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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

Dia de sol, com muitas 
nuvens à tarde. À 
noite a nebulosidade 
diminui.

SÁBADO, 02/05

28ºC UR 89%
51%18ºC

ÍNDICE
Opinião ..................Página A2
Polícia ...................Página A3
Entrevista ..............Página A4
Entrevista ..............Página A5

Cidade ...................Página A6
Regional ................Página A7
Saúde .....................Página A8
Cultura ...................Página B1

Vale tud  o. 
Só que não!

José Renato Nalini:
De tanto di zer sim  ...
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Sol com algumas 
nuvens. Não chove.
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Não propague fake news, acompanhe notícias em veículos de comunicação 
con� áveis. Evite sair de casa; não coloque seus familiares e amigos em risco.CONSCIÊNCIA

Região tem 161 novos casos da Covid-19
Desde a última sexta-feira (24) 

o novo coronavírus não parou de 
avançar no interior. As 13 cidades 
do Centro-Oeste Paulista acompa-
nhadas pelo Jornal O ECO desde o 
início da pandemia já têm casos po-

sitivos da doença, totalizando 328 
pacientes com a Covid-19.  Entre 
os municípios da região, destaque 
para Bauru, com 108 casos positi-
vos, seguido de Botucatu (63), Avaré 
(21) e Jaú (29). Macatuba registrou o 

caso mais recente nessa quinta-feira 
(30). Areiópolis chegou a quatro ca-
sos nesta semana. Já Lençóis Pau-
lista e Borebi não registraram novas 
infecções, se mantendo com seis e 
dois casos, respectivamente. A8
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Prefeito de Lençóis 
Paulista fala sobre peso 

da responsabilidade 
de estar à frente do 
combate à Covid-19: 

“Sem dúvida nenhuma, 
eu não escolheria outro 
lugar para estar neste 

momento sombrio”

ENTREVISTA 
EXCLUSIVA

ANDERSON
PRADO

Homem morre após ser esfaqueado
Vítima, que se envolveu em briga com companheiro da ex-esposa no último domingo (26), não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quinta (30)

TRANSPORTE PÚBLICO

Circulares voltam 
a operar em 
Lençóis Paulista

O transporte público em Lençóis 
Paulista retornou às atividades nes-
sa quarta-feira (29), com algumas 
restrições e quatro linhas reduzidas. 
A circulação estava paralisada des-
de o dia 23 de março por conta da 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19). O uso de máscaras é obri-
gatório dentro dos veículos. A7
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COLETA CERTA

Morador reclama de 
contentores sujos A6

ECONOMIA CULTURA EM CASA

Comércio se reinventa 
para o Dia das Mães

Governo de SP lança 
plataforma digitalA6 B1

MACATUBA

CDHU abre inscrição 
para sorteio de casas

A Prefeitura Municipal de Ma-
catuba anunciou nesta semana que 
o Governo do Estado de São Paulo 
abre, entre os dias 4 e 13 de maio, as 
inscrições on-line para o sorteio das 
162 casas populares que estão sendo 
construídas através da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), dentro do progra-
ma Viver Bem, Morar Melhor. Os 

candidatos poderão se inscrever no 
site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.
br) ou por meio do aplicativo Kai-
zala, disponível gratuitamente nas 
lojas App Store e Play Store. Após 
o processamento das inscrições, a 
CDHU irá divulgar a lista � nal de 
inscritos com as famílias aptas para 
o sorteio e também as famílias ina-
bilitadas e o motivo. A7
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PARA PENSAR
 “Muitas vezes é a falta de caráter que 

decide uma partida. Não se faz literatura, 
política e futebol com bons sentimentos”,

Nelson Rodrigues.

FRASE
 “Nada vai ficar escondido. A sociedade vai saber quem, como que 

faz e de onde que sai o dinheiro. Só digo de antemão, é público”,
Nardeli da Silva, presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 

ao comentar sobre denúncia contra a ex-vice-prefeita Cíntia Duarte.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista tinha apenas um projeto 
para apreciar na sessão da última 
segunda-feira (27), o que autorizava 
- como forma de contribuir com as 
contas públicas no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) - a redução de metade do sa-
lário do prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM) até o final deste ano. No 
entanto, a proposta, que foi aprova-
da por unanimidade, foi mera coad-
juvante no encontro do Legislativo.

HOLOFOTES
Mais uma vez, o centro das aten-

ções foi a agora ex-vice-prefeita 
Cíntia Duarte (DEM), que na última 
quarta-feira (22) anunciou sua re-
núncia em carta encaminhada à Casa 
de Leis. O motivo foi o mesmo, só 
que o teor das declarações foi bem 
diferente. Enquanto que na semana 
passada muitos dos vereadores te-
ceram elogios pela atitude de abrir 
mão do cargo e salários para ajudar 
o município, dessa vez, alguns ques-
tionaram se teria sido este o real ob-
jetivo de seu afastamento repentino.

DENÚNCIA
O motivo foi o novo desdobra-

mento de denúncia feita no Minis-
tério Público (MP), que instaurou 
Inquérito Civil para apurar possível 
descumprimento, por parte de Cíntia 
Duarte, do Artigo 55 da Lei Orgânica 
do Município (LOM), que impede que 
prefeitos e vice-prefeitos exerçam 
funções administrativas em qual-
quer empresa privada. A acusação, 
que tramita desde 2018, refere-se à 
suposta manutenção da então vice-
-prefeita na administração da empre-
sa de sua família, a Cíntia Fotografias.

ARQUIVA
De acordo com a denúncia, a ex-

-vice-prefeita se mantinha à frente 
dos negócios mesmo após sua saída 
do quadro societário, que desde o fi-
nal de 2016, com sua eleição na chapa 
do prefeito Anderson Prado, passou a 
contar legalmente apenas com seu 
esposo e seu filho. A questão já che-
gou a ser apreciada pelos vereadores 
da Câmara Municipal e acabou sendo 
arquivada, assim como no próprio MP, 
através da 3ª Vara, comandada pelo 
promotor Neander Antonio Sanches.

NÃO ARQUIVA
A investigação foi retomada após 

recurso pedindo o desarquivamento, 
protocolado na esfera estadual. Quem 
assumiu o caso foi o promotor Aloísio 
Garmes Junior, da 1ª Vara do MP, que 
além de determinar que o Legislativo 
iniciasse um processo que poderia re-
sultar - ou não - na cassação de Cíntia 
Duarte, oficiou a Delegacia Seccional 
de Bauru à instauração de Inquérito 
Policial para apurar crime de falsidade 
ideológica pela suposta falsa comuni-
cação de afastamento da empresa.

VERGONHA ALHEIA
Foi justamente este o ponto de 

discórdia na Casa de Leis. A polêmica 
foi iniciada por Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu do Basquete (CIDA), 
que cobrou o presidente Nardeli da 
Silva (DEM) pelo não compartilha-
mento do documento, recebido no dia 
27 de fevereiro, com os demais vere-
adores. Disse que se sentiu enver-
gonhado por ter sido informado por 
terceiros. Outros vereadores também 
se mostraram incomodados, como 
Mirna Justo (PSDB), que relatou ter se 
sentido uma palhaça com o ocorrido.

QUEM PRESIDE?
Nardeli, por sua vez, subiu o tom 

em vários momentos para rebater os 
colegas lembrando de suas prerroga-
tivas de chefe do Legislativo e recapi-
tulando que o mesmo assunto já havia 
sido apreciado pelo plenário há menos 
de dois anos. Também explicou que 

não havia dado andamento ao caso 
porque pediu mais prazo para avaliar 
a questão junto ao jurídico da Casa de 
Leis, e que, nesse meio tempo, a cida-
de passou a lidar com a pandemia do 
novo coronavírus, que foi colocada à 
frente na lista de prioridades.

ARMADILHA
Recebeu apoio contundente do 

vereador Damião Xavier de Oliveira, 
o Professor Guto (MDB), que também 
falou alto ao citar que é preciso ob-
servar os dispositivos do Regimento 
Interno antes de cobrar a Mesa Dire-
tora. Disse ainda que, mesmo tendo 
assumido sua cadeira apenas no ano 
passado, analisou a fundo o teor da 
acusação e concluiu que todos estão 
caindo novamente na mesma arma-
dilha, fazendo alusão ao jogo político 
por traz da denúncia.

OBSCURO
Nardeli, aliás, foi enfático ao dizer 

para que todos se preparem, porque, 
após o período crítico da pandemia, a 
Câmara Municipal vai saber de mui-
ta coisa que, segundo ele, é “de ar-
repiar”. Revelou que vai mostrar de 
onde vem o denuncismo e por quem 
está sendo financiado. “Nada vai fi-
car escondido. A sociedade vai saber 
quem, como que faz e de onde que 
sai o dinheiro. Só digo de antemão, é 
público”, disse o presidente, dando a 
entender que há dinheiro público por 
traz do suposto ‘esquema’.

FOI ALÉM
O tema seguiu reverberando além 

do Legislativo. Na terça-feira (28), em 
ato cívico em comemoração aos 162 
anos de emancipação político-admi-
nistrativa de Lençóis Paulista, que 
devido às restrições adotadas em 
decorrência da pandemia do novo 
coronavírus foi restrito a autoridades, 
que, coincidentemente, se reuniram 
na Sala de Sessões Mário Trecenti, 
o prefeito Anderson Prado encerrou 
o seu discurso com uma mensagem 
bem áspera aos políticos locais, em 
exercício ou não de cargo eletivo.

RECADO
“Não é momento de oportunismo, 

denuncismo, mau-caratismo. É mo-
mento de união, não ao redor do meu 
governo, mas pelo povo, pela cidade. 
É hora de ser baluarte da moral, arauto 
da esperança, de mostrar o valor que 
tem diante dos cargos que pleiteiam 
ou ocuparam [...] É hora de se provar 
o valor que tem, à luz do dia, às cla-
ras, transparente como água cristalina 
e não na escuridão [...] É momento de 
bandeira branca e não de partidarismo 
ou deturpações da realidade”, disse.

POLITICAGEM
Ainda na terça-feira (28), quem 

também se manifestou sobre o as-
sunto foi a própria Cíntia Duarte, que 
publicou uma nota com duras críti-
cas, bem diferente de sua carta de 
renúncia. Disse que a politicagem por 
traz das denúncias a fizeram querer 
abandonar o que chamou de “mundo 
sujo e cruel que é a política”. Também 
lamentou por não ter sido procurada 
pelo Ministério Público e disse que, 
por isso, considera o inquérito ilegal, 
tendo entrado como uma medida ju-
dicial contra a Promotoria.

FACE DO NOJO
Suas críticas mais incisivas foram 

ao Legislativo. Mesmo que não tenha 
citado nomes, deu o recado: “Cansei 
do jogo sujo, cansei dos oportunistas. 
Assistindo à sessão legislativa da Câ-
mara Municipal eu tive a plena con-
vicção de que fiz a coisa certa, pois 
vi a face do asco, do nojo, vi quem 
gosta de usar pessoas como tram-
polim. Não vou citar nomes agora, 
mas vendo o que estão fazendo com 
meu nome para atacar politicamente 
a mim e ao prefeito, tenho certeza de 
que fiz a coisa certa”, desabafou.
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l Vale tudo. Só que não!

Como vem ocorrendo em algu-
mas ocasiões no âmbito nacional o 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), vez por outra, 
também tem ficado em segundo pla-
no em Lençóis Paulista. Na esfera fe-
deral o protagonista - talvez o termo 
que mais caiba seja antagonista - tem 

sido o presidente Jair Bolsonaro, que 
dificilmente consegue se manter por 
um intervalo de tempo superior a 
uma semana sem ganhar destaque 
com uma de suas peripécias.

Aqui, na Cidade do Livro, que, 
vale lembrar, completou 162 anos 
de emancipação político-adminis-
trativa na última terça-feira (28), 
os atores são outros, mas o espe-

táculo continua sendo o mesmo de 
sempre, da ‘boa’ e velha política, às 
vezes até em uma versão quase tão 
imprópria como a encenada em Bra-
sília. Aquela mesma política que cada 
vez mais se revela obscura e que, por 
isso, cada vez mais se confunde à 

mera politicagem.
É fácil entender a comparação para 

quem tem acompanhado a política lo-
cal, quase sempre nos bastidores, mas, 
às vezes, também aos olhos de quem 
quiser ver. O assunto da semana foi a 
renúncia da vice-prefeita Cíntia Duar-
te, não pelo ato em si, mas pela reper-
cussão de novos desdobramentos de 
uma denúncia feita há dois anos, que 
mesmo tendo sido arquivada pelo Le-
gislativo e Ministério Público voltou a 
ser investigada, agora em outra Vara.

Nada de errado com isso, pois o 
Judiciário - neste caso o Ministério Pú-
blico -cumpre apenas seu papel. Mas, 
quem observa de perto, se arrisca a 
dizer que já sabe bem onde tudo vai 
dar. É o tempo - e apenas ele - quem 
vai dizer. De qualquer modo, causa 
muito espanto ver como o Poder Le-
gislativo tem o talento para transfor-
mar tudo em espetáculo. Fazer o quê? 
Em ano eleitoral muitos dirão que vale 
tudo. Só que não!
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De tanto dizer sim...
José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 
da Pós-Graduação da Uninove e 
presidente da Academia Paulista 
de Letras

Rimbaud, o poeta francês de vida 
tão turbulenta, escreveu um poema 
célebre, cujo verso é reiteradamente 
declamado: “Par delicatesse, j’ai per-
du m avie”. Por delicadeza, eu perdi 
minha vida.

Isso vem a propósito de um artigo 
da antropóloga Mirian Goldemberg, 
autora do livro “A Bela Velhice”. Ela cri-
tica a praxe brasileira de insistir, mes-
mo quando a insistência importuna a 
pessoa. Exemplifica ao mencionar si-
tuações como aquela do “Fica mais só 
um pouquinho. Come só um pedacinho. 
Toma só um golinho”.

Não existe uma estatística a respei-
to de quem cede ou de quem assume 
a coragem de dizer “não”. Desconfio, 
por experiência pessoal, que é mais fá-
cil não resistir. A recusa é equiparada a 
uma indelicadeza. Fica menos complica-
do ir para o sacrifício.

Pessoalmente, já enfrentei a questão 
do café açucarado, como ocorre em inú-
meros lugares. Hoje, menos frequente 
do que há alguns anos. Quase sempre, 
quem oferece procura contornar: “Tem 

pouquinho açúcar! Está quase amargo!”. 
Ao experimentar, vê-se que na verda-
de, a xícara contém açúcar com café...

Os compromissos à noite são tam-
bém emblemáticos. Quem acorda cedo, 
tem sono mais cedo. E então vem o 
“Fica mais um pouquinho”. Quem fala 
não é mal educado, neurótico, esquisito. 

Interessante observar que Mirian 
Goldemberg mostra a crueldade do di-
minutivo. Seu uso é uma “forma de co-
erção bastante eficaz”. Conta a estória 
de uma nora, cuja sogra conspira contra 
seu regime: “Deixa de ser chatinha, fiz 
o bolinho que você mais gosta. Come 
só um pedacinho”. A nora tem receio de 
magoar a sogra e sai da dieta. Mas se 
sente mal porque não teve a coragem 
de dizer “não”.

Não é egoísmo pensar também um 
pouco em si. Aquilo que só traz des-
conforto não pode ter espaço em nos-
sa vontade. É preciso aprender a dizer 
“não”. Assim como, na década de ses-
senta, nós cantávamos “Eu preciso 
aprender a ser só!”.

A vida é curta e estranha. Há coisas 
que nos ensinam, mas que não conse-
guimos aprender. Dizer “não” teria me 
poupado tristeza, remorso, arrependi-
mento. Até prejuízo financeiro e mo-
ral. Paguei muito caro por não saber 
dizer “não”.

A2
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DETENÇÃO
No fi nal da tarde da segunda-feira (27), uma equipe da Força Tática da Polícia 
Militar deteve um homem de 30 anos foragido da Justiça. Ele foi abordado durante 
um patrulhamento pelo Jardim Nova Lençóis, depois de ter demostrado nervosismo 
ao perceber a presença da viatura. W.D.O. foi encaminhado à Delegacia da Polícia 
Civil, onde permaneceu preso. O crime pelo qual é acusado não foi informado.
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Força Tática apreende 
crack e dinheiro no 
Jardim das Nações
Três pessoas foram conduzidas à Delegacia e liberadas em seguida

Flávia Placideli

Na noite da terça-feira (28), 
uma equipe da Força Tá-
tica da Polícia Militar 

de Lençóis Paulista apreendeu 
drogas e dinheiro no Jardim 
das Nações. A ocorrência foi 
desencadeada durante um pa-
trulhamento de rotina, em que 
os militares foram informados 
que indivíduos estariam arma-
zenando entorpecentes no inte-
rior de uma residência do bair-
ro. Na ação, foram apreendidas 
26 pedras de crack, além de R$ 
460 em espécie. Três pessoas 
foram encaminhadas à Delega-
cia da Polícia Civil e liberadas 
em seguida.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 
Militar, por volta das 20h da 
terça-feira, uma equipe da Força 
Tática comandada pelo sargento 
Lucas, que realizava um patru-
lhamento de rotina pelo Jardim 
das Nações, foi informada que na 
Rua Aristeu Rodrigues Sampaio 
indivíduos estariam em uma re-
sidência embalando drogas para 
posterior comercialização. 

