
O coronavírus não
esqueceu de você.
E você, lembra?

Saiu de casa? Use
sempre sua máscara,

É obrigatório.
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Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde e à noite.
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#somoszilor #todosmaisconectados

Boas Festas!
Que, em 2021, estejamos mais

próximos e conectados, com todos!

Aprendemos a olhar para dentro 

de si e também para o mundo, e que  

juntos somos sempre  mais fortes
e que  e que  Um presenteUm presenteUm presente

especial!especial!
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Estamos chegando ao � m de mais um ciclo, nos despedindo de 2020 e dando às boas-vindas a 2021 com um enorme sentimento de esperança. Deste ano, marcado pela maior 
crise sanitária da história recente da humanidade, o que levamos é o aprendizado. Tivemos que aprender a nos superar em todos os sentidos, mas seguimos mais fortes para um 
novo capítulo desta jornada chamada vida. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, mas vamos em frente, ainda com mais coragem. Esta edição apresenta os principais 
acontecimentos que marcaram os últimos 12 meses e, como não poderia deixar de ser, o grande destaque é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Tivemos muitas notícias 
tristes, mas também muitos exemplos de resiliência e determinação. Dentre tantos, não poderíamos deixar de reconhecer o empenho dos pro� ssionais da Saúde, que diariamente 
arriscam suas vidas combatendo este inimigo invisível que trouxe o caos ao mundo. A eles, toda nossa gratidão. Que 2021 seja um ano de muita saúde e paz para todos nós!

Retrospectiva
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JANEIRO
Ciclista foi a primeira vítima 
fatal do ano em Lençóis

FEVEREIRO
Homem morreu após ser 
esfaqueado na Cecap

MARÇO
Primeiro caso de Covid-19
foi con� rmada no dia 29

ABRIL
Pandemia fez primeira vítima 
no dia 23 em Lençóis

MAIO
Com apoio da Bracell, PAC-19 
reforçou o enfrentamento

JUNHO
Morte de Vaca comoveu 
população de Borebi

JULHO
Crime bárbaro chocou a 
população de Areiópolis

AGOSTO
Lençóis ultrapassou a casa 
de 50 mil eleitores neste ano

SETEMBRO
Mês foi marcado pela 
de� nição das candidaturas

OUTUBRO
Lençóis bateu recorde de 
geração de emprego em 2020

NOVEMBRO
Prado garantiu reeleição em 
novo embate contra Marise

DEZEMBRO
Prefeito de� ne secretários 
para a próxima administração

Eleitos assumem cargos
Cerimônias de posse acontecem nesta sexta-feira (1) em Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi; além de 
prefeitos e vices, vereadores das quatro cidades iniciam mandatos e de� nem presidências das Casas de Leis A3

PERIGO

Bombeiros capturam 
cobras em Lençóis A4

COMÉRCIO

Vendas de Natal tem 
resultado positivo A6

“RODOVIA MAIS SEGURA”

Operação apreende
21 quilos de droga A4

LEI ALDIR BLANC

Secretaria de Cultura 
aprova 66 projetos A6

POSITIVO COVID-19

PM faz balanço da 
operação de Natal

Microrregião já tem 
mais de 5,2 mil casosA4 A7

Prestes a deixar o cargo que 
ocupou pelos últimos quatro 

anos, o prefeito de Macatuba, 
Marcos Donizetti Olivatto (PL), 

revela em sua última entrevista 
como chefe do Poder Executivo 

que acredita ter feito um bom 
trabalho na administração 
da cidade vizinha. Em sua 

avaliação, entrega a Prefeitura 
Municipal em condições muito 

melhores do que recebeu de 
seu antecessor e garante que 

Anderson Ferreira (PODE), 
prefeito eleito, terá plenas 

condições de trabalhar com 
tranquilidade em seu início de 
gestão. Segundo ele, os cofres 
da Prefeitura Municipal � cam 
com algo entre R$ 8 milhões e 
R$ 9 milhões de reserva.

ENTREVISTA 
com Olivatto

A5

Anderson Prado, prefeito de Lençóis Toni, prefeito de AreiópolisAnderson Ferreira, prefeito de Macatuba Chiquinho, prefeito de Borebi

UTILIDADE PÚBLICA

Vários serviços sofrem 
alteração no feriado

Em virtude do feriado de Ano 
Novo, o cronograma de serviços pú-
blicos e privados de Lençóis Paulista 
sofre alteração nesta última semana 
de 2020. As repartições internas e 
externas da Prefeitura Municipal e 
suas autarquias suspendem o atendi-
mento ao público na quinta-feira (31) 
e sexta-feira (1). O atendimento será 
retomado na segunda-feira, dia 4 de 
janeiro. Para evitar o acúmulo nos 

contentores do Programa Coleta Cer-
ta, a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente mantém a coleta de lixo na 
véspera de Ano Novo, de acordo com 
o cronograma de serviços habitual de 
cada bairro. Pacientes com consul-
tas, exames e outros procedimentos 
médicos agendados fora do municí-
pio, entre 31 dezembro a 4 de janei-
ro, devem efetuar o agendamento da 
viagem nesta quarta-feira (30). A6
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FRASE
 “Tenho um amor muito grande por Macatuba e vou continuar fazendo 

o que estiver ao meu alcance. Talvez um dia eu vire nome de rua”,
Marcos Olivetto, prefeito de Macatuba, ao

comentar sobre seu futuro após saída do cargo.

PARA PENSAR
 “Exu matou um pássaro 

ontem, com uma pedra 
que só jogou hoje”,

Ditado Iorubá
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a DIA DE POSSE
Esta sexta-feira (1) marca o iní-

cio de um novo ciclo, mas o feria-
do de Ano Novo terá um gostinho 
especial para os representantes 
dos Poderes Executivo e Legislati-
vo, eleitos ou reeleitos nas eleições 
de novembro. Como acontece tra-
dicionalmente a cada quatro anos, 
a data marca a posse de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores, que 
exercerão seus mandatos até o dia 
31 de dezembro de 2024.

RESTRITA
Em Borebi, o prefeito eleito, An-

derson Pinheiro de Goes, o Chiqui-
nho (MDB), e sua vice, Leila Ayub 
Vaca (PSDB), assumem seus cargos 
em cerimônia marcada para as 9h, 
no anfiteatro localizado nas depen-
dências da Prefeitura Municipal. 
Devido à pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), o evento será 
restrito a poucos convidados para 
garantir o distanciamento pessoal.

EDIS
Também tomam posse os nove 

vereadores borebienses. Os reelei-
tos João Lima de Souza (PSDB), Ma-
gregory Augusto de Oliveira (PSDB), 
Marcos Antonio Pontes dos Santos 
(MDB), Reginaldo César Martins 
(PV) e Roger Martins (MDB), além 
dos novos edis, Carlos João Stradioto 
(PSDB), Cezar Roberto Nunes (MDB), 
José Adilson Vera (PODE) e Miriani 
Cristina dos Santos Moreira (PSDB).

MAIS QUATRO
Em Areiópolis, o prefeito Anto-

nio Marcos dos Santos, o Toni (PL), 
e seu vice, Antonio Carlos Príncipe, 
o Ciço (MDB), reeleitos no pleito do 
mês passado, serão reconduzidos 
aos respectivos postos em soleni-
dade que acontece a partir das 10h, 
no plenário da Câmara Municipal. 
Para evitar aglomerações, o acesso 
ao local também será controlado, 
de acordo com a capacidade permi-
tida pelo distanciamento.

CARAS NOVAS
Com a maior renovação da re-

gião na Casa de Leis, a cidade tam-
bém empossa seus nove vereado-
res: João da Cruz Miquelino (DEM), 
Lucas Evandro Fiel Benedito (PSD), 
Marildo Alves (MDB) e Michel Hen-
rique Augusto (CIDA), reeleitos, 
além de Carlos Alberto Leite (CIDA), 
Fledson Helio Turbano (PSD), Gil-
berto Rodrigues de Lima (DEM), 
Marciano Bueno da Silva (DEM) e 
Robson Cardoso dos Santos (MDB).

DE NOITE
Na vizinha Macatuba, a cerimô-

nia de posse dos eleitos acontece no 
período noturno, no Teatro Municipal 
Renata Lycia dos Santos Ludovico. O 
vereador Anderson Ferreira (PODE), 
que deixará o cargo no Legislativo 
no dia anterior, assume a chefia do 
Executivo a partir das 20h, ao lado 
do empresário Claudinei Corrêa Lei-
te de Moraes (PODE), seu vice.

REMANESCENTES
O mesmo vale para os 11 par-

lamentares da Câmara Municipal, 
sendo cinco deles com contrato 
renovado para mais um mandato 

pelo eleitorado macatubense: Eloi-
zio Antonio Abel (PTB), João Batista 
Francisco, o João Zoião (CIDA), Júlio 
Cesar Saes, o Julinho Saes (PTB), La-
saro Diniz Cordeiro, o Lasão (PSD), 
e Sebastião Candido de Moraes, o 
Tião da Laranja (PL).

MAIORIA
Os outros seis vereadores que 

assumem o cargo representam a 
grande renovação 54,55% do Poder 
Legislativo local: Amadeu Raimundo, 
o Amadeu do Esporte (PATRI), Anto-
nio Severino, o Toninho Brastec Re-
frigeração (PATRI), Cleiver Vieira dos 
Reis (PV), Cristiano Cesar Mendes 
(PL), Leandro Fogaça Giraldi (PODE) 
e Paulo Henrique Neves (MDB).

IMPASSE
Em Lençóis Paulista, até o fe-

chamento desta edição não havia 
confirmação em relação ao local 
de realização da solenidade. Inicial-
mente prevista para acontecer a 
partir das 10h, no Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti, como ocorreu na 
posse de 2017, o evento poderia ser 
transferido para a Sala de Sessões 
Mário Trecenti, sede legislativa da 
Câmara Municipal.

PARA POUCOS
Independentemente do local de 

realização, a previsão é de que o 
evento que marca a recondução do 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM) ao cargo, como nas demais 
cidades, seja restrito aos eleitos, fa-
miliares e imprensa. Além do chefe 
do Executivo, serão empossados o 
vice, Manoel dos Santos Silva, o Ma-
nezinho (PSL), vice-prefeito eleito, e 
os 12 vereadores da Casa de Leis.

DEBUTANTES
O Legislativo lençoense teve 

pouca renovação, na comparação 
com anos anteriores. Serão quatro 
vereadores assumindo pela primei-
ra vez: Andreia Bernardo Zaratini 
Martinelli (PSL), Renato da Silva 
Góis, o Papa Góis (DEM), Rômulo 
Paulon Pegolo (PP) e Valdivino Mi-
guel Barbosa (PSC). Irani Gorgonio 
(PSDB) também não está em exer-
cício, mas ocupou o cargo como su-
plente por mais de três anos.

VETERANOS
Na lista dos que reassumem 

estão Damião Augusto Xavier de 
Oliveira, o Professor Guto (MDB), 
Francisco de Assis Naves, o Chico 
Naves (MDB), Jucimário Cerqueira 
dos Santos, o Bibaia (PODE), Luiz 
Gonzaga da Silva, o Luizinho do 
Açougue (PL), Leonardo Henrique 
de Oliveira, o Dudu do Basquete 
(CIDA), Mirna Adriana Justo (PSDB) 
e Nardeli da Silva (DEM).

QUEM LEVA?
Vale lembrar que as cerimônias 

também marcam a definição das 
presidências das respectivas Casas 
de Leis, bem como da composição 
das Mesas Diretoras para o primei-
ro biênio. Os favoritos, segundo 
informações de bastidores, seriam 
Nardeli as Silva, em Lençóis, Julinho 
Saes, em Macatuba, Lucas Benedi-
to, em Areiópolis, e Roger Martins, 
em Borebi.
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o A vida é breve

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação 

Sêneca, o filósofo que nasceu em Cór-
dova, na Espanha, no ano I a.C, alertava: 
“não é curto o tempo que temos, mas 
dele muito perdemos. A vida é suficiente-
mente longa e com generosidade nos foi 
dada, para a realização das maiores coi-
sas, se a empregamos bem. Mas, quan-
do ela se esvai no luxo e na indiferença, 
quando não a empregamos em nada de 
bom, então, finalmente constrangidos 
pela fatalidade, sentimos que já passou 
por nós sem que tivéssemos percebido. 
O fato é o seguinte: não recebemos uma 
vida breve, mas a fazemos, nem somos 
dela carentes, mas esbanjadores”.

Motivo-me, mais uma vez, a deixar de 
lado a análise política, para percorrer o la-
birinto da consciência e tentar ver como 
deixei a vida passar sem ter percebido. E o 
que me leva a esse exercício? A sensação 
de que, no meio (ou ainda no início?) do 
furacão desencadeado por essa medonha 
Covid-19, a vida pode me escapar num 
átimo de segundo, a mostrar que a eterni-
dade está ali, a um palmo na nossa frente.

E como tenho percebido os dribles 
que, em alguns momentos, me fazem 
pensar que continuo portando o vigor da 
adolescência, a capacidade mimética de 
me adaptar aos sabores e dissabores da 
vida? É fácil constatar. Basta ir ao espelho 
e ver que o tufo de cabelo encompridan-
do a cabeça deu adeus, criando duas en-
tradas profundas na testa e abrindo uma 
seca várzea no cocuruto. Ainda bem que 
a carequice não tem avançado.

Fossem essas observações estéticas 
as únicas maneiras de constatar que a 
adolescência se escondeu no baú de me-
mórias, os sentimentos não seriam tão 
doloridos. Mas há vazios mais profundos. 
A percepção de que eu poderia ter con-
versado mais com meu pai, que nasceu no 
final do final do século XIX, foi autodida-
ta, político, fazendeiro e, sobretudo, uma 
pessoa que acolhia bem os mais carentes. 
O silêncio estava ali ao nosso redor, mes-
mo que ele tivesse mil perguntas a fazer 
ao filho que só o via nas férias. Podia ter 
aprendido mais com ele naqueles tempos 
de muito trabalho, honra à palavra dada, 
compromisso com a verdade, zelo pelas 
coisas. Meu pai amolava a gilete com que 
se barbeava numa pedra sabão. Objeto 

descartável? Jamais teve conhecimento.
A amizade é a cola da fraternidade e 

da solidariedade. Os amigos fazem brotar 
os valores do compartilhamento e de uma 
sociedade mais convivencial. E o que fi-
cou deles? A distância física quebra elos, 
a rotina do cotidiano com muito trabalho 
cria oceanos entre os amigos, os laços de 
amizade vão se esgarçando e se desman-
chando. Percebo que deixei a vida se es-
vair por essas frestas de distanciamento, 
ao cortar contatos, ao esquecer nossos 
caminhos encruzilhados no passado, ao 
entrar na corrida pela competitividade, 
reconhecendo que essas decisões podem 
ter corroído a humanidade que nos habita.

“Olhe a régua, olhe a régua”, sempre 
nos alertava o amigo Vanderlei, famoso 
neurocirurgião, natural da Paraíba e hoje 
também habitante destas plagas paulis-
tas. E mostrava: até aqui, a régua marca 
50, apontando para o meio. Quando passa 
daqui, a régua costuma apressar o tempo. 
Pois não é que me lembro dessa régua 
quase todos os dias e vejo que o tempo 
corre? A vida é mesmo breve. Parece que 
o alerta da régua foi ontem. Mas faz mais 
de duas décadas. O que deixei mais de 
fazer?

Ler mais. Sou um bom leitor de livros. 
Mas poderia ter usado o tempo com mais 
leituras, mais reflexões. E a escrita? Ah, 
nessa área, sob minha absoluta crença, 
tenho feito o possível. A ponto de ser 
cobrado com juros e correção monetária 
pelo exercício de ficar horas e horas à 
frente de um teclado de computador ou, 
nos idos de ontem, teclando numa velha 
máquina de escrever. E que juros são es-
ses? Uma coluna arrebentada, com acha-
tamento e compressão de vértebras, do-
res nas articulações, enfim, essa herança 
transmitida por ficar sentado numa cadei-
ra o dia inteiro.

Constrangido pela fatalidade, como diz 
o puxão de orelhas de Sêneca, sinto que 
poderia ter sido mais comedido, com o 
bom senso de alternar os movimentos do 
corpo. As coisas ruins se passaram sem 
que tivesse percebido ou, mesmo perce-
bidas, foram continuadas.

Talvez seja por isso que os velhos ál-
buns do passado tenham hoje tanta sig-
nificação. Pois permitem que vejamos 
nossos corpos sem barrigas salientes, 
mais apolíneos e menos dionisíacos, tufo 
de cabelo na testa e sem jamais imaginar 
que, um dia, o danadinho de um vírus fos-
se capaz de atazanar nossas vidas.
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l O ano de Fé, Esperança e Positividade

Nesta quarta-feira (30), O ECO circu-
la pela última vez em 2020, mas antes 
de virar a página para começar a contar 
novas histórias, apresentamos um com-
pilado com os principais fatos que mar-
caram a vida da população de Lençóis 
Paulista, da microrregião, do estado, do 

país e do mundo neste ano.
A Retrospectiva 2020, que circula 

como encarte nesta edição, obviamen-
te, tem como destaque a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), que apre-
sentou a humanidade uma realidade 

sem precedentes, vitimando milhões de 
pessoas, algumas fatalmente, e afetan-
do drasticamente a economia global.

2020 não foi um ano fácil, mas supera-
mos as adversidades. Chegamos até aqui 
preparados para enfrentar os desafios e 
romper os obstáculos que ainda virão. 
Se Determinação, Coragem e Resiliência 
foram as palavras que nos guiaram nes-
te ano, esperamos 2021 de peito aberto, 
cheios de Fé, Esperança e Positividade.

Nós, de O ECO, desejamos a todos os 
leitores e parceiros comerciais um Ano 
Novo repleto de luz e boas vibrações. 
Enquanto a pandemia não permitir, se-
guiremos separados fisicamente, mas 
estaremos sempre juntos, unidos por 
um mesmo propósito, que é vencer a 
guerra contra este inimigo invisível.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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ATROPELAMENTO
Dois menores de idade que transitavam em uma bicicleta se envolveram em um 
acidente com um veículo no último sábado (26). O atropelamento foi registrado na 
Cecap. Os menores, de 10 e 12 anos de idade, foram socorridos e encaminhados 
à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ferimentos e permaneceram em 
observação. A documentação do condutor bem como do veículo estava em ordem.FO
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Polícia

SUSTO

Cobras são capturadas em área 
urbana de Lençóis Paulista
Em dois dos casos, 
animais foram 
encontradas dentro 
de residências

Flávia Placideli

Em menos de uma semana, 
três cobras foram captura-
das por equipes do Corpo 

de Bombeiros na zona urbana de 
Lençóis Paulista. Dois animais 
foram encontrados dentro de 
residências no Conjunto Habita-
cional Maestro Júlio Ferrari e no 
Jardim Cruzeiro. A outra cobra 
foi vista por um morador às mar-
gens da Rodovia Marechal Ron-
don (SP-300). Elas foram captu-
radas e soltas em áreas de mata.

O primeiro caso registrado 
pelo Corpo de Bombeiros acon-
teceu na última terça-feira (22), 
na Cecap. Uma jiboia foi cap-
turada às margens da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). De 
acordo com a corporação, a co-
bra tinha cerca de 1,5 metro e 
foi vista por um morador que 

POSITIVO

PM faz balanço da 
operação de Natal
Estatísticas criminais foram divulgadas 
pelo Capitão Marcelo Paes

Flávia Placideli

A Polícia Militar divulgou 
o balanço da operação 
de Natal, realizada na 

área central de Lençóis Paulis-
ta entre os dias 7 e 23, quan-
do as lojas e estabelecimentos 
comerciais passaram a atender 
em horário estendido, até às 
22h. Segundo o comandante 
da 5ª Cia, Capitão Marcelo 
Paes, os dados da operação 
mostraram resultados positi-
vos para o período.

