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Bate-papo eleitoral evidencia 
disparidades entre candidatos

Cleuza Spirandelli e M arcão Piauí tiveram o pior desem penho entre os quatro e não apresentaram  nenhum a proposta

N
O Último sábadO;
25 de agosto, os 
quatro candidatos 

ao executivo m unicipal 
em Lençóis Paulista par

ticiparam  de um debate 
eleitoral prom ovido pelos 
jovens do Projeto Form a
ção de Líderes, desenvol
vido pelo G rupo Lw art,

na sede da A cilp a . Du
rante as quatro horas de 
debates, C leuza Sp iran 
d e lli, Edson Fernandes, 
Bel Lorenzetti e M arcos

de Lim a Rodrigues, o 
M arcão Piauí, puderam  
expor, cada um há seu 
tem po, suas propostas e 
h istó rias de v id a. As re

gras do bate-papo pre- 
viam  que cada candidato  
teria  cinqüenta m inutos 
para atender essa fin a 
lidade. O jo rn a l N otícias

de Lençóis acom panhou 
todo o encontro  e traz 
sua avaliaação  sobre o 
desem penho dos quatro 
p o lítico s.
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Cleuza Spirandelli (PTB -  Partido 
Trabalhista Brasileiro)

Na maior parte da apresentação, a can
didata focou sua trajetória pessoal 
e destacou os fatores que a leva

ram a entrar para a política. Cleuza relem
brou sua infância em Getulína, a época 
em que morou no Paraná, as dificuldades 
que enfrentou enquanto trabalhava na la
voura de café e a importância de seu pai na 
decisão de tornar-se vereadora; cargo ao 
qual concorreu quatro vezes. Usando um 
discurso emotivo^ quando questionada 
sobre seus planos para a cidade, a can
didata por vezes fugiu das perguntas e deu 
respostas genéricas para problemas como 
saúde, transporte e educação.

Edson Fernandes (PSOL -  Partido 
Socialismo e Liberdade)

O candidato utilizou a maior parte do
tempo que dispunha para expor as 
propostas de seu governo, caso seja 

eleito. Destoando daquilo que foi apresen
tado petos outros candidatos, o professor, 
acompanhado de seu vice, Hermes Conrado 
Bottan, defendeu algumas das bandeiras de 
seu partido, como questões ambientais, no
vas formas de geração de emprego, refor
ma agrária e os dois conceitos que apontou 
como fundamentais em uma futura gestão; 
o mandato popular e a democracia direta. 
Trazendo informações e dados sobre estu
dos e levantamentos a respeito do municí
pio, sua faia foi uma das mais embasadas.

Izabel Cristina C. Lorenzetti (PSDB -  
Partido da Social Democracia Brasileira)

pós distribuir o panfleto com suas 
principais propostas de campanha na 
área da geração de emprego e renda, 

habitação, esportes, assistência e promoção 
social, saúde e cultura, Bel procurou discutir 
os pontos que considerou de maior interesse 
para os presentes. Em sua fala, pesou bastan
te as realizações de seu atual governo, des
tacando as conquistas alcançadas e os proje
tos para dar continuidade a elas. Quando se 
abriu espaço para as perguntas, a candidata 
defrontou-se com alguns questionamentos 
sobre o sistema de saúde, o gerenciamento 
de vagas nas creches e os recentes escânda
los na Câmara Municipal, porém se saiu bem.

Marcos de Lima Rodrigues (PCdoB -  
Partido Comunista do Brasil)

candidato começou o debate recu
perando um pouco de sua história 
e explicando, por exemplo, a origem 

do apelido que o acompanha há anos; Mar
cão Piauí. A maior parte da apresentação, 
no entanto, girou em torno de suas críticas 
a atuai administração municipal e os proble
mas ignorados por ela, especialmente no 
que se refere às condições de uso do distri
to industriai. Sem apresentar nenhuma pro
posta de governo, o candidato se exaltou 
em vários momentos ao ser questionado 
pelos jovens que participavam do debate. 
Um dos pontos de destaque foi sua dificul
dade em definir a ideologia de seu partido.

