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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

Tempo ensolarado, 
com nevoeiro ao 
amanhecer. Noite de 
céu limpo.
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26ºC UR 84%
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O preço é alto, mas 
a vida vale mais

Gaudêncio Torquato:
Os novos po los de   poder

EDITORIAL ARTIGOA2 A2TEMPO
Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.
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Fechamento
desta edição: 

20h38

Acompanhe em www.facebook.com/jornaloeco e www.jornaloeco.com.br

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

Brasil registra novo recorde de mortes

O ECO traz neste 
sábado uma 
edição especial 
em comemoração 
ao aniversário da 
cidade; con� ra no 
Caderno E

Presidente da Câmara Municipal fala do combate ao coronavírus, mas 
também solta o verbo ao ser questionado sobre as polêmicas da política: “As 
pessoas não sabem, mas existe um Gabinete do Ódio em Lençóis Paulista”

LENÇÓIS
162 ANOS

ENTREVISTA COM NARDELI DA SILVA

Nessa sexta-feira, o número de 
casos em São Paulo chegou a 41.830. 
A pandemia já atinge 61% do territó-
rio do estado, com pelo menos 398 
cidades com casos confi rmados. Até 
o momento, 3.416 pessoas já mor-

reram em decorrência de complica-
ções da Covid-19, 210 em apenas um 
dia. Além da capital, mais 170 mu-
nicípios já notifi caram fatalidades. A 
situação não é diferente no restante 
do Brasil, que voltou a bater recordes 

que em nada devem ser comemora-
dos. Apenas ontem foram confi rma-
das 751 mortes no país, elevando o 
total para 9.897. Ao todo, 145.328 
pessoas já foram infectadas, 10.222 
apenas entre quinta e sexta-feira.
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ANOS

Nossa querida cidade completa 162 

anos em meio a um dos momentos mais 

delicados da história recente da huma-

nidade. A pandemia do novo coronaví-

rus (Covid-19), que já atinge 187 países 

traz muitas incertezas e inseguranças, 

principalmente pelos inúmeros impac-

tos que causa na sociedade. Os efeitos 

disso tudo ainda serão sentidos por mui-

to tempo, mas todos, juntos, ainda que 

separados pelo necessário isolamento 

social, superaremos as dificuldades.

Nesta edição especial, O ECO aborda 

algumas questões relacionadas ao enfren-

tamento à Covid-19 em Lençóis Paulista, 

que causa danos não apenas no sistema 

de saúde, mas também na economia. En-

quanto que o Poder Público se mobiliza 

para prestar auxílio durante e após a pan-

demia, empresas locais fazem sua parte 

para manter a engrenagem rodando, ain-

da que em ritmo mais lento. Os dias que 

virão não serão fáceis, mas nosso povo é 

forte o suficiente para enfrentá-los.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

DOAÇÃO DA BRACELL

Macatuba inaugura ala 
exclusiva para Covid-19

Na manhã dessa sexta-feira (8), a 
Prefeitura Municipal e a Santa Casa 
de Macatuba inauguraram a Unida-
de de Cuidados Intensivos (UCI), 
um espaço com 12 leitos reserva-
dos para o atendimento a pacientes 
com Covid-19, equipados com sete 
respiradores, sendo quatro doados 
pela Bracell. A solenidade contou 
com a presença do prefeito Marcos 
Olivatto, do presidente da Câmara 
Municipal, Julio Cesar Saes, do di-
retor da Santa Casa, Armando So-
ares, a gerente sênior de Relações 

Institucionais, Comunicação e Sus-
tentabilidade da Bracell, Sabrina de 
Branco, além de secretários munici-
pais, médicos e enfermeiros. Além 
dos equipamentos para a UCI, que 
vai ampliar a capacidade da cidade 
no enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus, a Bracell tam-
bém já doou 15 mil máscaras cirúr-
gicas para a Santa Casa. Na foto, o 
momento do descerramento da fai-
xa na inauguração, com Armando 
Soares, Marcos Olivatto, Sabrina de 
Branco e Julio Saes.
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QUARENTENA
PRORROGADA

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Ritmo acelerado de 
contágio aumenta 
número de infectados 
e mortes por Covid-19; 
governador João 
Doria (PSDB) estende 
isolamento até o dia 
31 de maio em todo o 
estado de São Paulo

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PARA PENSAR
 “Democracia não é o paraíso, 

mas ela consegue garantir que 
a gente não chegue no inferno”,

Leandro Karnal.

FRASE
 “Quando isso passar, vou falar quem é o chefe da milícia, quem ele paga, como 

ele paga [...] A lista do TRE vai mostrar onde está cada um e quem é o chefe deles”,
Nardeli da Silva, presidente do Legislativo de Lençóis Paulista, sugerindo que existe um 

esquema de denúncias contra a atual gestão municipal.
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A sessão da segunda-feira (4) 
foi marcada por mais uma mudan-
ça na composição da Câmara Mu-
nicipal de Lençóis Paulista. André 
Paccola Sasso, o Cagarete, que no 
início de 2017 havia se licencia-
do para assumir a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura Municipal, está de vol-
ta à Casa de Leis para exercer os 
últimos oito meses de mandato.

REORGANIZAÇÃO
Ele pediu exoneração do cargo 

de secretário na semana passa-
da, após discutir o assunto com o 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM). Sua saída, apesar de não 
estar inicialmente prevista, é uma 
das medidas da reorganização 
administrativa que visa aliviar os 
cofres públicos devido à queda 
de arrecadação ocasionada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

SUPER-SECRETÁRIO
Com a saída, Júlio Gonçalves, 

secretário de Planejamento e 
Urbanismo, que já acumularia a 
chefia das pastas de Finanças e 
Convênios e Captação de Recur-
sos, também passa a responder 
pelas secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, esta 
última antes comandada por Cín-
tia Duarte (DEM), ex-vice-prefei-
ta que renunciou ao cargo no dia 
22 de abril.

NOVO LÍDER
Cagarete, que ao retornar à 

Câmara Municipal assumiu o pos-
to de líder do governo, foi eleito 
para seu segundo mandato em 
2016, com 857 votos. Na época, 
estava no PSDB, pelo qual já ha-
via entrado quatro anos antes, 
com 1.360 votos. Deixou a sigla 
no mês passado para se filiar ao 
Democratas (DEM), partido tam-
bém escolhido pelo prefeito Pra-
do em fevereiro deste ano.

LITÍGIO
O rompimento com a legenda, 

no entanto, ocorreu muito antes e 
de forma litigiosa. Ainda no início 
de 2017 Cagarete se licenciou do 
Legislativo depois de ter aceitado 
o convide do prefeito Prado para 
assumir o cargo no governo. Na 
ocasião, disse que a motivação 
foi a chance de poder contribuir 
mais com a cidade. Não contava, 
porém, com a ira tucana.

RETALIAÇÃO
Após o ocorrido, o ex-prefeito 

José Antonio Marise, então pre-
sidente do Diretório Municipal, 
derrotado por Prado nas eleições 
(16.554 a 15.532 votos), acusou Ca-
garete de infringir o Código de Éti-
ca ao aceitar ser secretário. A reta-
liação resultou em um processo na 
Comissão de Ética e Disciplina do 
PSDB, com um pedido de expulsão 
feito por Marise.

DE BOA
No julgamento, que aconteceu 

em abril do mesmo ano, por 24 
votos a nove, o Diretório Municipal 
aprovou a controversa expulsão, 
mas o ato nunca foi consumado 
devido aos recursos movidos nas 
esferas superiores. Em outras pa-
lavras, Cagarete não chegou a sair 
pela porta da frente, mas foi em-
bora pela porta dos fundos quando 
quis e para onde bem entendeu.

XEQUE-MATE
Mais do que isso, o agora ex-

-secretário municipal deixou o ni-
nho onde já não era bem-vindo 
levando consigo a parte que lhe 
cabia: o direito legitimamente ad-
quirido nas urnas de retomar a ca-
deira na Casa de Leis se assim de-
sejasse, amparado pelas regras da 
Justiça Eleitoral, já que trocou de 
sigla dentro do período da janela 
de transferências partidárias.

FIM DA LINHA
O que era uma remota possi-

bilidade se confirmou, para o azar 
de Irani Gorgônio (PSDB), suplen-
te - obteve 701 votos em 2016 - 
que ocupou o cargo nos últimos 
três anos. Pega de surpresa entre 
uma sessão e outra do Legislativo, 
conseguiu se despedir apenas por 
meio de um vídeo exibido na últi-
ma segunda-feira (4). Resta a ela 
tentar regressar como efetiva nas 
próximas eleições.