“A operação da PM con-
tou com efetivo reforçado para 
proporcionar segurança aos fre-
quentadores e comerciantes da 
cidade e região, evitando desta 
forma o aumento dos crimes, 
pois é nessa época do ano que 
comumente acontecem devido 
a aglomeração de pessoas e o 
maior número de veículos esta-
cionados nas proximidades do 
centro comercial”, explica Paes.

Durante o período, policiais 
trabalharam a pé, nas viaturas 
e contaram com o reforço da 
RPM (Rádio Patrulha com Mo-
tocicletas), que passou a cobrir 
recentemente o município para 
efetuar o patrulhamento pelas 
principais vias do comércio da 
cidade e coibir, principalmente, 
infrações de trânsito e pertur-
bação de sossego que têm sido 

registradas frequentemente. 
Segundo os dados, 272 pes-

soas foram abordadas, 32 esta-
belecimentos vistoriados, o que 
resultou em três notificações 
de descumprimento de alvará. 
Entre as estatísticas criminais, 
foram lavrados 33 boletins de 
ocorrência, por diversas nature-
zas, entre elas, furtos, acidentes 
de trânsito, tráfico de drogas e 
outros. Seis pessoas foram pre-
sas em flagrante e dois procura-
dos pela Justiça capturados. 

Entre os veículos, 99 con-
dutores foram fiscalizados, 
sendo 24 veículos apreendidos 
e removidos ao pátio da Polí-
cia Civil de Bauru. “Nestes 
casos, o que contribuiu no tra-
balho da Polícia Militar foi o 
reforço do patrulhamento com 
as motocicletas. Só no último 
final de semana, oito motoci-
cletas irregulares foram apre-
endidas”, destacou. 

“Sabemos que esse período 
é delicado por conta da movi-
mentação de pessoas de outras 
localidades e, consequentemen-
te, o aumento populacional. 
Mesmo assim, não tivemos o 
registro de nada mais grave. 
Agradeço a todos que contribu-
íram para a normalidade e ao 
meu efetivo pelo trabalho”, en-
fatiza o Capitão Marcelo Paes, 
comandante da 5ª Cia da PM.

SEGURANÇA - Capitão faz balanço positivo da operação de Natal

FISCALIZAÇÃO

OPERAÇÃO

Operação Réveillon e Verão 
2021 tem início nas rodovias

“Rodovia Mais Segura” 
apreende mais de 21 
quilos de droga

Polícia Rodoviária atua com efetivo reforçado;
ação tem apoio do DER, Artesp e concessionárias

Ação resultou na prisão de 118 pessoas e 
na apreensão de cinco armas de fogo

Flávia Placideli

Teve início na última se-
gunda-feira (21), nas ro-
dovias paulistas, a Opera-

ção Réveillon e Verão 2021, que 
segue até o dia 17 de fevereiro 
com ações conjuntas da Polícia 
Rodoviária Estadual, do DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens), da Artesp (Agên-
cia de Transporte do Estado 
de São Paulo) e concessioná-
rias. Mesmo com a operação, 
o Governo do Estado ressalta a 
importância de evitar viagens 
desnecessárias e a exposição 

ao risco de contaminação pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

Além dos reforços operacio-
nais e de fiscalização para aten-
dimento aos usuários e do mo-
nitoramento das rodovias mais 
movimentadas, as medidas vi-
sam minimizar os impactos cau-
sados pelo aumento do fluxo de 
veículos que ocorre neste perí-
odo por conta das festas de fim 
de ano e temporada de verão. A 
previsão é que mais de 3,5 mi-
lhões de veículos circulem até a 
segunda-feira (4).

O uso de drones, reforça 
os trabalhos, além das 1.818 

Flávia Placideli

A Polícia Militar realizou 
mais uma edição da ope-
ração “Rodovia Mais Se-

gura”. A ação foi deflagrada em 
todo o estado de São Paulo en-
tre o domingo (27) e a madru-
gada dessa segunda-feira (28). 
Com a finalidade de combater 
a criminalidade e prevenir in-
frações, garantindo a segurança 
nas rodovias, mais de 19 mil 

policiais foram mobilizados, 
com auxílio de 8.321 viaturas e 
13 helicópteros.

Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública, durante a ope-
ração, 91 pessoas foram presas 
e 27 procurados foram captu-
rados. Mais de 11 mil veículos 
foram vistoriados e 425 moto-
ristas autuados por consumo de 
álcool. A PM também apreen-
deu cinco armas de fogo e 21,3 
quilos de drogas e recuperou 29 

MOVIMENTO - Previsão é que mais de 3,5 milhões 
de veículos circulem nas rodovias neste feriado

SEGURANÇA - Operação foi realizada em toda 
extensão rodoviária do estado de São Paulo

Obituário
DATA: 23/12/2020 a 27/12/2020

José Serrano Filho faleceu no domingo (27) aos 74 anos em Lençóis Paulista
Angelin Borniotti faleceu no sábado (26) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Ezemira Leme faleceu na quarta-feira (23) aos 54 anos em Lençóis Paulista

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança 
e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, Vós 
que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, 
Divino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós 
espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar conversa, 
dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos agradecer, di-
vulgarei esta graça para que os homens aprender a ter fé e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta 
luz está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrados Cora-
ção de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

COMUNICADO

A empresa SPSP Sistema de Prestação de Segurança Patrimonial LTDA, 
inscrita sob CNPJ 04.346.665/0001-02, com sede em Marilia-SP, rua Silvio 
Bertonha nº 25, solicita ao Sr. Robis da Silva Cruz a comparecer em nossa 
filial localizada na cidade de Lençóis Paulista, endereço rua Niterói nº 406, 
no prazo de 72 horas para tratar de assuntos de seu interesse.

veículos que haviam sido rouba-
dos ou furtados.

Participaram da ação várias 
divisões da Polícia Militar, como 
as unidades especializadas, For-
ças Táticas, Baeps (Batalhões de 
Ações Especiais de Polícia), po-
liciamento de choque, territorial 
e ambiental, bem como o Co-
mando do Policiamento Rodovi-

ário. Drones e cães farejadores 
foram empregados na operação.

Nas vias urbanas da capital, 
a fiscalização foi realizada pelo 
Comando de Policiamento de 
Trânsito. As equipes permane-
ceram em locais estratégicos, 
apontados pelo serviço de in-
teligência da PM, para sufocar 
possíveis ações de criminosos.

câmeras de fiscalização, dos 
centros operacionais e 551 sen-
sores de tráfego. Na fiscalização 
do transporte intermunicipal 
de passageiros, estão previstas 
1.400 ações em 110 municípios 
com o objetivo de garantir segu-
rança e combater o transporte 
clandestino, bem como verifi-
car o cumprimento do Protoco-
lo Temporário de Fiscalização 
durante a pandemia.

Segundo a Artesp, nos dias 
que antecedem o Réveillon, os 
melhores horários para viajar 
são entre as 22h e 7h. Na quin-
ta-feira (31), véspera do Ano 
Novo, o horário mais indicado 
para evitar o tráfego intenso é 
entre 0h e 5h. Já na sexta-feira 
(1), o ideal é pegar a estrada en-
tre as 2h e 6h. Até o dia 4 de 
janeiro, os melhores horários 
ficam entre 22h e 6h.

tomava água em uma bica no 
bairro. A equipe levou cerca de 
40 minutos para capturar o ani-
mal, que foi solto em uma área 
de mata fora da cidade.

Na sexta-feira (25), Natal, 
a corporação foi acionada por 
volta das 8h, pelo morador de 
uma casa do Júlio Ferrari. A 
serpente, de aproximadamente 
80 centímetros, estava em uma 
árvore nos fundos do imóvel. 
Neste caso, a operação para a 

retirada do animal foi mais rá-
pida, cerca de 10 minutos, se-
gundo explicou o soldado Yuri 
Moretto, que fez a captura do 
réptil. A soltura foi feita em 
uma área de mata nativa. 

Já no domingo (27), o susto 
foi registrado por moradores do 
Jardim Cruzeiro. Por volta das 
17h, uma equipe do Corpo de 
Bombeiros foi acionada para 
capturar uma cobra coral que 
estava dentro de uma residên-

cia na Rua Niterói. A cobra foi 
recolhida e devolvida ao seu 
habitat natural. 

De acordo com o soldado 
Yuri Moretto, que atendeu duas 
das ocorrências, o aparecimen-
to destes animais se dá em perí-
odos mais chuvosos ou quando 
ocorrem limpezas de terrenos 
baldios. A orientação é não to-
car nos animais quando estes 
forem encontrados em estabe-
lecimentos ou casas e retirar 
crianças e animais domésticos 
de perto para evitar acidentes. 

“Nunca se deve matar o 
animal. O correto é acionar os 
bombeiros para que recolham o 
animal e devolvam ao ambiente 
adequado, evitando perigo às 
pessoas. Ao perceber a presen-
ça de uma cobra, é importante 
que alguém fique monitorando 
de longe até que a equipe che-
gue e faça a captura, pois, em 
muitos casos, o animal pode 
se esconder em outro local, 
dificultando que o profissional 
a encontre. Se o animal for to-
cado ele se sentirá ameaçado e 
pode atacar”, alerta o soldado.

CAPTURADAS
Bombeiros capturam 

duas jiboias e uma 
coral em zona urbana 

de Lençóis Paulista
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Entrevista EXPEDIENTE
Na manhã dessa terça-feira (29), o prefeito Marcos Olivatto (PL) cumpriu um de seus 
últimos compromissos oficiais: a assinatura dos contratos com os artistas contemplados 
pela Lei Aldir Blanc. O total de repasses está na casa de R$ 146 mil. A assinatura foi 
realizada no gabinete com a presença dos proponentes contemplados. O recurso é federal 
e destinado aos projetos culturais em ações de música, dança, teatro e economia criativa.
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MARCOS OLIVATTO

“Ainda existem 
problemas, mas 
coloquei a casa 
em ordem”
De saída do governo, prefeito de Macatuba avalia que fez 
um bom trabalho e garante que deve entregar administração 
em boas condições para Anderson Ferreira; segundo ele, 
Prefeitura Municipal fica com mais de R$ 8 milhões em caixa

Elton Laud

Prestes a deixar o cargo que 
ocupou pelos últimos qua-
tro anos, o prefeito de Ma-

catuba, Marcos Donizetti Oli-

O ECO - O que você pode 
dizer da experiência de ter 
sido prefeito de Macatuba 
nos últimos quatro anos?

Olivatto - Sem dúvida, é 
uma grande experiência. Vou le-
var essa bagagem para o resto da 
minha vida. Tivemos momentos 
difíceis no governo; como o mini 
ciclone que passou pela cidade 
no início de 2019, deixando um 
rastro de destruição para recu-
perarmos; como a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
situação nunca antes enfrentada 
pelo mundo. Fico satisfeito por 
termos conseguido passar por 
esses momentos difíceis man-
tendo a cidade ‘caminhando’.

O ECO - Você acredita que 
a pandemia foi o que mais 
marcou sua administração?

Olivatto - Com certeza.  
Creio que todas as pessoas que 
estão governando vão carregar 
isso para sempre. A pandemia 
foi o que mais se destacou, 
porque a preocupação não foi 
apenas com a saúde, mas tam-
bém com a economia, princi-
palmente com o comércio, que 
foi o setor que mais sofreu. São 
dois lados, o do comerciante 
precisando trabalhar para hon-
rar suas despesas e também o 
da segurança da população. Ti-
vemos que achar um meio ter-
mo para as coisas avançarem, 
sem prejudicar ninguém. Foi 
preciso encontrar um ponto de 
equilíbrio e essa foi uma missão 
nada fácil. Demos todo o supor-
te ao comércio. Adequamos os 
horários de atendimento, fize-
mos campanhas, distribuímos 
máscara, álcool em gel. Garan-
timos as condições para que 
todos seguissem trabalhando 
e sobrevivendo. Tivemos que 
modificar tudo, nos reinven-
tar na saúde, na educação, na 
assistência social. A pandemia 
exigiu o máximo de mim, como 
prefeito, e também de toda a 
equipe da Prefeitura Municipal, 
mas acredito que demos conta 
do recado. Investimos muito 
na saúde e isso deu muito re-
sultado. Foi um trabalho muito 
bom. Fico satisfeito por termos 
conseguido passar por esses 

vatto (PL), acredita que fez um 
bom trabalho na administração 
da cidade vizinha. Em sua 
avaliação, entrega a Prefeitura 
Municipal em condições mui-
to melhores do que recebeu de 

seu antecessor, Tarcisio Mateus 
Abel (PTB), e garante que An-
derson Ferreira (PODE), prefei-
to eleito que assume nesta sexta-
-feira (1), terá plenas condições 
de trabalhar com tranquilidade 

em seu início de gestão.
Eleito com apoio de 7.537 

eleitores macatubenses (76,25% 
dos votos válidos) nas eleições 
de 2016, vencendo José Bento 
de Jesus, o Zé Buraco (PMB), 
com 1.810 votos (18,31%), e 
Leonildo Silverio, o Léo (PRB), 
com 537 votos (5,43%), Olivatto 
já havia disputado uma eleição 
como candidato a vice-prefeito 
na chapa de Coolidge Hercos 
Junior (MDB), em 2000, mas o 
vencedor daquele ano foi José 
Gino Pereira Neto (PDT).

Neste ano, tentou a reelei-

ção novamente tendo como 
vice Amauri Antônio Bornello 
(PV), porém, com 2.986 votos 
(30,22%), acabou sendo supera-
do por Anderson Ferreira, que 
obteve 3.493 votos (35,35%) ao 
lado de Claudinei Corrêa Leite 
de Moraes (PODE). Também 
concorreram as chapas forma-
das por Fabrício José Gino Pe-
reira e Aline Mariana Ronque, 
ambos do PSD, com 1.818 votos 
(18,40%), e por Tarcisio Mateus 
Abel e Carlos Augusto Vanni, o 
Carlinhos (CIDA), com 1.585 
votos (16,04%).

Com 53 anos de idade, Oli-
vatto é casado e pai de duas 
filhas e, além de ser empresá-
rio (possui uma fábrica de vas-
souras), atua há 38 anos como 
servidor na Prefeitura Munici-
pal, onde, após um período de 
férias, voltará a desempenhar 
suas funções. Na entrevista, in-
clusive, revela que já se colocou 
à disposição do próximo prefeito 
para contribuir no que for preci-
so. Também garante que seguirá 
trabalhando pelo bem da cida-
de, mesmo após aposentadoria. 
Confira os principais trechos:

momentos difíceis. Falando em 
saúde, não posso deixar de co-
mentar sobre a Santa Casa, que 
teve uma atenção especial no 
meu governo. Quando assumi, 
a preocupação da população 
era sobre um possível fecha-
mento do hospital. Diante dis-
so, aumentamos o repasse em 
70%, reformamos e equipamos 
o Pronto-Socorro, aumentamos 
o número de médicos de plan-
tão. Também fico feliz por tudo 
isso, porque todos, uma hora ou 
outra, dependem de lá.

O ECO - O que você pode di-
zer da participação da ini-
ciativa privada no enfrenta-
mento à pandemia?

Olivatto - Foi algo im-
portantíssimo. Conseguimos 
arrecadar muita coisa, cestas 
básicas, equipamentos para a 
Santa Casa, álcool, álcool em 
gel, máscaras. A participação 
das empresas foi fundamental, 
não apenas na pandemia, como 
na época do ciclone.

O ECO - Nesses quatro 
anos, o que você elege 
como o ponto mais positivo. 
O que te deixa mais feliz em 
seu governo?

Olivatto - O que me deixa 
mais feliz são as obras que esta-
mos conseguindo entregar. Na 
semana passada teve a entrega 
das chaves das 162 casas da 
CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano). Estive no bairro e pude 
sentir no olhar de cada mora-
dor a felicidade de ter a casa 
própria e sair do aluguel. Quan-
do assumi, em 2017, o terreno 
já havia sido adquirido, mas foi 
necessário muito empenho para 
erguer essas casas, viabilizar a 
infraestrutura, iluminação, in-
terligação dos bairros. Macatu-
ba não recebia casas populares 
há 20 anos e me sinto feliz por 
ter entregue essas moradias.

O ECO - Além das moradias, 
o que mais você destaca 
nesta parte?

Olivatto - Também inves-
timos muito nas praças espor-

tivas. Fizemos dois campos 
society, reformamos e voltamos 
a iluminar o estádio municipal. 
Também tem a quadra de tênis 
que estamos fazendo no CART 
(Centro de Apoio e Recreação 
do Trabalhador), as piscinas 
olímpicas que não conseguire-
mos entregar, mas vão voltar a 
funcionar no próximo governo. 
Isso é motivo de orgulho para 
nós, de deixar a cidade bem 
melhor do que quando assumi-
mos. Também tem o Parque da 
Figueira, que é uma aérea de la-
zer que acabou virando um car-
tão postal da cidade, com pista 
de caminhada, banheiros, par-
quinho para as crianças, lago 
para pesca, pomar com árvores 
frutíferas, algumas até já produ-
zindo. Um local que até poderá 
ser utilizado para a educação 
ambiental quando voltarem as 
aulas presenciais. Ainda tem as 
reformas. As obras da Creche 
Santo Antonio entregaremos 
com uns 80% concluídos. Re-
formamos o Teatro Municipal 
e o Centro Cultural. Além de 
tudo isso, fizemos recape em 
muitas ruas da cidade.

O ECO - Um problema urgen-
te da cidade era encontrar 
uma saída para a saturação 
do cemitério municipal. 

Você conseguiu avançar no 
projeto de construção de 
um novo local. Como está 
essa questão?

Olivatto - Vamos entregar 
(o novo cemitério) na terça-
-feira (ontem). Já saíram todas 
as licenças necessárias e, se for 
preciso, já será possível fazer 
sepultamentos lá. O velório 
também está sendo concluído. 
Investimos cerca de R$ 2 mi-
lhões, contando com o acesso, 
asfalto, iluminação. Entrega-
remos um cemitério parque 
que resolverá o problema por 
muitos anos. Nenhum prefeito 
gosta de fazer cemitério, mas é 
uma necessidade. Esse era um 
problema que me tirava o sono, 
porque o atual cemitério não 
tem mais capacidade.

O ECO - Em relação às finan-
ças, como você entregará a 
Prefeitura Municipal? Seu 
governo deixará dinheiro 
em caixa?

Olivatto - Sim. Vou deixar 
um bom dinheiro em caixa. 
Ainda não tenho o valor exato, 
mas deve ser algo entre R$ 8 
milhões e R$ 9 milhões, uma 
coisa que jamais um prefeito 
que passou por aqui fez. Assu-
mi a administração com muita 
dificuldade, com as finanças 
comprometidas, a frota sucate-
ada, sem estoque de nada. Não 
gosto de ficar falando, mas a 
verdade é essa. Ainda existem 
problemas, mas coloquei a casa 
em ordem. Também devo pagar 
o banco de horas dos servido-
res e antecipar o pagamento de 
janeiro para dezembro. Quero 
deixar tudo certo para o próxi-
mo prefeito sentar aqui e tra-
balhar com tranquilidade, di-
ferente do que ocorreu comigo.