Clntia Fotoyaft»

“Quem não tem dinheiro,
conta história”

Quase mil pessoas foram ao CEM no último 
domingo para assistir "Paulinho Gogó"

27" Salão Internacional do 
Automóvel de São Paulo

Paulinho Gogó baseou-se em fatos do cotidiano

como conta história! 
Maurício Manfriní, o 
"Paulinho Gogó" que 

participa semanalmente do 
programa "A Praça é Nos
sa" do SBT, fez um público 
de quase mil pessoas dar 
muitas gargalhadas, no úl
timo domingo.

O Clube Esportivo Ma
rimbondo, que trouxe a 
Lençóis Paulista o show de 
Stand Up Comedy, já vem 
se destacando por idealizar

eventos desse porte.
Paulinho Gogó, que tam

bém é locutor e dublador, é 
um exímio contador de his
tórias. Com um jeito bastan
te peculiar de falar, cheio de 
gírias e trocas de sílabas em 
suas falas, ele narra o dia a dia 
da maioria das pessoas, de 
forma engraçada e popular.

O comediante, muito
carism ático e receptivo, 
recebeu todos os fãs no ca
marim após 0 espetáculo.

Excursão sairá de Lençóis Paulista
dia 27 de outubro

Salão Internacio
nal do Automóvel, 
é o maior e mais 

importante evento auto
mobilístico da América La
tina. Durante a exposição, 
todos os apaixonados por 
automóveis podem desfm- 
tar das grandes tendên
cias do setor e conhecer o 
que há de mais moderno 
no mundo dos automó
veis, sem sair do Brasil.

Quem é de Lençóis Paulis
ta terá a oportunidade de 
visístar 0 salão no dia 27 
de outubro (sábado). Os 
interessados poderão ob
ter mais informações pelo 
telefone: (14) 8112-2406, 
com Eduardo.

O 275 Salão Internacio
nal do Automóvel acon
tecerá no Pavilhão de Ex
posições do Anhembí, na 
cidade de São Paulo.
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Setor Químico inicia discussão 
da Campanha Salarial de 2012

Na Campanha Salarial de 2011, o Setor Químico conseguiu 10,11% de rea
juste salarial no piso, o que representa aumento real de 3,07% no salário.

AGENDA

Hoje
máxima 26^

mmima 155

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

A Federação dos Tra
balhadores nas In
dústrias Químicas e 

Farmacêuticas (Fequimfar) 
começará organizar a Cam
panha Salarial 2012 do Se
tor Químico do Estado de 
São Paulo.

Entre os dias 28 e 29 de 
agosto, está sendo reali
zado o encontro do Setor 
Químico em Praia Grande 
para iniciar a discussão da 
pré-pauta de reivindicação, 
bem como de propostas e 
estratégias da Campanha 
Salarial, que tem data-base
nn Hi;» 1 2 Hp nnvpmhro

O Setor Químico no Es
tado de São Pauto envolve 
cerca de 115 mil trabalha
dores. No encontro, a Fequi
mfar e os sindicatos filiados 
vão analisar o desempenho 
do segmento químico no 
Estado de São Paulo, o com
portamento do emprego 
em 2011 e nos primeiros 
sete meses de 2012, para 
então elaborar a pré-pauta 
de reivindicação e propor 
estratégias de negociação.

"A expectativa é de 
avanços na convenção co
letiva, com aumento real
Hp <;alárin p avanrn*; na<;

cláusulas sociais. Para isso, 
é preciso que os trabalha
dores estejam unidos e 
bem informados sobre o 
que estão reivindicando", 
afirmou Edson Dias Bica- 
lho, presidente do Sindica
to dos Químicos de Bauru 
e Região e secretário-geral 
da Fequimfar.

Na Campanha Salarial 
de 2011, 0 Setor Químico 
conseguiu arrancar dos 
patrões 10,11% de reajus
te salarial no piso, o que 
represento aumento real 
de 3,07% no salário, uma
rnnniikta nam a r;ítppnria

Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade

0 1 /0 9 -(Sábado) 
Lucas Ferreira 

02/09 - (Domingo) Edu 
& Anderson

06/09 - (Quinta) Cato Viana 
07/09 - (Sexta) Eric &. 
Eder/Juliano & Rafael 

08/09 - (Sábado) ABR3/ 
Rodrigo Rios 

09/09 - (Domingo)
Os Quatro

12/09 - (Quarta) Fábio & 
Dedé/Ricardo Anholeto 
13/09- (Quinta) Nino 
& Fernando/Maxsuel 

