor maneira”.

Rcnan Felipe Rossi t V
n o, 17 anos

ISAMIX Parabenizamos o jornal e seus leitores por
através da leitura algo novo para se conhecer
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ioiiquistar nossos leitores, che- com a certeza de que sabemos tudo, acreditando que cada pes- nas ou dedicou um instante de 
gundo a um ano de existência o que queremos. Mas, acima de soa que passou por nossas pági- seu dia para lê-las é a verdadei

ra autora da história do Notí 
cias de Lençóis.

í

4

]
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í
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“Foi ótimo ter tido minha história 
apresentada no jornal. Eu já havia man
dado e-mail para outros veículos de co
municação da cidade, a fim de divulgar 
meu trabalho e minhas vitórias, mas o 
Notícias de Lençóis foi quem mostrou 
interesse e veio até mim para fazer a en
trevista e buscar informações. A reper
cussão da reportagem foi super positiva, 
Hoje, muitas pessoas conhecem minha 
história, sabem que Lençóis tem repre
sentantes na corrida de rua e as dificul
dades pelas quais passamos.”

B runa R a fa d a , atleta

•  *

• u*

'm

“Eu leio no Notícias de Lençóis, porque 
sua linha editorial tem buscado comuni
car com responsabilidade, usando bem 
a palavra como ferramenta de trabalho, 
promovendo aos leitores o exercício da 
reflexão, da dúvida, a oportunidade da 
comparação favorecendo o processo de 
amadurecimento da opinião sobre as 
questões envolvidas nos fatos. O jor
nal também vem participando cada vez 
mais do cotidiano da cidade e contri
buindo para o processo de educação dos 
jovens lençoenses.”

“Nunca vi um jornal tão organi
zado e “sim ples” como o Notícias. A 
maioria dos jornais floreia as notí
cias e às vezes acabo por não enten
der nada. Já o Notícias de Lençóis 
é bem editado. Estou amando esse 
jornal. Adoro o formato do jornal e 
a forma como ele é escrito! Procuro 
me manter informada no trabalho, e 
nada melhor que o Notícias de Len
çóis para isso. Parabéns à equipe!”

“É muito importante que tenhamos 
veículos de comunicação imparciais. Eu 
acompanho a história do jornal desde o 
começo, leia toda semana e sei do seu 
conteúdo idôneo.

Meu marido lia o jornal e o esperava 
com ansiedade, pois também sabia da 
integridade e transparência com que o 
jornal transmite os fatos. Lençóis preci
sava de um veículo de comunicação sé
rio, e que não manipule as informações 
de acordo com interesses políticos ou 
particulares. O jornal Notícias de Len
çóis esta realmente de parabéns, por es
tar ao lado da população, somente!”

I Aina »de I iinu. assistente v  nial

“Gostaria de parabenizar, de ma
neira imensamente sincera, o Jornal 
Notícias de Lençóis e toda sua equipe, 
que proporcionaram a mim, e a tantos 
outros, oportunidade e espaço para 
exposição de projetos e afins. Para
béns por este um ano tão bem aprovei
tado, regado à humildade, respeito e, 
sobretudo, competência. Que venham 
próximos anos e o consequente suces
so! Vocês têm todo o meu carinho!”

“Como amante da leitura que sou, 
ansiei pela vinda de um novo jornal 
em nossa cidade. Tive o privilégio de 
acompanhar o desenvolvimento deste 
belo trabalho que o Notícias de Len
çóis tem feito desde o começo, antes 
mesmo da primeira edição, quando o 
jornal ainda era apenas um boneco. 
Superou minhas expectativas, mos
trando sua imparcialidade na trans
missão da informação de qualidade. 
Com uma palavra quero tentar expres
sar o meu desejo para o futuro deste 
jornal: “progresso 99 99

R afael .\lves de Lim a, a ss is te n 
te d e \ e n d a s

“Parabéns ao jo rn a l N otícias de 
L en çóis e aos seus trab alh ad ores 
que con stru íram  este prim eiro  
ano de ativid ad e. Fico sem pre fe 
liz  em ver in icia tivas para m elh o
rar o nosso acesso à in form ação 
local, e abrir novos can ais além 
dos já  trad icio n ais, algo n ecessá
rio há m uito em L en çóis. S au d a
ções a toda a eq u ip e !”

“Eu acredito que o trabalho que o 
jornal vem desenvolvendo é muito 
bacana. Eu já  tinha visto a publicação 
antes da matéria que fizeram comi
go, mas foi depois dela que comecei a 
acompanhar melhor. Hoje, leio todas 
as matérias e estou gostando muito do 
que vejo. Sempre tem algum assunto 
diferente e há uma diversidade de te
mas dentro de cada edição. O jornal 
realmente está ótimo!”.