O ECO - Você avalia que en-
tregará a Prefeitura Munici-
pal de Macatuba nas melho-
res condições possíveis?

Olivatto - Com certeza. 
O próprio Anderson (Ferreira) 
comentou sobre isso. É claro 
que sempre fica uma pendên-
cia ou outra, mas a parte ‘gros-
sa’ estará em condições. Com 

dinheiro em caixa, as coisas fi-
cam mais fáceis. É possível dar 
atenção aos projetos. Além dis-
so, também conseguimos fazer 
muita coisa e poderíamos ter 
feito mais se a pandemia não 
tivesse atrapalhado.

O ECO - Em entrevista re-
cente ao jornal, o prefeito 
eleito, Anderson Ferreira, 
revelou que a transição de 
governo tem acontecido 
de forma tranquila, porque 
você tem sido muito pres-
tativo e contribuído em 
todos os sentidos. O que 
você pode dizer desse pro-
cesso pela visão de quem 
está saindo?

Olivatto - Ele tem vindo 
aqui (na Prefeitura Municipal) 
e temos conversado muito. A 
equipe dele também está indo 
nos departamentos para se intei-
rar sobre os assuntos necessários 
para iniciar o trabalho a partir 
do dia 2 de janeiro. Está sendo 
tudo tranquilo. Tenho procura-
do trabalhar com responsabili-
dade até o último dia para que 
o próximo governo tenha boas 
condições para administrar a 
cidade. Na semana passada, in-
clusive, juntamos e cadastramos 
toda a documentação referente a 
uma emenda de quase R$ 1 mi-
lhão, um recurso federal que ele 
poderá contar. Eu sei que todo 
início de governo não é fácil, 
requer tempo e muita conversa, 
mas estamos colaborando com 
tudo o que ele está precisando.

O ECO - Pela experiência 
de quem ocupa o cargo de 
prefeito há quatro anos, 
qual você acredita que 
será o maior desafio da 
próxima gestão?

Olivatto - Se não sair logo 
uma vacina contra o novo coro-
navírus (Covid-19), o maior desa-
fio, certamente, continuará sendo 
a pandemia. Acredito que o An-
derson (Ferreira) já começa com 
uma grande preocupação na área 
da saúde, como todos os prefeitos 
que assumem a partir de janeiro. 
Se der tudo certo com a vacina, 
as coisas vão amenizando, mas 
tudo ainda está muito incerto.

O ECO - Você é servidor 
de carreira da Prefeitura 
Municipal de Macatuba e 
também tem uma empresa 
na cidade. O que pretende 
fazer a partir de janeiro, 
quando deixar o cargo de 
prefeito?

Olivatto - Em quatro anos 
como prefeito, não me afastei. 
Trabalhei direto, sem descanso. 
Não que eu esteja reclamando, 
mas foi muito corrido, puxado. 
Então, primeiro vou tirar férias, 
descansar um pouco. Depois 
volto para a Prefeitura Muni-
cipal, onde sou servidor há 38 
anos. Sou da parte administra-
tiva e já conversei com o An-
derson (Ferreira) para dizer que 
estarei à disposição para o que 
ele precisar. Minha aposenta-
doria não deve estar longe, mas 
vou continuar à disposição do 
município, ajudar no que pu-
der com minha experiência de 
vida, de empresário e agora de 
prefeito. Tenho um amor mui-
to grande por Macatuba e vou 
continuar fazendo o que estiver 
ao meu alcance. Talvez um dia 
eu vire nome de rua (risos).

O ECO - Para encerrar, qual 
mensagem você deixa à 
população macatubense?

Olivatto - De gratidão. 
Agradeço a todas as famílias 
macatubenses. Agradeço a to-
dos os cidadãos que confiaram 
em mim há quatro anos. Agra-
deço aos que me deram seu 
voto em 2016 e nessa eleição. 
Também agradeço aos que 
não votaram. Agradeço a to-
das as pessoas da minha equi-
pe. Agradeço a todos que me 
apoiaram nos momentos difí-
ceis. Ser prefeito era um sonho 
e tenho orgulho de ter cum-
prido essa missão por quatro 
anos. Tive essa oportunidade e 
fiz o máximo para correspon-
der. Fico feliz, porque acredito 
que fiz um bom governo. Cum-
prirei meu juramento de traba-
lhar até o último dia e sairei 
de cabeça erguida. Desejo um 
feliz Ano Novo a todos de Ma-
catuba, esta cidade onde eu 
nasci, que estará para sempre 
em meu coração.

DEVER CUMPRIDO

“Ser prefeito era um 
sonho e tenho orgulho 
de ter cumprido 
essa missão por 
quatro anos. Tive 
essa oportunidade 
e fiz o máximo para 
corresponder. Fico 
feliz, porque acredito 
que fiz um bom 
governo. Cumprirei 
meu juramento de 
trabalhar até o último 
dia e sairei de cabeça 
erguida. Desejo um 
feliz Ano Novo a 
todos de Macatuba, 
esta cidade onde 
eu nasci, que estará 
para sempre em meu 
coração”
Marcos Olivatto, 
prefeito de Macatuba

NOME DE RUA 
“Tenho um amor muito 
grande por Macatuba e 

vou continuar fazendo 
o que estiver ao meu 

alcance. Talvez um dia 
eu vire nome de rua”, 

brinca Marcos Olivatto

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SEM FILA
Todos os alunos cadastrados na lista única para vagas em creches de Lençóis Paulista foram 
atendidos em 2020. A informação é da Secretaria de Educação, que atribuiu o fato às vagas que 
foram viabilizadas graças ao investimento em obras para a ampliação das creches Augusta Parpinelli 
Zillo, no Jardim Cruzeiro, Wilson Trecenti, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo, e Oliveiro Emiliano 
Ribeiro, no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari, totalizando R$ 1,8 milhão de investimentos.
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BALANÇO

Comércio tem 
resultado positivo 
nas vendas de Natal
Mesmo com pandemia, dezembro rendeu bons números para lojistas

Rafaela Damasceno

Apesar da pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19), que afetou de 

forma significativa a economia 
global, os comerciantes de 
Lençóis Paulista, de modo ge-
ral, revelam que tiveram bons 
resultados com as vendas de 
Natal. José Antonio da Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa (As-
sociação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), afirma que 
o balanço positivo é reflexo do 
trabalho que vem sendo realiza-
do desde o mês de outubro. 

“Solicitamos à administra-
ção municipal o fechamento 
da Rua Quinze de Novembro 
e a decoração da área central. 
Em parceria com a Sicoob 

ALÍVIO - Comércio se manteve ativo durante o período natalino e apresentou resultados positivos

CULTURA

66 projetos são aprovados 
para receber auxílio 
pela Lei Aldir Blanc
Dos 48 recursos apresentados, 46 foram habilitados; 
pagamentos foram depositados nessa terça-feira (29)

Flávia Placideli

66 pessoas foram habilita-
das nos editais de premia-
ção destinados ao setor 

cultural de Lençóis Paulista 
por meio da Lei Aldir Blanc. 
Além de profissionais de diver-
sos segmentos da cultura, os 
editais contemplam subsídios 
para espaços culturais afetados 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). Lençóis 
Paulista conta com uma verba 
de cerca de R$ 500 mil, dis-
tribuída aos contemplados em 
diversas categorias.

De acordo com o balanço 
divulgado nessa terça-feira (29), 
dos 48 recursos apresentados, 
46 foram habilitados para re-
ceber verba para realização de 
seus projetos juntamente aos 

CHAMADA PÚBLICA - 66 pessoas e espaços culturais foram contemplados em Lençóis Paulista

UTILIDADE PÚBLICA

Fim de ano altera 
cronograma de serviços

Veja o que abre e 
o que fecha nos 
próximos dias

Flávia Placideli

Em virtude do feriado de 
Ano Novo, o cronograma 
de serviços públicos e pri-

vados de Lençóis Paulista sofre 
alteração nesta última semana 
de 2020. As repartições inter-
nas e externas da Prefeitura 
Municipal e suas autarquias 
suspendem o atendimento ao 
público na quinta-feira (31) e 
sexta-feira (1). O atendimento 
será retomado na segunda-feira, 
dia 4 de janeiro.

Para evitar o acúmulo nos 
contentores do Programa Coleta 
Certa, a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente mantém 
a coleta de lixo na véspera de 
Ano Novo, de acordo com o 
cronograma de serviços habi-
tual de cada bairro. As equipes 
de coleta seletiva também man-
têm o recolhimento na data. A 
orientação é para que a popula-

FERIADO - Nas situações de urgência e emergência, população deve recorrer a UPA, que funciona 24 horas

ção faça todo o descarte antes, 
pois a coleta estará suspensa 
entre os dias 1 e 3 de janeiro.

Os setores de obras, distri-
buição e tratamento de água e 
coleta e tratamento de esgoto 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) funcio-
nam normalmente amanhã 
e sexta-feira. Neste período, 
a autarquia mantém equipes 
de plantão para atendimento 
de emergências. Os usuários 
devem entrar em contato pelo 
telefone 0800 772 31 15. 

SAÚDE
Pacientes com consultas, 

exames e outros procedimen-
tos médicos agendados fora do 
município, entre 31 dezembro 
a 4 de janeiro, devem efetuar 
o agendamento da viagem nes-
ta quarta-feira (30), das 7h às 
10h, pelo telefone (14) 3264-
3881, para evitar aglomerações 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Já a Central de Atendimento 
Covid, que atende pelo telefo-
ne (14) 3269-7140, suspende 
o atendimento entre quinta e 

sexta-feira, mas funciona no 
sábado (2) e no domingo (3). Já 
o PAC-19 (Pronto Atendimento 
Covid-19), mantém o funciona-
mento normal neste período.

Nas situações de urgência e 
emergência, o atendimento será 
realizado pela UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), que fun-
ciona 24 horas. As Unidades de 
Saúde, incluindo o Pronto Aten-
dimento do Núcleo Luiz Zillo, 
suspendem o atendimento a par-
tir desta quinta-feira e reabrem 
apenas na segunda-feira (4).

COMÉRCIO
O comércio local funciona 

nesta quinta-feira (31), das 10h 
às 18h. As lojas não abrem nos 
dias 1 e 2 de janeiro, retornando 
ao funcionamento normal na se-
gunda-feira (4). Já os principais 
supermercados da cidade têm 
horários diferenciados de fun-
cionamento. Na véspera do Ano 
Novo, alguns funcionam até às 
20h, enquanto outros encerram 
seus expedientes às 18h e às 
19h.  Os bancos funcionam hoje 
(30), mas fecham na quinta e 
reabre apenas na segunda-feira.

20 projetos que já haviam sido 
aprovados no primeiro julga-
mento divulgado, na quarta-fei-
ra (16), pelo Grupo de Trabalho 
de Acompanhamento e Fiscali-
zação da Lei Aldir Blanc. 

Segundo o secretário de 
Cultura, Marcelo Maganha, o 
pagamento aos contemplados 
foi feito nessa terça-feira (29) 
através de depósito bancário 
de uma única parcela referente 
ao valor de cada projeto. “Se-
rão pagos 100% do valor total 
para cada projeto. Isso, porque, 
teoricamente, no dia 1 de ja-
neiro temos que devolver todo 
o dinheiro que não foi usado 
para o chamamento público 
municipal. Estamos tentando 
prorrogar o prazo da Lei junto 
ao presidente da república. Se 
conseguirmos essa prorrogação, 

poderemos usar o restante do 
recurso para abertura de outros 
editais culturais em Lençóis 
Paulista”, explicou.

Até o início da tarde de on-
tem, a informação era de que 
fosse publicada uma medida 
provisória que estende o paga-
mento da renda emergencial a 
trabalhadores do setor cultural 
por meio da Lei Aldir Blanc. A 
ideia é prorrogar até 31 de de-
zembro de 2021 o prazo final 
para execução, empenho, liqui-
dação e pagamento dos recur-
sos previstos na legislação san-
cionada em junho. A extensão 
do benefício para trabalhadores 
informais, espaços artísticos e 
cooperativas culturais foi um 
pedido do secretário especial 
de Cultura, o ator Mário Frias, 
que assumiu a pasta em junho.

Cred-Acilpa, fizemos a tradi-
cional Chegada do Papai Noel 
e, mesmo com todas as dificul-
dades, realizamos a campanha 
“Natal do Amor”. Uma das 
maiores da região, com sorteio 
de R$ 25 mil em vales-compras 
e uma moto zero quilômetro. 
Um investimento, contando 
com os impostos e a divulga-
ção, de aproximadamente R$ 
50 mil”, afirma.

Sara Palma Andreoli, pro-
prietária da Baiuca, afirma 
que a venda de brinquedos 
aumentou muito. “Se fizermos 
uma análise do período natali-
no em si, a época foi bastante 
favorável neste ano. Alguns 
nichos de produtos aumen-
taram as vendas, principal-
mente as decorações de Natal 

e os brinquedos. Sentimos o 
crescimento e, como no final 
de ano toda criança quer um 
brinquedo, o número foi bem 
interessante. Em relação ao 
ano passado, foi até maior”, 
afirma a proprietária.

O aumento na venda de 
brinquedos já era esperado, 
mas o sucesso nas vendas de 
decoração foi uma novidade. 
“Dentre todos os anos que tra-
balhamos com decoração nata-
lina, acredito que este foi o me-
lhor para se vender. Árvores de 
Natal, adornos, enfeites, tudo o 
que envolve a época. Acredito 
que, em função da pandemia, 
muitas pessoas ficaram em suas 
próprias casas, e isso fez com 
que mais gente quisesse arru-
mar o ambiente de acordo com 

o clima natalino”, relata Sara.
Para o comércio de roupas, 

o Natal também foi positivo. 
Ivandir Nascimento da Silva, 
gerente da Montreal Maga-
zine, afirma que as vendas 
superaram as expectativas. 
“Tivemos um crescimento de 
15% em relação a 2019. A pan-
demia nos deixou receosos. Ti-
vemos um estoque menor do 
que o esperado, por falta de 
matéria-prima de alguns itens. 
Isso dificultou a reposição 
para dezembro, mas o movi-
mento na loja foi intenso e os 
clientes conseguiram comprar 

tranquilamente”, ressalta.
Ao contrário dos setores de 

brinquedos e roupas, a venda 
de calçados não teve aumento 
significativo, como conta Pris-
cila Daiane da Silva Destro, ge-
rente da Yes Boot’s. “O número 
de vendas ficou abaixo do espe-
rado em relação ao ano passa-
do, mas considerando tudo o 
que está acontecendo, o resul-
tado foi excelente. Houve uma 
queda no número de compras 
de presentes, que normalmente 
é alto, e o fluxo de clientes não 
foi tão grande, mas as compras 
ocorreram de maneira satisfató-

ria”, explica a gerente.
O presidente da Acilpa re-

força que o comércio foi afeta-
do pela pandemia, com alguns 
setores mais impactados que 
outros. No entanto, a Associa-
ção Comercial trabalhou para 
que as consequências fossem 
mínimas. “Graças ao trabalho 
da Acilpa, que criou ações 
como site de vendas, atendi-
mento nos formatos delivery 
e drive-thru, palestras, cam-
panhas sazonais, entre outras 
ações, foi possível mitigar os 
efeitos causados pela pande-
mia”, conclui Neno.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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LONGO CAMINHO
Mesmo com a vacinação contra a Covid-19, a população mundial terá que 
seguir os protocolos sanitários e manter os cuidados - como uso de máscara 
e distanciamento social - por pelo menos dois anos. A avaliação é da 
pesquisadora e pneumologista Margareth Dalcolmo, da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz), que fez a consideração em entrevista à Folha de S.Paulo.
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Saúde

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

PANDEMIA

Microrregião contabiliza mais 
de 5,2 mil casos de Covid-19
Maior parte dos registros se concentra em Lençóis Paulista, 
onde 3,8 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus

Rafaela Damasceno

O ano de 2020 foi diferente 
para todos. Devido à pan-
demia do novo coronaví-

rus (Covid-19), foi necessário 
adotar diversas mudanças. Pre-
cauções sanitárias tiveram que 
ser tomadas, como o uso do ál-
cool em gel, o uso de máscaras 
e a prática do distanciamento 
pessoal. Mesmo assim, o vírus 
se espalhou por todo o mundo, 
fazendo milhões de vítimas, 
muitas delas, fatais.

Na microrregião não foi di-
ferente. Em Lençóis Paulista, 
maior cidade da área de cober-
tura de O ECO, o primeiro caso 
da doença foi confirmado no 
dia 29 de março. Até na manhã 
dessa terça-feira (29), haviam 
sido diagnosticados 3.837 casos 
positivos, incluindo 53 óbitos. 
66 casos seguiam ativos, com 
14 pessoas hospitalizadas. Ou-
tros 184 casos suspeitos aguar-
davam diagnóstico.

Apesar dos números expres-

EVOLUÇÃO - Primeiro caso 
da doença na microrregião 
foi registrado em Lençóis 
Paulista no dia 29 de março

sivos, o secretário da Saúde, Ri-
cardo Conti Barbeiro, acredita 
que a cidade se destacou no 
combate ao novo coronavírus 
na região e também no cenário 
nacional. “A maioria das nossas 
ações foram realizadas e, após 
algum tempo, o Governo do 
Estado e o Governo Federal uti-
lizaram as mesmas estratégias 
de testagem e controle”, afirma.

Barbeiro acredita que as 
medidas adotadas foram efeti-
vas no combate ao novo coro-
navírus. Entre as iniciativas, 
ele destaca a realização de mais 
de 19 mil testes, que foram es-
senciais para detectar os casos 
ativos e evitar a transmissão do 
vírus através dos assintomá-
ticos. O Censo Covid, que foi 
feito em cinco etapas ao longo 
do ano, foi uma medida adota-
da para realizar testes rápidos 
na população. 

“Também foi criada a Cen-
tral de Atendimento de Saúde, 
cujo objetivo é evitar que a po-
pulação se dirija diretamente 

às Unidades de Saúde e à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), realizando triagem de 
acordo com o caso, direcionan-
do de maneira a evitar que pa-
cientes com queixas agudas en-
trem em contato com pacientes 
com síndrome gripal”, explica 
o secretário.

Ele destaca que, mesmo 
após a diminuição dos casos, a 
Central permaneceu como um 
legado para o direcionamen-
to dos pacientes às unidades, 
permitindo uma melhor orga-
nização. A Secretaria da Saúde 
também possui um número de 
telefone fixo para informar ade-
quadamente a população em 
relação à Covid-19. O número 
é (14) 3269-7140.

“Não desmobilizamos, em 
nenhum momento, a estrutu-
ra montada para lidar com a 
Covid-19. Portanto, estamos 
vivendo a pandemia diaria-
mente e discutindo mudanças 
de estratégias sempre que um 
cenário novo aparece. Vamos 

continuar fortalecendo toda a 
equipe, tanto na atenção básica 
como no atendimento especiali-
zado”, comenta Barbeiro. 

O secretário reforça que 
Lençóis está preparada para li-
dar com os novos casos da Co-
vid-19, que tendem a aumentar 
após as festas de final de ano, 
mas pede que a população faça 
sua parte. “O trabalho não para 
e continuaremos de sentinela. 
Pedimos, também, para que a 
população não baixe a guarda, 
porque a pandemia continua e 
ainda não iniciamos a vacina-
ção em nosso estado”, finaliza.

