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Regulamento do debate limita discussão entre candidatos
Mesmo com o apoio do jornalista Ricardo Santana o "teatro" ficou morno e completamente vago

Divulgação

O Último sábado, 
8 de setembro, os 
quatro candidatos a 

prefeito de Lençóis Paulis
ta participaram do debate 
organizado pela TV Preve. 
Mediado pelos jornalistas 
Samuel Ferro, profissional 
da emissora, Duda Tre- 
vizan e Ricardo Santana, 
ambos do Jornal da Cidade 
(Bauru), o encontro deu a 
Cleuza Spirandelli (PTB), 
Edson Fernandes (PSOL), 
*zabel Lorenzetti (PSDB) e 
vlarcos de Lima (PC do B) a 

oportunidade de apresen
tarem suas propostas para 
a cidade.

eleições

A fim de trazer à popu
lação lençoense uma nova 
chance de analisar o resul
tado do embate, o Jornal 
Notícias de Lençóis abriu 
espaço para que os candi

datos ao executivo munici
pal pudessem dar suas im
pressões e opiniões sobre 
o encontro e seu próprio 
desempenho diante do 
que foi apresentado.

Organizado em seis blo
cos, o debate teve as qua
tro partes iniciais abertas 
para que cada político evi
denciasse sua visão sobre
qual é a Lençóis do futuro. 
Posteriormente, no único 
momento reservado para 
que os prefeitáveis trocas
sem perguntas entre si, 
cada um deles pode diri
gir duas questões a seus 
oponentes, sem repetir o 
escolhido e não tendo o

Os candidatos ao executivo Bel Lorenzetti, Cleuza Spirandelli, Marcão Piauí e Edson Fernandes, antes do debate

direito a réplica. No último 
bloco, os quatro puderam 
apresentar suas idéias e 
planos de governo para 
Lençóis Paulista.

Cleuza Spirandelli Edson Fernandes (Prof. Edson)
"O debate foi muito bom.
Acredito que ele trouxe 
benefícios e permitiu que 
muitas pessoas, que talvez 
não conhecessem os can

possibilídade de me apre
sentar e dar às pessoas a 
chance de me ouvir falar, 
conhecendo minhas verda

que vá de encontro ao co
nhecimento do eleitor é

"'O debate foi ótimo e está

didatos, tivessem oportu
nidade de saber quem está 
na disputa. A meu ver, eu 
ganhei com tudo isso, já 
que foi benéfico pra mim a

deiras intenções. Todos os 
assuntos abordados foram

válido para que ele possa 
avaliar quem vai escolher 
para administrar nossa ci
dade nos próximos quatro

tendo uma repercussão 
muito grande. Foi um mo
mento importante porque 
me colocou ao lado dos de
mais candidatos e permitiu

interessantes e importan
tes, por tratarem da socie
dade e das necessidades
do povo. Na verdade, tudo

anos. Agora, penso que a 
responsabilidade maior é 
dos próprios lençoenses. A 
decisão está em suas mãos."

que as pessoas vissem quem 
tem uma crítica responsável 
e propostas. Considerando 
a visão do PSOL e das pes

soas que vêm nos cumpri
mentar, eu entendo que me 
sai bem. O único problema 
é que o debate ficou meio 
engessado por seu forma
to. Por exemplo, cada um 
de nós teve a oportunidade 
de fazer apenas duas per
guntas, enquanto havia três 
oponentes. O PSOL chegou a

sugerir alterações no regula
/  •

mento nas reuniões previas, 
mas elas não foram acatadas. 
Queríamos um maior deba
te de idéias entre os candi
datos, mas o saldo, ainda 
assim, é extremamente po
sitivo, porque apresentamos 
muitos número e denúncias
para a população."