A viatura se deslocou até o 
local, onde abordou C.A.P. en-
trando em uma residência. No 
local, também foram detidos 
L.C.B., B.L.C. e D.P., de 54 
anos - a idade dos demais não 
foi divulgada. Em revista pesso-

al, D.P. foi flagrada com quatro 
pedras de crack. No interior da 
casa foram encontradas mais 22 
pedras da mesma substância, 
totalizando 5,1 gramas, uma 
balança digital, uma faca, várias 
embalagens de sorvete utiliza-
das para o armazenamento do 
entorpecente e notas diversas 
totalizando a quantia de R$ 460.

Todos foram detidos e en-
caminhados à Delegacia da Po-
lícia Civil, onde a autoridade 
de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, determinou 
a apreensão dos objetos, entor-
pecentes e dinheiro, lavrando 
um Boletim de Ocorrência de 
apreensão, liberando todos os 
indivíduos após a notificação.

COVID-19

Polícia Militar interrompe 
confraternização entre familiares
Ocorrência foi 
registrada na 
quarta-feira 
(29), no Jardim 
Itapuã; decreto 
estadual proíbe 
aglomerações

Flávia Placideli

A Polícia Militar preci-
sou interromper uma 
confraternização en-

tre familiares realizada na 
última quarta-feira (29), no 
Jardim Itapuã, em Lençóis 
Paulista. De acordo com as 
informações obtidas pela 
reportagem do Jornal O 
ECO, militares receberam 
uma denúncia anônima 

sobre a aglomeração e deslo-
caram até o local, onde foram 
informados que o espaço havia 
sido alugado para comemorar 
um aniversário.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, a denúncia anônima foi 
feita por volta das 20h. A in-
formação era que na Rua Olga 
Biral, no Jardim Itapuã, estaria 
ocorrendo uma confraterniza-
ção com várias pessoas, con-
trariando decreto estadual que 
determina o isolamento social 
como medida preventiva para 
conter o avanço da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19).

Em deslocamento até o 
endereço citado, uma equipe 
entrou em contato com o res-
ponsável, que informou que 
estaria realizando uma confra-
ternização para comemorar o 
aniversário de uma das pesso-

as presentes, sendo cons-
tatada a presença de cinco 
pessoas da mesma família 
no local. Os policiais orien-
taram sobre o descumpri-
mento do decreto e deter-
minaram o encerramento 
da confraternização.

Vale lembrar que o de-
creto do Governo do Esta-
do de São Paulo que proíbe 
aglomerações segue em vi-
gência. A PM recomenda a 
população a denunciar pelo 
telefone 190, caso tome co-
nhecimento de locais que 
continuem permitindo a 
reunião de pessoas duran-
te o período de combate à 
disseminação da Covid-19. 
A corporação tem atuado de 
forma educativa, conscien-
tizando sobre a necessidade 
do isolamento domiciliar.

ASSALTO

Restaurante é alvo de bandido 
na Vila Maria Cristina
Homem 
aparentando 
portar um 
revólver subtraiu 
R$ 200 do local

Flávia Placideli

Em plena luz do dia, um 
indivíduo entrou em 
um restaurante locali-

zado na Vila Maria Cristina, 
em Lençóis Paulista, e anun-
ciou um assalto. A ocorrên-
cia foi registrada na última 

terça-feira (28). A vítima infor-
mou que, após a ação, o ho-
mem fugiu em uma motocicle-
ta preta que estava estacionada 
em frente ao estabelecimento. 
A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com as infor-
mações registradas no Bole-
tim de Ocorrência da Polícia 
Militar o roubo aconteceu por 
volta das 12h. A vítima de-
clarou que estava no interior 
no estabelecimento, quando 
um homem de blusa verde e 
calça jeans, com um capacete 
na cabeça, entrou no local e 
anunciou o assalto sobre grave 

ameaça e dizendo que esta-
ria portando um revólver.

O indivíduo subtraiu R$ 
200 do caixa do local e, após 
a ação, fugiu em uma moto-
cicleta preta - o modelo não 
foi identificado - no sentido 
Vila Contente. Diante dis-
so, a vítima foi orientada 
a registrar um Boletim de 
Ocorrência por roubo na 
Delegacia da Polícia Civil, 
que ficou responsável por 
investigar o caso. Até o 
fechamento desta matéria 
ninguém havia sido preso 
pelo crime.

VIOLÊNCIA

Jovem é esfaqueado e atropelado 
em assalto no Jardim Carolina
Vítima foi socorrida 
e passa bem; 
veículo foi localizado 
abandonado horas 
depois

Flávia Placideli

Um jovem de 23 anos foi es-
faqueado em um possível 
assalto ocorrido na ma-

nhã do domingo (26), no Jardim 
Carolina, em Lençóis Paulista. 
Ele transitava pelo bairro, quan-

do foi obrigado a descer do car-
ro por três indivíduos, que lhe 
deram duas facadas, nas costas 
e no rosto, antes de fugirem com 
o veículo. A vítima foi socorrida 
à UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e passa bem.

De acordo com as informa-
ções da vítima, E.P.S., de 23 
anos, o roubo foi registrado por 
volta das 9h30, na Rua Miguel 
Langoni, onde transitava no sen-
tido bairro-Centro, quando os 
três homens se aproximaram de 
seu veículo, um GM/Classic, o 
obrigaram a descer e desferiram 

as duas facadas, antes de fugi-
rem em rumo ignorado, chegan-
do a atropelá-lo durante a fuga.

Depois de receber atendi-
mento médico e ser liberado, na 
segunda-feira (27) a vítima voltou 
a entrar em contato com a PM, 
informando que seu veículo havia 
sido localizado por alguns amigos 
horas depois do roubo, estaciona-
do a algumas quadras da mesma 
rua onde ocorreu o assalto. O car-
ro, que foi levado à Delegacia da 
Polícia Civil para registro de loca-
lização e realização de perícia, foi 
liberado em seguida.

ABUSO

Funcionária encontra 
maconha dentro de escola
Ocorrência foi 
registrada na 
segunda-feira (27), 
no Júlio Ferrari

Flávia Placideli

Na manhã da segunda-feira 
(27), a Polícia Militar de 
Lençóis Paulista apreen-

deu 23 invólucros de maconha no 

portão de uma escola localizada 
no Conjunto Habitacional Maes-
tro Júlio Ferrari. A ocorrência foi 
acompanhada por uma funcioná-
ria do local que informou sobre o 
entorpecente aos militares.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, por volta das 8h30, quan-
do a funcionária chegou para 
abrir o prédio para uma equipe 
que está trabalhando na manuten-
ção da quadra esportiva do local, 
encontrou na armação do portão 

uma sacola contendo 23 invólu-
cros de uma substância esverdea-
da, aparentando ser maconha.

Diante disso, a funcioná-
ria fez contato com a Polícia 
Militar, que esteve no local e 
recolheu a substância, que foi 
encaminhada à Delegacia da 
Polícia Civil. Até o fechamento 
desta matéria, não havia sido 
divulgada nenhuma informação 
sobre a origem dos entorpecen-
tes, que foram apreendidos.

FATAL

Homem leva facada e morre 
dias depois em Lençóis
Agressão ocorreu 
após briga entre um 
pai e padrasto 

Flávia Placideli

Um homem de 30 anos 
morreu nesta quinta-
-feira (30), vítima de uma 

agressão ocorrida na noite do 
domingo (26), em uma resi-
dência no Jardim Carolina, em 
Lençóis Paulista. A vítima teria 
ido até a residência de sua ex-
-mulher para buscar seus filhos 
e se envolveu em uma discus-
são com o atual marido da mu-
lher, que desferiu uma facada 
em sua barriga.

Segundo as informações 
obtidas pela reportagem do 

Jornal O ECO, a vítima Ever-
ton Luiz da Silva, de 30 anos, 
acompanhada de seu irmão 
E.F.S., de 27 anos, foi até a 
residência da sua ex-mulher 
para buscar seus filhos, pois o 
atual marido dela, A.C.L., de 
38 anos, estaria os agredindo, 
inclusive a mãe das crianças.

Everton teria colocado 
seus filhos no carro e, ao re-
tornar para conversar com sua 
ex-mulher, teria se iniciado 
uma discussão com A.C.L., 
que desferiu um golpe de faca 
em sua barriga. Após a agres-
são, a vítima e seu irmão te-
riam se retirado do local e o 
suspeito da agressão fugido 
em uma motocicleta. 

A vítima, porém, que na 
data do ocorrido tinha prefe-

rido não dar entrada à UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), teve complicações 
pela perfuração e precisou ser 
internada em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), o hos-
pital não foi informado. Nesta 
quinta-feira (30), Everton Luiz 
Pereira, de 30 anos, não resis-
tiu e veio a óbito.

De acordo com a Polícia 
Militar, tanto A.C.L., quanto 
E.F.S., irmão da vítima, regis-
traram Boletins de Ocorrência 
na Delegacia da Polícia Civil 
após o ocorrido. Diante dos 
argumentos expostos e da ma-
nifestação da representante do 
Ministério Público foi decretada 
a prisão temporária de A.C.L. 
pelo prazo de 30 dias conforme 
Artigo 2º da Lei 7.960/79.

APREENSÃO - PM 
localizou 26 pedras 
de crack, R$ 460 em 
espécie e objetos 
em residência do 
Jardim das Nações

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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LIBERADO
O prefeito Anderson Prado de Lima anunciou nesta semana a liberação para 
que supermercados, padarias e conveniências possam abrir aos domingos, 
de acordo com o horário de funcionamento estabelecido pelos respectivos 
alvarás. Outra novidade é o Varejão do Núcleo Habitacional Luiz Zillo, que 
desde a quarta-feira (29), voltou a funcionar e também vai abrir aos domingos.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SEXTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista SERVIÇO
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai manter a coleta de lixo hoje (1), 
feriado do Dia do Trabalho, nos bairros onde o serviço é realizado normalmente. 
As equipes de serviços (reparos de vazamentos e outros atendimentos) do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) trabalham em regime de plantão. 
Os usuários devem entrar em contato com o SAAE pelo telefone 0800 772 3115.
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Entrevista

ANDERSON PRADO DE LIMA

“Sem dúvida nenhuma, eu não escolheria outro 
lugar para estar neste momento sombrio”

Prefeito de Lençóis Paulista fala 
sobre peso da responsabilidade de 
estar à frente do combate à Covid-19

Elton Laud

Na última terça-feira (28), 
Lençóis Paulista completou 162 
anos de emancipação político-
-administrativa, mas o que era 
para ser comemorado com mui-
ta festa, pela primeira vez na 
história foi restrito a um even-
to fechado na Sala de Sessões 
Mário Trecenti, que recebeu 
apenas autoridades locais para 
um ato cívico. Em tempos de 
pandemia, a cidade segue to-
mando as devidas precauções 
para evitar o avanço do novo 

BRAVA GENTE - “Estou 
triste, evidentemente, pois 
não queria que este ano 
fosse assim, mas, enquanto 
lençoense, estou orgulhoso de 
fazer parte dessa brava gente”

O ECO - Como é ser pre-
feito em tempos de pande-
mia? Você imaginava que 
teria que enfrentar esta 
crise em seu governo?

Anderson Prado de Lima 
- É uma pergunta difícil de ser 
respondida. É um momento 
único na história. Estamos 
acostumados a lidar com de-
safios do cotidiano, não com 
uma pandemia. Estar prefeito 
neste tempo é ser testado de 
várias formas. É ter a resistên-
cia, o caráter e a força testados 
em muitos níveis. Acredito que 
Lençóis Paulista, pela caracte-
rística que tem, está corres-
pondendo àquilo que foi pro-
posto. Nossos números, para 
uma cidade de 70 mil habi-
tantes, diante do maior inves-
timento das últimas décadas 
na iniciativa privada (Bracell), 
são bons, com poucos casos 
positivados e um número de 
suspeitos dentro do razoável. 
A cidade está sabendo lidar 
com a situação, mas de nada 
adiantaria todo o esforço do 
Poder Público, no qual tam-
bém incluo o Legislativo, se a 
população não tivesse aceitado 
nossas ideias e ações.

O ECO - Lençóis Paulis-
ta completou 162 anos na 
terça-feira (28) e a come-
moração foi fechada, bem 
diferente das festividades 
com as quais todos estavam 
acostumados. Qual seu sen-
timento em relação a isso?

Anderson Prado de Lima 
- É óbvio que gostaríamos de 
estar celebrando o aniversário 
da cidade como sempre fize-
mos. Teríamos um ano mara-
vilhoso, com Jogos Regionais, 
Jogos Regionais do Idoso, 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista) sendo encerrada 
com show de Daniel e missa 
do Dias das Mães com chuva 
de pétalas de rosa. Levaríamos 
a coleta (de lixo) mecanizada 
para todos os bairros; faríamos 
a reforma do Bregão (Estádio 
Municipal Archangelo Brega); 
terminaríamos obras de infra-
estrutura, paisagismo e refor-
mulação da área central. Tudo 
isso ficou para depois, porque 
a Administração Pública re-
solveu priorizar vidas, inves-
tir seus recursos, sua força, o 
braço de seu valoroso servi-
dor no combate à Covid-19. 
Estou triste, evidentemente, 
pois não queria que este ano 
fosse assim, mas, enquanto 
lençoense, estou orgulhoso de 
fazer parte dessa brava gente. 
Hoje sei, com um pouco mais 
de clareza, porque estou neste 

coronavírus (Covid-19).
A batalha vem sendo bem-

-sucedida, com apenas seis 
casos confirmados até na 
quinta-feira (30), incluindo 
uma morte. No entanto, quem 
atua na linha de frente, seja 
cuidando da área da Saúde 
ou articulando outras estraté-
gias de enfrentamento, ainda 
trata a situação com cautela, 
principalmente pela certeza 
de que a crise não termina 
com a diminuição da curva 
de contágio, pelo contrário. 
Nesta semana, quem aborda o 

assunto é o prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM).

O chefe do Executivo len-
çoense, que na última segun-
da-feira (27) completou 42 
anos de idade, está no último 
ano de seu primeiro mandato 
e teve que interromper total-
mente os planos que havia es-

tabelecido para concentrar os 
esforços da Prefeitura Munici-
pal no combate à pandemia. À 
reportagem do Jornal O ECO, 
ele falou sobre este e outros 
temas, incluindo as polêmicas 
sobre a renúncia de sua vice, 
Cíntia Duarte. Confira abaixo 
os principais trechos.

lugar e neste tempo. É preciso 
mais do que força para enfren-
tar isso e não falo só de mim, 
falo de todos os prefeitos do 
Brasil. É necessário ter fé e 
amor, e eu tenho isso de sobra 
por esta cidade.

O ECO - Você se sente, 
de alguma forma, frustra-
do com essa mudança de 
planos ou acredita que um 
gestor deve estar sempre 
preparado para questões 
que fogem de seu controle?

Anderson Prado de Lima 
Acredito que isso tenha mos-
trado aos gestores públicos 
que tudo pode acontecer a 
qualquer momento. É óbvio 
que é uma surpresa negativa. 
É lógico que é frustrante e de-
cepcionante. Mas, por outro 
lado, estou aqui exatamente 
para enfrentar isso e, da mes-
ma forma que criamos meca-
nismos de controle às enchen-
tes, iremos criar um protocolo 
de enfrentamento à pandemia 
e repassar às próximas gestões 
para que daqui a 50 ou 100 
anos, quando houver outra 
pandemia, todos saibam como 
enfrentamos esta. Quando vol-
tarem as aulas, também iremos 
fazer cápsulas do tempo que 
serão abertas daqui a 10, 50 e 
100 anos. As futuras gerações 
não podem esquecer o que 
passamos. Precisamos deixar o 
aprendizado e essa mensagem 
precisa atravessar o tempo.

O ECO - Como a Pre-
feitura Municipal tem se 
preparado para o pós-pan-
demia, visto que há queda 
na arrecadação e essa é 
uma projeção que tende a, 
no mínimo, se manter nos 
próximos meses?