14/09 - (Sexta) Di Souza 
& Alexandre 

15/09 - (Sábado) André 
8i Matheus

16/09 - (Domingo) Gian 
8t Giovaní

Monique Evans 
declara: Estou 

desempregada e
sem
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Ser pós-moderno

Se em algum momento 
disserem que vivemos 
em um tempo de in

certezas, fragmentações, va
zio, imediatismo e espetacu- 
larização, não se assustem. 
Apenas pensem em como 
cada vez mais nos desliga
mos das pessoas que nos 
cercam, daquilo que acre
ditamos e, por que não, da 
nossa vontade de mudar 
o mundo. Complicado? 
Pbde ser. Mas isso é apenas 
a constatação de um fato: 
somos a personificação de 
uma sociedade que, sim
plesmente, desistiu.

Desistimos de nutrir 
grandes ideais, esperar por 
revoluções, acreditar na luta, 
intuir que Deus, a razão, a 
verdade, a ciência, a consci
ência e a família são aquilo 
que nos sustentam. Preferi
mos a companhia da Carmi- 
nha, a satisfação de termos 
tudo que nosso dinheiro 
possa comprar, a crença na 
liberdade de escolha e a lou
cura do homem que só se 
importa com o aqui e agora.

Desistimos de entender 
porque não conseguimos 
abandonar essa vontade 
insana de renegar nosso 
papel de protagonistas e 
acreditar que o fato de não 
termos algo para acreditar

ou almejar é normal. Pre
ferimos a certeza de que 
tudo é descartável, inclusi
ve as pessoas.

Tudo bem que para al
guns isso não é tão ruim. Afi
nal, o que poderia haver de 
errado em nos assumirmos 
como os consumidores sem 
identidade que compram, 
compram e compram sem 
perceber que o que dão em 
troca é sua oportunidade de 
escolha? O que há de tão re
provável no fato de querer
mos status, dinheiro e fama, 
ao mesmo tempo em que 
nos debatemos para desco
brir quem somos?

Só não consigo deixar de 
enxergar uma coisa: temos a 
facilidade de transcender o 
universo de preocupações, 
cobranças e responsabilida
des que outrora moveram 
a humanidade, mas sei que, 
como eu, todos vivem a an
gústia de um tempo que 
acelera, enfraquece nossas

Editorial
uem trabalha em 
meios de comuni-

crenças e comprava a unica 
coisa que tememos: a vida.

Ana Carolina Costa é 
jornalista do Noticias de 
Lençóis e cursa o 3^ ano de 
Comunicação Social, com 
habiiitaçõo em Jornalismo, 
na UNESP.

Ô̂C c a ç ã o , seja ele, es
crito, falado ou até mesmo 
televisionado, sabe que o 
jornalismo, é irmão da ética 
e tem como objetivo ser
vir à comunidade. Mesmo 
sabendo que nem sempre 
é assim que a "carruagem 
segue", inclusive, em esfera 
municipal. Porém, é nosso 
dever coletar, redigir e pro
pagar as notícias com vera
cidade e pluralidade.

No 2® bate-papo eleito
ral, idealizado e organizado 
pelo projeto Formação de 
Lideres, do Grupo Lwart, 
os seus organizadores obti
nham como meta promover 
um debate entre os jovens.

j
D »

Colunista da Semana

i

M a r c o s  A p a r e c id o  d e  T o le d o
\
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\ Mulheres não amam

E vivendo que se apren
de. Também é lendo 
que se aprende. No 

livro '"O que as Mulheres 
esperam dos Homens" do 
Pr. Silmar Coelho, aprende
mos uma frase sugestiva e 
verdadeira ao mesmo tem
po. Onde escreve: '"A mu
lher não ama, ela corres
ponde ao amor". Diz ainda: 
"Uma mulher amada, ama, 
enquanto que, uma mulher 
mal amada é tristonha e in
feliz". Os homens precisam 
saber que a mulher que não 
ouve: "eu te amo", "eu te 
desejo" e nem recebe dia
riamente atos de carinho, 
certamente terá sérios pro
blemas no relacionamento. 
Ou ela é bem amada, cor
respondendo aos estímu
los com atos de carinho e 
amor. Ou ela é mal amada, 
correspondendo com de
samor. Enquanto o homem 
é razão, a mulher em con
trapartida é coração. Nesse 
sentido a resposta da mu
lher acaba atingindo e pre
judicando o relacionamen
to. Ela, então, corresponde 
exatamente aos estímulos