Izabel Cristina Lorenzetti (Bel) M arcos de Lima (M arcão Piauí)
"Eu achei que o debate 
como sendo parte de um 
processo eleitoral, um mo
mento importante onde 
todos tiveram a chance de
expor suas idéias, por mais 
que essas mesmas idéias se 
divirjam; em minha opinião, 
0 debate foi democrático.

como sempre. E o maior 
problema acaba sendo o 
tempo, que nos impossibi
lita de contrapor uma ideia 
quando não é sua vez, achei 
que foi valido, inclusive, in
clusive andei pela cidade e 
as pessoas me deram um 
resultado positivo. Eu como

prefeita, acabei que sendo 
alvo dos três candidatos.

"O debate foi bom, mas

0 que já se esperava, por 
mais que uma pergunta 
fosse feita a um determi
nado candidato, indireta
mente, acabava sendo pra 
mim. Mas na avaliação final, 
o debate foi positivo".

tivem os poucas pergun
tas para fazer aos ou
tros candidatos. Então, 
achei que faltou mais 
oportunidade para de
baterm os a situação do
nosso m unicípio , p rin
cipalm ente nas áreas

de saúde e emprego. 
De qualquer form a, foi 
possível perceber que 
alguns candidatos foram 
até lá e não m ostraram , 
efetivam ente , seus p la
nos de governo para os 
próximos quatro anos. 
No que se refere ao meu

desem penho, acredito
que consegui apresentar 
meu plano de governo, 
dentro das lim itações do 
momento e do debate.
Mesmo pensando que 
poderiam os te r apresen
tado mais coisas em be
nefício do povo."

Lwarcel recebe licença ambiental para projeto de ampliação
Lwarcel Celulose rece-

^ ^ b e u  a licença ambien- 
f \ a l  prévia da CETESB 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) para 
dar sequência ao projeto de

ampliação da fábrica e do seu 
parque florestal. A empre
sa projeta a construção de

.

uma nova linha de produ
ção no mesmo local da fá
brica atual, com capacida

de adicional de produção 
de até 750 mil toneladas
ao ano; atualmente, a sua 
produção é de 250 mil t/ 
ano de celulose de fibra

-prima utilizada na produção 
de diversos tipos de papéis 
no Brasil e exterior.

empresa são o detalhamento 
técnico e o estudo da estrutu

curta de eucalipto, matéria-

Com a obtenção da licen
ça ambiental, os próximos 
passos, segundo a direção da

ração financeira do projeto. 
"Projetamos um investimen
to de cerca de R$ 2 bilhões
para a área industrial, portan

to, devemos avançar com o 
estudo de atternativas para fi
nanciar o projeto, 0 que pode 
incluir eventuais parcerias", 
explica Luís Künze), diretor 
gerai da Lvrarcet Celulose.
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Caio Viana leva sucessos do sertanejo para Festa da Padroeira
Ed&on Correia / Notidai ür
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Sol com algumas 
nu\fens. Não choue.

Na noite da última 
quinta-feira, 6 de se
tembro, a Festa da 

Padroeira de Lençóis Paulista 
recebeu o show do cantor

AGENDA Viviane Araújo

Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade

fará a próxima
novela da Globo

Caio Viana. Com um público 
de aproximadamente 3 mil 
pessoas, o evento marcou o 
Quinto ano consecutivo em

12/09 - (Quarta) Fabio & 
Dedé/Ricardo Anholeto

que o artista integra o gru
po de convidados que tem 
tornado as apresentações 
musicais numa das marcas

13/09 - (Quinta) Nino 
& Fernando/Maxsuel

14/09 - (Sexta) Di Souza 
& Alexandre

registradas da festa. Propor
cionando ao público uma 
hora e meia de show, com 
repertório que circula entre 
os maiores sucessos do serta-

15/09 - (Sábado) André 
& Matheus
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nejo universitário. Caio ressal
ta a importância da data: "O 
Show superou minhas expec
tativas, especialmente pelo 
bom público que recebeu. A 
Festa da Padroeira tem me

16/09 - (Domingo) Gian 
& Giovani

Caio Viana, fez o público dançar ao som do sertanejo
dado um importante espaço 
Dara divulsar meu trabalho".