Anderson Prado de Lima 
A Administração tenta se ree-
quilibrar enxugando a máqui-
na pública. Fomos, talvez, a 
primeira cidade da nossa re-
gião a promover uma reorgani-
zação administrativa. Estamos 
com carga horária reduzida; 
caminhando para corte de be-
nefícios e horas extras; redu-
zindo secretarias para econo-
mizar os recursos que temos; 
pedindo ajuda aos deputados; 
e atentos às plataformas de aju-
da dos governos Federal e Es-
tadual. Nos mantemos vigilan-
tes, fiscalizadores do dinheiro 
que temos, que é dinheiro do 
povo. Mas, diante de algo tão 
incerto, é preciso dar um pas-
so de cada vez, diminuindo o 
tamanho da Prefeitura sem, 
evidentemente, comprometer 
os serviços essenciais. Tenho 
fé e sou otimista. Sei que os 

cenários não são favoráveis 
diante da queda de arrecada-
ção que já se apresentou em 
abril, mas nós temos uma eco-
nomia sólida. Sei que a cidade 
sabe se reinventar, pois temos 
uma população interessada na 
manutenção da cidade.  Talvez 
seja preciso caminhar aos pou-
cos para voltar a ser como an-
tes. Por isso, sempre peço para 

que quem puder continue pa-
gando seus impostos, porque o 
município precisa disso para 
seguir oferecendo os serviços 
com qualidade. É um momen-
to de sacrifício de todos.

O ECO - Em tempos de 
crise percebe-se que o 
sentimento de solidarie-
dade brota na população. 
Você esperava que a par-
ticipação da comunidade 
e das empresas no enfren-
tamento à pandemia fosse 
tão contundente? Como 
tem visto tudo isso?

Anderson Prado de Lima 
Enquanto gestor público, bus-
co manter a possibilidade de 
ver as rosas e sentir o perfume 
delas diante de tanto espinho. 
Eu vejo com alegria os grandes 
grupos econômicos abraçando 
a cidade, porque aqui estão 
suas bases, aqui nasceram 
e cresceram para o mundo. 
Sou muito grato a cada gran-
de empresa, mas também a 
cada pessoa. Sou grato a quem 
cedeu milhares de máscaras, 
mas igualmente a quem doou 
um quilo de fubá. Sou grato a 
quem enviou milhares de li-
tros de álcool, mas também a 
quem trouxe um litro de leite. 
Sou grato pelo voluntariado, 
pelo amor, pela entrega. Tenho 
orgulho deste momento em 
que pessoas físicas e jurídicas 
estão trabalhando afim de con-
tribuir com a cidade. Agradeço 
aos grandes grupos econômi-
cos, mas, de igual forma, aos 
anônimos que não desistiram 
de lutar. Agradeço mais ainda 

quem entendeu que é um mo-
mento difícil em que é preciso 
um cuidar do outro, a quem 
entendeu o recado e possibi-
litou que tenhamos números 
tão baixos no enfrentamento à 
Covid-19. Também sou muito 
grato aos servidores públicos, 
sem eles não haveria enfren-
tamento. Talvez, neste mo-
mento, o servidor tenha seu 
reconhecimento merecido na 
sociedade, e não só eles, mas 
todos os que atuam nos servi-
ços essenciais.

O ECO - Como foi a es-
colha dos nomes para in-
tegrar o comitê local de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus e como você 
avalia o trabalho até aqui?

Anderson Prado de Lima 
-Lençóis Paulista é uma cida-
de de vanguarda, progressista, 
de corações abertos e gran-
des mentes. Não enxerga isso 
quem não quer, quem é pe-
queno. Quando os primeiros 
sinais da pandemia surgiram 
no contexto regional, discuti-
mos internamente. Convidei 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Nardeli da Silva, falei 
com aliados e pessoas de con-
fiança. O comitê é composto, 
em sua maioria, por profissio-
nais da Saúde e isso facilitou 
que nós mapeássemos com 
clareza como a pandemia vi-
nha se comportando em várias 
localidades. Aprendo muito 
com os profissionais do comi-
tê, de quem tenho tido muito 
respaldo e respeito. Agradeço 
a todos, porque propuseram 
ações que executamos com ra-
pidez e aceitaram as sugestões 
para que construíssemos este 
cenário de hoje. A composição 
com pessoas de boa vontade, 
voluntários que se preocupam 
com a cidade, possibilitou que 
chegássemos a bons números.

O ECO - Você convidou 
para estar à frente do co-
mitê o Dr. Norberto Pom-
permayer, que está do ou-
tro lado no campo político. 
Como tem sido trabalhar 
com alguém que, inclusi-
ve, é um dos cotados para 
ser vice de seu principal 
concorrente nas eleições, 
que é o ex-prefeito José 
Antonio Marise?

Anderson Prado de 
Lima - Questões políticas fi-
cam do lado de fora da porta 
quando vamos tratar de assun-
tos relacionados à Covid-19. 
Tenho adversários políticos 
que me veem como inimigo 
e eu entendo e respeito, mas 
o Dr. Norberto Pompermayer 

eu posso dizer que é um ami-
go da cidade. Ele mostrou que 
ama Lençóis Paulista e nisso 
a gente fala a mesma língua, 
porque eu também amo esta 
cidade. Não tenho nenhum 
problema em trabalhar com 
adversário político ou com 
pessoas de outros partidos, 
tanto que meu histórico mos-
tra isso. É só buscar na pró-
pria história que as pessoas 
verão quem trata como ad-
versário e quem trata como 
inimigo. Se quiserem, a qual-
quer momento, construir uma 
cidade, vamos construir uma 
cidade, se quiserem construir 
soluções, vamos construir so-
luções. Eu sou pelo diálogo, 
sempre fui.

O ECO - Já são cerca 
de 40 dias de quarentena 
para evitar que um con-
tato massivo de pesso-
as com o vírus cause um 
colapso no sistema de 
saúde. Como aqui tem fun-
cionado, muitos entendem 
que é hora de acabar com 
as restrições, mantendo 
apenas cuidados de hi-
giene, uso de máscaras 
e distanciamento. O que 
você defende?

Anderson Prado de 
Lima - Exerço o cargo de 
prefeito, mas também sou 
um cidadão, por mais que 
muitas pessoas, às vezes, não 
consigam enxergar. Por isso, 
não tenho nenhum problema 
em dizer à população que, se 
amanhã os números não es-
tiverem tão bons, nós vamos 
regredir na flexibilização. Já 
disse outras vezes, de forma 
metafórica, e repito, como 
tartaruga, vamos voltar para 
dentro do casco se preciso 
for. Hoje, temos condição de 
flexibilizar dentro do decreto 
do Governo do Estado e ofe-
recer um fomento mínimo de 
economia, mas se um relaxa-
mento da população gerar pro-
blemas futuros vamos dar um 
passo atrás. Algo que precisa 
ser dito é que uma parcela da 
população precisa ser infecta-
da, isso é ciência. Precisamos 
achatar a curva para que todos 
não sejam infectados ao mes-
mo tempo, mas poucos passa-
rão despercebidos pelo vírus. 
Uma parte pequena manifes-
tará problemas, 20% apresen-
tará pequenos sintomas e um 
número ainda mais reduzido 
terá quadros graves. É por isso 
que as pessoas dos grupos de 
risco, precisam ser cuidadas, 
porque a Covid-19 pode afetá-
-las de forma diferente.

O ECO - Até que ponto 
a cidade pode se manter 
tranquila, sem ligar um si-
nal de alerta?

Anderson Prado de Lima 
Nunca desligamos o sinal de 
alerta. A luz amarela continua 
acesa, pois a cidade está sobre 
decreto de calamidade e exis-
te transmissão comunitária. 
Nossa estrutura para enfrenta-
mento à Covid-19 vai até certo 
limite. Temos planos de ação, 
mas não temos como suportar, 
de repente, uma demanda que 
venha da capital. É preciso 
que haja consciência de que os 
municípios se organizam sob 
ordens e decretos do Governo 
do Estado e, a qualquer mo-
mento, da mesma forma como 
o Governo Federal confiscou 
respiradores, inclusive cinco 
dos nossos que estavam a ca-
minho, o Governo do Estado 
pode confiscar leitos. Temos 

condição para atender, hospi-
talizar, entubar e tratar até cer-
to ponto. Há como expandir, 
mas lembro que não existem 
mais respiradores no merca-
do, temos um número de pro-
fissionais limitado. Estamos 
com o plano A, se necessário, 
podemos dar início ao plano 
B, que vai demandar mais re-
cursos, gente e equipamentos. 
Será que vai ter tudo isso? En-
tão, é bom manter o cuidado, 
a cautela e, principalmente, a 
sociedade organizada.

O ECO - Como você ava-
lia as formas de enfrenta-
mento à pandemia nas ou-
tras esferas? Sua maneira 
de pensar está mais ali-
nhada ao governador João 
Doria ou ao presidente 
Jair Bolsonaro?

Anderson Prado de Lima 
Eu trato essa questão como 
lençoense, protegendo minha 
cidade e meu povo, consi-
derando o que está certo no 
pensamento do presidente e o 
que está certo no pensamento 
do governador. É possível fa-
lar de economia sem que ela 
se sobressaia à vida. Quando 
o governador João Doria fala 
da vida e o presidente Jair 
Bolsonaro fala da economia 
eles não estão errados. Errado 
está o modo de enfrentamento 
entre eles. Em um momento 
como este, eu gostaria de ser 
liderado, gostaria que presi-
dente e governador falassem a 
mesma língua e que tratassem 
as regiões do Brasil de forma 
diferentes, porque somos um 
país heterogêneo e a Covid-19 
avança de forma heterogênea. 

Não irei criticar o governador, 
porque sei o que está aconte-
cendo na capital. Não irei cri-
ticar o presidente, porque não 
acho errado pensar na econo-
mia. Eu tento estar equilibrado 
nas razões do governador e do 
presidente. Somos 70 mil len-
çoenses, que também são 70 
mil paulistas e que também 
são 70 mil brasileiros.

O ECO - Falando de po-
lítica local. A renúncia da 
vice-prefeita Cíntia Duarte 
pegou todos de surpresa 
e também fez vir à tona 
novos desdobramentos 
de uma denúncia feita em 
2018, que já havia sido 
arquivada pela Câmara 
Municipal e pelo próprio 
Ministério Público, mas 
foi retomada depois de um 
recurso na esfera estadu-
al. O que você tem a dizer 
sobre isso?

Anderson Prado de 
Lima - É engraçado, porque 
já tivemos vices que ocupa-
ram secretarias e também ti-
nham negócios, mas isso nun-
ca foi discutido. Eu conheço 
a Cíntia Duarte e também 
conheço o caráter de quem 
promoveu a denúncia. Tam-
bém se mede o caráter pela 
quantidade de denúncias anô-
nimas que recebemos. Somos 
o governo mais denunciado 
da história. A Cíntia cansou 
de ser denunciada e caluniada 
o tempo todo pelas mesmas 
pessoas, e tem esse direito. 
Além de, em um momento de 
reorganização administrativa, 
oferecer uma economia de 
aproximadamente R$ 150 mil 
aos cofres públicos, também 
aproveitou a oportunidade 
para dizer tchau à política por 
um tempo. Ela tomou uma 
decisão corajosa e desprendi-
da que mostra a grandeza que 
tem, diferentemente das pes-
soas que denunciam este go-
verno, hora anonimamente e 
hora nominalmente com viés 
totalmente político.

O ECO - Você disse que 
seu governo é o mais de-
nunciado da história. Quan-
tas denúncias já recebeu?

Anderson Prado de Lima 
Mais de 50. Para mim é uma 
tristeza pensar que tem pesso-
as que veem no Poder Público 
apenas o poder. Poder Público 
é muito mais do que isso, é 
tratar bem as pessoas, é olhar 
para quem mais precisa, é 
abrir a porta do gabinete para 
as pessoas, é cuidar de gente. 
Me entristece saber que meu 
governo é o mais denunciado 
da história de Lençóis Paulista, 
justamente porque praticamos 
essa política diferente, de pro-
ximidade, de não beijar a mão 
de grupo econômico, de não 
beijar a mão de poderoso, a 
gente cuida do povo e trata o 
rico e o pobre do mesmo ta-
manho, tanto é que os nossos 
projetos sempre se iniciaram 
pelos bairros. A vice-prefeita 
Cíntia para mim é emérita, 
corajosa, mulher de fibra. 
Desafio quem a denunciou 
e também os que promovem 
denúncia contra esse governo 
de forma sombria e nefasta a 
praticar alguma coisa boa para 
a cidade. Neste momento de 
pandemia nós estamos vendo 
quem é quem no tabuleiro de 
xadrez. Nós estamos vendo 
quem gosta de cidade, quem 

gosta das pessoas e quem só 
gosta de poder. Eu sigo tran-
quilo como prefeito que pre-
cisa enfrentar a pandemia e 
salvar vidas. Tenho certeza 
que nós passaremos e vence-
remos. As denúncias ficarão aí 
e serão respondidas no tempo 
certo, dentro da legalidade. 
Mais cedo ou mais tarde as 
máscaras caem. Aliás, é uma 
boa hora para isso. Tem muita 
gente usando máscara, mas es-
ses lobos revestidos de cordei-
ro nunca me enganaram. 

O ECO - Pelo tom da 
nota publicada pela Cín-
tia Duarte na terça-feira 
(28), na qual, diante de 
tudo que tem ocorrido, ela 
se refere à política como 
um meio sujo e cruel, pelo 
menos por enquanto, não 
dá para imaginar que ela 
deva integrar sua chapa 
na reeleição. Quem você 
tem em mente?

Anderson Prado de Lima 
- O que tenho em mente é a 
Covid-19, o enfrentamento 
desta pandemia, o salvamento 
de vidas. Tudo o que tange à 
política é segundo plano neste 
momento. A política que im-
porta para mim agora é a po-
lítica pública. Eu lembro que 
em 2016, quando eu tinha 5% 
das intenções de voto, a única 
pessoa que acreditou em mim 
foi a Cíntia, o que a torna apta 
a seguir nos meus planos se eu 
for candidato à reeleição. Há 
uma série de possibilidades e, 
dentro dessas possibilidades, 
uma coisa é transparente como 
água cristalina, eu seguirei de-
fendendo a cidade daqueles 
que só querem usar este gabi-
nete para fim político, partidá-
rio e de poder. Eu sei o que 
represento, sei quem represen-
to e lutarei com as forças polí-
ticas que tenho, na hora que a 
Democracia chegar para valer, 
na urna. Vou defender o povo 
e aqueles que representam o 
que eu penso.

O ECO - Nesta semana 
de aniversário de Lençóis 
Paulista, em um momento 
ímpar como este, que men-
sagem você deixa para a 
população lençoense?

Anderson Prado de Lima 
É preciso cuidar da cidade, 
cuidar deste canto de terra que 
é nossa casa. Se posso deixar 
uma mensagem otimista, como 
quem sempre vê rosas antes 
dos espinhos, como quem 
sempre sabe que daquele aba-
caxi é capaz de sair um suco, 
mesmo que um pouco amargo, 
cuidem um dos outros, prote-
jam sua família e saibam que 
nós vamos passar por isso, 
como já passamos por outras 
dificuldades. Lençóis Paulista 
é a terra da brava gente len-
çoense, um povo gentil, forte 
e trabalhador. Iremos supe-
rar isso, mas, se posso pedir 
algo pelos menos favorecidos, 
mostre o que é ser lençoense, 
mostre o que é ser solidário, 
mostre o que é ser voluntário, 
mostre amor. Lençóis Paulis-
ta necessita de exemplos de 
amor e atos de coragem neste 
momento tão difícil. Eu tenho 
orgulho desta cidade e dessa 
gente. Sem dúvida nenhuma, 
eu não escolheria outro lugar 
para estar neste momento som-
brio. Eu tenho força, fé e amor 
suficientes para enfrentar isso 
junto com meu povo.