NÃO PODE MAIS
Já Cagarete, que perdeu o prazo 

de desincompatibilização da Justi-
ça Eleitoral, que determina que as-
pirantes ao Legislativo se afastem 
de cargos de confiança de primei-
ro escalão - como o de secretário 
municipal - pelo menos seis me-
ses antes das eleições, não pode 
concorrer como vereador, apenas 
como prefeito ou vice. Tudo muda 
se o pleito for adiado por causa da 
pandemia, o que lhe coloca nova-
mente dentro na janela.
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O que muitos - que ainda mantinham 
esperança na ideia de flexibilização - te-
miam aconteceu no início da tarde de 
ontem (8). Com a situação no estado de 
São Paulo - e no país - ficando cada vez 
mais preocupante, o governador João 
Doria (PSDB) voltou a prorrogar a qua-
rentena nos 645 municípios paulistas. 

A justificativa foi o aumento crítico no 
total de infectados e de mortes por Co-
vid-19, com risco iminente de colapso 
no sistema de saúde.

Nessa sexta-feira, o número de 
casos no estado chegou a 41.830. 

A pandemia já atinge 61% do terri-
tório, com pelo menos 398 cidades 
com casos confirmados. Até o mo-
mento, 3.416 pessoas já morreram 

em decorrência de complicações da 
Covid-19, 210 em apenas um dia. Além 
da capital, mais 170 municípios já noti-
ficaram fatalidades.

A situação não é diferente no restan-
te do Brasil, que voltou a bater recordes 
que em nada devem ser comemorados. 
Apenas ontem foram confirmadas 751 
mortes no país, elevando o total para 
9.897. Ao todo, 145.328 pessoas já fo-

ram infectadas, 10.222 apenas entre 
quinta e sexta-feira.

No contexto atual, mais do que la-
mentar a decisão de não diminuir as 
restrições que estão castigando di-
versos setores da economia, é preciso 
refletir sobre o que tem causado tudo 
isso. Não. Não é a China nem os chine-
ses. Somos nós, brasileiros, paulistas, 
lençoenses, macatubenses, areiopo-
litanos, borebienses, bauruenses, ca-
tanduvenses, santistas, são-carlenses, 
ribeirão-pretanos, etc...

Desde o início tem se falado que 
apenas o isolamento social, a adoção de 
medidas rigorosas de higiene e, mais re-
centemente, o uso de máscaras por toda 
a população podem conter o avanço do 
vírus. Temos cumprido à risca as reco-
mendações? Não, não temos!

O estado registrou nesta a semana 
os piores índices de isolamento. A todo 
momento, o que se vê pelas ruas é um 
amontoado de gente ignorando a gravi-
dade da situação. Pagamos pela falta do 
bom senso, da consciência e da discipli-
na. O preço é alto, mas muito mais bara-
to do que a vida. Pode acreditar!
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Os novos polos de poder

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

As crises não se esgotam em tem-
po marcado. Constituem um fenômeno 
que perpassa a linha do tempo. Como 
a água corrente, que descobre as en-
trâncias e reentrâncias das rochas até 
encontrar o mar, as crises fluem ao cor-
rer das circunstâncias, gerando efeitos 
maiores ou menores, abrindo rumos, 
redefinindo caminhos. A crise sanitária, 
provocada pela pandemia da Covid-19, 
impulsionará a ação dos governos na 
trilha da saúde. A crise econômica pro-
vocará sequelas sobre os conjuntos 
sociais, abaixando o índice do Produto 
Nacional Bruto da Felicidade. Servirá 
de alerta. E a crise política já começa a 
deixar nossos representantes de ‘bar-
ba no molho’.

Se há uma consequência que soma 
os componentes das três crises em 
curso, esta é o avanço da participação 
social no processo político. Saturada de 
promessas não cumpridas, indignada 
com a má qualidade dos serviços pú-
blicos, descrente com as figuras que, 
periodicamente, aparecem no cenário 
como ‘salvadores da Pátria’, a sociedade 
dá um passo adiante no sentido de cri-
ticar, exigir, cobrar, querer mudar. Quer 
dizer, decide participar com mais força 
do sistema de decisões.

Em alguns países, principalmente 
na Europa, este direcionamento é bem 
desenvolvido, ganhando a designação 
de ‘auto-gestão’ técnica, pela qual as 
pessoas escolhem seus objetivos e os 
meios para alcançá-los, não aceitando 
mais a tutela dos políticos. O sentimen-
to é de que a água transbordou no copo. 
Tal tendência exibe maior organicidade 
social. Grupos, núcleos, setores, desen-
cantados com os obsoletos e tradicio-
nais padrões de operar a política, que-
rem, eles mesmos, definir suas ações. A 
taxa de cidadania ganha força.

Aliás, a crítica que se faz à democra-
cia representativa já vem de décadas. 
Bobbio, em seu clássico “O Futuro da 
Democracia”, descreve as promessas 
não cumpridas por ela, entre as quais, 
a educação para a cidadania, o combate 
ao poder invisível, as oligarquias, a falta 
de transparência dos governos, o aces-
so de todos à justiça. Estes fenômenos 
se somam a outros, convergindo para o 
distanciamento entre sociedade e re-
presentação política.

Como podemos dar outra interpreta-

ção a esse novo estado? Significa que 
a sociedade se organiza em entidades 
de referência, como sindicatos, associa-
ções, federações, grupos e movimen-
tos. Esses são os novos núcleos de po-
der. Uma força que nasce nas margens, 
ensejando o que podemos chamar de 
‘poder centrípeto’, em contraposição ao 
‘poder centrífugo’, este formado pelas 
instituições centrais, os Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, nas instân-
cias federais, estaduais e municipais.

Essa modelagem passa a agir como 
um rolo compressor sobre os Pode-
res constitucionais. Assim raciocina o 
eleitor: se meu representante ou o go-
vernante não conseguem atender as 
necessidades, vou bater na porta de 
minha entidade. Sob tal configuração, 
desenvolver-se-á a ação da política no 
Brasil, com alteração de comportamen-
tos, mudança na feição dos protago-
nistas, redefinição dos pacotes sociais, 
redimensionamento dos recursos, reor-
denamento de meios e compensações 
para os programas regionais, etc.

Os novos horizontes, sob tal pano-
rama, são promissores. A democracia 
participativa finca estacas profundas na 
seara social. O que vai reforçar os três 
instrumentos que, hoje, a ancoram: o 
referendo, o plebiscito e o projeto de 
lei de iniciativa popular. Redesenha-
-se, assim, uma paisagem mais fértil no 
campo democrático, corroborando um 
dos significados da expressão japonesa 
para a palavra crise: oportunidade. Ou 
seja, vamos extrair das crises a oportu-
nidade para o país refazer o seu modus 
faciendi de operar a política.

Pano de fundo: o Brasil é um país 
de dimensão continental, com imensas 
riquezas naturais, não registra as catás-
trofes naturais que ocorrem em diver-
sas regiões do mundo, abriga o maior 
e mais qualificado agronegócio do pla-
neta, tem sol o ano inteiro na região 
Nordeste e um dos maiores potenciais 
turísticos do mundo. O que falta, por 
aqui, é uma taxa menor do que pode-
mos chamar de Produto Nacional Bruto 
da Corrupção (PNBC).

Há outros componentes que devem 
entrar no jogo. A política não é selva 
para praticar tiro ao alvo contra animais. 
As disputas precisam entrar no foro do 
respeito e da seriedade. Os compromis-
sos hão de ser executados. Urge deixar 
de lado as promessas mirabolantes, as 
emboscadas, a radicalização, o ódio, o 
terraplanismo, os ideários ultrapassa-
dos. O lema a guiar nossos passos: cada 
um cumpra o seu dever.
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ACIDENTE
Na noite dessa quinta-feira (7), um acidente registrado na Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300) interditou a via no sentido Lençóis Paulista-
Botucatu. Um caminhão carregado de madeira começou a pegar fogo 
após perder o controle e derrapar na pista. Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros esteve no local para conter as chamas. Ninguém se feriu. 
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Polícia

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

conteúdos exclusivos e várias recompensas.