Feira de Adoção de Animais 
Dia 16/09/2012 

Parque do Povo (Guarujá)
Venda de camisetas, ban- ( 

danas, chaveiros e adesivos
no local
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COLUNi
- É IMPRESSIONANTE COMO ALGUMAS COISAS NÃO MUDAM.

c A \ r o l

Quem é você?
recisamos da sensa
ção de pertencimen- 
to. Já repararam 

nisso? Seja quando nos 
afirmamos como membros 
de uma família ou fazemos 
parte de um fã-clube, 
uma torcida de futebol, 
um grupo no Facebook 
ou da simples turma do 
bar, na verdade, estamos 
em busca da sensação de 
que somos aceitos e faze
mos parte de alguma coi
sa. Mais do que apostar 
em nossas características 
individuais, queremos ser 
reconhecidos dentro dos 
moldes que a vida em so
ciedade impõe.

Sem devaneios filosófi
cos e longe de querer pro
por qualquer fantasmagó
rica teoria da conspiração, 
pensem em como precisa
mos da opinião dos outros 
para nos sentirmos con
fortáveis socialmente. Não 
importa aquilo que somos, 
no que acreditamos e mul
to menos se concordamos 
com os papéis que nos são 
destinados antes de nas
cermos. Se quisermos "ser 
alguém", nos resta aceitar o 
que querem de nós e fingir 
que isso resume aquilo que 
verdadeiramente somos.

Na verdade, somos

grandes atores. Isso mes
mo, atores do porte de 
Fernanda Montenegro, Tony 
Ramos e, porque não, Meryl 
Streep. Mas, ao contrário de
les, não atuamos na ficção, 
e sim em nossas próprias 
vidas. Exemplo? Se você 
é homem, leve consigo a 
convicção de que jamais 
poderá usar uma saia. Se 
for mulher, prepare-se 
para ser recriminada caso 
não deseje filhos ou o "so
nhado" casamento.

Não somos feitos do livre 
arbítrio, como gostamos de 
supor. Nossa vontade está 
sujeita ao que esperam de 
nós. Nossa sobrevivência 
depende do modo como 
nos mesclamos ao outro. 
Enquanto isso, o horror 
de sermos diferentes nos 
assombra, levando às úl
timas conseqüências a 
sociedade autoritária em 
que vivem os, na qual o 
importante é não aceitar 
a ausência de padrões e 
garantir que vivamos sob a 
égide da intolerância.

Editorial

Ana Carotina Costa é 
jornalista do Notícias de 
Lençóis e cursa o 3  ̂ano de 
Comunicação Social, com 
habiiitaçõo em Jornalismo, 
na UNESR

Ao público "não jor
nalista", levantamos 
a seguinte pergunta: 

Qual é o real papel do asses
sor de imprensa?

A grosso modo, o assessor 
de imprensa é o profissional 
responsável por fazer o elo 
entre a empresa, seja ela pú
blica ou privada, e a impren
sa. Isso é o que nós, "público 
jornalista", aprendemos.

O assessor não deveria 
e nem podería privilegiar 
um determinado veiculo de 
comunicação e desservir os 
demais. Porém, o que as
sistimos são profissionais

.  •

Colunista da Semana

Sim one de Cássia Turcarelli

A vida, diferente do 
que pensamos, não 
é uma mera viagem 

que começa no passado, se 
estende no presente, e ter
mina no futuro, com o fim 
de uma história.

E uma sucessão de 
tempos, nos quais temos a 
chance de nos tornarmos 
cada vez mais lapidados, 
aperfeiçoados, carregados 
de conhecimento e de sa
bedoria, adquiridos com 
sofrimento, provações, 
lições que a vida nos per
mite a cada dia, para que 
possamos ter um signifi
cado nessa caminhada, 
para que nossa existência 
faça algum sentido.

Não podemos viver de 
forma tão leve, sem medir 
conseqüências dos nossos 
atos, e também não po
demos nos sobrecarregar 
do peso e da fadiga das 
coisas que não nos trazem 
benefícios, e que apenas 
sugam de nós a energia 
que precisamos para nos
sa subsistência.