LIMITE

“Nunca desligamos 
o sinal de alerta. A 
luz amarela continua 
acesa, pois a cidade 
está sobre decreto 
de calamidade e 
existe transmissão 
comunitária. Nossa 
estrutura para 
enfrentamento à 
Covid-19 vai até 
certo limite”

EQUILÍBRIO

“Eu trato essa questão 
como lençoense, 
protegendo minha 
cidade e meu povo, 
considerando o 
que está certo no 
pensamento do 
presidente e o 
que está certo no 
pensamento do 
governador. É possível 
falar de economia 
sem que ela se 
sobressaia à vida”
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LIBERADO
O prefeito Anderson Prado de Lima anunciou nesta semana a liberação para 
que supermercados, padarias e conveniências possam abrir aos domingos, 
de acordo com o horário de funcionamento estabelecido pelos respectivos 
alvarás. Outra novidade é o Varejão do Núcleo Habitacional Luiz Zillo, que 
desde a quarta-feira (29), voltou a funcionar e também vai abrir aos domingos.
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Entrevista SERVIÇO
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai manter a coleta de lixo hoje (1), 
feriado do Dia do Trabalho, nos bairros onde o serviço é realizado normalmente. 
As equipes de serviços (reparos de vazamentos e outros atendimentos) do 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) trabalham em regime de plantão. 
Os usuários devem entrar em contato com o SAAE pelo telefone 0800 772 3115.
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Entrevista

ANDERSON PRADO DE LIMA

“Sem dúvida nenhuma, eu não escolheria outro 
lugar para estar neste momento sombrio”

Prefeito de Lençóis Paulista fala 
sobre peso da responsabilidade de 
estar à frente do combate à Covid-19

Elton Laud

Na última terça-feira (28), 
Lençóis Paulista completou 162 
anos de emancipação político-
-administrativa, mas o que era 
para ser comemorado com mui-
ta festa, pela primeira vez na 
história foi restrito a um even-
to fechado na Sala de Sessões 
Mário Trecenti, que recebeu 
apenas autoridades locais para 
um ato cívico. Em tempos de 
pandemia, a cidade segue to-
mando as devidas precauções 
para evitar o avanço do novo 

BRAVA GENTE - “Estou 
triste, evidentemente, pois 
não queria que este ano 
fosse assim, mas, enquanto 
lençoense, estou orgulhoso de 
fazer parte dessa brava gente”

O ECO - Como é ser pre-
feito em tempos de pande-
mia? Você imaginava que 
teria que enfrentar esta 
crise em seu governo?

Anderson Prado de Lima 
- É uma pergunta difícil de ser 
respondida. É um momento 
único na história. Estamos 
acostumados a lidar com de-
safios do cotidiano, não com 
uma pandemia. Estar prefeito 
neste tempo é ser testado de 
várias formas. É ter a resistên-
cia, o caráter e a força testados 
em muitos níveis. Acredito que 
Lençóis Paulista, pela caracte-
rística que tem, está corres-
pondendo àquilo que foi pro-
posto. Nossos números, para 
uma cidade de 70 mil habi-
tantes, diante do maior inves-
timento das últimas décadas 
na iniciativa privada (Bracell), 
são bons, com poucos casos 
positivados e um número de 
suspeitos dentro do razoável. 
A cidade está sabendo lidar 
com a situação, mas de nada 
adiantaria todo o esforço do 
Poder Público, no qual tam-
bém incluo o Legislativo, se a 
população não tivesse aceitado 
nossas ideias e ações.

O ECO - Lençóis Paulis-
ta completou 162 anos na 
terça-feira (28) e a come-
moração foi fechada, bem 
diferente das festividades 
com as quais todos estavam 
acostumados. Qual seu sen-
timento em relação a isso?

Anderson Prado de Lima 
- É óbvio que gostaríamos de 
estar celebrando o aniversário 
da cidade como sempre fize-
mos. Teríamos um ano mara-
vilhoso, com Jogos Regionais, 
Jogos Regionais do Idoso, 
Facilpa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista) sendo encerrada 
com show de Daniel e missa 
do Dias das Mães com chuva 
de pétalas de rosa. Levaríamos 
a coleta (de lixo) mecanizada 
para todos os bairros; faríamos 
a reforma do Bregão (Estádio 
Municipal Archangelo Brega); 
terminaríamos obras de infra-
estrutura, paisagismo e refor-
mulação da área central. Tudo 
isso ficou para depois, porque 
a Administração Pública re-
solveu priorizar vidas, inves-
tir seus recursos, sua força, o 
braço de seu valoroso servi-
dor no combate à Covid-19. 
Estou triste, evidentemente, 
pois não queria que este ano 
fosse assim, mas, enquanto 
lençoense, estou orgulhoso de 
fazer parte dessa brava gente. 
Hoje sei, com um pouco mais 
de clareza, porque estou neste 

coronavírus (Covid-19).
A batalha vem sendo bem-

-sucedida, com apenas seis 
casos confirmados até na 
quinta-feira (30), incluindo 
uma morte. No entanto, quem 
atua na linha de frente, seja 
cuidando da área da Saúde 
ou articulando outras estraté-
gias de enfrentamento, ainda 
trata a situação com cautela, 
principalmente pela certeza 
de que a crise não termina 
com a diminuição da curva 
de contágio, pelo contrário. 
Nesta semana, quem aborda o 

assunto é o prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM).

O chefe do Executivo len-
çoense, que na última segun-
da-feira (27) completou 42 
anos de idade, está no último 
ano de seu primeiro mandato 
e teve que interromper total-
mente os planos que havia es-

tabelecido para concentrar os 
esforços da Prefeitura Munici-
pal no combate à pandemia. À 
reportagem do Jornal O ECO, 
ele falou sobre este e outros 
temas, incluindo as polêmicas 
sobre a renúncia de sua vice, 
Cíntia Duarte. Confira abaixo 
os principais trechos.

lugar e neste tempo. É preciso 
mais do que força para enfren-
tar isso e não falo só de mim, 
falo de todos os prefeitos do 
Brasil. É necessário ter fé e 
amor, e eu tenho isso de sobra 
por esta cidade.

O ECO - Você se sente, 
de alguma forma, frustra-
do com essa mudança de 
planos ou acredita que um 
gestor deve estar sempre 
preparado para questões 
que fogem de seu controle?

Anderson Prado de Lima 
Acredito que isso tenha mos-
trado aos gestores públicos 
que tudo pode acontecer a 
qualquer momento. É óbvio 
que é uma surpresa negativa. 
É lógico que é frustrante e de-
cepcionante. Mas, por outro 
lado, estou aqui exatamente 
para enfrentar isso e, da mes-
ma forma que criamos meca-
nismos de controle às enchen-
tes, iremos criar um protocolo 
de enfrentamento à pandemia 
e repassar às próximas gestões 
para que daqui a 50 ou 100 
anos, quando houver outra 
pandemia, todos saibam como 
enfrentamos esta. Quando vol-
tarem as aulas, também iremos 
fazer cápsulas do tempo que 
serão abertas daqui a 10, 50 e 
100 anos. As futuras gerações 
não podem esquecer o que 
passamos. Precisamos deixar o 
aprendizado e essa mensagem 
precisa atravessar o tempo.

O ECO - Como a Pre-
feitura Municipal tem se 
preparado para o pós-pan-
demia, visto que há queda 
na arrecadação e essa é 
uma projeção que tende a, 
no mínimo, se manter nos 
próximos meses?

Anderson Prado de Lima 
A Administração tenta se ree-
quilibrar enxugando a máqui-
na pública. Fomos, talvez, a 
primeira cidade da nossa re-
gião a promover uma reorgani-
zação administrativa. Estamos 
com carga horária reduzida; 
caminhando para corte de be-
nefícios e horas extras; redu-
zindo secretarias para econo-
mizar os recursos que temos; 
pedindo ajuda aos deputados; 
e atentos às plataformas de aju-
da dos governos Federal e Es-
tadual. Nos mantemos vigilan-
tes, fiscalizadores do dinheiro 
que temos, que é dinheiro do 
povo. Mas, diante de algo tão 
incerto, é preciso dar um pas-
so de cada vez, diminuindo o 
tamanho da Prefeitura sem, 
evidentemente, comprometer 
os serviços essenciais. Tenho 
fé e sou otimista. Sei que os 

cenários não são favoráveis 
diante da queda de arrecada-
ção que já se apresentou em 
abril, mas nós temos uma eco-
nomia sólida. Sei que a cidade 
sabe se reinventar, pois temos 
uma população interessada na 
manutenção da cidade.  Talvez 
seja preciso caminhar aos pou-
cos para voltar a ser como an-
tes. Por isso, sempre peço para 

que quem puder continue pa-
gando seus impostos, porque o 
município precisa disso para 
seguir oferecendo os serviços 
com qualidade. É um momen-
to de sacrifício de todos.

O ECO - Em tempos de 
crise percebe-se que o 
sentimento de solidarie-
dade brota na população. 
Você esperava que a par-
ticipação da comunidade 
e das empresas no enfren-
tamento à pandemia fosse 
tão contundente? Como 
tem visto tudo isso?

Anderson Prado de Lima 
Enquanto gestor público, bus-
co manter a possibilidade de 
ver as rosas e sentir o perfume 
delas diante de tanto espinho. 
Eu vejo com alegria os grandes 
grupos econômicos abraçando 
a cidade, porque aqui estão 
suas bases, aqui nasceram 
e cresceram para o mundo. 
Sou muito grato a cada gran-
de empresa, mas também a 
cada pessoa. Sou grato a quem 
cedeu milhares de máscaras, 
mas igualmente a quem doou 
um quilo de fubá. Sou grato a 
quem enviou milhares de li-
tros de álcool, mas também a 
quem trouxe um litro de leite. 
Sou grato pelo voluntariado, 
pelo amor, pela entrega. Tenho 
orgulho deste momento em 
que pessoas físicas e jurídicas 
estão trabalhando afim de con-
tribuir com a cidade. Agradeço 
aos grandes grupos econômi-
cos, mas, de igual forma, aos 
anônimos que não desistiram 
de lutar. Agradeço mais ainda 

quem entendeu que é um mo-
mento difícil em que é preciso 
um cuidar do outro, a quem 
entendeu o recado e possibi-
litou que tenhamos números 
tão baixos no enfrentamento à 
Covid-19. Também sou muito 
grato aos servidores públicos, 
sem eles não haveria enfren-
tamento. Talvez, neste mo-
mento, o servidor tenha seu 
reconhecimento merecido na 
sociedade, e não só eles, mas 
todos os que atuam nos servi-
ços essenciais.

O ECO - Como foi a es-
colha dos nomes para in-
tegrar o comitê local de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus e como você 
avalia o trabalho até aqui?

Anderson Prado de Lima 
-Lençóis Paulista é uma cida-
de de vanguarda, progressista, 
de corações abertos e gran-
des mentes. Não enxerga isso 
quem não quer, quem é pe-
queno. Quando os primeiros 
sinais da pandemia surgiram 
no contexto regional, discuti-
mos internamente. Convidei 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Nardeli da Silva, falei 
com aliados e pessoas de con-
fiança. O comitê é composto, 
em sua maioria, por profissio-
nais da Saúde e isso facilitou 
que nós mapeássemos com 
clareza como a pandemia vi-
nha se comportando em várias 
localidades. Aprendo muito 
com os profissionais do comi-
tê, de quem tenho tido muito 
respaldo e respeito. Agradeço 
a todos, porque propuseram 
ações que executamos com ra-
pidez e aceitaram as sugestões 
para que construíssemos este 
cenário de hoje. A composição 
com pessoas de boa vontade, 
voluntários que se preocupam 
com a cidade, possibilitou que 
chegássemos a bons números.

O ECO - Você convidou 
para estar à frente do co-
mitê o Dr. Norberto Pom-
permayer, que está do ou-
tro lado no campo político. 
Como tem sido trabalhar 
com alguém que, inclusi-
ve, é um dos cotados para 
ser vice de seu principal 
concorrente nas eleições, 
que é o ex-prefeito José 
Antonio Marise?

Anderson Prado de 
Lima - Questões políticas fi-
cam do lado de fora da porta 
quando vamos tratar de assun-
tos relacionados à Covid-19. 
Tenho adversários políticos 
que me veem como inimigo 
e eu entendo e respeito, mas 
o Dr. Norberto Pompermayer 

eu posso dizer que é um ami-
go da cidade. Ele mostrou que 
ama Lençóis Paulista e nisso 
a gente fala a mesma língua, 
porque eu também amo esta 
cidade. Não tenho nenhum 
problema em trabalhar com 
adversário político ou com 
pessoas de outros partidos, 
tanto que meu histórico mos-
tra isso. É só buscar na pró-
pria história que as pessoas 
verão quem trata como ad-
versário e quem trata como 
inimigo. Se quiserem, a qual-
quer momento, construir uma 
cidade, vamos construir uma 
cidade, se quiserem construir 
soluções, vamos construir so-
luções. Eu sou pelo diálogo, 
sempre fui.

O ECO - Já são cerca 
de 40 dias de quarentena 
para evitar que um con-
tato massivo de pesso-
as com o vírus cause um 
colapso no sistema de 
saúde. Como aqui tem fun-
cionado, muitos entendem 
que é hora de acabar com 
as restrições, mantendo 
apenas cuidados de hi-
giene, uso de máscaras 
e distanciamento. O que 
você defende?

Anderson Prado de 
Lima - Exerço o cargo de 
prefeito, mas também sou 
um cidadão, por mais que 
muitas pessoas, às vezes, não 
consigam enxergar. Por isso, 
não tenho nenhum problema 
em dizer à população que, se 
amanhã os números não es-
tiverem tão bons, nós vamos 
regredir na flexibilização. Já 
disse outras vezes, de forma 
metafórica, e repito, como 
tartaruga, vamos voltar para 
dentro do casco se preciso 
for. Hoje, temos condição de 
flexibilizar dentro do decreto 
do Governo do Estado e ofe-
recer um fomento mínimo de 
economia, mas se um relaxa-
mento da população gerar pro-
blemas futuros vamos dar um 
passo atrás. Algo que precisa 
ser dito é que uma parcela da 
população precisa ser infecta-
da, isso é ciência. Precisamos 
achatar a curva para que todos 
não sejam infectados ao mes-
mo tempo, mas poucos passa-
rão despercebidos pelo vírus. 
Uma parte pequena manifes-
tará problemas, 20% apresen-
tará pequenos sintomas e um 
número ainda mais reduzido 
terá quadros graves. É por isso 
que as pessoas dos grupos de 
risco, precisam ser cuidadas, 
porque a Covid-19 pode afetá-
-las de forma diferente.

O ECO - Até que ponto 
a cidade pode se manter 
tranquila, sem ligar um si-
nal de alerta?

Anderson Prado de Lima 
Nunca desligamos o sinal de 
alerta. A luz amarela continua 
acesa, pois a cidade está sobre 
decreto de calamidade e exis-
te transmissão comunitária. 
Nossa estrutura para enfrenta-
mento à Covid-19 vai até certo 
limite. Temos planos de ação, 
mas não temos como suportar, 
de repente, uma demanda que 
venha da capital. É preciso 
que haja consciência de que os 
municípios se organizam sob 
ordens e decretos do Governo 
do Estado e, a qualquer mo-
mento, da mesma forma como 
o Governo Federal confiscou 
respiradores, inclusive cinco 
dos nossos que estavam a ca-
minho, o Governo do Estado 
pode confiscar leitos. Temos 

condição para atender, hospi-
talizar, entubar e tratar até cer-
to ponto. Há como expandir, 
mas lembro que não existem 
mais respiradores no merca-
do, temos um número de pro-
fissionais limitado. Estamos 
com o plano A, se necessário, 
podemos dar início ao plano 
B, que vai demandar mais re-
cursos, gente e equipamentos. 
Será que vai ter tudo isso? En-
tão, é bom manter o cuidado, 
a cautela e, principalmente, a 
sociedade organizada.

O ECO - Como você ava-
lia as formas de enfrenta-
mento à pandemia nas ou-
tras esferas? Sua maneira 
de pensar está mais ali-
nhada ao governador João 
Doria ou ao presidente 
Jair Bolsonaro?

Anderson Prado de Lima 
Eu trato essa questão como 
lençoense, protegendo minha 
cidade e meu povo, consi-
derando o que está certo no 
pensamento do presidente e o 
que está certo no pensamento 
do governador. É possível fa-
lar de economia sem que ela 
se sobressaia à vida. Quando 
o governador João Doria fala 
da vida e o presidente Jair 
Bolsonaro fala da economia 
eles não estão errados. Errado 
está o modo de enfrentamento 
entre eles. Em um momento 
como este, eu gostaria de ser 
liderado, gostaria que presi-
dente e governador falassem a 
mesma língua e que tratassem 
as regiões do Brasil de forma 
diferentes, porque somos um 
país heterogêneo e a Covid-19 
avança de forma heterogênea. 

Não irei criticar o governador, 
porque sei o que está aconte-
cendo na capital. Não irei cri-
ticar o presidente, porque não 
acho errado pensar na econo-
mia. Eu tento estar equilibrado 
nas razões do governador e do 
presidente. Somos 70 mil len-
çoenses, que também são 70 
mil paulistas e que também 
são 70 mil brasileiros.

O ECO - Falando de po-
lítica local. A renúncia da 
vice-prefeita Cíntia Duarte 
pegou todos de surpresa 
e também fez vir à tona 
novos desdobramentos 
de uma denúncia feita em 
2018, que já havia sido 
arquivada pela Câmara 
Municipal e pelo próprio 
Ministério Público, mas 
foi retomada depois de um 
recurso na esfera estadu-
al. O que você tem a dizer 
sobre isso?