V >

p O JM L € iV Í/ d Ú O L

'PreiMkmeMtos ^ CopOMsî ^
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Há oito anos, o pi'ojeto '‘Valorizando o Idoso'* leva jovens da escola Rubens Pietraroia para visitar idosos no asilo da cidade

Fátim a Ckmçalves acredita que a s  visitas ao asilo possibilitam  que
seus alunos reflitam  sobre como enxergam  as pessoas

Professora de Filo
sofia da E.E. Ru
bens Pietraroia, 

de Lençóis Paulista, por 
dezoito anos, Fátima 
Gonçalves é a idealiza- 
dora de um projeto que 
há quase uma década 
proporciona a jovens 
da escola a oportunida
de de vivenciaram  uma 
experiência única. Pro
gramada para todo mês 
de outubro, quando se 
comemora a criação do 
Estatuto do Idoso no 
Brasil, a visita dos es

tudantes ao Lar Nossa 
Senhora dos Desampa
rados (Asilo) consoli- 
dou-se como parte fun
damental da disciplina 
de Filosofia ministrada 
pela professora. Inicia
tiva que vem provando 
o quanto as relações 
humanas também po
dem fazer a diferença.

O projeto “V alori
zando o Idoso” surgiu 
sem grandes preten 
sões. Após funcioná
rio!» do asilo  de Lençóis 
Paulista percorrerem

as escolas da cidade 
pedindo doações de 
óleo para a instituição, 
alunos da professora 
Fátim a tiveram  a ideia 
de levar pessoalm ente 
suas contribuições até 
o lugar. Ideia que seria 
abraçada pela escola, 
sob o com ando da d i
retora Thaís da Silva 
Coelho Jacon, e o fi
cializada pouco tempo 
depois, com o conta a 
professora: “Por coin-

do ano do ensino m é
dio tem um tema sobre 
a velhice e a D iretoria 
de Ensino exige que 
toda escola tenha pelos 
m enos um projeto so
bre o assunto. Então, 
decidim os oficializar a 
in iciativa, com a visita 
ao asilo se tornando a 
parte prática do proje
to, que tam bém  apre
senta um conteúdo 
teórico trabalhado em 
sala de au la” .

Os resultados não 
dem oraram  a surgir. 
Ao longo de oito anos 
de existência, a visita 
ao Lar Nossa Senhora 
dos D esam parados se 
tornou uma das mais 
im portantes ferra
m entas de socialização 
adotadas na escola; 
seja pelo contato com 
uma nova realidade ou 
pelo fortalecim ento das 
relações dentro e fora 
da sala de aula. “Acho 
que a missão do pro
fessor é mostrar para o 
aluno a existência de ou
tros universos, por isso 
sinto que parte da minha 
missão está sendo cum 
prida com esse projeto. 
O aluno não deve ser

emocionalmente. Acre
dito que esse tipo de 
iniciativa complementa 
o contato humano que 
se estabelece entre pro
fessor e alunos na sala 
de aula, assim como 
dentro de suas próprias 
fam ílias”, afirma Fáti
ma Gonçalves.

Segundo Andrey 
Ferraz, que teve a opor
tunidade de conhecer 
o asilo ao lado da pro
fessora em 2007, o m o
m ento deixou marcas: 
“Foi uma experiência 
única, porque no asi
lo a gente se deparou 
com dois sentim entos: 
a tristeza de ver os ido
sos m eio que abando
nados, solitários e sem 
a fam ília, mas tam bém  
a felicidade de vê-los 
am parados e bem ins
talados. Isso desper
tou m inha com paixão 
e me levou a uma re
flexão sobre o quanto 
é ruim ficar sozinho 
nessa v id a”.

Danilo Augusto da 
Silva esteve presen
te na mesma visita e 
relata descobertas se
m elhantes: “Era algo 
totalm ente diferente

despertado apenas inte- do que eu já  tinha vis- 
cidênçia^ o conteúdo ^lectualmente, mas tam-^  ̂ to._ Claro que eu sabia 
de Filosofia do segun- bém precisa ser tocado que ali existiam  pesso

as abandonadas e até 
m esm o doentes, mas 
ver a situação com 
meus próprios olhos 
despertou um sen ti
m ento de com paixão 
e me levou a refletir 
sobre o futuro. Afinal, 
a gente nunca sabe se 
am anhã serem os nós 
no lugar d eles”.