ACESSE
www.apoia.se/jornaloeco

DATA: 1/5/2020 a 7/5/2020

Obituário
BENEDITO ROQUE faleceu na quarta-feira (6) aos 87 anos em Lençóis Paulista
CLAUDECI MARTINS DOS SANTOS faleceu na terça-feira (5) aos 65 anos em Macatuba
JORGE FREDERICO VIEIRA faleceu na terça-feira (5) aos 73 anos em Lençóis Paulista
OLIVAI ALBERCONI faleceu na segunda-feira (4) aos 78 anos em Lençóis Paulista
ORLANDO CENTINARI faleceu na segunda-feira (4) aos 85 anos em Macatuba
SILVIO ADRIANO DA CUNHA faleceu na segunda-feira (4) aos 44 anos em Lençóis Paulista
ANTONIO DÉCIMO ROSSINI faleceu no sábado (2) aos 72 anos em Lençóis Paulista
IRENE NUNES QUEIROZ faleceu no sábado (2) aos 75 anos em Macatuba
ISRAEL ANTONIO DE JESUS faleceu na sexta-feira (1) aos 61 anos em Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 39,23.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020. HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-

ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o objeto da TOMADA 
DE PREÇOS N. 03/2020, que tem por objetivo a Construção de um gal-
pão industrial com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, 
à empresa habilitada no processo licitatório da seguinte forma, com todas 
as demais condições de acordo com o Edital: Fornecedor: JMR2 CONS-
TRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, totalizando R$ 354.515,19. Borebi, 
06/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 08/2020 – Objeto: R.P. Material de Limpeza. Entrega dos en-
velopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 28 de maio de 
2.020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

Pregão nº 09/2020 – Objeto: Registro de preços de combustíveis. Entre-
ga dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 27 de 
maio de 2.020, 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, 08 de Maio de 2.020. An-
tonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 106,48.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS

Aditivo Contratual 01/2019 – Convite nº 22/2017 – Contrato Adminis-
trativo nº 45/2017 

Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada:- Prevent 
Solutions Medicina e Engenharia Ltda.; Valor:- R$ 48.000,00; Vigência:- 
16/11/2020; Data Assinatura:- 17/11/2019 - Objeto:- Prestação de serviços 
médicos profissionais na área de saúde do trabalho.

Aditivo Contratual 01/2019 – Tomada de Preços nº 04/2018 – Contrato 
Administrativo nº 41/2018. Contratante:- Prefeitura Municipal de Borebi; 
Contratada:- Prevent Solutions Medicina e Engenharia Ltda.; Valor:- R$ 
125.533,00; Vigência:- 27/11/2020; Data Assinatura:- 28/11/2019. Obje-
to:- Prestação de serviços na área de Segurança do Trabalho e Medicina 
Ocupacional.

Aditivo Contratual nº 01/2020 – Dispensa de Licitação - Processo nº 
06/2017 – Contrato Administrativo nº 04/2017 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Borebi; Contratada:- Maria Inês Habib Ponce; Valor:- R$ 
7.008,00; Vigência:- 12 meses; Data Assinatura:- 02.01.2020; - Objeto: 
Locação de imóvel comercial urbano localizado à Rua Doze de Outubro, 
nº 549, centro, nesta cidade, destinado a instalação do Destacamento da 
Polícia Militar. 

Aditivo Contratual nº 02/2020 –  Convite nº 05/2018 – Processo nº 
12/2018 – Contrato Administrativo nº 10/2018 - Contratante: Prefeitura 
Municipal de Borebi; Contratada: Benedito Luiz Martins - ME - Valor: R$ 
30.000,00; Vigência: 12 meses; Data Assinatura: 19/03/2020; Objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria na área de meio ambiente.

Aditivo Contratual nº 06/2020 - Dispensa de Licitação nº 24/2014 - 
Processo nº 37/2014 – Contrato Administrativo nº 43/2014 –Contratante: 
Prefeitura Municipal de Borebi; Contratada: - Mariela Mani Tosta; Valor: - 
R$ 6.960,00; Vigência: - 12 meses; Data Assinatura: - 01.04.2020; - Objeto: 
Locação de imóvel comercial urbano localizado à Rua Sete de Setembro, nº 
418-B, centro, nesta cidade, destinado a instalação do programa de inclusão 
digital do Governo do Estado “Acessa São Paulo”. 

Aditivo Contratual nº 03/2020 - Pregão nº 10/2017 – Processo nº 
28/2017 – Contrato Administrativo nº 19-A/2017 –- Contratante: Pre-
feitura Municipal de Borebi; Contratada: Luciane de Carvalho Oliveira 
25234561844 - Valor: R$ 26.280,00; Vigência: 12 meses; Data Assinatura: 
24/04/2020; Objeto: Prestação de serviços de monitoramento de artes.  

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal

AÇÃO CONJUNTA
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PROGRAMA

Operação contra o tráfico 
prende três no Jardim Ibaté

Posto de combustíveis é alvo 
de bandido no Parque São José

Padaria é roubada na Mamedina

Boletim Social passa a valer em Lençóis

Policiais civis e militares cumpriram mandados 
de busca e apreensão; também foram 
apreendidos celulares, drogas e dinheiro

Indivíduo armado 
levou R$ 215 e fugiu 
em uma motocicleta

Homem armado levou R$ 150 e 
cerca de 30 frascos de perfume

Ferramenta criada pela Polícia Militar integra órgãos de proteção 
social da Prefeitura, Conselho Tutelar, Ministério Público e outros

Flávia Placideli

Uma operação deflagrada 
na manhã desta sexta-
-feira (18) pelas polícias 

Civil e Militar de Lençóis Pau-
lista resultou na prisão de três 
indivíduos acusados pelos cri-
mes de tráfico de entorpecentes 
e associação ao tráfico. A ação 
conjunta, que também contou 
com apoio de uma equipe do 
Canil da Polícia Militar de Bau-
ru, foi iniciada por volta das 
6h em cumprimento a diversos 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pela Justiça local 
no combate ao comércio ilegal 
de entorpecentes. 

Todas as diligências acon-
teceram no Jardim Ibaté. Em 
uma casa da Rua Benedito de 
Souza Nogueira, J.H.S., de 21 
anos, foi autuado em flagrante 
por tráfico e associação ao tráfi-

Flávia Placideli

Um posto de combustíveis 
localizado no Parque 
Residencial São José, 

em Lençóis Paulista, foi alvo 
da ação de um bandido arma-

Flávia Placideli

Em plena luz do dia, uma pa-
daria localizada na Vila Ma-
medina foi vítima de assalto 

à mão armada na última terça-
-feira (5). O fato foi registrado por 
volta das 12h30 pela Polícia Mi-
litar, que esteve no local e reali-
zou um patrulhamento intensivo 

Da Redação

Lençóis Paulista, desde o 
último dia 30, conta com o 
programa Boletim Social. A 

ferramenta criada pela Polícia 
Militar busca integrar os órgãos 
de proteção social da cidade, 
como Prefeitura Municipal, 
Conselho Tutelar, Ministério 
Público, dentre outros, para re-
alizar a notificação de pessoas 

em situação de vulnerabilidade 
ou problemas sociais que são 
constatadas durante a atuação 
da Polícia Militar. 

O Boletim Social é uma das 
ferramentas do sistema Orion 
da Polícia Militar e com ela será 
possível que os órgãos da rede 
de assistência social, Ministério 
Público e Judiciário, tenham 
acesso às informações e possam 
consultar a qualquer momento 

dados de uma pessoa em situ-
ação de vulnerabilidade social 
identificada durante as ações 
da PM. A medida também faz 
parte de um projeto de atendi-
mento humanizado da PM.

“À Polícia Militar compete 
a atuação em situações de cri-
minalidade. No entanto, infe-
lizmente, é muito comum que 
durante uma ação o policial 
constate também uma situação 

que exige a atuação de outros 
órgãos. Com a implantação 
desse sistema, além da questão 
criminal, a PM vai lançar no 
sistema esse problema social, 
que será encaminhado automa-
ticamente ao órgão responsável 
por acompanhar aquela situ-
ação”, explica o major Fábio 
Pereira, subcomandante do 4º 
Batalhão da Polícia Militar do 
Interior (BPMI).

REPRESSÃO - Ação das policias Civil e Militar resultou na prisão 
de três indivíduos e na apreensão de celulares, drogas e dinheiro

pelas imediações, mas não conse-
guiu localizar o suspeito. 

Uma das vítimas informou 
que estava na parte interna da 
padaria, na área de produção, 
quando viu um indivíduo saindo 

de dentro da padaria. O homem, 
com um capuz, capacete, blusa 
marrom e calça jeans, havia abor-
dado outra funcionária na ação, 
mostrando que portava uma 
arma de fogo embaixo da blusa.

Ele subtraiu do local R$ 150 
em espécie, além de 30 frascos de 
perfume que foram avaliados em 
R$ 900. A equipe da Polícia Mi-
litar colheu as características do 
indivíduo e realizou um patru-
lhamento intensivo para prendê-
-lo, no entanto, nenhum suspeito 
pelo crime havia sido localizado 
até o fechamento desta edição. 

do na noite da quinta-feira (7). 
O roubo foi comunicado por 
volta das 21h por um dos fun-
cionários, que informou que 
um indivíduo chegou em uma 
motocicleta pedindo todo o 
dinheiro do estabelecimento, 
fugindo logo após a ação.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, uma 
equipe foi acionada via Cen-
tro de Operações (Copom) 

pouco tempo depois do as-
salto. Chegando ao local, o 
funcionário declarou que um 
indivíduo em uma motocicle-
ta, modelo CG Titan, de cor 
preta, usando gorro e óculos 
de proteção, chegou ao local 
quando ele abastecia outro 
veículo e anunciou o roubo. 
Segundo a vítima, o crimi-
noso, que portava uma arma 
de fogo, subtraiu do estabele-
cimento R$ 215 em espécie. 