Anderson Prado de 
Lima - É engraçado, porque 
já tivemos vices que ocupa-
ram secretarias e também ti-
nham negócios, mas isso nun-
ca foi discutido. Eu conheço 
a Cíntia Duarte e também 
conheço o caráter de quem 
promoveu a denúncia. Tam-
bém se mede o caráter pela 
quantidade de denúncias anô-
nimas que recebemos. Somos 
o governo mais denunciado 
da história. A Cíntia cansou 
de ser denunciada e caluniada 
o tempo todo pelas mesmas 
pessoas, e tem esse direito. 
Além de, em um momento de 
reorganização administrativa, 
oferecer uma economia de 
aproximadamente R$ 150 mil 
aos cofres públicos, também 
aproveitou a oportunidade 
para dizer tchau à política por 
um tempo. Ela tomou uma 
decisão corajosa e desprendi-
da que mostra a grandeza que 
tem, diferentemente das pes-
soas que denunciam este go-
verno, hora anonimamente e 
hora nominalmente com viés 
totalmente político.

O ECO - Você disse que 
seu governo é o mais de-
nunciado da história. Quan-
tas denúncias já recebeu?

Anderson Prado de Lima 
Mais de 50. Para mim é uma 
tristeza pensar que tem pesso-
as que veem no Poder Público 
apenas o poder. Poder Público 
é muito mais do que isso, é 
tratar bem as pessoas, é olhar 
para quem mais precisa, é 
abrir a porta do gabinete para 
as pessoas, é cuidar de gente. 
Me entristece saber que meu 
governo é o mais denunciado 
da história de Lençóis Paulista, 
justamente porque praticamos 
essa política diferente, de pro-
ximidade, de não beijar a mão 
de grupo econômico, de não 
beijar a mão de poderoso, a 
gente cuida do povo e trata o 
rico e o pobre do mesmo ta-
manho, tanto é que os nossos 
projetos sempre se iniciaram 
pelos bairros. A vice-prefeita 
Cíntia para mim é emérita, 
corajosa, mulher de fibra. 
Desafio quem a denunciou 
e também os que promovem 
denúncia contra esse governo 
de forma sombria e nefasta a 
praticar alguma coisa boa para 
a cidade. Neste momento de 
pandemia nós estamos vendo 
quem é quem no tabuleiro de 
xadrez. Nós estamos vendo 
quem gosta de cidade, quem 

gosta das pessoas e quem só 
gosta de poder. Eu sigo tran-
quilo como prefeito que pre-
cisa enfrentar a pandemia e 
salvar vidas. Tenho certeza 
que nós passaremos e vence-
remos. As denúncias ficarão aí 
e serão respondidas no tempo 
certo, dentro da legalidade. 
Mais cedo ou mais tarde as 
máscaras caem. Aliás, é uma 
boa hora para isso. Tem muita 
gente usando máscara, mas es-
ses lobos revestidos de cordei-
ro nunca me enganaram. 

O ECO - Pelo tom da 
nota publicada pela Cín-
tia Duarte na terça-feira 
(28), na qual, diante de 
tudo que tem ocorrido, ela 
se refere à política como 
um meio sujo e cruel, pelo 
menos por enquanto, não 
dá para imaginar que ela 
deva integrar sua chapa 
na reeleição. Quem você 
tem em mente?

Anderson Prado de Lima 
- O que tenho em mente é a 
Covid-19, o enfrentamento 
desta pandemia, o salvamento 
de vidas. Tudo o que tange à 
política é segundo plano neste 
momento. A política que im-
porta para mim agora é a po-
lítica pública. Eu lembro que 
em 2016, quando eu tinha 5% 
das intenções de voto, a única 
pessoa que acreditou em mim 
foi a Cíntia, o que a torna apta 
a seguir nos meus planos se eu 
for candidato à reeleição. Há 
uma série de possibilidades e, 
dentro dessas possibilidades, 
uma coisa é transparente como 
água cristalina, eu seguirei de-
fendendo a cidade daqueles 
que só querem usar este gabi-
nete para fim político, partidá-
rio e de poder. Eu sei o que 
represento, sei quem represen-
to e lutarei com as forças polí-
ticas que tenho, na hora que a 
Democracia chegar para valer, 
na urna. Vou defender o povo 
e aqueles que representam o 
que eu penso.

O ECO - Nesta semana 
de aniversário de Lençóis 
Paulista, em um momento 
ímpar como este, que men-
sagem você deixa para a 
população lençoense?

Anderson Prado de Lima 
É preciso cuidar da cidade, 
cuidar deste canto de terra que 
é nossa casa. Se posso deixar 
uma mensagem otimista, como 
quem sempre vê rosas antes 
dos espinhos, como quem 
sempre sabe que daquele aba-
caxi é capaz de sair um suco, 
mesmo que um pouco amargo, 
cuidem um dos outros, prote-
jam sua família e saibam que 
nós vamos passar por isso, 
como já passamos por outras 
dificuldades. Lençóis Paulista 
é a terra da brava gente len-
çoense, um povo gentil, forte 
e trabalhador. Iremos supe-
rar isso, mas, se posso pedir 
algo pelos menos favorecidos, 
mostre o que é ser lençoense, 
mostre o que é ser solidário, 
mostre o que é ser voluntário, 
mostre amor. Lençóis Paulis-
ta necessita de exemplos de 
amor e atos de coragem neste 
momento tão difícil. Eu tenho 
orgulho desta cidade e dessa 
gente. Sem dúvida nenhuma, 
eu não escolheria outro lugar 
para estar neste momento som-
brio. Eu tenho força, fé e amor 
suficientes para enfrentar isso 
junto com meu povo.

LIMITE

“Nunca desligamos 
o sinal de alerta. A 
luz amarela continua 
acesa, pois a cidade 
está sobre decreto 
de calamidade e 
existe transmissão 
comunitária. Nossa 
estrutura para 
enfrentamento à 
Covid-19 vai até 
certo limite”

EQUILÍBRIO

“Eu trato essa questão 
como lençoense, 
protegendo minha 
cidade e meu povo, 
considerando o 
que está certo no 
pensamento do 
presidente e o 
que está certo no 
pensamento do 
governador. É possível 
falar de economia 
sem que ela se 
sobressaia à vida”

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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NA REDE
Desde o início de abril a Acilpa (Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) 
colocou no ar o site www.compreemlencois.com.br. A plataforma reúne mais de 100 lojistas 
e empreendedores. No site é possível ter acesso há alguns dos produtos disponíveis na loja 
física. Não existe taxa alguma para o lojista usar a plataforma. O comerciante deve apenas 
cadastrar os produtos na plataforma, checar os pedidos e realizar as entregas.
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Cidade

DATA: 24/4/2020 a 30/4 /2020

Obituário
LUIZA DOS SANTOS faleceu na quarta-feira (29) aos 66 anos em Lençóis Paulista
JOSÉ GERALDO DA COSTA faleceu na terça-feira (28) aos 59 anos em Macatuba
JOÃO LUCAS MORGADO faleceu na segunda-feira (27) aos 2 anos em Lençóis Paulista
APARECIDO DE PAULO faleceu no domingo (26) aos 61 anos em Macatuba
ESTELITA MARIA DA SILVA faleceu no domingo (26) aos 50 anos em Lençóis Paulista
MARIA SCALADA OLIVEIRA faleceu no domingo (26) aos 90 anos em Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de maio de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 50,43.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 – PROCESSO Nº 38/2020
Obras de implantação da Avenida Projetada no Distrito Industrial de 

Borebi, compreendendo a execução de 389,56 metros de rede de galerias 
pluviais e seus complementos e construção de 1.160,00 metros de guias e 
sarjetas. O encerramento se dará no dia 15/05/2020, às 10:00 horas. O edi-
tal completo encontra-se à disposição dos interessados no Diário Ofi cial do 
Município de Borebi, na internet www.borebi.sp.gov.br, ou no Setor de Lici-
tações, situado à Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi (SP), no horário das 
8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 16:00 horas, ou mediante solicitação via 
e-mail, para prefeitura.borebi@outlook.com 

Borebi, 27 de Abril de 2.020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de maio de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 42,03.

Prefeitura Municipal
de Borebi

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 04/2020 – Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios. 
Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 
14 de Maio, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no en-
dereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do 
e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 29 de abril de 2.020. Antonio 
Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO 

SOCIAL - OSAAS Nº 01/2020

A “OSAAS” - Organização Santo Antonio de Ação Social, localizada 
na Rua Lucillo Delamura, nº 1-50, nesta cidade de Macatuba, nos termos do 
artigo 13 de seu estatuto social, pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, em primeira convocação, convoca por meio do presente Edital todos 
os seus sócios para comparecerem em sua sede, no dia 12 de maio de 2020, 
às 18h30m, a fi m de reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária. Caso não 
seja alcançado o número mínimo de sócios (metade mais um) desde já fi ca 
em segunda convocação, convocados para, uma hora depois, quando a As-
sembléia se realizará com qualquer número.

Na ordem do dia dos trabalhos constará a eleição dos novos membros do 
Conselho Fiscal e apresentação da prestação de contas do exercício de 2019.

Macatuba, 02 de maio de 2020.

Carmen Gonçalves Pafetti
Presidente do Conselho de Administração

Edmilson Martins
Diretor Executivo

Organização Santo Antonio Ação Social
Rua Lucillo Delamura, 1-50, Macatuba

CNPJ 54.724.083/0001-90

ECONOMIA

Lojistas buscam alternativas 
para o Dia das Mães
Data considerada segunda melhor para o comércio foi prejudicada pela pandemia da Covid-19

Priscila Pegatin

O Dia das Mães sempre 
foi a segunda melhor 
data para o comércio de 

Lençóis Paulista, ficando atrás 
somente do Natal. Até 2019, 
segundo a Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de Len-
çóis Paulista), na comparação 
com meses anteriores, maio 
costuma registrar crescimento 
de 10% nas vendas do setor de 
roupas e calçados. Em floricul-
turas esse aumento tende a ser 
bem mais representativo, pas-
sando dos 40%.

No entanto, em 2020 o cená-
rio ainda é incerto. “Este ano é 
bastante atípico. Devido aos in-
vestimentos que Lençóis Paulis-
ta recebe e também ao momento 
da economia, esperávamos um 
dos melhores anos para o co-
mércio. Porém, com a pandemia 
da Covid-19 todas as projeções 
mudaram. Nossa expectativa é 

OTIMISMO - Apesar de ser um ano de vendas 
atípico, Neno espera que vendas sejam positivas 

Empresários locais tam-
bém têm feito suas próprias 
estratégias de venda. Carla 
Médola, proprietária da Carla 
Médola Style, tem investido 
nas redes sociais. A loja está 
aberta só para recebimentos, 
sendo que as vendas passaram 
a ser on-line. Para apresentar 
aos clientes a coleção Outono/
Inverno 2020 a loja faz publi-
cações com os looks e dicas de 
consultoria. Os pedidos para 
compra ou prova têm sido fei-
tos pelo telefone e WhatsApp, 
em sistema de delivery. 

Para o Dia das Mães a loja 
lançou a campanha “Apesar 
da distância, nunca estivemos 
tão próximos”. Nela, o cliente 
adquire vouchers para retirar 
o produto quando quiser - os 
valores vão de R$ 160, com di-
reito de compra de R$ 200, a 
R$ 480, com direito de compra 
de R$ 600. “A gente não pode 
olhar para o passado. Não sei 
como vai ser, mas não pode-
mos deixar de estar presente, 
de uma forma ou de outra, 
com quem a gente ama”, diz 
Carla Médola.

Ana Beatriz de Lima Morei-
ra, gerente da Ana Maria Modas 
e Fashion, explica que apesar 
da pandemia, também espera 
que as vendas sejam represen-
tativas na data. “Estamos com 
descontos especiais em toda co-
leção Outono/Inverno e prepa-
ramos um presente em nossas 
redes sociais. Comprando em 
uma de nossas lojas, o cliente 
ganha uma foto com a mãe e 
concorre a um vale-compra de 
R$ 200”, diz. As vendas na loja 
também estão sendo feitas pelo 
WhatsApp e redes sociais.

A rede Monalisa lançou a 
promoção “Distante, mas com 
presente!”. Na compra de qual-
quer valor o cliente ganha um 
brinco de coração folheado a 
ouro para a mãe. “Trabalhamos 
para oferecer o melhor para a 
data. Estamos com venda on-
-line pelo WhatsApp e redes 
sociais. Na loja o atendimento 
é restrito a um cliente por vez. 
Está sendo difícil, mas estamos 
nos adaptando”, explica Aline 
Cristina Sanches, gerente de 
vendas da Monalisa Joias e Se-
mijoias e Monalisa Presentes.

COLETA CERTA

Morador da Cecap reclama da 
falta de limpeza nos containers
Problema acarreta no mau odor e na proliferação de insetos e bactérias próximo às casas

Flávia Placideli

A falta de limpeza e higieni-
zação de containers de lixo 
tem atrapalhado a vida 

dos moradores do Núcleo Habi-
tacional João Zillo (Cecap), que 
passaram a receber em setembro 
do ano passado a coleta mecani-
zada do programa Coleta Certa. 
O projeto, implantado pela Secre-
taria de Agricultura e Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal, 
tem gerado algumas reclamações 
por parte de quem convive próxi-
mo aos contentores.

É o caso de Lourival Alves 
Camargo, de 64 anos, que pro-
curou a reportagem do Jornal 
O ECO para relatar que na Rua 
Zélia Gattai a falta de limpeza 
dos containers, há mais de um 
mês, tem incomodado morado-
res. A principal queixa aponta-

que seja positivo, nosso comér-
cio precisa que seja positivo”, 
explica José Antonio Silva, o 
Neno, presidente da Acilpa.

Para que o dia não passe em 

branco e ajude a alavancar as 
vendas, a Acilpa, assim como 
os comerciantes, têm buscado 
alternativas para movimentar a 
economia na cidade.

“SUA MÃE MERECE MAIS”
A campanha organizada 

pela Associação “Sua Mãe Me-
rece Mais” vai sortear dezenas 
de prêmios e vales-compras. 
Mas, diferente dos anos anterio-
res, desta vez tudo será on-line 
e só poderá participar o cliente 
que comprar pela plataforma 
www.compreemlencois.com.br. 
“Como o comércio está fechado 
nós transferimos nossa campa-
nha para a plataforma de vendas 
Compre em Lençóis. Dessa for-
ma, as vendas acontecem sem 
a aglomeração de pessoas nas 
lojas”, explica Neno.

Neste ano, a cada R$ 50 em 
compra o cliente recebe um 
cupom digital para concorrer 
aos prêmios, entre eles TVs, ce-
lulares e perfumes importados. 
Os sorteios serão nos dias 6, 13, 
20 e 27 de maio, às 11h, na sede 
da Acilpa, e no dia 29 de maio, 
às 13h, ao vivo na rádio Difuso-
ra 1010 (AM).

Comerciantes organizam ações próprias

da é a proliferação de insetos 
nos locais e as possíveis conta-
minações por doenças, princi-
palmente nas crianças.

“A coleta de lixo vem sendo 
realizada normalmente, porém, a 
reclamação de nós, moradores, é 
da falta de limpeza dos contento-
res. Os restos de comidas e líqui-
dos tem gerado mau odor, o que 
acarreta na proliferação de inse-
tos, como abelhas e mosquitos, 
que podem acabar nos transmi-
tindo doenças”, relata Camargo, 
que também fala de outra queixa.

Segundo ele, muitos morado-
res não fazem o descarte do lixo 
como deveriam nos contentores 
azuis (para lixo orgânico), e ver-
des (para material reciclável). 
Além disso, algumas pessoas que 
recolhem material reciclável, 
muitas vezes, deixam as tampas 
abertas ou derrubam recipien-

tes que acabam se tornando 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue.

“Estamos passando por uma 
grande pandemia, que é o novo 
coronavírus (Covid-19), mas 
também não podemos ignorar 
o grande problema de saúde pú-
blica que é a dengue e a prolife-
ração do mosquito Aedes aegyp-
ti, que, infelizmente, parece que 
ficou esquecido para a Prefeitu-
ra Municipal de nossa cidade”, 
acrescentou Camargo.

SITUAÇÃO ATÍPICA
À reportagem do Jornal O 

ECO, Edéria Pereira Gomes 
Azevedo, secretária de Agricul-
tura e Meio Ambiente, infor-
mou que, uma vez por mês, os 
contentores são trocados para la-
vagem e que, depois da higieni-
zação, a equipe responsável pela 

coleta de lixo faz a realocação da 
caçamba no mesmo local, nos 
bairros em que já recebem o 
programa Coleta Certa.