Avida
Tudo na vida exige um 

equilíbrio, uma flexibilidade, 
uma coerência.

Nem sempre o que pare
ce o fim do mundo, o é de 
fato. Muitas vezes o fim da 
estrada se da em uma grande 
rodovia, e o fim do túnel se 
da na estação. O que parecia 
não ter saída é o começo de 
uma nova fase, que vem nos 
dar a chance de crescer e nos 
tornarmos cada vez melhor. 
Portas que se fecham, nem 
sempre são ruínas sobre nós. 
Muitas vezes precisamos de 
desafios para que nosso ser 
saia do comodismo e passe 
a se tomar figura ativa em 
busca de novos horizontes e 
novas conquistas.

Nada na vida é força do 
acaso. Tudo tem um por
que, uma explicação, muitas 
vezes apenas de nos mos
trar alguma direção a seguir, 
ou o que seguir.

Somos meros personagens 
protagonizando em uma 
novela chamada vida, onde 
o autor, Deus, sabe do co
meço, meio e fim de cada um,

pois ele conhece profunda
mente a todos, seus feitos, 
idéias, pensamentos, senti- 
nr̂ entos, e por fim o rr>ered- 
mento que cada um tem em 
ter ou não um final feliz.

Não se preocupe com a 
falta de platéia, pois o sol, a 
cada amanhecer, dá o seu 
espetáculo, e a maioria das 
pessoas ainda dormem.

Não espere das pesso
as 0 seu reconhecimento. 
Valorize-se e serás valori
zado. Respeite-se e serás 
respeitado. Pois o maior re
conhecimento é deixar na 
estrada da vida um rastro 
de bom exemplo para que 
alguém possa seguir.

5/mone de Cássia TUrca- 
relli é formada pela USC 
em Análise de Sistemas 
e em Administração de 
Empresas com Habilitch 
çõo em Comérdo E)Cterior 
€ ledona como professo
ra particular de IngUs no 
Centro de Estudos da Lín
gua Inglesa e Americana,
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pérfidos e hipócritas, que 
ao nem ao menos admitem 
a imoralidade que cometem 
bem baixo do nosso nariz.

Medir o que é relevan
te ou não para se divulgar 
cabe à própria imprensa 
e a população espera dos 
veículos de comunicação o 
compromisso de colocá-la a 
par das notícias. Estes, [e os 
veículos de comunicação] 
por sua vez, possuem em 
seu manual a obrigatorieda
de de divulgá-las com plura
lidade, ética e veracidade.

No entanto, os embates 
para que haja o recebimento

de releases, ou seja, textos 
que nos dão o real embasa
mento dos fatos -  quando 
somos impedidos de cobri- 
-los - , está longe de se findar.

Cabe ao assessor repas
sar as informações prelimi
nares à imprensa, para que 
então a mesma vá atrás das 
referidas fontes e cheque o 
que for necessário.

Jornalistas trabalham 
com informação, e um re- 
tease, em tese, contém in
formações na maioria das 
vezes relevantes, para que 
o jornalista possa executar 
seu trabalho com maestria.

Portanto, é necessár: 
lidade do assessor, nào 
para escrever releases, or
ganizar coletivas e agendar 
entrevistas. Também cabe 
a esse profissional divulgar 
as informações à imprensa 
sem nenhuma acepção en
tre os meios que o cercam.

A notícia é a "galinha 
dos ovos de ouro" de qual
quer jornalista, e cada vez 
que somos privados de 
propagar algo relevante 
para a população, acaba
mos fazendo canja com a 
"galinha de ovos de ouro", 
ou seja, a notícia.

Politicando
Conheça o candidato Jonadabe

Mm
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ou Jonadabe José de 
Souza, mas conhe
cido como Jonas da 

Associação. Nasci na cida
de de Suzano, no estado 
de São Pauto e cheguei á 
Lençóis Paulista em 1988.
Sou Servidor Publico há 
mais de dezoito anos e 
Presidente da Associação com em presas presta

dos Servidores Públicos 
M unicipais (ASP).