Após o ocorrido o autor fugiu 
para rumo ignorado.

Diante dos fatos, a vítima 
foi orientada a comparecer à 
Delegacia de Polícia para ela-
boração do Boletim de Ocor-
rência. A equipe da Polícia 
Militar realizou um patru-
lhamento intensivo a fim de 
encontrar o suspeito, porém, 
até o fechamento dessa maté-
ria, ninguém havia sido preso 
pelo crime.

co de drogas (Artigos 33 e 35 do 
Código Penal). Outras duas pri-
sões ocorreram nas ruas Amé-
rico Luiz Casali e Pastor Cle-
mente Pereira de Souza, onde 
E.X.S., de 19 anos, e E.C.R., 
de 20 anos, também foram indi-
ciados por tráfico. A ocorrência 
também resultou no enquadra-
mento de E.O.A., de 19 anos, 
por porte de entorpecente.

Na ação foram apreendi-
dos 25 invólucros de maconha 
(67,7 gramas), um eppendorf e 
um invólucro de cocaína (21,3 
gramas), uma porção de haxi-
xe (12,4 gramas), R$ 370 em 
espécie e mais dois aparelhos 
celulares. Os indivíduos foram 
conduzidos à Delegacia da Po-
lícia Civil, onde o delegado de 
plantão ratificou os respectivos 
flagrantes de J.H.S., E.X.S. e 
E.C.R., mantendo-os à disposi-
ção da Justiça.
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ção de uma única eleição 
traria menos gasto aos co-
fres públicos. Aproveitando 
o assunto, você é contra 
ou a favor do financiamen-
to público de campanha e 
repasse de subsídios aos 
partidos por meio do Fundo 
Eleitoral e do Fundo Parti-
dário, que neste ano totali-
zam R$ 3 bilhões?

Nardeli da Silva - Isso é 
uma vergonha. Esse dinheiro 
tem que ser direcionado para 
a Saúde, não é nem para o 
combate à Covid-19. Está todo 
mundo se esquecendo do pós-
-pandemia, do caos que vai ser 
o Brasil na área da Saúde. Mui-
tas pessoas doentes estão em 
casa, aguentando a dor e o so-
frimento para evitar pegar o ví-
rus nas unidades hospitalares. 
Essas pessoas vão precisar ser 
atendidas em algum momento. 

Por isso, esse dinheiro tem que 
ser direcionado para o que vem 
depois do coronavírus.

O ECO - Falando agora 
da questão local, seu nome 
já chegou a ser cogitado 
para encabeçar uma chapa 
nas eleições municipais, o 
que se tornou improvável a 
partir do momento em que 
você se filiou ao Democra-
tas (DEM), partido do pre-
feito Anderson Prado de 
Lima, que, naturalmente, 
deve concorrer à reeleição. 
No entanto, você também 
é um dos cotados para ser 
vice na chapa dele. Você vê 
isso como possibilidade?

Nardeli da Silva - Não 
tenho interesse de ir para o 
Poder Executivo. Aliás, isso até 
tem me custado muito caro pe-
los ataques nas redes sociais. O 
vereador que mais vem sendo 
esmagado e sangrando na in-
ternet sou eu, justamente por 
causa disso. Estão todos erra-
dos. Eu sempre disse e con-
tinuou dizendo: não quero ir 
para o Executivo.

O ECO - Mas com a re-
núncia da vice-prefeita 
Cíntia Duarte você passou 
a ser o segundo na linha 
de sucessão. Caso o prefei-
to necessite se afastar por 
qualquer motivo é você que 
assume, não é?

Nardeli da Silva - Eu do-
brei minhas orações para que o 
Prado tenha muita saúde, que 
não pegue nem três dias de dor 
de barriga. Mas aí é questão de 
seriedade, de honrar o cargo e 
fazer o que tiver que fazer. Não 
tem para onde correr. Não pos-
so deixar a cidade sem atenção. 
É questão de compromisso, 
mas, sinceramente, não desejo 
isso para a minha vida.

O ECO - Então você 
deve tentar a reeleição 
para seu sexto mandato na 
Câmara Municipal?

Nardeli da Silva - Não sei 
se consigo pela forma como 
venho sendo atacado nas re-
des sociais, mas vou colocar 
meu nome à disposição mais 
uma vez.

O ECO - Antes de a vi-
ce-prefeita Cíntia Duarte 
renunciar com a justifi-
cativa de contribuir com 
os cofres públicos no en-
frentamento à pandemia, 
o Ministério Público local 
te encaminhou um ofício 
solicitando abertura de 
um processo que poderia 
resultar na cassação dela. 
O mesmo caso que já foi 
apreciado pelo Legislativo 
em 2018. Você foi critica-
do por alguns vereadores 
por não ter compartilhado 
este documento assim que 

recebeu. O que você tem a 
dizer em sua defesa sobre 
este episódio?

Nardeli da Silva - Eu fiz 
meu papel de presidente, re-
gimentalmente. Não quis rea-
gir ao que alguns vereadores 
fizeram pela governabilidade, 
pelo momento em que nós es-
tamos vivendo e para não per-
der o foco, que está no comba-
te à Covid-19. Fui brando para 
não criar um tumulto. Mas é 
um equívoco muito grande um 
vereador dizer que eu estava 
errado e que deveria contar 
tudo o que chega às minhas 
mãos. Quando um documento 
é endereçado ao presidente, 
seja pelo Ministério Público 
ou por qualquer outro lugar, 
ele tem seus prazos e direitos 
para decidir o que será feito. 
Teve um [vereador] que falou 
que [a Câmara Municipal] era 
várzea. Só se for pela parte 
dele, por não saber das prer-
rogativas do cargo, amparadas 
regimentalmente e constitu-
cionalmente. Tem vereador 
querendo criar pelo em ovo. 
Estou bem tranquilo, falei 
com o promotor sobre essa 
questão. Estou em harmonia 
com o Poder Judiciário. Nosso 
relacionamento é de diálogo. 
Estaria dentro do meu prazo 
se ela [Cíntia Duarte] não ti-
vesse renunciado, ainda com 
tempo de sobra para levar o 
caso ao plenário.

O ECO - Ainda em re-
lação a essa polêmica, 
na semana passada você 
disse durante a sessão do 
Legislativo que, após a pan-
demia, muita coisa sobre 
o denuncismo viria à tona. 
Chegou a sugerir que isso 
tem sido financiado e com 
dinheiro público. O que 
você pode dizer sobre isso?

Nardeli da Silva - Querem 
derrubar as pessoas no tapete, 
um por um, mas, no meu caso, 
vão ter que inventar muita 
coisa, porque não vão achar 
crimes cometidos por minha 
pessoa. Estão sujando as mãos 
há tempos, querendo inventar 
e criar situações. Uma milícia. 
São pessoas financiadas. As 
pessoas não sabem, mas existe 
um Gabinete do Ódio em Len-
çóis Paulista e me pegaram para 
Cristo. Eu chego a me assustar 
com o Nardeli da Silva que 

criaram na internet. Tenho até 
medo dele, porque ele é ruim 
demais. Com todas as bonda-
des que fez, virou um bicho do 
dia para a noite. Quando isso 
passar, vou falar quem é o che-
fe da milícia, quem ele paga, 
como ele paga. Vou fazer como 
o [Sérgio] Moro está fazendo. A 
lista do TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) vai mostrar onde está 
cada um e quem é o chefe de-
les. Os nomes aparecerão.

O ECO - Para finalizar, que 
mensagem você deixa para 
a população lençoense?

Nardeli da Silva - Digo 
que estou trabalhando como 
nunca, tentando contribuir da 
melhor maneira no enfrenta-
mento à Covid-19. Minha pre-
ocupação agora é a pandemia. 
Não posso e não vou perder 
meu tempo com certas coisas 
que estão acontecendo nas re-
des sociais. Meu foco está na 
realidade. Peço para que as 
pessoas tomem cuidado com 
as fake news. Continuo sendo 
o mesmo, nunca fiz nada que 
causasse nenhum dano para a 
vida de ninguém, muito menos 
para a cidade.