MICROREGIÃO
Entre as demais cidades da 

microrregião de Lençóis Paulis-
ta, Macatuba, que confirmou o 
primeiro caso positivo de Co-
vid-19 no dia 11 de abril, foi a 
que registrou mais infecções. 
Até a manhã dessa terça-feira, a 
cidade contabilizava 1.088 casos, 
incluindo 13 óbitos em decor-
rência de complicações da doen-
ça. 34 casos seguiam ativos, com 
duas pessoas hospitalizadas.

Areiópolis notificou 200 ca-
sos positivos, com três mortes 
confirmadas, e apresentava, na 
manhã de ontem, quatro pesso-
as infectadas. Borebi, por sua 
vez, registrou 79 casos desde a 
chegada do novo coronavírus, 
incluindo dois óbitos, entre 
eles o do então prefeito Antonio 
Carlos Vaca, que faleceu aos 73 
anos depois de ficar internado 
por cerca de 30 dias em um 
hospital de Bauru.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Boas Festas!

A Bracell deseja que
em 2021 possamos,

juntos, fazer do mundo
um lugar mais justo,

próspero e sustentável.

www.bracell.com /Somosbracell           /Company/bracell           /Somosbracell
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Caderno BB
Idoso lençoense conta como é estar 
sozinho em tempos de pandemia
Com atividades suspensas devido à Covid-19, Ogesmo Dias dos Santos, de 80 anos, teve que se readaptar e lidar com nova rotina

Rafaela Damasceno

Ogesmo Dias dos Santos 
sentiu na pele as conse-
quências da pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19). 
Aos 80 anos, ele não foi infec-
tado, mas teve que parar todas 
as atividades que realizava ao 
longo da semana. “O que me 
prejudica mesmo é a danada da 
solidão”, afirma.

O idoso sempre foi muito 
ativo. Nascido em Lençóis Pau-
lista, já morou em São Paulo e 
no Paraná, antes de retornar à 
cidade natal. “Gosto da cidade 
de Lençóis e do povo. O am-
biente é tranquilo, diferente da 
capital, onde morei por 31 anos. 
Era uma vida agitada de traba-
lho. Muito barulho, às vezes, 
violência, inundação, greve. Eu 
quis mudar de ambiente e fugir 
um pouco”, explica. “Vivi três 
anos com meus irmãos no Pa-
raná, que era muito calmo. Pa-
cato. Uma delícia”, acrescenta.

Seo Ogesmo era acostuma-
do a viajar. Seus nove irmãos 
estavam espalhados por vários 
cantos do Brasil e seus filhos, 
um homem e uma mulher, vi-
vem em São Paulo junto com a 
mãe, sua ex-mulher. “A família 
é dispersa e hoje só eu estou 
aqui em Lençóis”, conta. “Éra-
mos em nove irmãos, mas eles 
foram falecendo. Foi um cho-
que muito grande. Hoje, tenho 
meu irmão caçula em Curiti-
ba e uma irmã mais nova em 
Assis. Mas para visitar agora, 
com essa pandemia, nós fica-
mos meio receosos. Era para 
eu estar nesse final de ano 
com a minha família em São 
Paulo, mas com o coronavírus 
é difícil”, diz.

O senhor conta que o mun-
do parou de uma maneira que 
ele nunca viu em seus 80 anos 
de vida. “Mudou o contato 
com as pessoas, o jeito que 
saímos de casa, temos que 
usar máscara. É uma preocu-

VIVER A VIDA - Seo Ogesmo tem esperança de que o mundo volte ao 
normal e que as atividades que praticava possam ser realizadas novamente

nado por música e membro da 
Orquestra Boca do Sertão, ele 
tocava viola em meio a amigos. 
Também participava da Vida 
Ativa, um movimento físico 
para os idosos. “É um movi-
mento bem leve, dois dias na 
semana. Eu tenho esperança de 
recomeçar logo, porque é bom 
para o corpo, faz bem. O idoso 
não pode ficar parado, ele pre-
cisa fazer algum movimento. 
Aqueles que puderem, devem 
fazer uma caminhada ou outros 
exercícios”, complementa.

O senhor pensa em se mu-
dar no futuro, e opção é o que 
não falta! “Meu irmão de Curi-
tiba gostaria que eu fosse para 
lá. Também tenho um amigo 
em Londrina. Mas é compli-
cado vender tudo e ir embora 
e deixar tudo para trás”, conta 
ele, que cogita a possibilidade 
de se mudar para algum lugar 
em Lençóis Paulista, como um 
asilo, para ter mais companhia.

“Eu penso em me mudar 

para outro lugar aqui mesmo, 
se possível, com mais pessoas 
para conviver e conversar”, 
relata. Por enquanto, ele per-
manece na sua casa porque, 
no começo de 2021, tem que 
comprovar seu endereço para 
renovar a habilitação. “E tam-
bém tem a pandemia. Nós 
ficamos um pouco tensos 
por causa disso. Mas depois, 
quem sabe? Minha vontade é 
mudar”, relata.

Sobre a vida, ele não tem 
o que reclamar. “A vida é uma 
pérola, um objeto precioso que 
devemos sempre cuidar. A saú-
de física e a fé devem sempre 
ser conservadas e devemos to-
mar cuidado com as palavras 
que dizemos e com o coração. 
Devemos amar as pessoas, ter 
consideração por todos”, acon-
selha. “É preciso ter amizades 
bonitas, puras. Gosto de prati-
car isso, de ter meus amigos. 
A vida é muito boa apesar das 
dificuldades que tem”, finaliza.

pação, mas temos que seguir 
os decretos e as exigências das 
autoridades”, afirma.

Seo Ogesmo se ressente de 
ter que parar as atividades que 
realizava na semana. Apaixo-
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VENDE-SE VIOLA da 
marca Rozini seminova. 
Tratar (14) 3264-3547.

COMPRAMOS SEU 
carro e pagamos à 
vista. Tratar (14) 98175-
0015 whatsapp.

VENDE-SE IPHONE 4, 
cor rosa, bem conserva-
do, valor R$ 2.000,00. 
Tratar (14) 3264-9269.

ESTOU A procura de 
cadeira de rodas e ba-
nho, alguém que possa 
estar doando / empres-
tando. Que Deus venha 
te abençoar. Tratar (14) 
99738-0536.

VENDE-SE FILHOTES 
de Rottweiler macho 
e fêmea. Tratar (14) 
99662-3047.

VENDE-SE APOIO 
para cadeirante (banho 
e sanitário) em ótimo 
estado. Tratar (14) 
99686-7382 ou (14) 
99890-6650

PRATELEIRA SEIS 
módulos sendo R$ 250 
reais cada módulo. 
Falar com Dani Cel: (14) 
99624-2282

VENDE-SE APARE-
LHO de som Philips. 
Tratar (14) 98822-1372 
/ 3263-2793.

VENDE-SE PRIS-
MA LT branco, 2019, 
automático, valor R$ 
59.000,00, não aceita 
troca. Tratar (14) 
99746-0449.

COBALT LTZ ano 2017, 
modelo novo, cor me-
tálica, completo, único 
dono, 21 km, valor a 
combinar. Tratar (14) 
99709-5659 com Lima.

VENDE-SE COROLA 
2019 alts, completo, 
impecável, 270 mil km, 
valor R$ 105 mil. Tratar 
(14) 99664-4455

VENDE-SE FUSCA 
1300l ano 1980. Ótimo 
estado. Tratar: (14) 
99625-6905

VENDE-SE AGILE, 
2011, flex, preto. Tratar 
(14) 99674-7626

VENHA PARTICIPAR 
do Feira do Rolo (carros 
e motos) que está 
acontecendo na Cecap 
em frente a creche na 
Av. Orígenes Lessa, 
todos os domingos.

ENGENHO EVEN-
TOS - Salão de festas. 
Local para casamen-
to- aniversários e 
confraternização. Com 
área externa e interna 
para casamentos. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

OVELHAS E Borregas 
- Vende-se lote com 
17 borregas e ovelhas 
Texel valor R$ 8,00 o 
quilo (pv). Tratar (14) 
99694-7889 Luiz Carlos.

SANFONA, VENDE-
-SE, troca e conserta. 
Tratar cel: (14) 99711-
8613

VENDO IMPERME-
ABILIZANTE para 
telhas e tijolos 50 litros 
R# 500,00 à vista. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

CONSÓRCIO CON-
TEMPLADO crédito R$ 
302 mil para comprar 
imóvel constr./ capital 
giro - quero R$30 mil + 
transf. div. (14) 99879-
7478 (partic.)

BALCÃO ATENDI-
MENTO modulado em 
“ L”. R$ 1.500. Falar 
com Dani. Cel: (14) 
99624-2282

ALUGA-SE BETONEI-
RAS - mensal ou diária 
de segunda à segunda. 
Tratar (14) 99686-6030

DIVERSOS

APLICAM-SE HER-
BICIDAS mata-mato 
em terrenos e quintais. 
Tratar 99127-0004

GRAFITE PARA facha-
da, pinturas artísticas 
com desenhos para 
fachadas comerciais e 
residências. Studio Pac-
cola (14) 99832-3243.

CARIMBOS LENÇÓIS 
e folhinhas. Tratar na 
Rua João Capoani, 71, 
Núcleo. Telefones (14) 
3263-2677 / 99702-1688

SHOPCAR VEÍCULOS 
- compro seu carro, 
moto, pago à vista. 
Tratar (14) 98175-0076 
com Paulo.

FAÇO COSTURAS e 
reformas de roupas em 
geral. Faço principal-
mente jalecos. Tratar 
(14) 99671-7781 ou na 
Rua Amazonas, 532, 
Vila Cruzeiro

AUTO ELÉTRICA 
Zamboni está traba-
lhando com serviços 
em bombas injetoras, 
bicos injetores e injeção 
eletrônica diesel, para 
maiores informações 
entrar em contato co-
nosco: (14) 3263-4713, 
estamos à disposição.

LAVACAR SÃO Judas 
- Serviço de lavadas 
completas, polimentos, 
higienização interna, na 
Rua Jalisco 147. Tratar 
(14) 3263-2680 / (14) 
99130-2153.

PEDICURE DOMICÍ-
LIO com hora marcada 
para idosas. Agende 
seu horário. Tratar (14) 
99658-6608.

ROCHA SERRA-
LHERIA - Portões 
basculantes, portas, 
vitrôs, esquadrias 
metálicas em geral, faça 
um orçamento. Tratar 
na Rua Paraná, s/n, Jd. 
Cruzeiro ou no telefone 
(14) 3263-5428 / 99724-
0188 com João Sérgio 
Rocha.

MARCENARIA MO-
RETTI - Irmãos Moretti 
desde 1960 - Especiali-
zada em armários em-
butidos, estantes, copa 
e cozinha em fórmica, 
móveis sob encomen-
da. Endereço: Av. Nove 
de Julho, 633, Centro. 
Telefones (14) 3263- 
0300 / 3263-3300 / 
Whats 99634-9647

WR - Serviços. 
Limpeza, doméstica e 
pesada. Jardim, piscina 
e pinturas em geral. Av. 
Dante Andreoli, no 365, 
Monte Azul. Tratar com 
Waldyr (14) 99815-4447 
ou (14) 98106-0858

SERRALHERIA 
CONEGLIAN Lençóis 
- seu portão está com 
algum problema? Fa-
zemos manutenção em 
portões automáticos e 
correr - troca de cabo 
de aço, kit e roldanas, 
placas de motores - 
rolamentos, roldanas, 
fechaduras elétricas 
ou simples - revisão 
geral. Fabricação de 
portões basculante / 
correr / social / grades 
de proteção para vitrôs 
e portas / qualquer tipo 
de esquadria metálicas. 
Ligue: (14) 3263-1148 
ou 99758-3585 / 
99633-7516.

SERRALHERIA 
MARIMBONDO - 
Fabricamos portões 
basculantes, portão 
de correr, portas, 
grades de proteção e 
estruturas metálicas. 
Faça um orçamento. 
(14) 3263-0564

RL CAÇAMBA - Faz 
serviços de limpeza 
com caçamba para 
entulho (para empresas 
e particulares). Tratar 
(14) 99789-2210 / 
99777-2218.

ACADEMIA DE judô 
AKI - Rua Rio Grande 
do Sul, no 340, Vila 
Cruzeiro / Facebook.
com/academiade-
judolp. Tratar: (14) 
99822-9294 ou (14) 
99769-4121

CHECK LAUDO 
Vistorias Veicular, vis-
toria em autos, motos, 
ônibus, caminhões, etc. 
Rua Líbero Badaró, 523, 
Jd. Morumbi, (ao lado 
da oficina do Milani). 
Telefone (14) 3263-
1795 e 99711-5644.

RUBINHO ESTO-
FADOS - conforto e 
qualidade em 1º lugar, 
reforma de estofados 
em geral. Tratar na Av. 
Nações Unidas, 230, 
Núcleo. Fone (14) 3264-
7318, (14) 3264-8163 e 
99781-7519.

L. A. Munck - Locação 
de guindastes, Rua 
Castro Alves, 170, Jd. 
Ubirama. Tratar: (14) 
99117-2055 ou (14) 
3263-6011

IZAEL ESTOFADOS. 
Tratar (14) 3264-7063 / 
99738-3544 - Aten-
dimento para toda a 
região!

FRETES MUDANÇAS 
ligue (14) 3263-6074 / 
98127-2764 (Vivo) com 
Benedito (Donizete). 
Rua João Capone, no 
220, Núcleo H Luiz 
Zillo.

BORRACHARIA TIÃO 
- Tratar na Rua Palmiro 
Diegoli, 129, Jd. Prima-
vera ou no telefone (14) 
3264-8827.

FERNANDO CABE-
LEIREIRO Sorriso. 
Horário de atendimento 
de segunda das 9h 
às 12h30 e de terça à 
sexta-feira das 9h às 
12h30 e 14h30 às 19h e 
aos sábados das 9h às 
12h00 e 13h30 às 19h. 
Domingos e feriados 
não abrimos. Na Av. 
Procópio Ferreira, 510, 
Cecap ou telefone (14) 
99675-2769.

GLÓRIA BERNARDI-
NI Escritório de Enge-
nharia. email: gloria.
esceng@yahoo. com.br. 
(14) 3281-4900

ELETRICISTA/AN-
TENISTA - instalação 
e manutenção em 
elétrica residencial 
e comercial, alarme, 
cerca elétrica e fixação 
de antenas parabólicas 
e digital. Fone: (14) 
99834-9986 Eduardo.

FISIOTERAPEUTA - 
Victor Lopes Quadrado 
- Crefito - 301604-F. 
Atendimento domiciliar 
e na clínica Priscila 
Sanches. Endereço: 
Rua Dr. Antonio Tedes-
co, 859 - Centro - Len-
çóis Paulista - SP. Email 
- vlquadrado@hotmail.
com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) 
ou 3264-7658 (fixo).

VEÍCULOS
VENDA

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE para escri-
tórios, vende-se mesas, 
gaveteiros e armários, 
confeccionados em 
mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: 
(14) 99118-0204

VENDE-SE ESTERCO 
bovino sem agrotóxico, 
embalagem de 5kg, 
faço entrega a domicí-
lio somente em Lençóis 
Paulista, para pedidos 
acima de 10 unidades. 
Ele é composto de 
estrume puro bovino, 
urina (uréia) e 20% de 
serragem (pó de serra), 
e ensacado direta-
mente da esterqueira, 
não é peneirado e o 
processo de curtimento 
é natural. OBS: Para 
lojistas preços e frete 
a combinar. Os pedidos 
serão entregues com 
2 dias úteis mediante 
identificação clara 
do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-
7534.

VENDO LOTE com 18 
matrizes de ovelha Ile 
de 99613. R$ 8.000,00. 
Tratar (14) 99661-8289 
e 99694-7889

CASA TRINCADA? 
Faça um orçamento 
grátis com o Engenhei-
ro. Tratar: 0800-118023 
ou (14) 99650- 3279

O MELHOR aten-
dimento e o melhor 
pra você...Corre pra 
cá...Rua Alexandre 
Raimundo Paccola, 
186, Rondon, fone (14) 
3263-2125.

VENHA REALIZAR o 
sonho da casa própria! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômica 
Federal! *Imóvel 
Novo *Imóvel Usado 
*Terreno e Construção 
faça uma avaliação de 
crédito! (14) 3264-5165 
/ (14) 99820- 0872 - 
José Carlos. Rua 15 
de Novembro, 581. 
Edifício Luiz Paccola, 3o 
andar, sala 32. Lençóis 
Paulista.

MÁQUINAS 
COSTURA - Venda 
de peças, motores, 
caixinhas, bancadas 
e consertos. Tratar na 
Rua Santo Antônio, no 
773, Jd. Bela Vista ou 
(14) 99712-5303 com 
Cícero.

FAÇO PULVERIZA-
ÇÃO no combate de 
doenças e pragas, em 
plantas frutíferas e 
ornamentais. Tratar (14) 
99127-0004

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços 
Instalações e reparos 
elétricos, faça um 
orçamento sem compro-
misso, atendimento 24 
horas. Tratar (14) 3264-
3837 / 99864-9769

JS SANTOS Automa-
tizadores e Segurança 
Eletrônica - Instalação 
de automatizadores de 
portão, cercas elétricas, 
interfones, alarmes, 
manutenção em todas 
as marcas. Tratar com 
Admilson - Técnico 
Autorizado. (14) 99773-
1547 / 98128-1597

PRECISANDO 
CALCULAR seu seguro 
novo ou renovação? 
Faça já seu cálculo 
com a MC Corretora 
de Seguros. Rua 15 de 
Novembro, 269, Centro 
- Lençóis Paulista, (14) 
3263 3803 / (14) 99884- 
3777

SERRALHERIA 
PORTAL - portões 
basculantes reves-
tido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica 
em geral. Pontualidade, 
eficiência e qualidade 
em primeiro lugar. 
Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriapor-
taljc@hotmail.com

AUTO STILO Lava 
Car - lavagens simples 
a completa, lavagem 
interna e polimento 
Rua Nove de Julho, no 
999 - Centro. E-mail 
esthemacedo@gmail.
com. Tratar: (14) 99178-
4013

CABELEIREIRO E 
Barbeiro a domicílio. 
Atendo pessoas idosas 
e enfermas que não 
podem sair de suas 
casas, tenho experi-
ências no ramo a mais 
de 50 anos. Tratar: (14) 
99191-0232

ALONSO CABELEI-
REIRO. Av. Hermínio 
Jacó, no 622 no bairro 
Nova Lençóis, atendi-
mento de segunda a 
sábado e aos domingos 
e feriados até às 
12:00h. Estamos com 
ótimos preços. Tratar 
(14) 99728-5999.

GUINCHO - 24 horas, 
tratar (14) 99693-1478

EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO 
para aposentados e 
pensionista do INSS, 
garantidos pela Caixa 
Federal. JCS Negócios 
Imobiliários - Rua 15 
de Novembro 581 (Edi-
fício Paccola), Centro, 
Lençóis Paulista. Tratar: 
(14) 3264- 5165 ou (14) 
99667-9992

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. 
A loja que faltava em 
Lençóis Paulista, conta 
espaço natura, moda 
indiana, decorações 
de várias regiões do 
brasil, acessórios 
com muito requinte e 
bom gosto, além de 
vinhos, doces finos em 
cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, 
a cachaça. Localiza na 
Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, 113, descendo 
o Banco do Brasil, @
galeriamarialp. Tratar: 
(14) 3264-2645 ou (14) 
99689-3939.