Porém, em virtude da redu-
ção de horários de coleta, férias 
de funcionários e afastamento 
de pessoas do grupo de risco, 
essa higienização pode estar 
demorando em alguns bairros. 
“Pedimos para quando passar 
de um mês sem a devida limpe-
za que um morador que resida 
próximo aos contentores entre 
em contato com a Secretaria, 
que iremos providenciar a troca 
do contentor para a higieniza-
ção”, ressaltou a secretária.

O telefone de contato da Se-
cretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, que coordena a co-
leta seletiva de lixo através de 
diversos programas e do projeto 
Coleta Certa, é o (14) 3269-7054. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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REVITALIZAÇÃO
A equipe de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal de Macatuba está 
realizando o trabalho de pintura e revitalização da Praça Juliano Lorenzetti. 
Estão sendo realizadas melhorias na iluminação e área esportiva, pintura 
da praça e da área de playground. O objetivo é que a praça esteja em boas 
condições para que seja uma opção de lazer em família.
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Regional

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de maio de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 39,22.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 07/2020 – Objeto: Contratação de empresa para instalação de 
sistema de ar condicionado no anfiteatro municipal. Entrega dos envelopes 
de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 13 de Maio, às 10:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 27 de Abril de 2.020. An-
tonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 1 de maio de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi

CONVITE N. 03/2020. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-
ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica ADJUDICADO o objeto do CONVITE 
N. 05/2020, que tem por objetivo a Contratação de empresa para PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, SENDO: FUTEBOL, 
FUTSAL, ATLETISMO, ATLETISMO ACD, BASQUETE, PERSONAL 
TRAINER PARA ACADEMIA, LUTAS, RITMOS, GINÁSTICA, VO-
LEIBOL, VOLEIBOL ADAPTADO, à empresa habilitada no processo li-
citatório da seguinte forma, com todas as demais condições de acordo com 
o Edital: Fornecedor: MARCOS GABRIEL DA SILVA 45158381801, to-
talizando R$ 46.560,00. Borebi, 29/04/2020. ANTONIO CARLOS VACA 
- Prefeito Municipal.

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS
DE LENÇÓIS PAULISTA

Fica pelo presente edital, convocados todos os Associados da ADEFILP 
(Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista) com direito a voto, 
conforme expressamente previsto no Estatuto Social, para participarem da 
Assembléia Geral a realizar-se no dia 15 de maio de 2020, sexta-feira, das 
08h às 16h30 na Sede da entidade, na rua Pernambuco, 333 - Jd Cruzeiro, 
nesta cidade, quando ocorrerá a eleição dos membros da Diretoria  e Conse-
lho Fiscal para o triênio 2020/2023. 

O prazo para registro das chapas vai até o dia 08 de maio de 2020 (sex-
ta-feira), às 17h no escritório da Associação, à Rua Pernambuco, 333 - Jd. 
Cruzeiro, onde poderão ser obtidas maiores informações. 

Edson Santiago dos Santos
Presidente da ADEFILP

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 
 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
RICARDO MARTINS e KEITIANE CRISTINA COSTA COR-

DEIRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, montador 
de andaime, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 01/09/1993, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de JOSÉ CARLOS MARTINS e 
de MARTA PEDROSO DE LIMA MARTINS; e a pretendente: nacionalida-
de brasileira, solteira, aprendiz, nascida em Nhandeara - SP, aos 18/09/2000, 
residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de AILTON COR-
DEIRO DE QUADROS e de MARIA DA LUZ SILVA COSTA CORDEIRO.

 
MAURÍLIO LOPES DA SILVA e MARINEIA THOMAZ DE JE-

SUS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, convive em 
união estável, operador de pá carregadeira, nascido em Lençóis Paulista - SP, 
aos 11/04/1963, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
PEDRO LOPES DA SILVA e de APARECIDA ZAFANI DA SILVA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, convive em união estável, 
do lar, nascida em Itararé - SP, aos 20/01/1971, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de JONAS THOMAZ DE JESUS e de MARIA 
IUNG THOMAZ DE JESUS. (pretendem converter união estável em casa-
mento e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro).

 
JULIO CESAR SILVA CAMPOS e CAROLINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, con-
vive em união estável, operador de máquina florestal, nascido em Lençóis 
Paulista - SP, aos 14/05/1990, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, filho de EDILSON DA SILVA CAMPOS e de TEREZA CRISTINA DA 
SILVA CAMPOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive 
em união estável, operadora de máquina, nascida em Telêmaco Borba - PR, 
aos 03/08/1999, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de 
DEZONEI DOS SANTOS e de ARACELLI BARBOSA DE OLIVEIRA. 
pretendem converter união estável em casamento e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa 

Local.
Lençóis Paulista, 30 de abril de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

A desapropriação da área 
para a construção das 162 
casas em Macatuba aconte-
ceu no início de 2014, du-
rante mandato do ex-prefeito 
Tarcísio Abel. Dois anos 
mais tarde, Tarcísio assinou 
o convênio entre Prefeitura 
Municipal e CDHU para que 
a construção iniciasse.

 “A construção das casas 
foi uma das principais metas 
da nossa administração, pois 
fazia um bom tempo que a 
cidade não tinha uma par-
ceria com a CDHU. Mesmo 
com a crise econômica que 
pairava no Brasil naquele 
momento, conseguimos fazer 
o mais importante que era 
desapropriar os 3,3 alqueires 
na área”, lembrou Tarcísio.

O ex-prefeito também 
lembrou que todo o proces-
so foi bastante desgastante. 
“Depois de enviar toda a 
documentação e os projetos, 
aguardamos ansiosamente a 
assinatura do convênio por 
parte do então governador 
Geraldo Alckmin. Conversei 

inúmeras vezes com ele e 
pedi agilidade, mas na época 
a crise que o estado e o país 
passavam segurava a libera-
ção”, disse.

PARA SE INSCREVER
É PRECISO:

- Morar ou trabalhar em 
Macatuba há pelo menos 5 
anos

- Ter renda familiar bru-
ta de 1 salário mínimo fede-
ral até 10 salários mínimos 
vigentes no estado de São 
Paulo

- Não ter imóvel no nome 
(nem o candidato, nem o 
cônjuge)

- Não estar inscrito no 
Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estadu-
ais (CADIN)

- Ser maior de 18 anos

* No ato da inscrição 
é necessário informar RG, 
CPF, endereço com CEP e-
-mail e número de telefone 
válidos para contato.

MACATUBA

TRANSPORTE PÚBLICO

Governo de SP abre inscrição 
on-line para sorteio de casas

Circulares voltam a operar em Lençóis Paulista

Interessados devem fazer o cadastro entre os dias 4 e 13 de maio; Prefeitura 
Municipal vai montar Central de Atendimento para sanar dúvidas

Restrições e linhas reduzidas têm como objetivo evitar grandes 
aglomerações e, assim, controlar a disseminação da Covid-19

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Macatuba anunciou nesta 
semana que o Governo 

do Estado de São Paulo abre, 
entre os dias 4 e 13 de maio, as 
inscrições on-line para o sorteio 
das 162 casas populares que es-
tão sendo construídas através da 
CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano), dentro do programa Viver 
Bem, Morar Melhor.

Vale lembrar que as inscri-
ções seriam feitas no mês de 
abril, mas houve um atraso por 
conta da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). O novo 
edital precisou ser feito porque o 
Governo do Estado de São Paulo 
reduziu a zero a taxa de juros do 
financiamento para quem ganha 
até três salários mínimos.

Os candidatos poderão se 
inscrever no site da CDHU 
(www.cdhu.sp.gov.br) ou por 
meio do aplicativo Kaizala, dis-
ponível gratuitamente nas lojas 
App Store e Play Store. Após o 

Angelo Franchini Neto

O transporte público em 
Lençóis Paulista retor-
nou às atividades nessa 

quarta-feira (29), com algumas 
restrições e quatro linhas redu-
zidas. A circulação estava para-
lisada desde o dia 23 de março 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). De 
acordo com o Decreto Muni-
cipal que autoriza o serviço, o 
uso de máscaras é obrigatório 
dentro dos veículos. Caso o 
passageiro se negue a utilizar, o 
motorista tem autonomia para 
não permitir o embarque.

O Centro Municipal de 
Formação Profissional (CMFP) 
disponibilizou 2 mil máscaras 
produzidas pelos alunos e vo-
luntários para a distribuição 
aos usuários do transporte cole-
tivo. Agentes de saúde também 
estão no Terminal Urbano de 
Passageiros para orientar a po-
pulação a respeito das barreiras 
sanitárias e as regras para a uti-
lização do transporte coletivo.

A Prefeitura Municipal, em 

ADIANTADO - Com 70% das obras concluídas, casas 
terão aquecedor solar e azulejos na cozinha e banheiro

OBRIGATÓRIO - Caso passageiros se neguem a utilizar máscaras, motoristas podem impedir o embarque

parceria com a empresa Grec-
co, responsável por operar o 
transporte público em Lençóis 
Paulista, tomaram algumas 
providências para evitar aglo-
merações. Entre elas está ade-
quação no embarque e desem-
barque, que antes era realizado 
conjuntamente entre transpor-
te coletivo e intermunicipal e 
que, agora, passa a acontecer 
em locais separados.

PERDAS
As empresas de transportes 

de passageiros foram as primei-
ras a serem afetadas e provavel-
mente as últimas a terem a suas 
atividades retomadas. Em nota, 
a Grecco disse que a paralisa-
ção afetou bastante as contas. 
“Esses dias em que ficamos pa-
rados com transporte público 
interferiram muito no financei-
ro da empresa, sendo que não 
tivemos receita e os compro-
missos assumidos precisaram 
ser cumpridos, como folha de 
pagamento, fornecedores, etc”.

Ainda segundo a nota, a 
Grecco iniciou um projeto para 

2020 e fez aquisição de veícu-
los novos para começar a rodar 
no mês de março, e com essa 
quarentena os veículos ficaram 
parados, mesmo com parcelas 
a pagar e sem o faturamen-
to. Com a redução de linhas, 
a Grecco precisou suspender 
alguns contratos de trabalhos 
com colaboradores até que a 
rotina retorne ao normal.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Processo começou 
no mandado do ex-
prefeito Tarcísio

processamento das inscrições, a 
CDHU irá divulgar a lista final 
de inscritos com as famílias ap-
tas para o sorteio e também as 
famílias inabilitadas e o motivo. 
Para auxiliar os moradores que 
não possuem internet ou que 
precisam de orientação, a Se-
cretaria de Assistência Social de 
Macatuba vai montar um Cen-
tro de Atendimento no Ginásio 
de Esportes Brasílio Artioli, das 
9h às 16h30. 

“Há mais de 20 anos que a 

cidade não tinha um programa 
habitacional e isso me enche de 
alegria. Tivemos muitas mudan-
ças no decorrer do programa, 
mas o importante é que as casas 
estão quase prontas e a taxa de 
juros para quem ganha até cin-
co salários mínimos é de zero. 
Como as inscrições devem ser 
feitas por meio eletrônico, direto 
no site da CDHU ou por um apli-
cativo de celular, vamos montar 
um Centro de Apoio para orien-
tar as pessoas porque sei que os 

que mais precisam têm dificul-
dade com este cadastro”, disse o 
prefeito Marcos Olivatto

Outras informações serão 
divulgadas gradativamente pela 
Prefeitura Municipal de Maca-
tuba. Já o sorteio ainda não tem 
data prevista.

Olivatto visitou nesta semana 
as casas. As obras estão 70% con-
cluídas e a construtora já iniciou 
o trabalho de guias e sarjetas para 
a colocação do asfalto. “Mesmo 
com as dificuldades geradas por 
conta da pandemia, não deixa-
mos de acompanhar essas obras 
tão esperadas pela população de 
Macatuba”, lembrou o prefeito.

As casas têm 47,87 metros 
quadrados de área construída, 
dois quartos, um banheiro, sala, 
cozinha e área de serviço. A es-
trutura do talhado é metálica 
com telhas romanas e piso frio. 
Banheiro e cozinha contam com 
azulejos. A novidade fica por 
conta do aquecedor solar em to-
das as unidades e o recuo frontal 
de cinco metros para facilitar a 
construção de garagem.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde PANORAMA DA PANDEMIA
Há cerca de 10 dias no cargo de ministro da Saúde, Nelson Teich, em audiência pública virtual 
no Senado Federal na quinta-feira (29), disse que o foco tem sido melhorar as informações 
sobre o novo coronavírus no Brasil. “Montamos centro de comando de informações, que 
nos auxilia para que possamos embasar nossas decisões”, declarou. Segundo ele, com base 
nessas informações o tratamento será diferenciado por regiões e localidades.

CORONAVÍRUS

Região tem 161 novos 
casos da Covid-19
Dos 13 municípios acompanhados pelo ECO já são 328 
os infectados; Lençóis Paulista, Borebi e Pederneiras 
não registraram pacientes positivos nesta semana

Priscila Pegatin

Desde a última sexta-feira 
(24) o novo coronavírus 
não parou de avançar 

no interior. Das 13 cidades do 
Centro-Oeste Paulista acompa-
nhadas pelo Jornal O ECO des-
de o início da pandemia, agora 
todas têm casos positivos da do-
ença, totalizando 328 pacientes 
com a Covid-19. 

Entre os municípios da re-
gião, destaque para Bauru, com 
108 casos positivos, seguido de 
Botucatu (63), Avaré (21) e Jaú 
(29). Agudos (18), Barra Bonita, 
(9), São Manuel (8), Areiópolis 
(4), Macatuba (4) agora somam 
43 pacientes com Covid-19, se-
gundo dados divulgados pelas 
respectivas prefeituras. Ma-
catuba registrou o caso mais 
recente nessa quinta-feira (30). 
A Secretaria de Saúde informou 
que a paciente é uma mulher de 
58 anos que teve contato com 
um familiar que testou positivo 
para Covid-19. Assintomática, 
ela ficou em isolamento por 14 
dias. Igaraçu do Tietê, a única 
cidade até então a não ter pes-

ASCENDENTE - Número de casos nos municípios acompanhados pelo ECO continua a subir e já chega a 328

soas infectadas, nesta semana 
divulgou dois casos positivos.

Quanto aos pacientes que 
não resistiram às complicações 
do vírus, desde o início da pan-
demia Bauru teve sete mortes 
e Barra Bonita uma. Avaré (4), 
Agudos (1), Jaú (3), Pederneiras 
(1), São Manuel (1) e Lençóis 
Paulista (1), apesar de já terem 
registrados óbitos, nenhum foi 
nesta semana. Detalhe apenas 
para Botucatu. Na semana pas-
sada a cidade registrava sete 
óbitos e passou a contar apenas 
quatro, tirando das estatísticas 
pessoas que apesar de buscarem 
tratamento lá eram de outros 
municípios. Em Lençóis Paulista 
outro óbito suspeito chegou a en-
trar no boletim, um bebê de dois 
anos que deu entrada na rede de 
saúde com problemas respirató-
rios, no entanto, o caso foi des-
cartado na quarta-feira (29).

A boa notícia vem de três 
cidades que não registraram 
novos casos desde a sexta-feira 
(26). Apesar de ter tido pa-
cientes positivos, em Lençóis 
Paulista (6), Borebi (2) e Peder-
neiras (1) não houve novos diag-

nósticos da Covid-19.
Já o número de pacientes 

à espera do resultado do novo 
coronavírus também diminui, 
de 126 passou a 111 nesta sema-
na. A cidade com mais pessoas 
aguardando o veredito do exa-
me é Bauru com 48. 

CENÁRIO NACIONAL
O Brasil, dados divulgados 

pelo Ministério da Saúde, nes-
ta quinta-feira (30), tem 85.380 
pacientes com Covid-19 e 
5.901 mortos por complicações 
da doença. A taxa de letalida-
de no país, que é o índice da 
quantidade de infectados e 
mortes é de 6,9%, maior que 
os Estados Unidos, 5,7%, pri-
meiro país no ranking de víti-
mas do novo coronavírus. 

Entre os estados, São Pau-
lo é o que tem mais casos de 
infectados e mortes pela Co-
vid-19. São 2.375 pessoas que 
faleceram desde o início da 
pandemia e 28.698 pacientes 
que já receberam o diagnóstico 
positivo para o novo coronaví-
rus sendo mais de 9 mil fora da 
capital. O número expressivo 

de pacientes infectados no inte-
rior, litoral e Grande São Pau-
lo já tinha sido indicado pelo 
Governo do Estado na semana 
passada, sendo que na quarta-
-feira (29) 808 mortes estavam 
divididas em 144 municípios, 
além dos dados da capital. 