Diante desses e 
muitos outros rela
tos, a professora Fáti
ma G onçalves carrega 
consigo a certeza de 
que de algum a form a 
pôde m udar a vida de 
seus alunos, con tri
buindo para a con cre
tização daquele que 
considera um de seus 
maiores sonhos: viver 
em um mundo mais 
humano. “Todo mundo 
quer viver muito, mas 
ninguém quer envelhe
cer. Então, eu acho que 
além da questão de va
lorizar o idoso, acredito 
que esse tema dentro da 
filosofia também pode 
ser usado para uma re
flexão. Todos nós va
mos envelhecer, mas 
precisam os ter consci
ência de com o vam os 
passar por isso. N os
so futuro depende de 
com o vivem os h oje”, 
afirm a a professora.

C C M J M C A C Â O  EFlClÊf^E 
TEM OBJETIVO E FOCO

■ MADRÉMADRE.CtílM.BR
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18 anos de continua evolução, inovação e 
domínio tecnológico, com soluções inteligentes, 
sempre além das expectativas de nossos clientes. 

Parabenizamos o jornal Notícias de Lençóis
pelo seu r  aniversário.

Rua Machado de Assis, 403, 
Lençóis Paulista. Fone (14) 32G4.3435
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o longo de um ano 
de existência, o 
jornal Notícias de 

Lençóis firmou parceria 
com entidades de Lençóis

Paulista a fim de se firmar 
como um canal alterna
tivo onde elas pudessem 
divulgar seus trabalhos 
e procurar o apoio ne

cessário para continuar 
atuando junto à comuni
dade lençoense.

Para levar essa pro
posta a diante e fortale

cer nossa função social 
enquanto veículo de 
comunicação que re
conhece a dedicação e 
comprometimento de

causas que assinalam o 
caminho das mudanças 
e melhorias sociais que 
tantos cidadãos lençoen- 
ses desejam e precisam,

renovamos essa relação. 
Sempre acreditando que 
temos o dever de lutar 
por aquilo que realmen
te faz a diferença.

“Bendito aquele que: aprende a admirar, mas não invejar; seguir, mas não imitar; elogiar, mas não ba
jular; liderar, mas não manipular. Informações que são passadas, de maneira real, com intuito apenas de 
informar, divulgando assim o trabalho das entidades,para que mais pessoas conhecendo, possam ajudar. 

Obrigada por divulgarem, e convidarem as pessoas para nossas ações.
A melhor maneira de se ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros.**

Ângela Silvana Ferm ino, presidente da Rede do Câncer de Lençóis Paulista.

“Gostaria de parabenizar o Jornal Notícia de Lençóis pelo seu aniversário, e dizer que para nós enqu£uito 
representantes de entidades é um meio muito importante de divulgação principalmente das nossas atividades 
e 0L,ões, o trabalho desenvolvido pelo Jornal veio a somar, pois propaga as informações com rapidez e profis
sionalismo, nota-se o empenho que os profissionais possuem, sempre buscando informações para divulgação. 
F nnalmente, agradeço a toda equipe do jornal pelo espaço concedido e pela oportunidade de mostrar nosso 
tidbalho aos seus leitores e em especial aos Lençoenses. Que venheun muitos outros aniversários.”

Bruna Renata da Silva , assistente social da Adeíilp.

r;

“Com respeito falo em nome da Apae de Lençóis Paulista, uma Instituição de 41 anos de existência, que 
acolhe hoje 185 alunos.

Vivenciamos bem a expressão “voluntariado” e cada um faz a contribuição a seu modo e por isso quero 
agradecer a Imprensa local.

É através dela que temos a oportunidade de divulgarmos as atividades realizadas pelos alunos e as campa
nhas para arrecadação de verbas para a manutenção. Informar a população sobre nosso trabalho e fazer com 
que vivencie nossas lutas e conquistas é muito importante.

Parabéns a equipe do Jornal “Noticias de Lençóis”, que com profissionalismo e seriedade conquistou espaço 
e a confiança dos lençoenses e muito obrigada por sempre estarem participando do cotidiano da Apae.”

Daniela Lourenço Spadotto, diretora técnica adm inistrativa da Apae.

“Todos os meios de comunicação são de suma importância quando transmitem ao povo conhecimento.
As entidades são muito favorecidas, conseguem por meio deste, esclarecer a todos com seriedade, 0 tipo 

de trabalho que é desenvolvido junto a seus usuários e a sua importância perante a sociedade.
Todos sabem que as entidades recebem doações para que possam continuar exercendo suas atividades, 

sendo assim, esses meios são de grande auxílio pafá divulgação de todos os tipos de eventos beneficentes 
que são realizados anualmente, atraindo assim a população a contribuir.