PREOCUPADO SE as 
mudanças nas regras 
de aposentadoria afe-
tarão você? Faça uma 
consulta conosco e en-
tenda. sem compromis-
so. Escritório Contábil 
G5 Contec Ltda. Rua 
José do Patrocínio, no 
591, Centro, Lençóis 
Pta - SP. Fone: (14) 
3263-2015 / 3264-8282 
/ 3264-6569

AND TRANSPORTE 
Fretes e Mudanças 
- Cobrimos qualquer 
oferta. Tratar com 
Anderson Silva (14) 
99664-4648

RESTAURANTE VIA-
JANTES - Marmitex, 
marmitas, self-service 
e prato feito. Tratar 
na Rua Gino Augusto 
Antônio Bosi, 140, Pq 
Res. Rondon, Lençóis 
Paulista. Telefone (14) 
3263-2412 / 3264-2079 
/ 99686-1979

ROÇA URBANA - Ver-
duras, legumes, ervas e 
raízes sem agrotóxicos. 
Rua Carlos Ranzani, 
165, Jd. Lago da Prata. 
Tratar (14) 99761-1693.

FRANGO ASSADO 
aos domingos, venha 
conferir, é uma delícia! 
Tratar na Rua Luiz 
Henrique de Camargo, 
21, Júlio Ferrari. Con-
tato (14) 3263-6502/ 
99659-6123 com Cícero 
Bearari

VENDE-SE FURADEI-
RA a bateria. Tratar 
(14) 3263-2793

TOTAL LIMP - limpeza 
e descartáveis, Rua 
Antônio Paccola, no 20, 
Vila Antonieta ll. E-mail 
eliejf@yahoo.com. br. 
Tratar: (14) 99778-3100

MOTOCICLETAS
VENDA

TWISTER ANO 2006, 
cor prata - vendo ou 
troco por moto 2011 
Titan 150, Tratar: 
(14) 99782-1770 com 
Mariano.

VENDE-SE MOTO 
Honda CB 250F Twister, 
cor prata, ano 2018. 
Tratar (14) 99735-1396 
com Elaine.

SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO

PARATY RJ. Janeiro 
de 2021 - passeio de 
escuna, café da manhã, 
transporte, jantar, 
passeio em praias com 
van e pousada. São 4 
dias. De 5 a 9/01. Fone 
99724-8206 3264-8558

EXCURSÕES PARA 
Compras (São Paulo) 
de: Terça para Quarta 
ou Sexta para Sábado. 
Tratar: (14) 3263-6938 
/ (14) 3264-7919 / 
(14) 99702-7108 / (14) 
99794-7639. Falar com 
Arlindo ou Eliza.

EXCURSÕES

SABORES DE Minas 
- meia cura, queijos 
artesanais, vinhos e 
salames. Tratar: (14) 
99623-1664 ou (14) 
99696-7124.

CESTA BÁSICA Lopes 
Rua Willian Orsi, 76. 
Tratar (14) 3264-9745 
/ 99751-2608. Email: 
fjgzlopes@hotmail.com

EMPREGOS

SE VOCÊ está bus-
cando um cuidador de 
idoso ou cuidadora com 
experiência e ótimas 
referências estamos 
à disposição imediata 
para atender suas 
necessidades. Favor 
entrar em contato pelo 
fone (14) 3263-1716 ou 
(14) 99788- 4437 com 
Valdir ou Maria.
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CONDOMÍNIO 
SPAZIO VERDE

METRAGEM: 
336M²
VALOR: 

R$290.000,00
PARTICULAR

CONTATO: (14) 
98121-9398

ALUGA-SE BARRA-
CÃO Comercial 207 m², 
climatizado, entrada 
para caminhões, ener-
gia trifásica, banheiro 
com acessibilidade na 
Avenida Anel Viário 
da Cidade. Tratar (14) 
99721-7534.

VENDE-SE BARRA-
CÃO comercial, terreno 
230m², área construída 
207m², escritura e 
averbação 100%, cli-
matizado, entrada para 
caminhões, 2 banheiros 
com acessibilidade, 
entrada de energia 
trifásica, ventilação 
e iluminação natural 
em avenida de maior 
circulação, anel viário 
de Lençóis Paulista, até 
50% do valor estudo 
permuta com terreno 
ou área rural, localiza-
ção e infra-estrutura, 
próximo ao comércio. 
Tratar (14) 99721-7534 
whats.

SALA COMERCIAL 
- Jardim Morumbi - 
250m², 1 banheiro, 1 
cozinha, lavanderia 
coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - Sala ampla 
com 181m², 1 banheiro, 
cozinha, ótima loca-
lização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro sala ampla 
com um banheiro. R$ 
500,00. Código 02887. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL 
- Ubirama Salão de 
42m², cozinha (pia, 
coifa, banheiro social, 
tela na janela, quintal, 
2 portas de ferro com 
vidro). R$ 1.400,00. 
Código 02881. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SALA COMERCIAL - 
Centro - 1 sala grande 
9 x 8, 1, sala menor 3 x 
5, 1, sala continuação 
7 x 5, 1, copa 6 x 3, 2 
banheiros, corredor. 
R$ 2.500,00. Código 
02968. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

SALA COMERCIAL 
- Centro - 5 salas 
amplas, 1 cozinha, 1 
banheiro. R$ 4.400,00. 
Código 02676. . Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

BARRACÃO - Príncipe 
- Barracão de 20x9. 
portão de ferro. R$ 
1.200,00. Código 
02973. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

BARRACÃO - Distrito 
Industrial - Amplo com 
sanitário masculino e 
feminino, escritório. 
Área do terreno: 
450 m². R$ 3.300,00. 
Código 02858. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

JD UBIRAMA 
vende-se casa na Rua 
Borba Gato, 390, com 
03 quartos, sendo 
01 suíte, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 
quarto de empregada 
com banheiro, edícula 
com churrasqueira e 
cozinha, garagem para 
02 carros coberta. 
Tratar (41) 99815-9747 
com Maristela.

VENDE-SE LINDA 
casa Núcleo H. L. 
ZILLO, 03 dormitórios 
(1 armário planeja-
do), sala estar, sala 
de jantar, cozinha 
planejada c/ forno e 
cooktop embutidos, 
02 banheiros, área 
com churrasqueira, 
lavanderia coberta, ga-
ragem para 02 carros. 
Valor R$ 270,000.00 
(negociável). Aceita 
financiamento. Tratar: 
(14) 99821-7389 ou (14) 
99184-2567

VENDE-SE CASA 
Jardim Príncipe com 3 
dormitórios, sala, copa, 
cozinha e banheiro 
azulejado, banheiro, 
área de serviço, 
garagem para 2 carros, 
valor R$ 320.000,00, 
Creci 64827. Tratar (14) 
98206-3296 / 99791-
3666.

VENDE-SE CASA na 
Travessa Rua Padre 
Salomão Vieira, R$ 
260.000,00. Tratar 
(14) 3263-2105 CRECI 
41388.

VENDE-SE CASA 
localizada - Rua Padre 
Anchieta, no18 esquina 
com a Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 
próximo à Avenida 
Ubirama. Última locali-
zação para quem quer 
montar um comércio. 
Tratar (14) 99658-4415 
com Cláudio.

VENDE-SE CASA 
em Borebi, 3 quartos, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem co-
berta, aquecedor solar, 
edícula semi- acabada. 
Tratar (14) 99788-8269.

VENDE-SE CASA 
no Júlio Ferrari com 3 
quartos, cozinha, copa, 
2 banheiros, dispensa e 
garagem para 2 carros. 
Tratar (14) 98806-7115 
Alzira / (14) 98820-
2667 celso.

VENDE-SE CASA 
Santa Terezinha, edícu-
la em L, 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, copa, 
cozinha, área de lazer e 
garagem para 2 carros, 
valor R$ 260.000,00. 
Tratar (14) 98206-3666 
/ (14) 99791-3666.

SALA COMER-
CIAL - Macatuba - 1 
salão com banheiro. R$ 
660,00. Código 02980. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

ALUGA-SE/VENDA 
SALA no Ed. Luiz Pac-
cola com 40 m², dois 
banheiros e divisórias. 
Tratar (14) 99116-1977 
com Paulo.

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista, medindo 
235,00 m e construção 
171,43m. Tratar fone: 
3263-2983

ALUGA-SE SALA 
comercial na Avenida 
José Antônio Lorenzetti 
897. Tratar (14) 99677-
1099.

ALUGA-SE BARRA-
CÃO com 140 m² com 
laje, pé direito de 4.50, 
cozinha e banheiro 
acessível. Jardim 
Monte Azul, valor a 
combinar. Magno Fer-
reira (14) 99752-2449 
Cresci 194142F.

VENDO PRÉDIO 
comercial especial para 
clínica ou escritório, 
situado na Rua Anita 
Garibaldi, no 1.515 e 
1.519. Tratar (14) 3264-
3165/ 99701-6335.

ALUGO SALA para 
estética. Tratar (14) 
99789-3425 / 99787-
0743.

ALUGA-SE SALÃO 
comercial, na Cecap II. 
Rua Adriano da Gama 
Cury, no 616. Tratar 
com Bebeto Cel: (14) 
99630- 6731 ou (14) 
3263-5068

VENDE-SE CASA em 
Alfredo Guedes. Tratar 
(14) 98822-1372 / 
3263-2793.

VENDE-SE CASA 
(terreno) no bairro 
Bela Vista, medindo 
235,00 m e construção 
171,43m. Tratar fone: 
3263-2983

JD. CRUZEIRO casa 
no valor de R$ 240 mil 
com 03 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar (14) 
99883-8902 / 99651-
6810

VENDE-SE UMA casa 
em Alfredo Guedes na 
Rua 15 de Novembro 
217, com terreno de 
15x96 m, fundo divisa 
com Rio Lençóis. Tratar 
(14) 3264-6403 ou (14) 
99712-9948

BAURU - Vende-
-se apartamento na 
Rua Maria Nogueira 
/ Jd. América, R$ 
230.000,00. Tratar 
(14) 3263-2105 CRECI 
41388.

VENDE-SE CASA 
frente e fundo na Ron-
don, casa frente sendo 
3 quartos, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, casa fundo 2 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 
garagem para 3 carros. 
Tratar (14) 99710-7993 
ou (14) 99830-3079.

VENDE-SE CASA no 
bairro Maria Luiza II, 
115 m2, 03 quartos, 
sendo 01 suíte. Tratar: 
(14) 99712-0847.

MARIA LUIZA IV casa 
nova com 5 cômodos 
R$ 350 mil. Tratar 
(14) 99727-9056 com 
Antonio.

RUA 15 de Novembro, 
1.242. Vende-se casa 
com 190.00m2. R$ 
270mil. Tratar (14) 
99897-6444.

JD MORUMBI casa 
com 03 quartos sendo 
uma suíte com armário, 
2 salas + 1 sala de 
jantar, lavanderia, ter-
reno amplo, garagem. 
Tratar (14) 99782-1060 
/ 99787-2043

MARIA CRISTINA 
vendo casa na Rua 
Tomé de Souza, 78. 
Tratar (14) 99886-9121 
com Pedro

VENDE-SE CASA na 
Rua Cel. Álvaro Mar-
tins, R$ 650.000,00. 
Tratar (14) 3263-2105 
CRECI 41388.

EDIFÍCIO VILLA 
Splendore - Vendo 
apartamento. Fone (14) 
99870-0202.

VENDE-SE CASA no 
Villacittà em fase de 
acabamento. Tratar (14) 
99617-4371.

LAVA SECO 
Cavazzotti - Empresa 
especializada em 
limpeza e higienização 
de estofados em geral, 
também com lava 
Car na Rua vinte e 
Cinco de Janeiro 780, 
agora com o serviço de 
sanitização. Tratar (14) 
99701-3523.

ATENÇÃO PATROAS! 
Se você precisa de 
empregada doméstica 
com experiência ligue 
para o Sindicato das 
Domésticas. Tratar (14) 
99743-5826 das 14h às 
17h30.

CONTRATA-SE ME-
CÂNICO ou auxiliar 
com experiência 
mecânica linha leve, 
interessados tratar 
na Auto Mecânica 
Damico, na Rua São 
Paulo, nº 97, Mame-
dina (próximo a Caixa 
Econômica Federal). 
Salário a combinar.

PROCURO TRABA-
LHO de cuidadora 
de idosos, tenho 
experiencia. Tratar (14) 
99623-5176.

FERRARI DIESEL - 
Contrata-se mecânico 
com experiencia a 
Diesel. Tratar (14) 
99812-0393 Jean.

PROCURO EMPRE-
GO como empregada 
doméstica, tenho 20 
anos de experiência. 
Tratar (14) 3263-4212/ 
99832-3375

SOU CUIDADORA, 
tenho experiência, 
tenho 15 anos de 
hospital (enfermeira) 
possuo carta de habi-
litação, tenho vários 
horários dispo- níveis. 
Tratar: (14) 3263-0509 
ou (14) 99770-0265

TERRENOS
VENDA

CHÁCARAS
VENDA

ALUGA-SE EDÍCULA 
na Cecap, excelente lo-
calização. Interessados 
tratar (14) 99806-7878.

GUARUJÁ TEMPO-
RADA - Apartamento 
para 8 pessoas, 
garagem, 1 quadra da 
praia das Pitangueiras, 
2 quadras do shopping. 
Tratar (14) 99772-7315.

ALUGA-SE CHÁ-
CARA. Tratar: (14) 
99754-4603 ou (14) 
3263-5034.

ALUGO APARTA-
MENTO Praia Grande 
- temporada - 8 andar - 
em frente ao mar - Gui-
lhermina. 3 dormitórios. 
Tratar (14) 98175-0076 
e whatsapp.

QUITINETE - Centro 
- 1 quarto, cozinha e 
banheiro. R$ 660,00. 
Código 02836. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

QUITINETE - Centro 
- 1 suíte, cozinha, ba-
nheiro e lavanderia. R$ 
880,00. Código 02607. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA/COMER-
CIAL - Centro - Sala 
de visita, sala de 
jantar, 3 quartos com 
armários embutidos, 
2 banheiros, cozinha. 
Edícula com 2 quartos, 
1 banheiro. Consultar 
valor. Código 02971. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CASA - Antonieta - 2 
quartos, suíte, sala, 
cozinha e copa, lavan-
deria, churrasqueira, 
garagem coberta com 
portão eletrônico. 
R$ 2.600,00. Código 
02981. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Bela Vista - 4 
quartos, 1 sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e garagem 
para 2 carros. R$ 
2.800,00. Código 
02961. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARA - Alfredo 
Guedes - 4 quartos, 1 
sala de visita, 1 cozinha 
comum com copa, 2 
banheiros sociais, la-
vanderia, garagem para 
8 carros + edícula com 
banheiro, churrasquei-
ra, salão. R$ 6.600,00. 
Código 02900. Ligue 
(14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

AP. ILHA Comprida, 
frente para o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 
pessoas. Tratar com 
Edna (14) 3264-8064 / 
99632-3811 envio fotos 
pelo whats.

ALUGA-SE CHÁ-
CARA, no São Judas 
Tadeu para eventos 
em geral. Para mais 
informação entrar em 
contato. Tratar (14) 
99653-1140 ou (14) 
3263-4713.

GUARUJÁ PARA 
temporada - Praia Pi-
tangueiras - quitinet (4 
pessoas), apartamento 
(8 pessoas), 1 quadra 
da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue 
(14) 99772-7315

CHÁCARA PARA 
festa - 1 cozinha ampla 
com churrasqueira, 
uma geladeira e 
freezer, uma área com 
mesa e cadeiras, 1 
piscina, muita área 
verde. Valor R$350,00/
dia. Contato: (14) 
99772-7315

EDÍCULA ALDEIA 
- para confraterni-
zações - “ambiente 
familiar”. Lugar amplo 
com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, 
copa com churrasquei-
ra, quadra, piscina, 
banheiro externo mas-
culino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, 
TV). Tenho mesas e 
cadeiras para alugar. 
Tratar (14) 99768-0518 
Vivo whats.

ALUGA-SE CASA com 
6 cômodos e outra com 
4 cômodos na Chácara 
Corvo Branco. Tratar 
(14) 99712-2211.

ITAMARATY: TER-
RENO 02 Juntos Total 
856 m² Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel 
Tel. (14)99126 5928.

VENDO TERRENO 
no Condomínio Spazio 
Verde. Metragem 
total: 336m2. Valor: R$ 
290.000,00. Particular. 
Contato: (14) 98121-
9398

VENDE-SE 2 terrenos 
no Spazio Verde condo-
mínio fechado. Tratar 
(14) 99617-4371.

TERRENO - Jardim 
Itamaraty - Terreno 
murado com 420,18 m², 
valor R$ 220.000,00. 
Tratar (14) 99791-3666 
/ 98206-3296. CRECI 
64827.

VENDE-SE TERRENO 
no Jardim Planalto, 
quitado, documentado 
e dá financiamento. 
Tratar (14) 3264-4451 
com Rubens.

VENDE-SE 2 terrenos 
no Jardim Grajau 275 
m² cada, valor R$ 
100.000,00 cada, não 
aceita financiamento. 
Tratar (14) 99791-3666 
/ 98206-3296.

ITAMARATY: TERRE-
NO topografia plana, 
excelente localização 
501,74 m² - R$ 230.000 
baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

VENDE-SE DOIS lotes 
no Condomínio Fechado 
Spazio Verde, vende-se 
também separado. 
Terrenos com ótima 
localização D12 e D13, 
área de cada lote 336 
m², portaria, salão de 
festas, quadras po-
liesportivas e de tênis, 
academia e playground. 
Tratar (14) 98182-5998.

VENDE/TROCA 
TERRENO 300m² no 
condomínio fechado 
Spazio em Lençóis, por 
chácara. Tratar (14) 
99682-8837.

VENDE-SE ÁREA 
de terra em Alfredo 
Guedes de 7.912 m², 
10.577 m². Tratar (14) 
98822-1372 / 3263-
2793.

VENDE-SE TERRENO 
400 m², murado na 
Maria Luiza 4. Tratar 
(14) 99712-2211.

GREENVILLE 
RESIDENCIAL: Ter-
reno topografia plana, 
excelente localização 
1056 m2 R$ 650.000 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

VENDE-SE OU troca 
por casa, 3 alqueires de 
terra no Rio Claro, ven-
do separados também. 
Tratar (14) 99868-9731.

VENDE-SE TERRENO 
Jardim Itapuã, na Rua 
Wiliam Orsi, n° 47. 
Valor 100mil. Tratar (14) 
99816-4387 ou 3436-
1926 falar com Didi.

TERRENO LOCALIZA-
DO no Jardim Village, 
na Avenida dos Estu-
dantes. Interessados 
tratar (14) 99725-2619.

VENDE-SE 2 terrenos 
no Itamaraty com 
517 m² cada. Tratar 
(14) 3263-1280 / (14) 
99734-1280.

LOTEAMENTO 
SAINT Raphael - 
Macatuba. Lotes com 
200 m2 disponíveis 
para venda! Preços 
especiais! Infos: (14) 
3264-5165 e (14) 
99820-0872 José 
Carlos.

VENDO TERRENO 
Jd. Itapuã com 200m2 
na Rua José Hiram 
Garrido, no 594, próxi-
mos ao novo Cemitério 
Paníco. Topografia 
plana 80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: (14) 
99782-7113 ou (14) 
99709-5288.

VENDE-SE UMA chá-
cara (Corvo Branco) ou 
troca por casa, terreno 
ou barracão. Tratar (14) 
99712-2211.