PROCESSO SELETIVO
A Vunesp realizará, de forma gratuita, um processo de seleção simplificado e emergencial de 
profissionais para a Secretaria Estadual de Saúde com vistas ao combate ao novo coronavírus 
em São Paulo. No total, serão 537 vagas para técnicos de enfermagem e médicos, com 
salários que variam entre R$ 1,2 mil e R$ 3,2 mil. O edital e todas as informações sobre o 
processo podem ser acessados pelo site www.vunesp.com.br/SESA2004.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista ESPORTE
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista está preparando uma área para construção do campo 
de futebol society no Jardim Maria Luíza I. A área total disponibilizada para a construção é de 
1,5 mil metros quadrados. A praça esportiva está orçada em R$ 134,5 mil e inclui o campo com 
grama natural, alambrado, iluminação e calçada. O campo terá medidas oficiais, 25 x 45 metros. 
A verba para construção será liberada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

NARDELI DA SILVA

“As pessoas não sabem, mas existe um 
Gabinete do Ódio em Lençóis Paulista”
Presidente da Câmara Municipal fala do combate ao coronavírus, mas também solta o verbo ao ser questionado sobre as polêmicas da política

Elton Laud

Dando sequência à série de 
entrevistas com profissio-
nais e autoridades envol-

vidas no combate à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) 
em Lençóis Paulista, O ECO 
publica na edição deste sábado 
(9) os principais pontos debati-
dos nesta semana com o vere-
ador Nardeli da Silva (DEM), 
integrante do comitê local de 

enfrentamento e presidente 
da Câmara Municipal neste 
segundo biênio da legislatura 
2017/2020, sucedendo Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), que presidiu a Mesa Di-
retora entre 2017 e 2018.

Exercendo seu quinto man-
dato consecutivo no Poder Le-
gislativo lençoense (2001/2004, 
2005/2008, 2009/2012, 
2013/2016 e 2017/2020), Narde-
li da Silva está à frente da Casa 

de Leis pela segunda vez, já que 
também foi presidente entre 
2007 e 2008. Na atual gestão, 
divide a diretoria com os verea-
dores Francisco de Assis Naves, 
o Chico Naves (MDB), Juci-
mário Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PODE), e Luiz Gonzaga 
da Silva, o Luizinho do Açou-
gue (PL), vice-presidente, pri-
meiro e segundo secretários, 
respectivamente.

Em 2016, Nardeli da Silva 

foi eleito como o quinto verea-
dor mais votado, obtendo 918 
votos nas urnas. Concorreu 
pelo MDB, no qual se manteve 
até abril, quando se transferiu 
para o DEM, mesmo partido 
para o qual o prefeito Anderson 
Prado de Lima migrou em feve-
reiro. Em sua primeira eleição, 
em 2000, conquistou a cadeira 
com apenas 376 votos, quase 
quatro vezes a menos do que 
seu recorde nas urnas, em 2008, 

quando obteve 1.458 votos. Em 
2004, mesmo com apoio menos 
expressivo, foi o mais votado, 
com 1.305 votos. Já em 2012 
totalizou 1.199 votos.

A seguir, o vereador res-
ponde a diversos questiona-
mentos. Fala sobre a atuação 
do comitê; flexibilização das 
restrições no comércio; pro-
postas que serão apresentadas 
pelo Legislativo para aliviar 
os cofres públicos; entre ou-

tros assuntos. No âmbito da 
política, analisou os posi-
cionamentos divergentes do 
presidente Jair Bolsonaro e 
do governador João Doria; 
comentou sobre as polêmicas 
envolvendo denúncias feitas 
à Administração, sobretudo 
no caso recente que coincidiu 
com a renúncia da vice-pre-
feita Cíntia Duarte; e também 
falou sobre reeleição. Confira 
os principais trechos:

O ECO - Além dos diver-
sos profissionais ligados 
à área da Saúde, o pre-
feito Anderson Prado de 
Lima convidou você para 
representar a Câmara Mu-
nicipal no comitê local de 
enfrentamento ao novo co-
ronavírus (Covid-19). Você 
avalia que este trabalho 
conjunto entre os poderes 
Executivo e Legislativo 
tem sido importante para 
complementar a atuação 
técnica do órgão?

Nardeli da Silva - Sem dú-
vida, isso tem sido crucial. Es-
tou no comitê desde a primeira 
reunião e vejo que a sintonia é 
algo fundamental, porque faci-
lita e torna eficiente a tomada 
de decisões. Isso pesa muito a 
favor do enfrentamento, o pen-
samento técnico dos profissio-
nais e o olhar de quem entende 
da parte, digamos, burocrática 
da questão.

O ECO - Para você, Len-
çóis Paulista lidou da forma 
correta com o isolamento 
social ou a população po-
deria ter contribuído um 
pouco mais nesse sentido?

Nardeli da Silva - É visível 
que no começo da quarentena o 
isolamento social foi mais efeti-
vo. No início, a adesão da po-
pulação foi altíssima, em torno 
de 70%, mas, nos últimos dias, 
principalmente do último final 
de semana para cá, percebemos 
que o relaxamento foi muito 
grande, o que nos fez ficar, pro-
vavelmente, abaixo do índice 
de 50%. Mas agora precisamos 
voltar a avançar nisso, porque o 
Governo do Estado de São Pau-
lo deixou bem claro que as fle-
xibilizações só serão liberadas, 
a partir do dia 11, nas cidades 
que mantiverem o isolamento 
social acima dos 50%.

O ECO - Mas, inde-
pendentemente da flexi-
bilização das restrições, 
um provável aumento na 
curva de contágio deve 
ser observado a partir dos 
próximos dias, segundo 
o próprio comitê local de 
enfrentamento. Um sinal 
claro disso são as próprias 
internações, que estão au-
mentando nesta semana. 
Isso tem sido considerado?

Nardeli da Silva - Nesta 
semana o comitê acendeu a luz 
vermelha. Vamos começar a 

ver o aumento da curva de que 
tanto se falava. Mas quem vai 
dar o desenho dessa curva é a 
sociedade, com seu comporta-
mento em relação às barreiras 
sanitárias. O que se defende é 
que apenas quem tiver neces-
sidade saia de casa. Temos que 
proteger as pessoas do grupo 
de risco, como os idosos e as 
pessoas portadoras de doenças 
crônicas, que devem se manter 
em isolamento, porque sabe-
mos que qualquer complicação 
pode ser maior nesses casos.

O ECO - Mas isso não 
interfere no pensamento 
de flexibilização? Você não 
acredita que tudo deva ser 
revisto em decorrência da 
expectativa de aumento de 
casos a partir de agora?

Nardeli da Silva - Na mi-
nha visão, já perdemos essa 
chance há mais de duas sema-
nas, quando anunciamos que 
iríamos retomar gradativamen-
te as atividades, mas recebemos 
um ofício do Procurador-Geral 
do Estado (Dr. Mário Sarrubbo) 
informando que isso não po-
deria ser feito. Aquele seria o 
momento compatível para uma 
reabertura do comércio. Era até 
necessário que isso fosse feito 
para que parte da população, 
que não é do grupo risco, tives-
se contato com o vírus. A cria-
ção de anticorpos é uma ques-
tão científica a qual o comitê dá 
muita importância. Agora, isso 
vai ter que ser discutido nova-
mente. Em primeiro lugar, é 
necessário manter o isolamen-
to acima dos 50% para ganhar 
tempo e continuar no patamar 
em que nós estamos.

O ECO - E sobre a re-
abertura das igrejas e 
templos religiosos? Você 
continua defendendo que 

isso ocorra mesmo com 
um provável aumento na 
curva de contágio?

Nardeli da Silva - Existe 
uma mobilização de um grupo 
de pastores da cidade que está 
tentando uma liminar no Tri-
bunal de Justiça. Talvez seja 
possível essa reabertura dentro 
das barreiras sanitárias, com 
uma pessoa a cada 12 metros 
quadrados, com uso de más-
caras e álcool em gel, medição 
de temperatura na entrada das 
igrejas. Vi uma reportagem 
sobre uma igreja na Itália que 
reabriu nesta semana com di-
versas medidas, mantendo as 
pessoas em distanciamento, 
uma sentada na ponta de cada 
banco, obviamente sem a par-
ticipação de idosos e pacientes 
com doenças crônicas. Não vejo 
problema, desde que se respei-
te as restrições. Vejo problema 
nas festinhas que estão fazen-
do em barracas, com pessoas 
se aglomerando sem nenhuma 
precaução. No meu ponto de 
vista, é isso que oferece risco.

O ECO - Você acredita 
que as medidas tomadas 
pelo Poder Executivo, que 
reduziu gastos para aliviar 
os cofres públicos, devem 
ser suficientes para o en-
frentamento da crise eco-
nômica no âmbito da Admi-
nistração Municipal?