Utíliza-se também para que se tomem públicos os agradecimentos a todos que contribuem, assim como esse jornal, que 
cada vez mais abre espaço para nossa entidade, para qual hoje escrevo, parabenizandoHDs por um ano de muito sucesso.”

Edvany Toledo da Silva, assistente social do Lar N ossa Senhora dos D esam parados.

“Os meios de comunicação, como fontes de informações, são os melhores instrumentos que uma pessoa pode 
utilizar, para se manter informada sobre tudo, para se tomar mais culta, mais apta para discutir e argumentar 
sobre os assuntos atuais. Notícias de Lençóis nos fornece as mais recentes notícias e também sempre nos abre 
espaços para a divulgação de nossos eventos, de nossas promoções, ou para qualquer matéria que queiramos 
publicar. É sem dúvida um grande parceiro prindpalmente em nossos eventos.

Parabéns! Sucesso! Que continue sempre presenteando o povo de Lençóis com seus artigos, suas notícias e 
com esse serviço prestado às entidades assistendais.”

M aria Angela Trecenti Capoani, voluntária do Lar N ossa Senhora dos D esam parados.

A  imagem de uma Instituição é constituída por um trabalho sério, transpjarente, útil. pautado na liberdade, diversida
de, partidpação e solidariedade. Os veículos de comunicação ao lado das instituições propordonam a estas a possibilidade 
de demonstrar o seu trabalho e onde estão sendo aplicadas as doações que recebem da sodedade. A  divulgação do que 
a entidade faz, além de consolidar sua imagem, incentiva o engajamento de mais pessoas com a causa que ela abra- 

fa\'orecendo assim, oportunidades de partidj>ação comunitária e intervenção positiva no mundo em que vive- 
;uos. Parabéns ao Notícias de Lençóis por esse 1 ano de existência e pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo 
juiíto às Entidades Sodais de nossa ddade. Meus agradecimentos sinceros em nome da Casa Abrigo Amorada.”
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Parabenizo o Notícias de Lençóis, pelqseu 1° ano e 
pelas suas matérias imparciais. Que w nha muitos

outros anos! Eduardo Pra

âgradecer pela atençãoi dedij 
pela publicação do meu |irtigi

pois a equipe é^tlml

ção e a oportunidade
desejo muito sucesso, 
Bianca Rico.
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Parabenizo o jornal Notícias, 

pelo seu 1** ano de bons 
trabalhos,mostrando 

transformações e realizações 
da vidas das pessoas.Um jornal 
lido até fora do país por nossos 

amigos! Décío Santos.

in ^ c
Qtoro parabenizar o jornal Notícias, por 1 ano de Im- 

prMea limpa e verdadeira, e por terem trabalhado na 
últimB campanha com total imparcíalíde.Sucesso! Villa

1 ano de realização e sucesso é pouco perto do que 
ainda espera vocês. Parabéns paio jornal 

este seja o primeiro de muito^anos de Informação!
Abraços Bruna e Bruno.

Parabéns pelo excelente trabalho do jornal neste 
primeiro ano. Que vocês possam continuar dando 

espaço, a lençoenses que nunca o tiveram! Luiz
Aueusto Soares.

Quero parabfnizar o Jornal Notícias, o sonho de uma pessoa, 
que unido aofalento e boa vontade de várias outras, tornou-se

reali(|íde! Parabéns a equipe! Walderes Prado.

Parabéns ao Jornal pelo 
aniversário de um ano, foÍ 

mais uma opção delnform açli 
e imparcialidade, contribulit 
para a formação de opinião!, 

Wladinei Paccola

I

0 Notícias estagumpríndo seu papel como 
jornal imparcia^e transparente e ganhando

cada vetfmais popularidade.
Estão de pwabéns! Nardeli da Silva.

Parabenizo e agradeço á toda a equipe do Notícias de Lençóis portarem contribuído de 
forma limpa e transparente com a informação em nossa cidade naste 1 ano. Sucesso!

Thais Cutierres

Gostaríamos de parabenizar o Jornal Notícias de Lençóis pelo 
sucesso, e que continuem assim levando sempre as noticias com

qualidades para Lençóis! Nino e Silvia.

Parabéns pelo 1° ano do Jornal, 
só veio a acrescentar em Lençóis 

Paulista, a cidade precisava de um 
Jornal como esse! Caio Viana.

Parabéns ao Jornal Notícias de Lençóis. Agradeço 
imensamente a oportunidade que me deram de expor 

minhas propostas da campanha sem custo!
Rosângela Radicchi.