VENDE-SE SÍTIO Gle-
ba A - Bairro Campi-
nho. Área total de 3,3 
alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, lo-
caliza- do no município 
e Comarca de Lençóis 
Paulista, Estado de 
São Paulo. Arrendado 
para Cana pela Zilor. 
Entrar em contato pelo 
celular (41) 99815-
9747 Maristela.

FESTAS

CARICATURAS 
DIGITAL e ao vivo. 
Studio Paccola. Tratar: 
(14) 99832-3243.

GI BISCUIT - lem-
brancinhas para todas 
as ocasiões, topo de 
bolo e personagens, 
aceita encomendas. 
Tratar (14) 99619-
1155.

FESTAS DE final de 
ano chegando, venha 
ficar diva com uma 
super maquiagem. 
Vou até você!. Valor 
acessível. Contato: 
(14) 99814-8885 Bruna 
Santiss Makeup.

RESIDÊNCIAS
VENDA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

RESIDÊNCIAS
ALUGA

ALUGA-SE SALAS 
para escritório em 
prédio novo. Tratar 
(14) 98175-0076 e 
whatsapp.
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Cristiane Alves, segunda-feira (28) Diusaleia Oliver, sexta-feira (1)Ana Carolina Moretto Ribeiro, quinta-feira (31)
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Giovane Pereira, segunda-feira (28) Juliana Sanches, terça-feira (29)Elisangela Arruda, terça-feira (29)
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Matheus Carlos, terça-feira (29) Nádia Placideli Ramos, sábado (2)Lucia Regina Boranelli, segunda-feira (4)
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Sandra Lima, domingo (3) Tiago de Oliveira, sexta-feira (1)Nádia Prandini, sábado (2)

2020 termina e 2021 começa com muitos leitores apagando as velinhas. 
Felicidades a todos em mais uma etapa que se inicia em suas vidas!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Norival Maganha estreia idade nova 
nesta sexta-feira (1) e recebe o carinho de 
toda a família, especialmente da esposa 
Paula e dos filhos Marcos, Marcelo, 
Micheli e Murilo. Muitos anos de vida!

DAT   A 
ESPECIAL

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 •

Sociedade
B4 



#somoszilor #todosmaisconectados

Boas Festas!
Que, em 2021, estejamos mais

próximos e conectados, com todos!

Aprendemos a olhar para dentro 

de si e também para o mundo, e que  

juntos somos sempre  mais fortes
e que  e que  Um presenteUm presenteUm presente

especial!especial!
Acesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.brAcesse zilor.com.br

e assista ume assista um
clipe com oclipe com o

   O ano de 
 2020 nos 
       ensinou...
   O ano de    O ano de    O ano de 
 2020 nos 

olhar para dentro

QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 • ANO 83 • EDIÇÃO Nº 7.884 LENÇÓIS PAULISTA • R$ 2,00 • jornaloeco.com.br

R

Estamos chegando ao fi m de mais um ciclo, nos despedindo de 2020 e dando às boas-vindas a 2021 com um enorme sentimento de esperança. Deste ano, marcado pela maior 
crise sanitária da história recente da humanidade, o que levamos é o aprendizado. Tivemos que aprender a nos superar em todos os sentidos, mas seguimos mais fortes para um 
novo capítulo desta jornada chamada vida. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, mas vamos em frente, ainda com mais coragem. Esta edição apresenta os principais 
acontecimentos que marcaram os últimos 12 meses e, como não poderia deixar de ser, o grande destaque é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Tivemos muitas notícias 
tristes, mas também muitos exemplos de resiliência e determinação. Dentre tantos, não poderíamos deixar de reconhecer o empenho dos profi ssionais da Saúde, que diariamente 
arriscam suas vidas combatendo este inimigo invisível que trouxe o caos ao mundo. A eles, toda nossa gratidão. Que 2021 seja um ano de muita saúde e paz para todos nós!

Retrospectiva
FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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ELITE
No dia 4 de janeiro, O ECO repercutiu o desempenho do lençoense Fernando Collino 
na 95ª edição da Corrida de São Silvestre, realizada no dia 31 de dezembro de 2019. 
Largando no pelotão de elite, o corredor local completou os 15 quilômetros de 
percurso com o tempo de 51m32s, ficando na 51ª colocação. O vencedor da prova foi o 
queniano Kibiwott Kandie, que quebrou o recorde que já durava 24 anos, com 42m59s.
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Janeiro

Rápidas

ABUSO SEXUAL
O ano começou com três 
denúncias de estupro e 
tentativa de estupro em 
Lençóis Paulista. Nos dias 
12, 16 e 23 de janeiro, 
três mulheres, uma delas 
menor, acionaram a Polícia 
Militar por conta de casos 
de violência sexual. Um 
dos crimes ocorreu dentro 
da casa da própria vítima, 
de 26 anos, que relatou que 
foi abusada na frente dos 
três filhos por um indivíduo 
que havia conhecido pelas 
redes sociais e invadiu sua 
casa de madrugada.

ENSINO INTEGRAL
Lençóis Paulista ampliou 
neste ano a oferta de 
vagas em período integral 
na rede estadual. A escola 
Prof.ª Leonina Alves 
Coneglian, no Jardim 
Cruzeiro, foi incluída no 
plano de expansão do 
PEI (Programa de Ensino 
Integral) no Ensino Médio 
e Ensino Fundamental II. 
Na prática, a mudança não 
durou muito tempo, já que 
as aulas presenciais foram 
suspensas em março, em 
decorrência da pandemia 
do novo coronavírus 
(Covid-19).

TRÂNSITO

Ciclista foi a primeira vítima 
fatal do ano em Lençóis
Douglas Michel Diogo Alves chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Elton Laud

O trânsito lençoense fez a 
primeira vítima fatal do 
ano na noite do dia 16 

de janeiro, na Avenida Lázaro 
Brígido Dutra, no Jardim Lago 
da Prata. De acordo a Polícia 
Militar, Douglas Michel Diogo 
Alves, de 23 anos, estava de bi-
cicleta e se chocou contra um 
poste de energia.

Uma equipe do SAMU (Ser-

viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) chegou a ser acionada 
para socorrer a vítima, que re-
cebeu os primeiros socorros em 
frente ao Recinto de Exposições 
José Oliveira Prado (Facilpa) e 
foi encaminhada à UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento).

Apesar dos esforços, devido 
à gravidade dos ferimentos, o 
ciclista chegou ao local já sem 
vida. De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, na hora do aci-

dente, por volta das 21h, chovia 
muito, o que pode ter feito com 
que o jovem perdesse o controle 
da bicicleta.

Diante de forte comoção de 
familiares e amigos, o corpo de 
Douglas Michel Diogo Alves, 
que era morador do Jardim 
do Caju, foi velado no Velório 
Municipal Oswaldo Paníco e 
sepultado na tarde do dia 17 
de janeiro no Cemitério Parque 
Paraíso da Colina.

DIA DE FESTA - A Casa Abrigo Amorada completou 10 anos no dia 16 
de janeiro e celebrou com uma cerimônia ecumênica na presença de 
convidados e membros da diretoria. O evento foi marcado pelo anúncio da 
conquista do Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social). O selo de filantropia, concedido no final de 2019, facilitou a vinda de 
recursos e concedeu o benefício de isenção de tributos patronais à entidade.

NOVO COMANDO - No dia 21 de janeiro, a Frigol anunciou a saída 
do presidente executivo Luciano Pascon, que decidiu se afastar para se 
dedicar a projetos pessoais. O escolhido para ocupar a importante vaga na 
empresa lençoense, quarta maior produtora de carne bovina do Brasil, foi o 
executivo Marcos Câmara, profissional com vasta experiência em grandes 
corporações, que chegou para coordenar o processo de expansão do grupo.

SEM FACILPA - O ECO antecipou na edição do dia 11 de janeiro a primeira 
atração da 43ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista). O cantor Daniel foi escolhido para encerrar a festa no dia 
10 de maio, Dia das Mães. A grade completa foi divulgada duas semanas 
depois, com nomes como Chitãozinho & Xororó e Marília Mendonça, 
porém, o evento foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.

NÃO RESISTIU - Jovem morreu ao se chocar contra um poste de energia

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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Fevereiro HISTÓRICO
Fevereiro foi marcado pelo lançamento de um dos mais importantes trabalhos da 
história do heavy metal nacional: o show “X Years of Soul”, que comemorou os 10 anos 
do projeto Soulspell Metal Opera, do baterista Heleno Vale. Gravado no dia 8 de julho 
de 2018, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, o trabalho reuniu alguns dos maiores 
nomes da cena nacional, como o vocalista André Matos, falecido em junho de 2019.
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VIOLÊNCIA

Homem morreu após ser 
esfaqueado na Cecap
Primeiro homicídio do ano foi motivado por divergências comerciais

Elton Laud

O primeiro homicídio de 
2020 foi registrado na 
tarde do dia 3 de feverei-

ro, na Cecap, em Lençóis Pau-
lista. Leonildo Luiz Rodrigues, 
de 74 anos, levou três golpes 
de faca de J.P.D., de 58 anos. 
O idoso chegou a ser socorri-
do, mas morreu na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento).

Segundo a Polícia Militar, o 
desentendimento que resultou 

no homicídio teria sido moti-
vado por discordâncias acerca 
de um prédio alugado pela ví-
tima. Proprietário de uma dis-
tribuidora de gás, ele estaria 
devendo aluguéis e tentando 
passar o ponto sem a autoriza-
ção do dono do imóvel.

A esposa de Rodrigues che-
gou a relatar em depoimento 
que J.P.D., que fugiu após o 
crime, vinha fazendo diversas 
ameaças. No dia anterior, ele 
teria ido até a residência da 

vítima, acompanhado de ou-
tros dois homens, entre eles o 
proprietário do imóvel no qual 
funcionava o comércio.

Leonildo Luiz Rodrigues 
foi socorrido pela unidade de 
resgate do Corpo de Bombei-
ros com duas perfurações na 
região da barriga e uma no 
peito. Diante da gravidade 
dos ferimentos, ele faleceu 
pouco depois de dar entrada 
na UPA. J.P.D. foi preso al-
guns dias depois.

Rápidas

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Duas ocorrências de estupro 
de vulnerável marcaram o 
mês de fevereiro. Na tarde 
do dia 1, um homem de 
47 anos foi preso depois 
de tentar beijar e apalpar 
uma menina de 11 anos. 
O crime ocorreu em um 
estabelecimento do Jardim 
Maria Luiza IV. No dia 18, 
um adolescente foi acusado 
de abusar de um garoto 
de nove anos no Parque 
do Paradão, na Vila Santa 
Cecília. Ambos residiam 
no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari.

EMPREGO - O ECO iniciou 
o mês de fevereiro com 
o balanço da geração 
de emprego em 2019. 
De acordo com dados 
do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados), Lençóis 
Paulista encerrou o ano 
passado com 1.589 postos 
de trabalho criados. Entre 
as demais cidades da 
microrregião, Areiópolis foi 
o destaque, com 196 vagas 
abertas. A pequena Borebi 
registrou saldo positivo de 
150 empregos. Já Macatuba 
terminou o ano com 33 
novas ocupações.

GRAVE - Idoso esfaqueado morreu pouco depois de dar entrada na UPA

PANDEMIA - Na edição do dia 29 de fevereiro O ECO antecipou a 
notificação dos três primeiros casos de suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus (Covid-19) em Lençóis Paulista. A informação havia sido 
confirmada pela Secretaria de Saúde na noite anterior. Duas mulheres, de 
26 e 34 anos, e um homem de 29 anos apresentaram sintomas após uma 
viagem pela Europa, que, na ocasião, era o epicentro da pandemia. Os 
casos foram descartados dias depois.

MAUS-TRATOS - A edição do dia 1 de fevereiro repercutiu o resgate 
de quatro cães, feito no dia 28 de janeiro, no Jardim do Caju, em Lençóis 
Paulista. Segundo a Coordenadoria de Proteção Animal, uma residência 
abrigava mais de 20 cães e gatos em situação da maus-tratos. Alguns já 
haviam sido removidos após denúncias. Dos cinco cães que permaneceram 
no imóvel, um já estava morto. Os demais foram levados ao Canil Municipal.

CARNAVAL - Mesmo com muita chuva, os foliões lençoenses 
aproveitaram o Carnaval da Alegria na Capital do Livro, realizado entre 
os dias 22 e 25 de fevereiro, na Concha Acústica. A programação, 
que começou com o tradicional desfile de blocos pela Rua Quinze de 
Novembro, contou com trio elétrico, bailes e matinês. De acordo com a 
organização, cerca de 20 mil pessoas marcaram presença nos quatro dias.
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Março CIDADÃO LENÇOENSE
A Câmara Municipal de Lençóis Paulista realizou na noite do dia 13 de março uma sessão 
solene para a entrega do Título de Cidadão Lençoense a Pedro Wilson Stefanini, diretor-
geral da Bracell. O evento, contou com a presença do vereador Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSL), autor do projeto, e outros parlamentares, além do prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM) e convidados, incluindo diretores da multinacional.
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Rápidas

PANDEMIA

Primeiro caso de Covid-19 
foi confirmado no dia 29
Lençoense que esteve em viagem a Nova Iorque foi o primeiro infectado

Elton Laud

Lençóis Paulista confirmou 
o primeiro caso de infecção 
pelo novo coronavírus na 

noite do dia 29 de março. Três 
dias antes, o caso havia sido re-
velado com exclusividade por 
O ECO, que obteve a informa-
ção de fontes seguras e anteci-
pou a informação, confirmada 
pelo instituto Adolfo Lutz.

O paciente, um homem de 
49 anos, apresentou sintomas 

de Covid-19 depois de uma via-
gem a Nova Iorque. Ele estava 
internado em uma área isola-
da do HNSP (Hospital Nossa 
Senhora da Piedade), que ha-
via sido transformada em UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).

O homem, que era funcio-
nário de um banco, chegou 
a voltar ao trabalho antes de 
apresentar complicações. Por 
conta disso, o Sindicato dos 
Bancários e Financiários de 
Bauru e Região chegou a fechar 

a agência e determinar que to-
dos os colaboradores fossem 
colocados em quarentena.

Na ocasião, outros 13 casos 
estavam sob investigação, in-
cluindo uma morte. Diante do 
avanço da pandemia, o Gover-
no de São Paulo decretou qua-
rentena no dia 23. As primeiras 
ações locais de enfrentamento 
foram divulgadas em coletiva 
de imprensa realizada na sema-
na anterior pelo prefeito Ander-
son Prado de Lima (DEM).

TRÂNSITO - O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) de 
Lençóis Paulista promoveu diversas mudanças na região central no dia 
2 de março. O objetivo das medidas foi dar mais fluidez ao trânsito, 
sobretudo em horários de pico, e aumentar a oferta de vagas de 
estacionamento. As principais alterações aconteceram na Avenida Vinte e 
Cinco de Janeiro e na Rua Geraldo Pereira de Barros, que se tornaram vias 
de mão única em sentidos opostos.

MUITA CHUVA - No início 
de março, o Comitê Gestor 
da Bacia Hidrográfica do 
Rio Lençóis revelou que 
fevereiro foi o mês mais 
chuvoso dos últimos 76 
anos. De acordo com 
leituras das estações 
pluviométricas instaladas 
ao longo da bacia, o volume 
de chuva acumulado no mês 
superou os 3 mil milímetros, 
o dobro do que era 
esperado. O órgão garante 
que só não houve inundação 
em decorrência das medidas 
preventivas adotadas a 
partir de 2016.

ASSISTÊNCIA - No dia 
4 de março, Prefeitura 
Municipal e Polícia Militar 
firmaram um convênio 
para a implantação do 
programa Boletim Social 
em Lençóis Paulista. A 
ferramenta busca integrar 
os órgãos de proteção 
social, como Conselho 
Tutelar e Ministério 
Público, para realizar a 
notificação de pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
ou problemas sociais 
constatados em ocorrências. 
A medida faz parte de um 
projeto de atendimento 
humanizado da PM.

CESTA BÁSICA - O ECO retomou em março a publicação da pesquisa de 
preços dos principais produtos da lista de supermercado das famílias de 
Lençóis Paulista. Ao longo do ano, o acompanhamento mensal tem revelado 
um aumento significativo no custo de vida das famílias locais. Na ocasião, 
o valor total da lista de 50 itens variava de R$ 839,86 a R$ 890,43, muito 
abaixo dos valores revelados pela pesquisa mais recente (veja adiante).

MAIS UM - Um homem de 41 anos foi morto com cinco facadas no dia 18 
de março, no Jardim Grajaú, em Lençóis Paulista. Antes de falecer, Elionei 
Martins Nunes, natural de São Francisco/MG, revelou a identidade do autor 
do crime, que acabou sendo preso em flagrante. A.F.M., de 42 anos, de 
Campo Maior/PI, foi localizado em um matagal pela Polícia Militar. Os dois 
trabalhavam na mesma empresa e haviam discutido por motivos fúteis.

FECHADO - Lençóis Paulista foi a primeira cidade a confirmar um caso na região
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Abril SEM FESTA NA AVENIDA
Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Lençóis Paulista comemorou 
seu aniversário de 162 anos de emancipação político-administrativa sem o 
tradicional desfile cívico na Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado. Para evitar 
aglomerações, a data foi marcada por uma cerimônia fechada, apenas com a presença 
de autoridades, realizada na Sala de Sessões Mário Trecenti, na Câmara Municipal.
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COVID-19

Pandemia fez primeira 
vítima no dia 23 de abril
Homem de 55 anos sofria de doença renal crônica e hipertensão

Elton Laud

No dia 23 de abril, me-
nos de um mês depois 
de confirmar o primei-

ro caso de infecção pelo novo 
coronavírus, Lençóis Paulista 
registrou a primeira morte em 
decorrência de complicações 
da Covid-19: um homem de 55 
anos, que sofria de doença re-
nal crônica e hipertensão.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a vítima fazia hemodi-

álise no Hospital Estadual de 
Bauru, onde estava internada 
desde o dia 15 do mesmo mês. 
O material para a realização do 
exame foi colhido no dia 17 e o 
resultado positivo saiu na noite 
do dia 22, mas o paciente fale-
ceu na manhã seguinte.

Na ocasião, outras sete ci-
dades da região haviam confir-
mado mortes: Agudos (1), Ava-
ré (4), Bauru (6), Botucatu (7), 
Jaú (3), Pederneiras (1) e São 
Manuel (1). O Brasil contabi-

lizava 3.670 óbitos, a maioria 
no estado de São Paulo, onde 
a Covid-19 já tinha feito 1.512 
vítimas fatais.

Em relação aos casos, 
Lençóis Paulista somava seis 
infecções. Na microrregião, 
Macatuba, Areiópolis e Bo-
rebi haviam confirmado dois 
registros cada. No Brasil, o 
número de infectados chegava 
a 52.995, sendo que 17.826 pa-
cientes residiam no estado de 
São Paulo.

Rápidas

DESENTENDIMENTO
Na noite do dia 16, a Polícia 
Militar de Lençóis Paulista 
registrou uma ocorrência 
de agressão no Jardim 
Maria Luiza 4. Segundo 
o Boletim de Ocorrência, 
após agredir a ex-sogra 
durante uma discussão, 
um homem acabou sendo 
esfaqueado pela ex-esposa. 
As partes foram conduzidas 
à Delegacia de Polícia e 
liberadas em seguida. O 
homem, com um ferimento 
no ombro, precisou ser 
conduzido à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

E-COMMERCE
Em abril, para tentar driblar 
as restrições impostas 
pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a 
Acilpa (Associação Comercial 
e Industrial de Lençóis 
Paulista), colocou no ar 
um site de vendas on-line 
(www.compreemlencois.
com.br). Com funcionamento 
similar a um e-commerce 
convencional, a plataforma 
liberou acesso gratuito a 
todos os lojistas, ajudando 
a fomentar a economia 
no período em que os 
estabelecimentos não 
podiam abrir.