Entre os paulistas, ainda 
segundo o governo, os homens 
têm sido os mais afetados 
quando se avalia as vítimas 
fatais. Até quarta-feira eles re-
presentam 1.309 óbitos, segui-
dos de 938 mulheres que não 
resistiram à doença. As mortes 
continuam concentradas em 
pacientes com mais de 60 anos 
e com comorbidades.  

ESTADOS UNIDOS
No mundo, os Estados 

Unidos continuam impressio-
nando quando o assunto é co-
ronavírus. Na quarta-feira (29) 

o país ultrapassou a marca de 
1 milhão de pacientes com a 
Covid-19, segundo dados do 
Centro para Controle e Pre-
venção de Doenças americano 
(CDC). Já o número de mortes 
está próximo aos 60 mil. Lá o 
estado com mais casos é o de 
Nova Iorque, seguido por Nova 
Jersey e Massachusetts. 

Com base nos casos oficiais 
e nas mortes, a taxa de letalidade 
do novo coronavírus no país é de 
5,7%, sendo que o pico de novos 
casos foi em 5 de abril, quando 
63.455 pacientes receberam o 
diagnóstico para a Covid-19.

Ao longo desse período de 
pandemia, e com base em estu-

dos de diversos países, os Esta-
dos Unidos acrescentaram mais 
seis novos sintomas para iden-
tificar o paciente com o vírus. 
Se em dezembro, na China, os 
principais sinais da Covid-19 
eram tosse seca persistente, fe-
bre e cansaço, agora, nos EUA, 
o paciente deve ficar em alerta 
quando sentir também tremo-
res e calafrios persistentes, dor 
muscular, dor de cabeça, dor 
de garganta e perda recente de 
olfato ou paladar. 

Segundo o CDC a combi-
nação desses sintomas - não 
necessariamente todos - podem 
se manifestar entre 2 e 14 dias 
após a pessoa contrair o vírus.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Governo de São Paulo 
lança plataforma com 
vasto conteúdo digital
Além de apresentações de música, dança e teatro, 
usuários têm acesso gratuito a mais de 4 mil livros

Elton Laud

A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Governo do Estado de 

São Paulo lançou no último 
dia 20 o Cultura em Casa, pro-
grama de difusão cultural que 
visa democratizar o acesso à 
produção artística, sobretudo 
durante a quarentena ocasiona-
da pela pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). O projeto 
consiste em uma plataforma de 
streaming por demanda, que 
reúne um vasto acervo digital. 
O conteúdo contempla diversas 
vertentes culturais, tudo dispo-
nibilizado de forma gratuita.

Gerenciado pela Organi-
zação Social Amigos da Arte, 
com a participação de outras 
entidade ligadas ao Governo de 
são Paulo, o Cultura em Casa 

AO VIVO - Cantor e compositor Renato Teixeira é a 
atração deste sábado no Festival Cultura em Casa

A Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista também 
lançou um projeto para en-
treter o público que está 
em isolamento social. Bati-
zada de Lençóis in Live, a 
iniciativa abre espaço para 
que artistas locais compar-
tilhem um pouco de seus 
trabalhos em apresentações 
ao vivo, transmitidas pelas 
redes sociais oficiais da Se-
cretaria de Cultura: Face-
book (www.facebook.com/
culturalencois) e Instagram 
(www.nstagram.com/cultu-
ralencois).

A apresentações, que 
tiveram início na terça-feira 
(28), estão acontecendo dia-
riamente, sempre às 20h. A 
transmissões são feitas dire-
tamente da Casa da Cultura 
Prof.ª. Maria Bove Cone-
glian, de acordo com as re-
comendações de segurança 
e higiene das autoridades 
sanitárias. Os artistas inte-
ressados em participar do 
projeto podem entrar em 
contato pelo e-mail cultu-
ra@lencoispaulista.sp.gov.
br ou pelo telefone (14) 
3263-6525 (WhatsApp).

Lençóis in Live 
abre espaço para 
artistas locais

conta com dezenas de vídeos de 
apresentações de música, dan-
ça, teatro, visitas digitais aos 
principais museus do estado de 
São Paulo, além de entrevistas, 
aulas, oficinas e palestras sobre 
temas variados. No site os usuá-
rios também têm acesso a mais 
de 4 mil livros a audiolivros 
gratuitos, liberados por meio de 
uma parceria com a Amazon.

Além do site www.cultura-
emcasa.com.br, os internautas 
também podem ter acesso ao 
conteúdo pelas redes sociais: 
Facebook (www.facebook.
com/culturaemcasasp), Insta-
gram (www.instagram.com/
culturaemcasasp) e Twitter 
(www.twitter.com/culturaem-
casasp). Todos os vídeos ficam 
armazenados na plataforma e 
podem ser assistidos a qual-
quer momento por meio de 

smartphones, tablets, computa-
dores e aparelhos de TV.

INTENSIVÃO
Um dos destaques da pla-

taforma é o Intensivão Cultura 
em Casa, com aulas, oficinas e 
palestras ministradas por pro-
fissionais que compartilham 
seus conhecimentos e experi-
ências com os usuários. Os ví-
deos entram no ar diariamente, 
sempre a partir das 12h. Neste 
sábado (2), a aula é com Dani 
Ribas. A programação dos pró-
ximos dias conta com Chico 
Dub, no domingo (3); Fernan-
da D’Umbra, na segunda-feira 
(4); Marcio Ohlson, na terça-
-feira (5); e Andrea Tavares, na 
quarta-feira (6).

FESTIVAL
Outra novidade é o Festi-

val Cultura em Casa, que tem 
uma programação bastante 
eclética com 60 apresentações 
ao vivo, todos os dias a partir 
das 21h30. Quem se apresen-
ta neste sábado (2) é o cantor 
e compositor Renato Teixeira. 
A grade segue com a atriz Sa-

mantha Schmutz, no domingo 
(3); os humoristas do Casseta 
& Planeta, na terça-feira (5); 
o rapper Rincon Sapiência, na 
quarta-feira (6); o músico An-
dré Abujamra, na quinta-feira 
(7); e a cantora Vanessa Jack-
son, na sexta-feira (8).

FOTO: RENATO ARAUJO
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Classificados

EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO para aposentados 
e pensionista do INSS, ga-
rantidos pela Caixa Federal. 
JCS Negócios Imobiliários 
- Rua 15 de Novembro 581 
(Edifício Paccola), Centro, 
Lençóis Paulista. Tratar: 
(14) 3264- 5165 ou (14) 
99667-9992 

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

GRAFITE PARA fachada, 
pinturas artísticas com 
desenhos para fachadas 
comerciais e residências. 
Studio Paccola (14) 99832-
3243. 

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

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

BORRACHARIA TIÃO - 
Tratar na Rua Palmiro Diego-
li, 129, Jd. Primavera ou no 
telefone (14) 3264-8827.

GLÓRIA BERNARDINI 
Escritório de Engenharia. 
email: gloria.esceng@yahoo. 
com.br. (14) 3281-4900 

CONSULTÓRIO ODONTO-
LÓGICO - Cirurgiã Dentista 
Dra. Maraísa - Rua Geraldo 
Pereira de Barros, 1.133, 
Centro - Atende convênios 
AESP odonto, ASP - aceita 
também cartões de crédito e 
débito. Tratar (14) 3263-0730 
/ 99115-6306. Email: marai-
-sama@hotmail.com 

GRÁFICA LENÇÓIS Comu-
nicação Visual e impressos. 
Av. Jácomo Nicolau Paccola 
no 412. Tratar (14) 3264-
4200 / (14) 98153-2890 ou 
por e-mail graficalencois@ 
globomail.com 

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

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

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 

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

SERRALHERIA PORTAL 
- portões basculantes 
revestido em chapas de 
alumínio - estruturas e 
esquadrilhas metálica em 
geral. Pontualidade, eficiên-
cia e qualidade em primeiro 
lugar. Tratar (14) 3264-4313. 
e-mail serralheriaportaljc@
hotmail.com 

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

ARTES - Diagramação 
(jornal, revistas, folders, 
livros, etc.) desenhos em 
geral (caricaturas, retrato 
falado, etc.). Tratar: (14) 
99700-0877

ACADEMIA DE judô AKI 
- Rua Rio Grande do Sul, 
no 340, Vila Cruzeiro / Face- 
book.com/academiadejudolp 
tratar: (14) 99822-9294 ou 
(14) 99769-4121 

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

GALERIA MARIA “Mistura 
do Brasil”. A loja que faltava 
em Lençóis Paulista, conta 
espaço natura, moda india-
na, decorações de várias 
regiões do brasil, acessórios 
com muito requinte e bom 
gosto, além de vinhos, doces 
finos em cachepôs de ma-
deira 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. 

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

VENDE-SE CELTA Flex, 
1.0, 4 portas, cor azul, único 
dono, baixa km. Tratar (14) 
99714-6772

VENDE-SE COROLLA XEI, 
2018, cor prata, 41 mil km, 
revisões na Toyota, valor 
R$ 83 mil (FIPE). Tratar (14) 
99714-4007. 

VENDE-SE MERCEDES 
ano 1985, modelo 15/16, 
interculado, cor vermelho. 
Tratar (14) 99798-5499 

VENDO ECOSPORT XLS 
1.6 2006, flex, prata, comple-
ta, sensor estacionamento - 
Tel whats (14) 99614-3191

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

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

VENDE-SE SAVEIRO ano 
1990, 1.6 CHT, branca, ótimo 
estado. Tratar (14) 99786-4342 

VENDE-SE GOL Trend 1.0, 
ano 2012, completo, ótimo es-
tado. Tratar (14) 99786-4342 

COBALT LTZ ano 2017, 
modelo novo (sem detalhes), 
cor metálico, completo, úni-
co dono - 11 mil km. Tratar: 
(14) 99709-5659 com Lima. 

VENDE OU troca S10, 2011, 
4x4 Diesel, Rodeio, comple-
ta. Tratar: (14) 99715-3558. 

PAJERO FULL 2007 3.2 
diesel, automática, 4x4, 
completa, 7 lugares, couro, 
DVD, R$ 60.000,00 - Tel 
whats 99614-3191. 

VENDO 01 Caminhão ano 82 
para entulhos Mercedes Bens 
1513 com as caçambas, acei-
to casa ou terreno em (troca). 
Tratar: (14) 99712-2211 

VENDE-SE OU troca-se por 
chácara, casa ou terreno, 01 
caminhão Mercedes Bens 
15/13 anos 82 com o polis 
e caçambas para entulhos. 
Tratar: (14) 99712-2211

VENDE-SE OU troca, Palio 
09/10, cor prata, vidro e 
travas elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

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

VENDE-SE KOMBI ano 
93, para 9 lugares, valor R$ 
8.500, aceito troca por carro 
ou moto de menor valor. 
Tratar (14) 99882-5275

ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 
Flexpower 2006 em ótimo 
estado - procedência - 07 
lugares - documentada - 
aceito troca. Troca só carro 
ou moto de menor valor e 
a diferença em dinheiro, 
valor R$ 26.000. Tratar (14) 
99793-7010 Vivo whats.

VENDE-SE PRISMA LTZ, 
ano 2015, cor branco, baixa 
quilometragem. Tratar (14) 
99732-7713 

HONDA CIVIC 2007 preto 
Flex. Valor R$ 28.000,00. 
Tratar: (14) 99817-3280, 
(14) 99262-9876 ou (14) 
99694-6060 

VENDE-SE CIVIC ano 
2012, cor prata, segundo 
dono, bem conservado. 
Tratar (14) 99887-7508 

PROCURO VAGA 
de diarista; faxineira 
ou doméstica. Tenho 
disponibilidade de dia e 
horário. Para Residências 
ou escritórios. Tratar (14) 
99896-2101

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

ATENÇÃO PATROAS! 
Se você precisa de 
empregada doméstica com 
experiência ligue para o 
Sindicato das Domésticas: 
(14) 3263-1923 das 14h 
às 17h30 

MOTO TÁXI Estradas 
precisa-se de motoqueiro. 
Tratar (14) 99895-2612 
com Valdir 

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

PROCURA-SE APOSEN-
TADO procurando cháca-
ra, sítio para ser caseiro. 
Formado em jardinagem 
em geral. Solteiro. Cel:. 
(14) 98816- 7062 falar 
com José 

SOU DIARISTA com 
experiência. Boa organiza-
ção e disciplina. Atuo em 
residências, escritórios e 
consultórios. (Escritórios 
e Consultórios Disponível 
faxina a noite). Tratar: (14) 
99702-5096

SE VOCÊ está buscando 
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.

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

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

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

CONSERTO DE máquinas 
de costura, atendimento a 
domicílio (Devanir). Tratar 
(14) 99727-6618 ou (14) 
98104-6618 

ROCHA SERRALHERIA 
- 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. 

SERRALHERIA MARIM-
BONDO - Fabricamos 
portões basculantes, portão 
de correr, portas, grades de 
proteção e estruturas metá-
licas. Faça um orçamento. 
(14) 3263-0564 

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

SERRALHERIA CONE-
GLIAN Lençóis - seu portão 
está com algum problema? 
Fazemos manutenção em 
portões automáticos e 
correr - troca de cabo de 
aço, kit e roldanas, placas 
de motores - rolamentos, 
roldanas, fechaduras elé-
tricas 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. 

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

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

PRESTAMOS SERVIÇOS 
de cortes de árvores e 
limpeza de quintais em 
geral. Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 ou 
(14) 99864-1088. 

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

GEOVANE ELÉTRICA Resi-
dencial: Serviços Instalações 
e reparos elétricos, faça um 
orçamento sem compromis-
so, atendimento 24 horas. 
Tratar (14) 3264-3837 / 
99864-9769 

FERNANDO CABELEI-
REIRO 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. 

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. Tratar 
(14) 99665-6449. Email: je_ 
quadrado1500@hotmail. 
com. Com Jéssica Quadrado 
- Crefito 56758-LTF 

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

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 

MARCENARIA MORETTI 
- Irmãos Moretti desde 1960 
- Especializada em armários 
embutidos, estantes, copa e 
cozinha em fórmica, móveis 
sob encomenda. Endereço: 
Av. Nove de Julho, 633, 
Centro. Telefones (14) 3263- 
0300 / 3263-3300 / Whats 
99634-9647 

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

VENDE-SE DUAS tv de 
tubo 20 polegadas. Tratar 
cel: 99865-4330 

VENDE-SE MALOTE de 
roupa e calçados usados 
para brechó. Tratar cel: 
99865-4330 

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino Funda-
mental) Tratar Valério cel: 
99715 2968

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

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

VENHA REALIZAR o sonho 
da casa própria! Financia-
mos 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. 

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, pró-
ximo à rotatória Imobiliária 
21, excelente localização 
com fluxo constante de 
veículos e pedestres. Ligue 
99728-1313 

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

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

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

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

COMPRO TÍTULO do Clube 
Marimbondo. Pago à vista. 
Contato (14) 98118-8850 

VENDE-SE, PANOS de 
pratos 100% algodão, 
R$3,50 cada ou 3 por R$ 
10,00. Aceito cartão de 
crédito. Falar com João (14) 
98803-7954 

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de no-
vidades quentíssimas para 
esse verão, sempre com 

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

VENDE-SE LOTE de 
roupa seminovas e calçados 
seminovos n° 36. Tratar (14) 
3263-1280 

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

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

CAMPOS DO Jordão 
25 a 28/07. Passeio 
turistico,pousada, café da 
manhã almoço e trans-
porte. Fone 99724-8206 
3264-8558

HOLAMBRA DIA 30/08 
festa das flores ingresso e 
transporte incluído. Fone 
99724-8206 3264-8558

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

PRAIA GRANDE 11 a 
13/09 café almoço jantar 
colônia transporte incluído 
todos aceito cartão até 10 
vezes consulta taxa. Fone 
99724-8206 3264-8558

EXCURSÕES PARA Com-
pras (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. 

RESIDENCIAL ITAMA-
RATY: Sala de jantar e 
estar, Cozinha com armários 
embutidos, 01 suíte, 02 
quartos, banheiro social, 
lavabo, área de serviço, 
garagem p/ 4 carros, piscina 
com aquecimento, área 
gourmet com churrasqueira, 
dispensa e banheiro. R$ 
950.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

VENDE-SE CASA no 
Alfredo Guedes. Tratar (14) 
3263-2793

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

VENDO APARTAMENTO 
no Residencial Jacarandá 
(aceito carro ou moto como 
parte de pagamento). Tratar 
(14) 98141-3822 

VENDO APARTAMENTO 
no Edifício Orígenes Lessa, 
último andar, com armários 
embutidos nos quartos, nos 
banheiros e na cozinha. 
Banheiros com box de vidros 
temperados. A varanda 
gourmet fechada com vidros 
temperados. Contatos: 
(14) 99141-9526 ou (14) 
99829-1217 

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, no533 
- Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitas, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 02 
carros e área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 m2 
de construção. Tratar: (14) 
99616-6780. 