recebidos, não por vingança, 
mas por amargura e tristeza 
em face de sua maior sensi
bilidade. No lar, tudo aquilo 
que era prazer, passa a ser 
uma obrigação. O que a mu
lher faz é para ser contem
plado, elogiado e desfrutado. 
Quando amada, ela retribui 
o amor. Portanto, tudo que é 
comum a dois, pode revelar a 
felicidade ou infelicidade. A 
desmotivaçâo no relaciona
mento é um sinal de alerta, 
indicando que algo não vai 
bem. Uma mulher amada é 
uma mulher curada dos seus 
males, sendo suas preocupa
ções amenizadas, tais como: 
negativismo, complexo, an
gústia, desprezo, traumas de 
infância, decepções da vida, 
depressão e frieza sexual. Ela 
fica mais bonita, simpática e 
bem humorada. As críticas, 
mágoas serão superadas pelo 
amor recebido. Os seus me
lhores remédios para dormir 
são os braços amorosos do 
companheiro. Seus proble
mas são amenizados pelo 
amor do homem a quem ela 
confiou a sua vida. Ela passa 
a confiar na proteção daque

le que está ao seu lado. A 
mulher amada retribuí o 
amor recebido, entregan
do-se sem reservas às carí
cias. As dificuldades jamais 
apagarão ou esfriarão um 
amor assim. Os poderes 
benignos do amor são ili
mitados, ele destrói bar
reiras e ao mesmo tempo 
constrói pontes onde há 
separação. O apóstolo Pau
lo enfatiza ao povo de Éfe- 
so a importância do amor 
entre o marido e sua espo
sa: "Da mesma forma, os 
mandos devem amar cada 
um a sua mulher como a 
seu próprio corpo. Quem 
ama a sua mulher, ama a sl 
mesmo. Além do mais, nin
guém jamais odiou o seu 
próprio corpo, antes o ali
menta e dele cuida, como 
também Cristo faz com a 
igreja"(Efésios 5:28/29). 
Assim, as mulheres antes 
de amar, devem ser ama
das. Experimente fazer as
sim, e sinta a diferença.

Marcos Aparecido de Tole
do é advogado, empresá
rio e teólogo
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sociedade civil e OS candida- dos e em alta voz- mano-
tos ao executivo municipal.

E do ponto de vista de um 
veiculo de imprensa com
prometido e ético, o grupo 
de organizadores cumpriu 
seu papel com maestria.

Os presentes no debate 
puderam sabatinar os can
didatos de forma objetiva, e 
pudemos também, perceber 
a gritante diferença, entre 
eles. Alguns tão desinforma- 
dos e despreparados perante 
os problemas do município, 
que assusta-nos pensar que 
poderíam comandar nossa 
cidade algum dia.

Alguns desses candida
tos (com pouca escolarida
de) e nenhuma proposta 
fizeram discursos inflama-

bras- que não convenceram 
os jovens presentes, enfim, 
o foco não era ouvir as tra
gédias ou opiniões pessoais 
dos respectivos candidatos. 
Talvez alguns deles não sai
bam o que significa "debate 
eleitoral", lamentável.

É altíssimo o índice de 
candidatos (ao executivo e 
legislativo) com pouca esco
laridade e até analfabetos. 
E quanto menos instrução 
tiver 0 eleitor, mais fácil será 
desses candidatos obter vo
tos sem um projeto sólido e 
eficaz. Alguns candidatos se 
aproveitam dessa "ingenui
dade" dos eleitores para a 
captação de votos via "lava
gem cerebral".

Por fim, nós como vm 
de uma comunidade, 
vemos parabenizar os í 
alizadores do 2^ bate-p< 
eleitoral, pois trouxerar 
um público votante, a de
mocracia; e os candidatos 
puderam mostrar sem de
sigualdade, suas reais in
tenções e também propos
tas e deficiências. Afloraras 
mazelas existentes em uma 
comunidade sem contem- 
pla-los com alternativas 
reais para que eles deixem 
aquela situação - muitas 
vezes precária - é uma ati
tude vil e oportunista.