Nardeli da Silva - É tudo 
muito incerto ainda, pois não 
sabemos o que vai acontecer 
nos próximos meses. Não te-
mos uma ideia clara de como 
a economia vai se comportar 
após a pandemia. Para o mo-
mento, acredito que o prefeito 
Prado agiu corretamente, mas 
tudo precisa ser avaliado no dia 
a dia e são avaliações que ca-
bem a ele e sua equipe.

O ECO - Em relação ao 
Poder Legislativo o que 
está definido até agora 
é a mudança da sede ad-
ministrativa do famoso 
Palácio de Vidro para o 
prédio do CAC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão), 
que teve salas liberadas 
após a inauguração do 
Poupatempo, transferên-
cia do Cartório Eleitoral 
para um prédio exclusivo 
e mudança de algumas 
repartições da Prefeitura 
Municipal. Sabemos que 
a economia com o aluguel 
será de R$ 10 mil mensais, 

mas a mudança também 
demandará investimento. 
Isso já foi calculado?

Nardeli da Silva - Já acer-
tamos com o prefeito Prado a 
questão do local. Nos próximos 
dias, a Prefeitura Municipal 
deve enviar ao Legislativo um 
Projeto de Lei para a doação do 
prédio, que vai ser incorporado 
ao patrimônio da Câmara Muni-
cipal. Quanto às readequações, 
praticamente vamos reutilizar 
tudo o que temos. Ainda não 
existe um levantamento exa-
to, mas a ideia é fazer tudo de 
forma caseira, com a colabora-
ção dos servidores para ajudar 
a economizar. A preocupação 
maior é na parte de informáti-
ca, já que os equipamentos são 
mais caros, mas a Secretaria de 
Tecnologia da Informação vai 
deixar todo o cabeamento de 
telefone e internet lá no CAC, 
o que já deve gerar uma econo-
mia de cerca de R$ 20 mil.

O ECO - Há algumas se-
manas você comentou so-
bre outras medidas que a 
Câmara Municipal também 
tomaria para contribuir no 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus, como 
redução de salários de 
vereadores e assessores, 
redução de custos, entre 
outras coisas. Como estão 
essas tratativas?

Nardeli da Silva - A Mesa 
Diretora, que além de mim é 
composta pelo vice presiden-
te Chico Naves (Francisco de 
Assis Naves), pelo primeiro-
-secretário Bibaia (Jucimário 
Cerqueira dos Santos), e pelo 
segundo-secretário Luizinho 
do Açougue (Luiz Gonzaga da 
Silva), decidiu nesta semana 
apresentar um conjunto de me-
didas que serão adotadas. Após 
conversas com os demais ve-
readores, chegamos à proposta 
de redução de 25% nos salários 
dos parlamentares e assesso-
res, assim como no valor das 
gratificações dos servidores de 
carreira que exercem alguma 
atividade de liderança ou chefia 
(Função Gratificada). Também 
suspendemos viagens para São 
Paulo, Brasília ou qualquer ou-
tra cidade. Quando elas forem 
retomadas, o critério de autori-
zação será mais rígido e os ve-
readores precisarão pagar suas 
próprias despesas com alimen-
tação. Além disso, adotaremos 
diversas medidas internas de 
contenção de despesas. Ainda 

estamos elaborando um projeto, 
que deve passar por análise das 
comissões internas e apreciação 
do plenário da Casa de Leis. O 
que posso adiantar é que todas 
as medidas devem resultar em 
uma economia de pelo menos 
R$ 1 milhão até o final deste 
ano, porque já temos pratica-
mente R$ 600 mil garantidos. 
Tudo será repassado à Prefei-
tura Municipal para que seja 
usado no combate à Covid-19.

O ECO - Expandindo a 
conversa para o campo da 
política nacional, o que 
você tem a dizer sobre as 
diferenças de pensamen-
to do presidente Jair Bol-
sonaro e do governador 
João Doria no enfrenta-
mento à pandemia?

Nardeli da Silva - No meu 
ponto de vista, o presidente Jair 
Bolsonaro erra ao minimizar a 
situação e desrespeitar as bar-
reiras sanitárias recomendas 
pelo próprio Ministério da Saú-
de. Essa é a falta mais grave. Ele 
jogou com a sorte no começo. 
Às vezes, tenta mudar de dis-
curso, pedindo para as pessoas 
usarem máscaras, mas ele pró-
prio não usa. É como aquela 
coisa do “faça o que eu digo não 
faça o que eu faço”. Na questão 
de defender a economia, pen-
so que ele não esteja de todo 
errado, tanto a saúde quanto a 
economia são fundamentais. Já 
o governador João Doria está 
falhando com o interior de São 
Paulo. Nós estamos pagando 
por um pecado que não é nos-
so. Ele devia ter feito o fecha-
mento na cidade de São Paulo 
de uma vez, deixado o interior 
se virar, porque nós tínhamos 
condições de resolver nossos 

problemas por aqui. Agora, por 
fim, existe a possibilidade de 
nós socorrermos até a capital.

O ECO - Você acredita 
que a pandemia tem sido 
utilizada para fins políti-
cos/eleitorais?

Nardeli da Silva - Total-
mente. Essa questão está bem 
clara para mim. Isso também 
tem pesado muito e nós vamos 
sentir na hora em que formos 
discutir a grave crise que virá. 
É uma situação mundial, mas 
poderíamos estar pensando 
em conjunto as formas de 
amenizar se não houvesse essa 
discussão entre Bolsonaro e 
Doria. Falta equilíbrio para 
nossos governantes.

O ECO - Em seu ponto 
de vista, como tem sido a 
resposta dos deputados e 
senadores à crise. Eles po-
deriam estar fazendo mais 
pelas cidades?

Nardeli da Silva - Sem 
dúvida, muitos poderiam estar 
fazendo mais pelos municípios 
aos quais recorreram para con-
seguirem se eleger aos cargos 
que ocupam. Quem sempre nos 
ajudou continua nos atenden-
do, mas gostaríamos que todos 
fossem assim. Particularmente, 
estou tendo mais dificuldade 
em São Paulo, com os depu-
tados estaduais. Os deputados 
federais têm nos atendido, na 
medida do possível.

O ECO - Seguindo no 
campo político, estamos 
em ano de eleições munici-
pais, mas discute-se a pos-
sibilidade de adiamento do 
pleito por conta da pande-
mia. Isso deve ser definido 
ainda neste mês pelo TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), que passa a ser presi-
dido pelo ministro Luís Ro-
berto Barroso. O que você 
pensa sobre isso?

Nardeli da Silva - Não 
acredito que isso deva acon-
tecer, porque tenho fé que até 
lá (outubro) vai estar tudo em 
ordem. Meu pensamento a res-
peito deste assunto não vale 
nada, pois sou apenas um grão 
de areia, mas defendo que haja 
uma única eleição no Brasil. Se-
ria tudo mais prático.

O ECO - Talvez não seja 
exatamente mais prático, 
mas, certamente, a realiza-

PAPO ABERTO - Presidente 
da Câmara Municipal de 

Lençóis Paulista não foge de 
nenhum assunto em entrevista 

concedida ao Jornal O ECO

PÓS-PANDEMIA

“Está todo mundo se 
esquecendo do pós-
pandemia, do caos 
que vai ser o Brasil na 
área da Saúde. Muitas 
pessoas doentes estão 
em casa, aguentando 
a dor e o sofrimento 
para evitar pegar o 
vírus nas unidades 
hospitalares. Essas 
pessoas vão precisar 
ser atendidas em 
algum momento”

PRERROGATIVA

“Eu fiz meu papel 
de presidente, 
regimentalmente. 
Não quis reagir 
ao que alguns 
vereadores fizeram 
pela governabilidade, 
pelo momento em que 
nós estamos vivendo e 
para não perder o foco 
da Covid-19”

MILÍCIA

“Quando isso passar, 
vou falar quem é o 
chefe da milícia, quem 
ele paga, como ele 
paga. Vou fazer como 
o [Sérgio] Moro está 
fazendo. A lista do TRE 
vai mostrar onde está 
cada um e quem é o 
chefe deles”

SEM PRETENSÃO

“Não tenho interesse 
de ir para o Poder 
Executivo. Aliás, isso 
até tem me custado 
muito caro pelos 
ataques nas redes 
sociais. O vereador 
que mais vem 
sendo esmagado 
e sangrando na 
internet sou eu, 
justamente por causa 
disso. Estão todos 
errados. Eu sempre 
disse e continuou 
dizendo: não quero ir 
para o Executivo”
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ção de uma única eleição 
traria menos gasto aos co-
fres públicos. Aproveitando 
o assunto, você é contra 
ou a favor do financiamen-
to público de campanha e 
repasse de subsídios aos 
partidos por meio do Fundo 
Eleitoral e do Fundo Parti-
dário, que neste ano totali-
zam R$ 3 bilhões?