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

BELA VISTA - Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, 
com uma edícula no fundo 
sendo 2 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, valor R$ 
140,000,00 oportunidade. 
Tratar (14) 98206-3296 / (14) 
99791-3666.

VENDE-SE CASA no Maria 
Luiza 4, sendo 2 quartos, 
sala, cozinha, área total 
68.58 m², terreno 208.20 m². 
Tratar (14) 99883-0149.

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

VENDO SOBRADO na Rua 
Ignácio Anselmo (Centro), 
comercial e residencial com 
piscina / rancho. Aceito 
apto ou casa como parte no 
negócio. Tratar: (14) 99148-
9959 

MOTOCICLETAS
VENDA

VENDE-SE MOTO CG 
125 Honda. Tratar (14) 
99712-2211.

VENDE-SE HONDA Biz 
125, flex, 2015, com partida 
elétrica, único dono, com 
13mil km. Valor R$ 7.900,00. 
Tratar (14) 99752-4898. 

VENDE-SE MOTO Harley 
Davidson Electra Glide Clas-
sic, cor preta, 2008, bem 
conservada, com apenas 
35mil km rodados. Tratar 
(14) 99785-7828. 

MOTO PCX 2016 - 21.200 
km - Cinza perolizada - Tra-
tar - Fone (14) 98806-7043. 

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

VENDE-SE MOTO Kawa-
saki 250 cilindradas, ano 
2009, cor verde com 30 mil 
km rodado. Tratar (14) 3263-
7022 ou (14) 98149-5634 
falar com Alemão. 

EMPREGOS

LANCHE MANIA - Trailer do 
Gilson Chapeiro na rotatória 
do Posto Leão na Cecap (en-
trega grátis). (14) 98136-4598 
ou 99671- 4312 

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

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

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

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

RESTAURANTE VIAJAN-
TES - 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 

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

APLICAM-SE HERBI-
CIDAS mata-mato em 
terrenos e quintais. Tratar 
(14) 99127-0004

VENDO AREIA grossa valor 
R$ 50,00 o metro. Tratar: 
(14) 99817-3280, (14) 99262-
9876 ou (14) 99694-6060. 

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

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

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

ANIMAIS

DOG HOUSE banho e tosa 
onde seu cão se sente em 
casa - Rua Antônio Tedesco 
no 537, Centro. Tratar (14) 
3264-8885 ou (14) 99758- 
2022.

VENDE-SE MOTOR de 
portão basculante semi 
novo. Tratar (14) 3263-2793 
/ (14) 98822-1372.

VENDE-SE TÍTULO 
familiar do Clube Esportivo 
Marimbondo. Tratar (14) 
99648-3239 / (14) 3263-
3849.

VENDE-SE TRAILER com-
pleto, com geladeira, chapa 
e churrasqueira. Tratar (14) 
99166-6279

VENDE-SE TÍTULO do 
Clube Marimbondo. Tratar 
(14) 99793-3252.

VENDE-SE 1 cortador de 
frios Filizola, 1 mala média. 
Tratar (14) 3263-1280 ou 
(14) 99113-3070.

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

VENDE-SE BEBÊ conforto 
marca Burigotto. Tratar (14) 
99727-9056 

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

EXCELENTE OPORTU-
NIDADE para escritórios, 
vende-se mesas, gaveteiros 
e armários, confeccionados 
em mdf e revestimentos 
padronizados. Tratar: (14) 
99118-0204 

VENDO VESTIDO de noiva 
novo, valor a combinar. 
Tratar (14) 3264-7658 / 
99748-6872 

VENDO APARELHO de 
som LG Am eFm toc aCD 
com entrada pen drive, R$ 
500,00. Tratar: (14) 99818-
1874 

RESIDÊNCIAS
VENDA

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. 

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

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

AULAS PARTICULARES 
de Italiano Tratar Valério 
cel: (14) 99715-2968 

AULAS PARTICULARES - 
inglês, conversação, leitura, 
escrita, Professor “Fluente” 
residiu e trabalhou na 
Inglaterra (Londres) por 05 
anos. Tratar Cel/whats (14) 
99611-7673

EXCURSÕES

FESTAS

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

ASSINE O ECO
A partir de R$ 5 ao mês você tem acesso a 

conteúdos exclusivos e várias recompensas. 

ACESSE

www.apoia.se/jornaloeco
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RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CENTRO - Casa - 3 quartos, 
1 sala, 1 cozinha, 1 banhei-
ro, 1 suíte, 1 lavanderia, 
5 garagens. R$ 4.500,00. 
Código 02741. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

ALUGA-SE CASA, com 
3 quartos, 3 banheiros, 
sala, cozinha, mobiliada, ar 
condicionado, no centro da 
cidade, mais detalhes. Tratar 
cel (14) 99632-3811 valor R$ 
2.700 centro da cidade. 

AP. ILHA Comprida, 
frente pata o mar, preço 
imperdível, condomínio 
fechado, para ate 12 
pessoas, somente R$250 
reais a diária. Tratar com 
Edna (14) 3264-8064 ou (14) 
99632 3811 envio foto pelo 
whats. 

GUARUJÁ PARA tempo-
rada - Praia Pitangueiras 
- 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 chur-
rasqueira, 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 
confraternizações - “am-
biente familiar”. Lugar am-
plo com cobertura, quarto, 
banheiro interno, sala, copa 
com churrasqueira, quadra, 
piscina, banheiro externo 
masculino, mesa de bilhar 
e, acessórios (Freezer, TV). 
Tenho mesas e cadeiras 
para alugar. Tratar (14) 
99768-0518 Vivo whats,

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

APARTAMENTO - Bauru - 
2 quartos, 1 sala conjugada 
com 1 copa, 1 cozinha 
ampla, 1 área de serviço, 1 
banheiro social,1 garagem 
cob, portaria 24 h. R$680,00. 
Contato: (14) 99728-1313 / 
99772-7315. 

JARDIM MORUMBI 
- Sala Comercial - Sala 
Comercial com 250m², 1 
banheiro, 1 cozinha, lavan-
deria coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com 181 m², 
1 banheiro, cozinha, ótima 
localização. R$ 1.800,00. 
Código 02397. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

DISTRITO INDUSTRIAL I - 
Barracão - Barracão grande 
com 400 m², 1 cozinha, 
3 salas para escritório, 
2 banheiros masculinos, 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02386. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo com 70 m², 
com 1 sala para recepção, 
1 sala para escritório e 
1 hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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.

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 

VENDA OU permuta, Bar-
racão Comercial multiuso 
com 230m2 - terreno em 
avenida de maior circulação 
de Lençóis Paulista, em 
zona estritamente co-
mercial, já alugado com 
contrato até 2022, que 
deverá ser respeitado. 
(Documentação - ok). 
Até 50% do valor estudo 
permuta com residência, 
terreno ou área rural. Valor 
R$ 550.000.00 - Contato 
direto com proprietário 
(14)99721-7534

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

MACATUBA - Sala Co-
mercial - 1 Sala comercial 
com 2 banheiros sendo um 
adaptado, porta blindex. 
R$ 660,00. Código 02785. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- 1 sala 5m x 4 m com 1 
pia, sala recepção, sala 
atendimento, sala espera, 
sanitários adaptados e es-
tacionamento. R$ 660,00. 
Código 02420. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263 - 0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo 4X10m², 
1 banheiro, 2 portas de 
ferro, piso frio, forro de 
laje, telhado brasilit. R$ 
1.000,00. Código 02552. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

RONDON - Sala Comer-
cial - 1 Salão amplo com 
1 banheiro. R$ 990,00. 
Código 02818. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

CENTRO - Sala Comer-
cial - 1 quarto, 4 salas 
grandes, 1 banheiro, 1 
cozinha, vitrine fixa. R$ 
1.100,00. Código 02805. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão 8x4,1 banheiro, 
porta de entrada de 
blindex. R$ 1.100,00. 
Código 02807. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

RONDON - Sala Comer-
cial - 5 salas, 2 banheiros 
sem adaptação, 1 cozinha, 
1 galpão, 1 lavanderia. R$ 
3.300,00. Código 02469. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Casa / Comér-
cio - CASA: 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha, 1 banhei-
ro; LOJA: 1 sala 228 m², 
1 banheiro masculino e 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02564. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem e 
lavanderia cobertas. Na Rua 
João Florêncio Amaral, no 
220, Bairro Monte Azul.(uma 
quadra do mercado Azulão/
Gigantão) e tenho interesse 
em troca por chácara (São 
Judas Tadeu, Virgílio Rocha, 
Corvo Branco e Agudos) a 
negociar. Tratar: (14) 99665-
5755 ou (14) 99648-6977.

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

JD. EUROPA. Vende-se 
casa, sobrado com 215 m2 
de construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 banhei-
ros, escritórios, cozinhas 
com armários planejados, 
sala, copa, área gourmet, 
sacada com visão ampla da 
cidade, garagem coberta 
para 2 carros com portão 
automatizado. Valor R$ 530 
mil, aceita financiamento, 
aceito como parte do 
pagamento carro, terreno e 
casa. Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

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

VENDE-SE UM sítio área 
rural de 1 (um) alqueire de 
terra, ao lado do Engenho 
São Luiz, fica no São Judas 
Tadeu, com asfalto, água e 
luz. Tratar (14) 99772-5363 
com Amaral. 

VENDE-SE OU troca 
chácara no Virgílio Rocha 
com 1.025 m², fechada 
com alambrado, valor 
R$ 55.000,00. Tratar (14) 
99650-0053.

VENDE-SE UMA chácara 
em Alfredo Guedes, bairro 
Areia Branca 3.000 m2 
incluso água e rancho. 
Valor 130 mil. Tratar (14) 
99883-2411. 

VENDE-SE SÍTIO Gleba A - 
Bairro Campinho. Área total 
de 3,3 alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, localiza- 
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. 

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 1500 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topografia 
plana, toda cercada, arbo-
rizada R$ 185.000 (aceito 
caminhonete como parte 
do negócio) Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicionado, 
Cozinha, Banheiro Social, 
Poço Artesiano, Mangueira, 
Pastagem, Plantação de 
Milho a 12 Km de Lençóis, 
aceito Residência como 
parte do negócio. Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 2400 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topografia 
plana, toda cercada, arbo-
rizada R$ 245.000 Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 2400 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topografia 
plana, toda cercada, arbo-
rizada R$ 245.000 Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

CHÁCARA VIRGÍLIO 
Rocha - 3360 metros, 
excelente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) Casa 
03 Quartos, Sala, Cozinha 
Banheiro, Bar, Piscina, Salão 
de Festa, Sauna, canil, casa 
caseiro, topografia plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 480.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

SÃO JUDAS Tadeu - 
chácara medindo 20.000m2. 
Tratar (14) 99772-7716. 

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

EDIFÍCIO BETHA - vendo 
apartamento. Tratar (14) 
99772-7716 com Cláudio. 

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

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

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

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

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 

VENDE-SE CASA próximo 
ao Orsi, com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, com 
laje, área de serviço e 
garagem, valor R$ 380 mil. 
Tratar (14) 98206-3296 ou 
(14) 99791-3666 

PARQUE RONDON, vende-
-se uma casa excelente 
acabamento, 3 quartos com 
móveis planejados sendo 
uma suíte, 2 banheiros, 
cozinha planejada, copa 
e sala amplas, linda área 
gourmet com lavabo, 
suíte com sacada na parte 
de cima, garagem para 
2 carros, cerca elétrica, 
alarme, interfone e portões 
automatizados. Valor R$ 585 
mil. Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

VENDE-SE TERRENO 
no Ubirama com muro e 
calçada, com 275 m², valor 
R$ 150.000,00. Tratar (14) 
98206-3296 / (14) 99791-
3666.

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

VENDE-SE TERRENOS 
na cidade de Macatuba, 
loteamento Residencial 
Bem Viver 4 unidades com 
localização diferentes, acei-
to financiamento, carros, 
motos na negociação, ótimo 
para morar ou investimento. 
Tratar (14) 99703-1919.

ITAMARATY - Terreno todo 
murado portão, excelente 
localização 395,82 m2 R$ 
175.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.ITAMARATY: 
Terreno topografia plana, 
excelente localização 525 
m² - R$ 240.000 Adriano 
Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

ITAMARATY: TERRENO 
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 TERRENO Jar-
dim Itapuã, na Rua Wiliam 
Orsi, n° 47. Valor 100mil. 
Tratar (14) 99816-4387 ou 
3436-1926 falar com Didi.

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topografia 
plana, excelente localização 
1056 m2 R$ 650.000 Adria-
no Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

OPORTUNIDADE. MARIA 
LUIZA IV: 04 Terrenos Jun-
tos, total de 1115 m2 exce-
lente localização topografia 
plana (próximo ao Senai) R$ 
528.000 Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

MARIA LUIZA IV: 02 Ter-
renos Juntos, total de 450 
m2 m² excelente localização 
topografia plana (vendo 
separado 225 cada lote 225 
m2 R$ 113.000) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

JD EUROPA - vendo 
terreno parte alta, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021.

PARQUE ANTARTICA: Ter-
reno. Todo Murado 343 m². 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel. Tel. (14) 99126-5928.

PARQUE ANTARTICA: Ter-
reno: Todo Murado 410m². 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel. Tel. (14) 99126-5928.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo, 1 banheiro. 
R$ 1.250,00. Código 02379. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

MACATUBA - casa- 3 quar-
tos, 1 sala de visita,1 sala de 
jantar, 1 cozinha comum, 1 
banheiro social completo c/ 
blindex, 1 lavanderia coberta, 
2 garagens coberta. EDÍCULA: 
1 banheiro, 1 churrasqueira, 
1 salão. R$ 1.500,00. Código 
02797. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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

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

VENDE-SE UM terreno 
na Rua 28 de Abril, Centro, 
medindo 251m2. Valor R$ 
220.000,00. Tratar (14) 
3263-6176. 

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos no Jardim Grajaú, 
medindo 250 m2 a partir de 
R$ 90.000,00, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 99791- 
3666.

VENDE-SE UM terreno 
no Jardim Planalto por R$ 
40.000 mais prestações, 
sendo negociável os 40.000. 
Tratar (14) 3264-4451 ou 
(14) 99119-2443 com Ângela 
ou Rubens.

JARDIM CRUZEIRO. 
Vendo terreno medindo 
275m2, Rua Mato Grosso 
(ao lado do no 185 frente 
ao no 200) - Tratar com Luiz 
(14) 99702-6597.

JARDIM ITAMARATY. 
Vendo um terreno com 
topografia plana, com 517,5 
m2 (15m x 34,5m), na parte 
alta do Jardim Itamaraty. 
Tratar com Eduardo (14) 
99786-3769.

TERRENO LOCALIZADO 
no Jardim Village, na 
Avenida dos Estudantes. 
Interessados tratar (14) 
99725-2619.

VENDO LOTES na região 
Centro-Oeste Paulista: Jaú; 
Macatuba; Pederneiras; 
Barra Bonita; São Manuel; 
Votuporanga e Três Lagoas/
MS. Falar com Américo 
Oliveira (14) 99793-7010 - 
CRECI 140642.

VENDE-SE UM terreno 
400 m2 no Jardim Morumbi, 
duas frentes, Rua Antônio 
Biral (esquina 28 de Julho). 
Tratar (11) 98156-4130 
WhatsApp.

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

VENDO TERRENO Vila 
Antonieta II, Rua Honório 
Barbosa lote 4 quadras 6, 
12x36,5 - 459m2. Tratar: (14) 
99614-3191.

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

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro da 
cidade de Lençóis Paulista. 
Tratar (14) 98118-8850.
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Danilo Secolin, quarta-feira (6)

Jaqueline Moreno, sábado (2)

Paulo Placca, sexta-feira (1)

Rodolfo Cian, quarta-feira (29)

Eloisa Rossi, segunda-feira (27)

Manuel Roberto Ferreira, sexta-feira (1)

Rafael Corrêa, domingo (3)

Vitor Godinho, segunda-feira (4)

Angelita Rochetti, terça-feira (5)

Felipe Narciso, segunda-feira (4)

Maria Paula Maganha, sexta-feira (1)

Ricardo Fernando Paccola, terça-feira (5)

Abril se despede para a chegada de março e, neste período de transição, 
aproveitamos para felicitar a todos que estreiam idade nova. Muitas felicidades!
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RECORDANDO

EM MINAS - A recordação desta semana é de 
quase 40 anos, mais precisamente de 1981. Na 
foto, quatro jovens lençoenses curtindo uma viagem 
à cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais: 
Valter Coneglian, Francisco Granado, Marcos Dávila 
e Fernando Ranzani (agachado). Bons tempos!

Por Nelson Faillace
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