Afinal, há eleições pos
síveis de serem vencidas; 
e outras impossíveis, mas 
quem manda é o eleitor.

Politicando
Conheça o candidato Helio Marzo

res e desenvolvimento de 
projetos.

Sua carreira política teve 
inicio no ano de 1996, como 
presidente e coordenador 
da campanha para vereador 
do Partido Liberal - PL, hoje 
Partido da Republica -  PR.

Propostas

Helio Marzo tem 39 
anos, nasceu na ci
dade de Avaré no 

interior do estado de São 
Paulo. Com apenas 5 anos, 
após o falecimento de seu 
pai veio residir em Lençóis 
com sua família. Realizou 
todos seus estudos em es
colas publicas do municí
pio, vindo a se formar no 
segundo grau. Hoje casado 
e pai de um menino, cons
tituiu sua família alicerçada 
nos princípios e ensina
mentos cristãos de amor ao 
próximo.

Iniciou sua vida profissio
nal aos 14 anos em uma ma
deireira, trabalhando depois 
em outras empresas do mu
nicípio. No período de 1997 
a 2000 trabalhou na prefei
tura local como Coordena
dor de Assuntos Comunitá
rios, realizando atendimento 
as associações de morado

• Educação - Fiscalizar a 
aplicação mínima de 25% 
da receita resultante dos 
impostos na área de educa
ção e inspecionar para que 
o estudante seja matricula
do na escola mais próxima 
da sua residência.
• Fazer indicações ao Exe
cutivo para construções 
de creche em bairros onde 
ainda não exista e pleitear 
junto ao Executivo o au
mento do numero de vagas 
nas creches municipais.
• Indicar ao Executivo a aber-

quím icos.
• Criação do CEAC -  Cen
tro de Apoio Comunitá
rio também denominado 
Casa do Povo, o qual ser
virá de escritório político 
para atendimentos dos 
moradores da cidade, en
cam inhando os mesmos 
aos órgãos competentes 
para solução de suas ne
cessidades e conflitos.
• Estimular a criação de 
parques, pistas de cami
nhadas e praças de lazer 
e apoiar e colaborar com 
projetos e entidades am
bientalistas no munic
• Indicar e defender j 
ao Executivo conce 
de bolsa de estudo i< 
gral para os ocupantes 
do cargo de monitores de 
creche, para que sejam 
habilitados em Pedago
gia visando a inclusão dos

tura de novos Pronto Atendi- mesmos ao Plano de Car
reira do Magistério, pas
sando a ter os direitos ga
rantidos pelo Fundeb.
• Apoio ao Executivo na 
aprovação de Leis de n- 
centivo a implantação ía 
novas indústrias no muni
cípio e apoiar abertura dí 
cooperativas de trabaino, 
visando a melhoria de vida 
e de renda dos munícipes.
• Indicar ao Executivo e tra
balhar em conjunto para a 
melhoria na distribuição 
de plantas econômicas 
para que os moradores 
menos favorecidos tenham 
acesso ao programa de for
ma mais rániria.

mento em outros bairros, re
alizando assim atendimento 
noturno como o já realizado 
no Núcleo LuizZillo.
• Prescrever ao Executivo 
que o Pronto Socorro Mu
nicipal tenha uma farmácia 
para fornecimento de me
dicamentos a população 
atendida no mesmo, no pe
ríodo noturno e aos finais 
de semana.
• Apresentar indicações ao 
Executivo para a ampliação 
de convênios com entidades 
filantrópicas.
• Buscar recursos para a cria
ção de uma clinica de recu-
nprarãn nara denendpntps
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Tendo por pano de fundo uma história de iuta e desafios, a Estribos Fumiya conquista seu iugar
Edson Coffel^/Nottcias de Lencói»

Marcos e Renato cresceram Juntos em Inubía Paulista
Edson Correia/Not<cUs de Lençóis

Os empresários mudaram para um novo espaço há duas semanas

Inúbia Paulista. Foi nessa 
pequena cidade do inte
rior de São Paulo, com 

quase 4 mit habitantes, que 
Marcos Tavares e Renato 
Perrone nasceram. Lá eles 
se tornaram amigos e, há al
guns meses, decidiram que 
era hora de partir em busca 
de novas oportunidades. Seu 
destino: Lençóis Paulista.