NÚMEROS - Prefeito Anderson Prado de Lima (DEM), durante 
coletiva de imprensa para tratar de assuntos relacionados à pandemia

IMPACTO - Como já se esperava, a Páscoa sofreu impacto direto da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com queda histórica nas vendas. 
Na época, o varejo projetava retração de 31,6% em relação a 2019, o que, 
no cenário nacional, representava perda de cerca de R$ 800 milhões para 
o comércio. Além dos ovos de chocolate, a previsão incluía o setor de 
pescados, muito consumidos na Semana Santa, entre os dias 5 e 11.

GOVERNO FEDERAL - Abril foi marcado por muita polêmica envolvendo 
o presidente Jair Bolsonaro. No dia 16, em meio a um dos períodos mais 
críticos do enfrentamento à Covid-19, ele demitiu o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. Uma semana depois, no dia 24, foi a vez do 
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, anunciar sua saída 
alegando interferência na pasta pelo presidente.

RENÚNCIA - Com o objetivo de aliviar as finanças públicas, o 
prefeito Anderson Prado de Lima (DEM) promoveu uma reorganização 
administrativa na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, que culminou 
na saída de diversos secretários. A principal surpresa foi a renúncia da 
vice-prefeita Cíntia Duarte (DEM), que decidiu deixar o cargo no dia 22 
para ajudar no enfrentamento à crise causada pela pandemia.
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Este ano nos provou que é possível 
transformar adversidades em 
oportunidades e que vale a pena acreditar 
em um futuro melhor.
  
As boas ações que cada um cultiva, fazem 
diferença e geram ainda mais impacto 
positivo quando nos unimos.

Nós da Lwart Soluções Ambientais, 
desejamos que 2021 seja um ano de paz, 
renovação e transformação para todos.

Boas
festas!

Cuidamos do futuro
transformando o hoje.

lwart.com.br
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Maio GRAVE
Um acidente entre dois ônibus de trabalhadores deixou os dois motoristas gravemente 
feridos na tarde do dia 16 de maio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de 
Lençóis Paulista, a colisão aconteceu no final da tarde na Rodovia Osni Mateus (SP-261), 
próximo ao bairro Corvo Branco. As vítimas foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento). A Polícia Científica esteve no local para apurar as causas do acidente.
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TERAPIA INTENSIVA

Inaugurado em maio, PAC-19 
reforçou o enfrentamento
Com 12 leitos de UTI, ala exclusiva para casos de 
Covid-19 teve investimento de mais de R$ 1 milhão

Elton Laud

Por meio de uma parceria 
com a Bracell, a Prefei-
tura Municipal de Len-

çóis Paulista inaugurou no dia 
15 de maio as instalações do 
PAC-19 (Pronto Atendimento à 
Covid-19). O local, destinado 
ao atendimento de pacientes in-
fectados pelo novo coronavírus, 
teve investimento de cerca de 
mais de R$ 1 milhão.

Com 521 metros quadrados, 

o PAC-19 foi instalado na área 
do futuro Centro de Hemodiá-
lise, no Hospital Nossa Senhora 
da Piedade. O espaço recebeu 
12 leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), que se so-
maram aos mais de 20 leitos 
de enfermaria destinados aos 
casos de menor complexidade.

A Bracell também fez a do-
ação de 10 respiradores e diver-
sos insumos ao município. A 
estrutura de enfrentamento à 
pandemia também contou com 

apoio das empresas Frigol e 
Lwart, que destinaram equipa-
mentos que contribuíram para 
a montagem dos leitos.

No dia 8 do mesmo mês, 
também com apoio da Bra-
cell, a Prefeitura Municipal de 
Macatuba colocou em funcio-
namento a UCI (Unidade de 
Cuidados Intensivos) da Santa 
Casa, com 12 leitos exclusi-
vos para o tratamento de Co-
vid-19, sendo sete equipados 
com respiradores.

MEIO AMBIENTE - No dia 5 de maio, a Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista colocou em operação o novo aterro sanitário para disposição final 
de resíduos sólidos, localizado a 13 quilômetros da cidade. A preparação 
da nova área, iniciada em março de 2019, levou 12 meses. O aterro 
tem licença de operação de cinco anos, prorrogável por mais cinco. No 
entanto, a vida útil do local pode chegar a 20 anos.

FEMINICÍDIO - Após 
denúncias anônimas, um 
homem de 51 anos foi preso 
no dia 27 de maio, no Parque 
Residencial Rondon, em 
Lençóis Paulista, acusado 
de matar sua namorada 
em abril deste ano. Natural 
de Cruzeiro do Oeste, 
no Paraná, R.H.M. teria 
assassinado Neusa da Silva, 
de 43 anos, na cidade de 
Maringá, no mesmo estado. 
Segundo informações 
divulgadas pela imprensa 
paranaense, a vítima teria 
sido golpeada diversas vezes 
com um martelo.

FATAL - Um acidente 
de trânsito registrado na 
tarde do dia 25 resultou 
na morte de um homem 
de 54 anos. A vítima, que 
transitava de bicicleta 
pela Rodovia Vicinal José 
Benedito Dalben (LEP-
040), foi atingida por um 
carro depois que, segundo 
o motorista, mudou de 
direção repentinamente, 
indo de encontro ao veículo. 
Alberone da Silva chegou a 
ser socorrido e encaminhado 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), mas não 
resistiu à gravidade 
dos ferimentos.

VIOLÊNCIA - Um homem de 30 anos morreu no dia 30 de maio, em 
decorrência de complicações causadas por uma facada na barriga, 
desferida contra ele na noite do dia 26. Everton Luiz da Silva teria ido 
buscar seus filhos em uma residência no Jardim Carolina, em Lençóis 
Paulista, quando se envolveu em uma discussão com o atual marido de 
sua ex-mulher. A.C.L., de 38 anos, autor do crime, teve a prisão decretada.

ABUSO - Um homem de 64 anos foi preso no dia 13 de maio por estuprar 
uma menina de quatro anos em uma chácara de Lençóis Paulista. O 
suspeito era marido da avó da criança. No dia 9, também foi registrada 
uma ocorrência de estupro. Uma mulher de 29 anos foi violentada 
dentro de sua casa, no Jardim Carolina. Após ouvirem gritos de socorro, 
populares detiveram o estuprador, de 20 anos, que foi preso em flagrante.

ESTRUTURA COMPLETA - PAC-19 foi implantado com apoio da Bracell e outras empresas locais

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

R9



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 •

Junho TECNOLOGIA
Uma parceria entre a startup DoQR e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista otimizou o 
monitoramento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), permitindo o acompanhamento 
da situação em tempo real pela Central de Atendimento da Saúde. O software criado pela 
empresa e o trabalho realizado na cidade repercutiram em todo o país, ganhando destaque 
em diversos veículos de imprensa, inclusive nas páginas de O ECO, no dia 6 de junho.
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Morte de Vaca comoveu 
população de Borebi em junho
Vítima da Covid-19, ele exercia seu terceiro 
mandato como prefeito da cidade vizinha

Elton Laud

Não há como falar de Bo-
rebi sem citar o nome 
de Antonio Carlos Vaca. 

Talvez isso explique a comoção 
que tomou conta da população 
no dia 20 de junho, quando, em 
pleno exercício de seu terceiro 
mandato como prefeito, ele foi 
vencido pela Covid-19, após 
lutar um mês contra a doença.

Por conta das restrições im-

postas pela pandemia, o velório 
foi apenas para familiares, mas os 
borebienses puderam se despedir 
de seu ilustre cidadão em um cor-
tejo pelas ruas da cidade. Dezenas 
de veículos seguiram o carro fú-
nebre enquanto populares colori-
ram o céu de branco com balões.

Natural de Agudos, Vaca 
nasceu em 20 de outubro de 
1946 e tinha 73 anos. Foi casado 
por mais de 50 anos com a espo-
sa, Leila Ayub, com quem teve 

dois filhos, Rubia Maria e Carlos 
Rodolfo, e dois netos, Antonella 
e Antonio Carlos Vaca Neto, que 
não chegou a conhecer.

Na semana seguinte à mor-
te do eterno prefeito borebien-
se, que também foi vereador 
de Lençóis Paulista por quatro 
mandatos, O ECO publicou uma 
matéria especial destacando de-
poimentos de várias autoridades 
da região, que falaram de sua im-
portância para a cidade vizinha.

Rápidas

BRUTALIDADE
No início de junho, O ECO 
noticiou mais um caso de 
homicídio, ocorrido no dia 
30 de maio. Wilsimar Egito 
dos Santos, de 37 anos, 
foi assassinado dentro de 
uma residência da Vila da 
Prata com diversos golpes 
de picareta na cabeça. A 
vítima, natural da cidade 
de Santo Amaro, estava 
em Lençóis Paulista a 
trabalho. O corpo foi 
localizado pelo locatário 
do imóvel, que acionou a 
Polícia Militar. O autor do 
crime não foi identificado.

FATAL - Um acidente de 
trânsito registrado na noite 
do dia 7 de junho vitimou 
fatalmente um jovem de 
23 anos. De acordo com 
a Polícia Militar, Carlos 
Alberto Luiz Rocha Junior 
teria perdido o controle de 
uma motocicleta Honda/
CG 160 Fan e colidido 
frontalmente contra um 
muro na Rua Aimorés, 
na Vila Cachoeirinha. O 
jovem foi socorrido com 
vida, mas deu entrada na 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) em estado 
gravíssimo e não resistiu 
aos ferimentos.

ETERNO PREFEITO - Apaixonado por Borebi, Vaca foi um dos responsáveis pela emancipação da cidade, em 1990

PLANO SÃO PAULO - Para a retomada gradativa das atividades 
econômicas durante a pandemia, o Governo do Estado adotou um sistema 
de classificação das regiões de acordo com critérios como número de 
casos de Covid-19 e taxa de ocupação hospitalar. A região de Bauru, que 
iniciou na Fase Amarela, teve seu pior momento de junho para julho, 
quando foi rebaixada para as fases Laranja e Vermelha, mais restritivas.

FRAUDE - A partir de junho, uma série de golpes envolvendo o Auxílio 
Emergencial pago pelo Governo Federal começaram a ocorrer em todo 
o país. Uma das quadrilhas que aplicavam o golpe foi presa em Lençóis 
Paulista, no dia 11 de agosto. O grupo operava de uma chácara no bairro 
São Judas Tadeu, utilizando números de CPF de terceiros para requerer o 
benefício indevidamente. Nove pessoas foram presas.

CENSO COVID - Entre o final de maio e o início de junho, a Secretaria de 
Saúde de Lençóis Paulista deu início ao Censo Covid, testagem em massa 
de assintomáticos criada para mediar a evolução da pandemia e nortear 
as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Na primeira etapa, entre 
os dias 29 de maio e 15 de junho, dos 846 testes, foram identificados 31 
casos positivos (20 ativos), com taxa de infecção de 3,66%.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

R10



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 • R11



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020 •

Um próspero Ano20212021Um próspero Ano2021Um próspero AnoUm próspero Ano2021Um próspero AnoUm próspero Ano2021Um próspero AnoUm próspero Ano2021Um próspero Ano

A equipe Farmácia Homeopática Lençóis, 
deseja a todos  um Fel� Natal 

 e que 2021 seja um ano de grandes
real�ações e mu�o sucesso!

LOJA
R.Anita Garibaldi 650- Centro

Fone: 3264-3340
WhatsApp: (14) 99774-3340

Julho O ECO CAST
O ECO lançou em julho uma série de podcasts com veiculação pelas redes sociais e 
plataformas de streaming. O novo projeto de mídia inclui a produção de conteúdo exclusivo 
para o meio digital, com entrevistas, informações de utilidade pública, acontecimentos do 
meio policial e notícias de bastidores da política local e regional. Os programas também 
podem ser acompanhados pelo canal do Youtube (www.youtube.com/OECOTV).
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LATROCÍNIO

Crime bárbaro chocou 
Areiópolis em julho
Dois homens foram mortos a facadas durante carona; um casal foi preso

Flávia Placideli

Um casal foi preso em fla-
grante por latrocínio, após 
esfaquear três pessoas du-

rante uma carona. A ocorrência 
foi registrada na noite do dia 6 
de julho em Areiópolis. O crime 
foi cometido por um jovem de 
18 anos, com a participação de 
sua companheira, de 29 anos.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, L.A.G.A. havia informado 

C.A.P.L. sobre o plano de roubar 
o carro de Antônio Fusco, de 68 
anos, com quem se encontraria 
em um churrasco. O carro da ví-
tima não funcionou e o suspeito 
pediu carona a E.P.G.E., de 20 
anos, que levou no carro Vilson 
Gomes de Moraes, de 56 anos.

Quando chegaram ao desti-
no da carona, onde a mulher já 
esperava, o indivíduo começou 
a esfaquear todos dentro carro. 
Antônio e Vilson não resistiram, 

mas E.P.G.E., mesmo ferido, 
conseguiu escapar e foi socorri-
do e encaminhado ao Hospital 
das Clínicas de Botucatu.

O casal abandonou e quei-
mou o carro roubado, mas aca-
bou sendo preso no dia seguin-
te. Em uma ação conjunta das 
polícias Civil e Militar, a dupla 
foi localizada na rodoviária de 
São Manuel, quando tentava fu-
gir. Ambos foram presos e enca-
minhados ao sistema prisional.

ELEIÇÕES - No dia 25 de julho, O ECO apresentou os possíveis 
candidatos a prefeito de Lençóis Paulista. Além de Anderson Prado de 
Lima (DEM) e José Antonio Marise (PSDB), eram cotados outros quatro 
nomes: Manoel dos Santos Silva, o Manezinho (PSL), José Antonio Silva, o 
Neno (PSD), Celso Angelo Mazzini, o Dé Mazzini (PTB), e Ailton Rodrigues 
de Oliveira, o Juruna (PMN), mas apenas Mazzini disputou o cargo.

BALANÇO - A pandemia 
também teve reflexos nos 
índices de criminalidade. 
Em matéria publicada no 
dia 25 de julho, o capitão 
Marcelo Paes, comandante 
da 5ª Cia da Polícia Militar 
confirmou a informação 
ao fazer um balanço do 
primeiro semestre do ano. 
A redução mais acentuada 
foi nos crimes de furto e 
roubo, que tiveram queda 
de 16% na comparação 
com o mesmo período de 
2019. Entre janeiro e junho, 
foram registrados 346 
furtos contra 414 do 
ano passado.

TRISTE PERDA
Faleceu no dia 23 de julho, 
aos 72 anos de idade, o 
jornalista e historiador 
Benedicto Antonio Carlos 
Blanco. Colaborador de 
O ECO e diversos outros 
veículos de comunicação, 
além de idealizador e 
administrador do site 
Lençóis Notícias, ele foi 
vítima de um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) no dia 
19 do mesmo mês e estava 
internado em um hospital 
de Bauru. Casado com dona 
Piedade, Dito Blanco deixou 
quatro filhos e cinco netos.

INDEFENSÁVEL - A Justiça manteve condenação e pena de 22 anos 
a Guilherme Henrique Carducci, pelo homicídio de Vagner Furtado de 
Moura, de 38 anos, ocorrido em 2017, em Lençóis Paulista. De acordo com 
os autos, o réu mantinha relacionamento homossexual com a vítima e 
cometeu o crime para acobertar o caso. Vagner foi agredido e incendiado 
ainda vivo, morrendo por asfixia causada pela fumaça.

COLETA CERTA - Um projeto aprovado em julho pelo Legislativo, abriu 
caminho para a venda de quatro imóveis do patrimônio do município. 
O objetivo é levantar recursos para a ampliação do sistema de coleta 
mecanizada de lixo orgânico e reciclável. O valor de partida das 
negociações foi estimado em R$ 3,3 milhões. O dinheiro será usado para 
a compra de containers e caminhões de higienização e coleta.

ABANDONADO - Carro da vítima foi queimado e abandonado em uma área rural
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Agosto PRESO
No dia 11 de agosto, a Polícia Militar de Lençóis Paulista prendeu um homem que estava 
foragido da Justiça. R.F.G., de 38 anos, foi condenado por homicídio duplamente qualificado 
por matar a pauladas o morador de rua Valdêncio Furtado de Caldas, de 43 anos. O crime 
aconteceu na véspera do Natal do ano passado, no Centro da cidade. A vítima foi socorrida 
com diversas fraturas expostas e morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).FO

TO
: V

IT
OR

 R
OD

RI
GU

ES
/O

 E
CO

ESTATÍSTICAS

Lençóis ultrapassou a casa 
de 50 mil eleitores neste ano
Nas cidades da microrregião, eleitorado diminuiu em relação a 2016

Elton Laud

Neste ano, pela primei-
ra vez, Lençóis Paulista 
teve número de eleitores 

superior a 50 mil. De acordo 
com o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), 50.506 pessoas com 
domicílio eleitoral na cidade es-
tavam aptas a votar nas eleições 
de novembro. A informação foi 
divulgada na edição do dia 22 
de agosto de O ECO.

O número representa au-

mento de cerca de 7,21% em 
relação às últimas eleições 
municipais, em 2016, quando 
47.111 eleitores locais consta-
vam nos registros da Justiça 
Eleitoral. Nas demais cidades 
da microrregião, porém, houve 
movimento inverso, com perda 
de representatividade.

A maior queda foi registrada 
em Areiópolis, onde o número 
de eleitores diminuiu 4,29% de 
2016 para 2020, de 8.914 para 
8.532. Macatuba teve retração 

de 3,03% no eleitorado, de 
13.574 para 13.162 pessoas. Em 
Borebi, a redução foi de 1,63%, 
de 2.215 para 2.179 eleitores.

O eleitorado lençoense se-
gue com maioria feminina, com 
25.896 mulheres (51,27%) e 
24.610 homens (48,73%). Ape-
nas em Areiópolis a situação foi 
diferente, com 4.404 homens 
(51,62%) e 4.126 mulheres 
(48,36%) - não foi divulgada in-
formação sobre o sexo de dois 
eleitores (0,02%).

Rápidas

VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO - O ECO publicou 
na edição do dia 15 um 
levantamento revelando 
que a violência contra os 
idosos aumentou em Lençóis 
Paulista. Segundo o CREAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social), as 
denúncias de casos desse 
tipo tiveram um salto de 
350% de janeiro a junho 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Os crimes estão 
relacionados a violência 
física, psicológica, sexual, 
negligência ou abandono.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
Outra dura realidade 
revelada em levantamento 
publicado em agosto foi 
o aumento dos casos de 
violência doméstica. Nos 
seis primeiros meses de 
2020, a 5ª Cia da Polícia 
Militar, que atua em Lençóis 
Paulista e outras nove 
cidades, registrou 226 
casos contra 201 de 2019. 
Entre os motivos apontados 
para o crescimento está 
o isolamento causado 
pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), que 
deixou a população mais 
tempo em casa.

REPRESENTATIVIDADE - Lençóis teve aumento no número de 
eleitores, mas movimento foi oposto nas demais cidades da microrregião

SEGURANÇA - No dia 11 de agosto, a Secretaria de Segurança Pública 
de Lençóis Paulista colocou em operação 43 novas câmeras do sistema 
de videomonitoramento da cidade, que ampliaram para 65 o total em 
funcionamento. No mesmo dia, foram inauguradas as instalações do 
Centro de Controle, futura sede administrativa da Guarda Civil Municipal. 
As obras foram custeadas pela Bracell, que também doou 32 câmeras.