Sou o criador do cartão 
da ASP; autor das denun
cias da atual Câmara M u
nicipal, onde todos co
nhecem o teor dos fatos 
ocorridos, como: viagens 
irregulares e contratos

doras de serviços falsas 
alem dos mais, denunciei 
alguns vereadores cĉ  i 
notas bloqueadas pe:a 
justiça por estes fatos.

Estou com minha consci
ência tranquila, pois fiz meu 
papel. E hoje sou candidato 
a vereador pelo Partido So
cialista Cristão (PSC).

Minhas propostas
Cobrar a transparência na Câmara Municipal.

Defender os Servidores Públicos.

Atuar fortemente na área da saúde.

Disponibilizar mais vagas em creches.

Elaborar projetos de prevenções ao dependente químico,

Adoío e fomento a indústria e o comercio.
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Bike nas pedaladas do sucesso
Depois de dez anos 

trabalhando com 
corridas de kart, 

Sandto Márcio Veríssimo, 
mais conhecido como Jack, 

uniu a seu irmão Edenil- 
n em um negócio nas

cido na cidade de Bauru, 
em 1991: a De Bike. Após 
três anos a frente da filial 
lençoense da loja, Jack se 
consolida como referência 
quando o assunto é o ser
viço especializado que ofe
rece a ciclistas profissio
nais e amadores da região.

Adepto das pedaladas, 
o empresário já fez muitos

cicifsticos pelo es- 
esmo nunca tendo 
ado de competi- 
iciais. O começo de 
íção com o esporte, 
tanto, aconteceria 

aos doze anos de idade, 
quando ganhou do pai sua 
primeira bicicleta para tra
balhar como entregador 
de jornal. A partir daí, o 
caminho que levaria à cria
ção da De Bike começou a 
se moldar. "No trabalho, 
tínhamos a oportunidade 
de comprar peças pela 
metade do preço, então 
sempre guardávamos al
gumas de reserva. Ao lon
go de dezoito anos fomos 
juntando tudo até que 
tínham os um verdadei
ro estoque em casa. Foi 
ai que nasceu a bicicleta-

Há três anos em Lençóis Paulista, a loja De Bike conquista ciclistas profissionais e amadores
ria", conta Sandro.

Após quase vinte anos 
sediados em Bauru, em 
2009, os irmãos Veríssimo 
decidiram que era hora de 
explorar um novo e pro
missor mercado: a cidade

Edson Correia /  Notícias de Lençóis

de Lençóis Paulista. "Pela 
necessidade de atender os 
clientes da cidade, implan
tamos esse ponto na Igná- 
cio Anselmo. Na verdade, 
já vínhamos acumulando 
clientes aqui antes disso, 
então chegou num ponto 
que se tornou necessários 
virmos pra cá fornecer 
apoio técnico que eles pre
cisavam." destaca Jack.

Desde então, a De Bike 
se estabeleceu no muni
cípio, levando para a po
pulação lençoense um 
serviço que engloba assis
tência técnica, venda de 
acessórios de reposição, 
vestuários, equipamentos 
de proteção e alimenta
ção para ciclistas. Segundo 
Jack, oferecendo às pesso
as produtos importados e 
nacionais da melhor qua
lidade, além de ser a úni
ca que trabalha com freio 
hidráulico e suspensão de 
bicicletas, a loja consegue 
se diferenciar das demais.

A intenção de Jack e seu 
Edenilson é ampliar o ne
gócio, estabelecendo em 
outras cidades da região, 
dentro de uma meta de

Jack oferece aos cíciístas produtos nacionais e importados

seis anos, novas filiais da 
De Bike. Mas seus planos 
não ficam restritos a isso. 
Além da parceria que já 
possui com a administra
ção municipal no projeto 
Bike Saúde, a intenção da 
loja é firmar acordos no 
que concerne à criação de 
bicicletários na cidade e à

viabilização de um progra
ma que leve para dentro das 
creches de Lençóis Paulista 
bicicletas adaptadas nas 
quais as crianças também 
possam desfrutar dos be
nefícios do ciclismo.