Nardeli da Silva - Isso é 
uma vergonha. Esse dinheiro 
tem que ser direcionado para 
a Saúde, não é nem para o 
combate à Covid-19. Está todo 
mundo se esquecendo do pós-
-pandemia, do caos que vai ser 
o Brasil na área da Saúde. Mui-
tas pessoas doentes estão em 
casa, aguentando a dor e o so-
frimento para evitar pegar o ví-
rus nas unidades hospitalares. 
Essas pessoas vão precisar ser 
atendidas em algum momento. 

Por isso, esse dinheiro tem que 
ser direcionado para o que vem 
depois do coronavírus.

O ECO - Falando agora 
da questão local, seu nome 
já chegou a ser cogitado 
para encabeçar uma chapa 
nas eleições municipais, o 
que se tornou improvável a 
partir do momento em que 
você se filiou ao Democra-
tas (DEM), partido do pre-
feito Anderson Prado de 
Lima, que, naturalmente, 
deve concorrer à reeleição. 
No entanto, você também 
é um dos cotados para ser 
vice na chapa dele. Você vê 
isso como possibilidade?

Nardeli da Silva - Não 
tenho interesse de ir para o 
Poder Executivo. Aliás, isso até 
tem me custado muito caro pe-
los ataques nas redes sociais. O 
vereador que mais vem sendo 
esmagado e sangrando na in-
ternet sou eu, justamente por 
causa disso. Estão todos erra-
dos. Eu sempre disse e con-
tinuou dizendo: não quero ir 
para o Executivo.

O ECO - Mas com a re-
núncia da vice-prefeita 
Cíntia Duarte você passou 
a ser o segundo na linha 
de sucessão. Caso o prefei-
to necessite se afastar por 
qualquer motivo é você que 
assume, não é?

Nardeli da Silva - Eu do-
brei minhas orações para que o 
Prado tenha muita saúde, que 
não pegue nem três dias de dor 
de barriga. Mas aí é questão de 
seriedade, de honrar o cargo e 
fazer o que tiver que fazer. Não 
tem para onde correr. Não pos-
so deixar a cidade sem atenção. 
É questão de compromisso, 
mas, sinceramente, não desejo 
isso para a minha vida.

O ECO - Então você 
deve tentar a reeleição 
para seu sexto mandato na 
Câmara Municipal?

Nardeli da Silva - Não sei 
se consigo pela forma como 
venho sendo atacado nas re-
des sociais, mas vou colocar 
meu nome à disposição mais 
uma vez.

O ECO - Antes de a vi-
ce-prefeita Cíntia Duarte 
renunciar com a justifi-
cativa de contribuir com 
os cofres públicos no en-
frentamento à pandemia, 
o Ministério Público local 
te encaminhou um ofício 
solicitando abertura de 
um processo que poderia 
resultar na cassação dela. 
O mesmo caso que já foi 
apreciado pelo Legislativo 
em 2018. Você foi critica-
do por alguns vereadores 
por não ter compartilhado 
este documento assim que 

recebeu. O que você tem a 
dizer em sua defesa sobre 
este episódio?

Nardeli da Silva - Eu fiz 
meu papel de presidente, re-
gimentalmente. Não quis rea-
gir ao que alguns vereadores 
fizeram pela governabilidade, 
pelo momento em que nós es-
tamos vivendo e para não per-
der o foco, que está no comba-
te à Covid-19. Fui brando para 
não criar um tumulto. Mas é 
um equívoco muito grande um 
vereador dizer que eu estava 
errado e que deveria contar 
tudo o que chega às minhas 
mãos. Quando um documento 
é endereçado ao presidente, 
seja pelo Ministério Público 
ou por qualquer outro lugar, 
ele tem seus prazos e direitos 
para decidir o que será feito. 
Teve um [vereador] que falou 
que [a Câmara Municipal] era 
várzea. Só se for pela parte 
dele, por não saber das prer-
rogativas do cargo, amparadas 
regimentalmente e constitu-
cionalmente. Tem vereador 
querendo criar pelo em ovo. 
Estou bem tranquilo, falei 
com o promotor sobre essa 
questão. Estou em harmonia 
com o Poder Judiciário. Nosso 
relacionamento é de diálogo. 
Estaria dentro do meu prazo 
se ela [Cíntia Duarte] não ti-
vesse renunciado, ainda com 
tempo de sobra para levar o 
caso ao plenário.

O ECO - Ainda em re-
lação a essa polêmica, 
na semana passada você 
disse durante a sessão do 
Legislativo que, após a pan-
demia, muita coisa sobre 
o denuncismo viria à tona. 
Chegou a sugerir que isso 
tem sido financiado e com 
dinheiro público. O que 
você pode dizer sobre isso?

Nardeli da Silva - Querem 
derrubar as pessoas no tapete, 
um por um, mas, no meu caso, 
vão ter que inventar muita 
coisa, porque não vão achar 
crimes cometidos por minha 
pessoa. Estão sujando as mãos 
há tempos, querendo inventar 
e criar situações. Uma milícia. 
São pessoas financiadas. As 
pessoas não sabem, mas existe 
um Gabinete do Ódio em Len-
çóis Paulista e me pegaram para 
Cristo. Eu chego a me assustar 
com o Nardeli da Silva que 

criaram na internet. Tenho até 
medo dele, porque ele é ruim 
demais. Com todas as bonda-
des que fez, virou um bicho do 
dia para a noite. Quando isso 
passar, vou falar quem é o che-
fe da milícia, quem ele paga, 
como ele paga. Vou fazer como 
o [Sérgio] Moro está fazendo. A 
lista do TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral) vai mostrar onde está 
cada um e quem é o chefe de-
les. Os nomes aparecerão.

O ECO - Para finalizar, que 
mensagem você deixa para 
a população lençoense?

Nardeli da Silva - Digo 
que estou trabalhando como 
nunca, tentando contribuir da 
melhor maneira no enfrenta-
mento à Covid-19. Minha pre-
ocupação agora é a pandemia. 
Não posso e não vou perder 
meu tempo com certas coisas 
que estão acontecendo nas re-
des sociais. Meu foco está na 
realidade. Peço para que as 
pessoas tomem cuidado com 
as fake news. Continuo sendo 
o mesmo, nunca fiz nada que 
causasse nenhum dano para a 
vida de ninguém, muito menos 
para a cidade.

PROCESSO SELETIVO
A Vunesp realizará, de forma gratuita, um processo de seleção simplificado e emergencial de 
profissionais para a Secretaria Estadual de Saúde com vistas ao combate ao novo coronavírus 
em São Paulo. No total, serão 537 vagas para técnicos de enfermagem e médicos, com 
salários que variam entre R$ 1,2 mil e R$ 3,2 mil. O edital e todas as informações sobre o 
processo podem ser acessados pelo site www.vunesp.com.br/SESA2004.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista ESPORTE
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista está preparando uma área para construção do campo 
de futebol society no Jardim Maria Luíza I. A área total disponibilizada para a construção é de 
1,5 mil metros quadrados. A praça esportiva está orçada em R$ 134,5 mil e inclui o campo com 
grama natural, alambrado, iluminação e calçada. O campo terá medidas oficiais, 25 x 45 metros. 
A verba para construção será liberada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

NARDELI DA SILVA

“As pessoas não sabem, mas existe um 
Gabinete do Ódio em Lençóis Paulista”
Presidente da Câmara Municipal fala do combate ao coronavírus, mas também solta o verbo ao ser questionado sobre as polêmicas da política

Elton Laud

Dando sequência à série de 
entrevistas com profissio-
nais e autoridades envol-

vidas no combate à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) 
em Lençóis Paulista, O ECO 
publica na edição deste sábado 
(9) os principais pontos debati-
dos nesta semana com o vere-
ador Nardeli da Silva (DEM), 
integrante do comitê local de 

enfrentamento e presidente 
da Câmara Municipal neste 
segundo biênio da legislatura 
2017/2020, sucedendo Manoel 
dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), que presidiu a Mesa Di-
retora entre 2017 e 2018.

Exercendo seu quinto man-
dato consecutivo no Poder Le-
gislativo lençoense (2001/2004, 
2005/2008, 2009/2012, 
2013/2016 e 2017/2020), Narde-
li da Silva está à frente da Casa 

de Leis pela segunda vez, já que 
também foi presidente entre 
2007 e 2008. Na atual gestão, 
divide a diretoria com os verea-
dores Francisco de Assis Naves, 
o Chico Naves (MDB), Juci-
mário Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PODE), e Luiz Gonzaga 
da Silva, o Luizinho do Açou-
gue (PL), vice-presidente, pri-
meiro e segundo secretários, 
respectivamente.