Dono de uma das fran
quias da Estribos Fumiya, 
empresa do ramo da cons
trução civil fundada por um 
brasileiro que patenteou no 
país os chamados estribos 
de engate rápido, Marcos 
queria levar seu negócio 
para uma cidade onde as 
perspectivas de crescimen
to seriam maiores. O convi
te para ingressar no empre
endimento não tardaria a 
chegar até Renato que, com 
mais dois amigos, se lançou 
no novo desafio.

As dificuldades e a distân
cia da família fizeram com 
que os únicos sobreviven
tes da empreitada fossem

.

os dois. Sozinhos, contando 
apenas com seu trabalho e 
dedicação. Marcos e Rena
to alugaram um barracão 
e, nos últimos nove meses, 
começaram a transformar o 
sonho em realidade.

Hoje, com dois funcio
nários e atendendo clientes

em Agudos e Macatuba, a 
Estribos Fumiya se encontra 
em um novo espaço. Bem 
localizado e colocando à 
disposição dos interessados 
uma série de produtos vol
tados para soluções inova
doras, práticas e sustentá
veis no ramo da construção 
civil, a empresa almeja se 
estabelecer como referên
cia em Lençóis Paulista.

Segundo Renato, o dife
rencial do serviço que ofere
cem pode ser percebido em 
várias instâncias: "'Nossa Ideía 
é facilitar o trabalho dos pe
dreiros e demais pessoas en
volvidas na área da constru
ção fornecendo esse material 
já pronto, sempre pensando 
na qualidade e bom preço. Os 
levantamentos mostram que 
ele representa uma economia 
de dez a vinte por cento nas 
obras". Benefídos que Marcos 
também enxerga em outro se- 

: "Com a feita de mão-de-
-obra que existe atualmente, 
nossos produtos aparecem 
como uma solução".

Entre os artigos ofereci
dos pela empresa estão estri
bos, colunas montadas, vigas, 
baldrames, sapatas e verga- 
Ihões. A Estribos Fumiya está 
localizada na Rua Orfgenes 
Lessa, 99 -  Vila Antonieta II. 
Maiores informações pelo 
telefone (14) 3263-4412.

o amor muda o que já se

fez e a força da paz junta

todos outra vez

Venha, já é hora de acender 

a chama da vida*.* 

e fazer a Terra Inteira feliz"*

CASA ABRIGO

AMORADA

PARA VEREADOR
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SOCIAL
o  Clube Esportivo Marimbondo realizou na 
ultima sexta o seu tradicional Happy Hour. 
Quem comandou a festa foi à dupla Mariana 

e Marcelo, que apresentaram seu novo 
trabalho como "Simployde". Confira quem

esteve presente!

' Saja o anivarsariante 
 ̂ da próxima tamanal

Envia-nos sua foto para
Í»rnalO notle laad«l«ne«ls.com .br
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Gntia Fotoaraflas

A animação ficou por conta da dupla Mariana e Marcelo! Valentina e Üvian Fabricío e Ligia

rotofirdhd!

Keli e João Louise, Lilian, Ana Paula e Analia Luiz Fernando e Taisa

Cintia Fotoítrafias Cmna Fotosrabas CintTo fotoerabas

Nino e Silvia Evandro e Carol Wagneo Cristiano, Alessandro, Gustavo e Luiz Gustavo

Cln^a Fotofiraflas

Ivana e Everaldo llca, Livia, Gabriel e Vanderlei Marcelo e Katia

Cmtia Fotografias Cmtra fotosrahds

j i f

raftas

Patrícia e Ângelo Teca e Tatá Vitória, Marcíua, Lucas, Queíjinho, Adão e Elíane

O  C L L B t  
DO ô n i b u s

AN rnCO
BRASILEIRO

PAttOCiNIDi

VIVER

olUfanrid t. «•

Mercedes-Benz

P  maior encontro nacional de ônibus e caminhões
antigos junto à sua evolução tecnológica

10 e 11 de Novembro
Praça do Memorial

América Latina
InformAçftn: 
www.primelrodub«cloonibuMnllgo.com