Para Jack, além de ofere
cer produtos que atendam 
todos os tipos de pessoas,

Divufĝ çio

inclusive atletas profissio
nais, a De Bike, acima de 
tudo, tem uma mensagem 
para deixar: "Queremos 
oferecer integração e saú
de para a comunidade. É 
preciso que as pessoas en
xerguem a importância da 
união proporcionada pelo 
ciclismo, assim como a ne

cessidade de haver consci
ência no trânsito. Essa é a 
mensagem que bicicleta- 
ria procura passar, muito 
além dos seus interesses 
comerciais".

A De Bike fica na rua 
Ignácio Anselmo, 822 -  
Centro. Telefone: (14) 
3263-7487.

Escola Idalina vence
Joelp 2012

Alunos da escola Idalina Canova de Barros comemoram o Bicampeonato

Na manhã da última 
sexta-feira, 07 de 
setembro, ocor

reu a premiação dos Jo
gos Escolares de Lençóis 
Paulista. Com 250 pontos 
na classificação geral, a 
EMEF Idalina Canova de 
Barros, localizada no Jar
dim Nova Lençóis, con
quistou o título desse 
ano. A cerimônia de en
trega do troféu, ocorrida 
na Praça Comendador 
José Zíllo (Concha Acús
tica), também evidenciou 
a boa participação das 
escolas Lína Bosi Cano
va e Philomena Briquesi 
Boso (Alfredo Guedes),

que conquistaram , res
pectivam ente, o segundo 
e terceiro lugar da com
petição. A terceira edi
ção dos jogos escolares 
lençoense contou com 
a participação de 1.500 
alunos do 6  ̂ao 9  ̂ano do 
Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de Ensi
no. Uma idealização das 
Diretorias de Educação 
e Esporte do município, 

evento tem o objetivo 
de levar aos estudantes 
a oportunidade de de
sempenharem práticas 
esportivas, incentivando 
a qualidade de vida e o 
respeito ao outro.
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Ati^wivo Pessoal

A querida mamãe Ester completou idade nova 
na última semana, a fam ilia esta em festa!

CittDa
T -

O cantor Caio Viana agitou a Festa 
da Padroeira na ultima quinta-feira.

Milhares de pessoas dançaram  
ao som do sertanejo universitário.

Confira lI
Arquivo Pessoal

Edson Correia, aniversariou na última segunda. Os familia
res e a equipe do Notícias de Lençóis desejam felicidades!

Cir>na Fotoi!rifi.5s

o anlv«rMiiMt« 
da pràxima semanal

Cnvie-cios sua foto para

NOTÍCIAS IDE LENÇÓIS

Arquivo Pessoa^

Lorhan Luca completou 10 anos no dia 5. Recebe os para
béns da vovó Ester, do papai Jefferson e de toda a família

A voluntária Nancy na barraca do Asilo Adriano, Néia e Julia Aline e Angélica

Cíntia fotos^rafías

Cln̂ a FotO0raf)ds Cintla Fotoflrafías Cmt>a Fotografias

Barbara, Beatriz e Mariana Bruna e Ariane Cagarete e Otavio

Cinna Fotografias Cir»na Fofogíafias Cíotia fotôgrefiss

Eduarda, Taisa e Cris Gustavo e Suelen Janaina e Rafael

Cintia Fotografias

i j

I

Cintia Fotografias Cíntia Fotografias

Rafaela e Maicon Rafaela, Alison e Leticia Silvia e Nino
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N« toe*/ v«M*3 Up vudia
• CMtistt* $90,00
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-  $ 10,00
- A é ítiifs  $S ,00
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Lmbnmos i  todos ^  a o s s o d o ^  é (uta entidade 
seit Itits loeratàfos e (]àe pi'6etsa MMto da 0̂  

por tttrw ad(j«ufa nosso pndtttoc. Ooeigoda.
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