ALÍVIO PARA O COMÉRCIO - Depois de dois meses com restrições 
mais rígidas, o comércio de Lençóis Paulista comemorou o avanço da 
região para a Fase Amarela do Plano São Paulo. A reclassificação, 
anunciada pelo Governo do Estado no dia 7 de agosto, teve como principal 
motivo a ampliação da oferta de leitos na rede hospitalar e a estabilização 
de casos de Covid-19 nos municípios da Região Administrativa de Bauru.

SUPERAÇÃO - O dia 3 de agosto foi marcante para a família de Rosa 
dos Anjos Gomes. Após 31 dias internada no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, ela teve alta um dia antes de completar 58 anos. A saída foi em 
grande estilo, com recepção pelos filhos, parentes e amigos e carreata 
com buzinaço, sirene de ambulância e das viaturas da Polícia Militar de 
Macatuba - pelotão no qual o filho da paciente trabalha.
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Setembro OECO.DIGITAL
O ECO colocou seu novo site no ar no início de setembro. Concebido pela Aspin Tecnologia, 
o portal é totalmente responsivo e apresenta uma nova identidade visual, percebida 
desde a remodelação da logomarca até a própria estrutura da homepage, mais moderna 
e dinâmica. Outra mudança significativa são os players que permitem que os usuários 
tenham acesso direto ao conteúdo audiovisual produzido para outras plataformas.
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ELEIÇÕES 2020

Setembro foi marcado pela 
definição de candidaturas
Em Lençóis foram oficializadas quatro chapas na disputa majoritária

Elton Laud

Setembro marcou a defi-
nição das candidaturas 
a prefeito. Em Lençóis 

Paulista, os primeiros a se ofi-
cializarem, em convenções re-
alizadas no dia 3, foram José 
Antonio Marise (PSDB) e Celso 
Angelo Mazzini, o Dé Mazzini 
(PTB), que formaram chapa 
com Marcelo Ranzani (PROS) e 
Cleuza Spirandelli (PTB).

No dia 10 foi a vez do pre-

feito Anderson Prado de Lima 
(DEM), que escolheu como 
vice Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSL). O último a 
se lançar candidato foi Expedito 
José Gonçalves, o Jottha Gon-
çalves (PT), que foi para o plei-
to ao lado de Celso Jacon.

Em Macatuba, além da 
dupla Marcos Olivatto (PL) e 
Amauri Bornello (PV), foram 
formadas outras três chapas: 
Tarcisio Abel (PTB) e Carlos 
Vanni (CIDA); Fabrício Pereira 

(PSD) e Aline Ronque (PSD); 
e Anderson Ferreira (PODE) e 
Claudinei Moraes (PODE).

Em Areiópolis Antonio Mar-
cos dos Santos, o Toni (PL), e 
Antonio Carlos Príncipe, o Ciço 
(MDB), enfrentaram Adriano 
Romualdo (CIDA) e José Bitu 
(PSDB). Em Borebi, concor-
reram Anderson Pinheiro de 
Goes, o Chiquinho (MDB), e 
Leyla Ayub (PSDB), e Antonio 
Moreira, o Tonho (PODE), e Fa-
brício Rodrigues (PODE).

POPULAÇÃO - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
divulgou no final de agosto a estimativa populacional para 2020 e O ECO 
repercutiu a informação no dia 5 de setembro, indicando que Lençóis 
Paulista cresceu 0,81%, atingindo 68.990 habitantes, frente a 68.432 no 
ano anterior. A população brasileira foi estimada em 211,8 milhões de 
habitantes, com aumento de 0,77% sobre os 210,1 milhões de 2019.

SAÚDE PÚBLICA
Depois de um período de 
queda de demanda por conta 
da pandemia, a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
de Lençóis Paulista voltou 
a registrar aumento de 
atendimentos. Só nos 16 
primeiros dias de setembro, 
1.809 pessoas buscaram 
o serviço, média de 113 
consultas diárias. Apenas 671 
casos foram classificados 
como de urgência e 
emergência. Os outros 1.138, 
que representam 62,90% do 
total, poderiam ter recorrido à 
Atenção Básica.

AULAS PRESENCIAIS
Diante da polêmica criada 
acerca da retomada ou não 
das aulas presenciais na 
Rede Pública de Ensino, a 
Secretaria de Educação de 
Lençóis Paulista realizou 
uma pesquisa com pais e 
responsáveis pelos alunos 
na primeira quinzena de 
setembro. O resultado 
mostrou que 66% não 
mandariam seus filhos 
para a escola naquele 
momento, assim como 82% 
dos professores e demais 
servidores da educação 
também opinaram pelo
não retorno.

RANKING NACIONAL - Pelo segundo ano consecutivo, o Índice de 
Governança Municipal do Conselho Federal de Administração, divulgado 
na edição do dia 12 de setembro, colocou Lençóis Paulista em posição 
de destaque. No levantamento, que considera três dimensões (Finanças, 
Gestão e Desempenho), o município subiu da 12ª colocação de 2019 para 
ocupar o quarto lugar entre as localidades com o mesmo perfil.

QUEIMADAS - Setembro foi um mês em que as queimadas castigaram 
diversas regiões do país, principalmente o Pantanal e na Amazônia, mas 
os rastros de destruição ambiental e patrimonial também atingiram a 
região de Lençóis Paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros local, entre 
maio e setembro, o número de ocorrências do tipo teve crescimento de 
60% em comparação ao mesmo período do ano passado.

CORRIDA ELEITORAL - Convenções realizadas em setembro oficializaram candidatos a prefeito e vice
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Outubro CAPOTAMENTO
Um acidente registrado na noite do dia 29 de outubro, na Rodovia Osni Mateus (SP-
261), próximo ao trevo de entrada de Macatuba, vitimou fatalmente um motorista de 
33 anos. Segundo a Polícia Rodoviária, L.A.L.B. (somente as iniciais foram divulgadas), 
capotou após perder o controle de um Chevrolet/Chevette e caiu em uma canaleta. Ele 
chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa da cidade vizinha, mas não resistiu.
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Lençóis bateu recorde de 
geração de emprego em 2020
Dados de setembro indicam 3.330 novas vagas, 
mas saldo extraoficial já supera 4.200 ocupações

Elton Laud

A pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) 
afetou drasticamente a 

economia do Brasil, principal-
mente em relação ao mercado 
de trabalho, mas Lençóis Pau-
lista vive uma realidade dife-
rente, impulsionada por bons 
desempenhos de setores como 
a construção e a indústria.

De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados), 
divulgados no início de ou-
tubro, a cidade fechou agos-
to com 2.658 vagas criadas, 
quebrando o recorde da série 
iniciada em 2003, superando 
em 41,61% o desempenho de 
2007, o melhor até então, com 
1.877 ocupações.

Na ocasião, a construção 
liderava disparada, com 1.627 
postos de trabalho abertos, o 
que representa 61,21% do total. 
As funções com maior saldo 

positivo de contratações eram 
as de servente de obras (280), 
carpinteiro (222), montador de 
andaimes (176) e pedreiro (161).

No mês seguinte, a divul-
gação dos dados de setembro 
elevou o saldo positivo para 
3.330. O Ministério da Eco-
nomia não fez novas atualiza-
ções, mas dados extraoficiais 
indicam que, com mais de 
880 vagas abertas em outubro, 
o total já superou a casa dos 
4.200 empregos.

Rápidas

ALFREDO GUEDES
No dia 8 de outubro, 
um idoso de 85 anos foi 
agredido no distrito de 
Alfredo Guedes. A violência 
teria partido de um enteado. 
A vítima declarou à polícia 
que estava varrendo o 
quintal de sua residência 
quando foi golpeado e 
caiu desacordado. Depois 
de receber atendimento 
médico na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
de Lençóis Paulista, ele foi 
orientado por assistentes 
sociais a solicitar medida 
protetiva contra o agressor.

CRUELDADE
Um cachorro morreu 
após ser arremessado de 
um viaduto em Lençóis 
Paulista. O crime ocorreu na 
noite do dia 24 de outubro, 
no quilômetro 299 da 
Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300). A denúncia 
chegou à Coordenadoria 
de Proteção Animal, que 
fez o resgate do vira-lata 
de porte médio, que não 
resistiu. Na época, a 
coordenadoria esperava 
identificar o autor com 
a ajuda de câmeras de 
monitoramento da região, 
mas não teve sucesso.

EM ALTA - Construção civil é o grande destaque do ano na geração de emprego

DESVIO - No dia 3 de outubro, O ECO repercutiu a Operação Raio-X, 
realizada dias antes pela Polícia Civil para apurar desvio de dinheiro da 
Saúde. Um dos alvos foi a Irmandade Santa Casa de Birigui, responsável 
pelo serviço de urgência e emergência de Lençóis Paulista. Após o 
ocorrido, mesmo sem irregularidades identificadas na cidade, a Prefeitura 
Municipal iniciou um processo de quebra de contrato.

PREVENÇÃO - O Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis 
anunciou em outubro a conclusão da rede hidrométrica para controle de 
enchentes. Segundo o órgão, a bacia hidrográfica passou ser a única do 
estado a ter 100% de monitoramento, o que contribui para evitar novos 
desastres como a enchente de 2016. Os investimentos vêm sendo feitos 
desde 2017 por empresas que compõem a gestão integrada da bacia.

ÁRVORE SÍMBOLO - A Câmara Municipal de Lençóis Paulista aprovou 
no dia 19 de outubro um projeto que transformou o ipê-amarelo na árvore 
símbolo do município. O texto prevê sanções penais e administrativas 
para quem causar danos às árvores. A espécie também passa a ser imune 
a corte, exceção feita a casos específicos, como os que oferece risco à 
vida ou ao patrimônio, além de situações de utilidade pública.
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Novembro SABATINAS
O ECO montou um amplo plano de cobertura das Eleições 2020 para as cidades de sua área 
de circulação. Com entrevistas, reportagens, notícias de bastidores, análises e informações 
de utilidade pública, o jornal buscou oferecer um panorama abrangente do processo e 
seus concorrentes, dando subsídios para a escolha dos eleitores. Os destaques foram as 
Sabatinas Eleições 2020, realizadas nas três semanas que antecederam a votação.
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ELEIÇÕES 2020

Prado garantiu reeleição em 
novo embate contra Marise
Anderson Ferreira, Toni e Chiquinho venceram 
pleito em Macatuba, Areiópolis e Borebi

Elton Laud

Eleitores das 5.570 cidades 
brasileiras foram às urnas 
em novembro para a esco-

lha de seus representantes dos 
Poderes Executivo e Legislativo 
para os próximos quatro anos. 
Nas cidades da microrregião de 
cobertura de O ECO, nas quais 
não há segundo turno, o resul-
tado foi definido no dia 15.

Em Lençóis Paulista, o pre-
feito Anderson Prado de Lima 

(DEM) garantiu a reeleição com 
apoio de 21.076 eleitores (60,46% 
dos votos válidos) contra 12.918 
(37,06%) de Marise, 679 (1,95%) 
de Celso Angelo Mazzini, o Dé 
Mazzini (PTB), e 184 (0,53%) de 
Expedito José Gonçalves, o Jot-
tha Gonçalves (PT).

Na vizinha Macatuba, o 
vencedor foi Anderson Ferreira 
(PODE), que obteve nas urnas 
3.493 votos (35,35%) contra 
2.986 (30,22%) do atual prefei-
to, Marcos Olivatto (PL), 1.818 

(18,40%) de Fabrício Gino Pe-
reira (PSD) e 1.585 (16,04%) de 
Tarcisio Abel (PTB).

Em Areiópolis, Antonio 
Marcos dos Santos, o Toni (PL), 
se reelegeu diante de Adriano 
Romualdo (CIDA), com 3.715 
votos (58,40%) contra 2.646 
(41,60%). Em Borebi, Anderson 
Pinheiro de Goes, o Chiquinho 
(MDB), venceu com 1.229 votos 
(70,79%) contra 507 (29,21%) 
de Antonio Roberto Moreira, o 
Tonho (PODE).

SEM PLANTÃO - Novembro terminou com uma polêmica envolvendo 
o fim dos plantões da Polícia Civil no período noturno e aos finais de 
semana. Por determinação do governador João Doria (PSDB), delegacias 
de Lençóis Paulista e outras 17 cidades passaram a funcionar em horário 
comercial no início deste mês. A medida mobilizou os Poderes Executivo e 
Legislativo, que temem que a cidade fique desassistida.

FURTO - Uma loja de 
eletrodomésticos do Centro 
de Lençóis Paulista foi 
furtada na madrugada 
do dia 8 de novembro. 
De acordo com a Polícia 
Militar, os criminosos 
arrombaram uma janela nos 
fundos da loja e subtraíram 
aproximadamente R$ 
80 mil do cofre de um 
correspondente bancário 
e cerca de R$ 600 que 
estavam no caixa da loja. 
Com apoio de equipes de 
Bauru, a PM fez diversas 
buscas nas imediações, 
mas os criminosos não 
foram localizados.

DISPARO - No dia 4 
de novembro, após uma 
discussão motivada por 
uma dívida, um homem 
efetuou um disparo na 
direção do sócio de um 
estabelecimento na região 
do Jardim Itamaraty, em 
Lençóis Paulista. Segundo a 
Polícia Militar, após o ato, o 
homem fugiu em um carro, 
modelo Hyundai/IX35, e 
atingiu outros dois veículos 
estacionados na frente da 
loja. Por sorte, o tiro não 
atingiu ninguém. No local, 
foi encontrada uma cápsula 
calibre 45 deflagrada.

COMÉRCIO - A Black Friday, aqueceu o comércio de Lençóis Paulista no 
final de novembro e abriu caminho para o clima de otimismo em relação 
às vendas de final de ano. Com a economia castigada pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), lojistas apostaram nos descontos de até 80% 
para atrair consumidores. A data, que se tornou tradicional do país, já é a 
segunda melhor para o varejo, perdendo apenas para o Natal.

INOVAÇÃO - A primeira cirurgiã robótica do estado de São Paulo é uma 
lençoense: a médica Anaísa Portes Ramos, destaque na edição do dia 
21 de novembro de O ECO. Formada em Medicina, com residência em 
cirurgia geral, do aparelho digestivo e transplante hepático pela Unicamp 
(Universidade Estadual de Campinas), ela recebeu a certificação em 
cirurgia robótica em agosto, após um longo processo de formação.

MAIS QUATRO ANOS - Prado venceu com 60,46% dos votos válidos em Lençóis Paulista
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Dezembro FINANÇAS
O ECO noticiou no dia 19 que as administrações municipais devem ganhar um incremento na 
arrecadação com a redistribuição do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) 
que incide sobre algumas atividades de grande demanda, como planos de saúde, consórcios 
e cartões de crédito e débito. Em Lençóis Paulista, segundo Júlio Gonçalves, secretário de 
Finanças, a mudança deve gerar impacto positivo de R$ 2 milhões no orçamento.
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Prado anuncia primeiros 
nomes para próxima gestão
Paulo Ferrari, ex-executivo do Grupo Zilor, 
assume Secretaria de Desenvolvimento

Elton Laud

Na edição do dia 19, O 
ECO noticiou com exclu-
sividade os nomes dos 

primeiros secretários definidos 
pelo prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM) para seu segundo 
mandato. A principal novidade 
foi a escolha de Paulo Ferrari, 
ex-executivo do Grupo Zilor, 
para chefiar a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico.

À reportagem, Prado reve-

lou que a decisão foi tomada 
em razão do perfil altamente 
técnico e de alta performance 
de Ferrari. Ele, por sua vez, se 
disse lisonjeado com o convite 
e garantiu que assumirá o posto 
para “fazer acontecer”, inves-
tindo em planejamento para 
preparar a cidade para o futuro.

Na mesma matéria, o prefei-
to também confirmou que a Se-
cretaria de Convênios e Captação 
de Recursos, considerada estraté-
gica dentro da Administração, 

ficará, como era esperado, sob a 
responsabilidade do vice-prefeito 
eleito, o vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho (PSL).

Outro vereador, que não 
concorreu à reeleição e volta-
rá ao governo é André Paccola 
Sasso, o Cagarete (DEM), es-
colhido para assumir a direção 
do SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos). A maioria das 
pastas deve seguir sob responsa-
bilidade dos atuais secretários, 
que serão avaliados até abril.

Rápidas

CENSO COVID
A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista realizou no 
dia 13 deste mês a quinta 
etapa da testagem em 
massa de assintomáticos, 
com o objetivo de monitorar 
o avanço do novo coronavírus 
e auxiliar nas estratégias de 
enfrentamento à pandemia. 
Dos 1 mil testes realizados, 
foram diagnosticados 119 
casos positivos, o que 
corresponde a uma taxa de 
infecção de 11,9%. Entre 
os pacientes infectados, 
75 estavam em fase de 
transmissão do vírus.

TENTATIVA DE 
FEMINICÍDIO
Um homem de 33 anos 
foi preso no dia 23, após 
dar três tiros contra sua 
ex-mulher. A vítima, que 
não teve a idade divulgada, 
foi trazida de Bauru para 
Lençóis Paulista e levada a 
um canavial, onde ocorreram 
os disparos (nenhum a 
atingiu). Temendo pela vida, 
ela revelou estar grávida e 
foi levada a uma farmácia 
para comprar um teste de 
gravidez. Após pedir socorro, 
funcionários acionaram a 
Polícia Militar, que deteve
o indivíduo.

MUDANÇAS
Prado revelou nomes 

de alguns de seus 
novos secretários à 

reportagem de O ECO

PESQUISA DE PREÇOS - Com mais um mês de alta, o preço dos 50 
produtos mais consumidos pelas famílias lençoenses chegou a superar 
o valor do salário mínimo em dezembro. De acordo com a pesquisa 
de preços realizada pela reportagem de O ECO nos quatro principais 
supermercados de Lençóis Paulista, houve aumento de 2,81% a 6,78%, 
com o valor da lista de compras variando de R$ 980,69 a R$ 1.052,87.

REFORÇO - Desde o último dia 12, a Polícia Militar de Lençóis Paulista 
voltou a contar com a Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM). Com o 
novo esquema de policiamento, a PM espera intensificar a presença de 
militares em regiões que têm concentrado o maior número de ocorrências 
por perturbação de sossego causada por infrações cometidas por 
motocicletas. O patrulhamento havia sido extinto há cinco anos.

PROBLEMA ANTIGO - A queda constante de fornecimento de energia 
elétrica tem sido alvo de muitas reclamações por parte da população de 
Lençóis Paulista, que cobra uma atitude da CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz). Neste mês, após o assunto chegar ao Legislativo, a 
concessionária se comprometeu a realizar reparos na rede até o dia 15 de 
janeiro para evitar a abertura de um Inquérito Civil no Ministério Público.
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Que o Ano Novo traga novos sonhos e muitas realizações.

cmmacatuba.sp.gov.br

 Acompanhe as sessões ordinárias do Legislativo
às segundas-feiras, 20h, pelas redes sociaisàs 

segundas-feiras, 20h, pelas redes sociais

Rua  Mato  Grosso ,  3 -33  -  Jard im Panorama -  Macatuba  /SP

@ camaramacatuba @ cmmamacatuba  camaramacatuba

Boas Festas!Boas Festas!

@ cmmamacatuba
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