Em 2016, Nardeli da Silva 

foi eleito como o quinto verea-
dor mais votado, obtendo 918 
votos nas urnas. Concorreu 
pelo MDB, no qual se manteve 
até abril, quando se transferiu 
para o DEM, mesmo partido 
para o qual o prefeito Anderson 
Prado de Lima migrou em feve-
reiro. Em sua primeira eleição, 
em 2000, conquistou a cadeira 
com apenas 376 votos, quase 
quatro vezes a menos do que 
seu recorde nas urnas, em 2008, 

quando obteve 1.458 votos. Em 
2004, mesmo com apoio menos 
expressivo, foi o mais votado, 
com 1.305 votos. Já em 2012 
totalizou 1.199 votos.

A seguir, o vereador res-
ponde a diversos questiona-
mentos. Fala sobre a atuação 
do comitê; flexibilização das 
restrições no comércio; pro-
postas que serão apresentadas 
pelo Legislativo para aliviar 
os cofres públicos; entre ou-

tros assuntos. No âmbito da 
política, analisou os posi-
cionamentos divergentes do 
presidente Jair Bolsonaro e 
do governador João Doria; 
comentou sobre as polêmicas 
envolvendo denúncias feitas 
à Administração, sobretudo 
no caso recente que coincidiu 
com a renúncia da vice-pre-
feita Cíntia Duarte; e também 
falou sobre reeleição. Confira 
os principais trechos:

O ECO - Além dos diver-
sos profissionais ligados 
à área da Saúde, o pre-
feito Anderson Prado de 
Lima convidou você para 
representar a Câmara Mu-
nicipal no comitê local de 
enfrentamento ao novo co-
ronavírus (Covid-19). Você 
avalia que este trabalho 
conjunto entre os poderes 
Executivo e Legislativo 
tem sido importante para 
complementar a atuação 
técnica do órgão?

Nardeli da Silva - Sem dú-
vida, isso tem sido crucial. Es-
tou no comitê desde a primeira 
reunião e vejo que a sintonia é 
algo fundamental, porque faci-
lita e torna eficiente a tomada 
de decisões. Isso pesa muito a 
favor do enfrentamento, o pen-
samento técnico dos profissio-
nais e o olhar de quem entende 
da parte, digamos, burocrática 
da questão.

O ECO - Para você, Len-
çóis Paulista lidou da forma 
correta com o isolamento 
social ou a população po-
deria ter contribuído um 
pouco mais nesse sentido?

Nardeli da Silva - É visível 
que no começo da quarentena o 
isolamento social foi mais efeti-
vo. No início, a adesão da po-
pulação foi altíssima, em torno 
de 70%, mas, nos últimos dias, 
principalmente do último final 
de semana para cá, percebemos 
que o relaxamento foi muito 
grande, o que nos fez ficar, pro-
vavelmente, abaixo do índice 
de 50%. Mas agora precisamos 
voltar a avançar nisso, porque o 
Governo do Estado de São Pau-
lo deixou bem claro que as fle-
xibilizações só serão liberadas, 
a partir do dia 11, nas cidades 
que mantiverem o isolamento 
social acima dos 50%.

O ECO - Mas, inde-
pendentemente da flexi-
bilização das restrições, 
um provável aumento na 
curva de contágio deve 
ser observado a partir dos 
próximos dias, segundo 
o próprio comitê local de 
enfrentamento. Um sinal 
claro disso são as próprias 
internações, que estão au-
mentando nesta semana. 
Isso tem sido considerado?

Nardeli da Silva - Nesta 
semana o comitê acendeu a luz 
vermelha. Vamos começar a 

ver o aumento da curva de que 
tanto se falava. Mas quem vai 
dar o desenho dessa curva é a 
sociedade, com seu comporta-
mento em relação às barreiras 
sanitárias. O que se defende é 
que apenas quem tiver neces-
sidade saia de casa. Temos que 
proteger as pessoas do grupo 
de risco, como os idosos e as 
pessoas portadoras de doenças 
crônicas, que devem se manter 
em isolamento, porque sabe-
mos que qualquer complicação 
pode ser maior nesses casos.

O ECO - Mas isso não 
interfere no pensamento 
de flexibilização? Você não 
acredita que tudo deva ser 
revisto em decorrência da 
expectativa de aumento de 
casos a partir de agora?

Nardeli da Silva - Na mi-
nha visão, já perdemos essa 
chance há mais de duas sema-
nas, quando anunciamos que 
iríamos retomar gradativamen-
te as atividades, mas recebemos 
um ofício do Procurador-Geral 
do Estado (Dr. Mário Sarrubbo) 
informando que isso não po-
deria ser feito. Aquele seria o 
momento compatível para uma 
reabertura do comércio. Era até 
necessário que isso fosse feito 
para que parte da população, 
que não é do grupo risco, tives-
se contato com o vírus. A cria-
ção de anticorpos é uma ques-
tão científica a qual o comitê dá 
muita importância. Agora, isso 
vai ter que ser discutido nova-
mente. Em primeiro lugar, é 
necessário manter o isolamen-
to acima dos 50% para ganhar 
tempo e continuar no patamar 
em que nós estamos.

O ECO - E sobre a re-
abertura das igrejas e 
templos religiosos? Você 
continua defendendo que 

isso ocorra mesmo com 
um provável aumento na 
curva de contágio?

Nardeli da Silva - Existe 
uma mobilização de um grupo 
de pastores da cidade que está 
tentando uma liminar no Tri-
bunal de Justiça. Talvez seja 
possível essa reabertura dentro 
das barreiras sanitárias, com 
uma pessoa a cada 12 metros 
quadrados, com uso de más-
caras e álcool em gel, medição 
de temperatura na entrada das 
igrejas. Vi uma reportagem 
sobre uma igreja na Itália que 
reabriu nesta semana com di-
versas medidas, mantendo as 
pessoas em distanciamento, 
uma sentada na ponta de cada 
banco, obviamente sem a par-
ticipação de idosos e pacientes 
com doenças crônicas. Não vejo 
problema, desde que se respei-
te as restrições. Vejo problema 
nas festinhas que estão fazen-
do em barracas, com pessoas 
se aglomerando sem nenhuma 
precaução. No meu ponto de 
vista, é isso que oferece risco.

O ECO - Você acredita 
que as medidas tomadas 
pelo Poder Executivo, que 
reduziu gastos para aliviar 
os cofres públicos, devem 
ser suficientes para o en-
frentamento da crise eco-
nômica no âmbito da Admi-
nistração Municipal?

Nardeli da Silva - É tudo 
muito incerto ainda, pois não 
sabemos o que vai acontecer 
nos próximos meses. Não te-
mos uma ideia clara de como 
a economia vai se comportar 
após a pandemia. Para o mo-
mento, acredito que o prefeito 
Prado agiu corretamente, mas 
tudo precisa ser avaliado no dia 
a dia e são avaliações que ca-
bem a ele e sua equipe.

O ECO - Em relação ao 
Poder Legislativo o que 
está definido até agora 
é a mudança da sede ad-
ministrativa do famoso 
Palácio de Vidro para o 
prédio do CAC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão), 
que teve salas liberadas 
após a inauguração do 
Poupatempo, transferên-
cia do Cartório Eleitoral 
para um prédio exclusivo 
e mudança de algumas 
repartições da Prefeitura 
Municipal. Sabemos que 
a economia com o aluguel 
será de R$ 10 mil mensais, 

mas a mudança também 
demandará investimento. 
Isso já foi calculado?

Nardeli da Silva - Já acer-
tamos com o prefeito Prado a 
questão do local. Nos próximos 
dias, a Prefeitura Municipal 
deve enviar ao Legislativo um 
Projeto de Lei para a doação do 
prédio, que vai ser incorporado 
ao patrimônio da Câmara Muni-
cipal. Quanto às readequações, 
praticamente vamos reutilizar 
tudo o que temos. Ainda não 
existe um levantamento exa-
to, mas a ideia é fazer tudo de 
forma caseira, com a colabora-
ção dos servidores para ajudar 
a economizar. A preocupação 
maior é na parte de informáti-
ca, já que os equipamentos são 
mais caros, mas a Secretaria de 
Tecnologia da Informação vai 
deixar todo o cabeamento de 
telefone e internet lá no CAC, 
o que já deve gerar uma econo-
mia de cerca de R$ 20 mil.

O ECO - Há algumas se-
manas você comentou so-
bre outras medidas que a 
Câmara Municipal também 
tomaria para contribuir no 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus, como 
redução de salários de 
vereadores e assessores, 
redução de custos, entre 
outras coisas. Como estão 
essas tratativas?

Nardeli da Silva - A Mesa 
Diretora, que além de mim é 
composta pelo vice presiden-
te Chico Naves (Francisco de 
Assis Naves), pelo primeiro-
-secretário Bibaia (Jucimário 
Cerqueira dos Santos), e pelo 
segundo-secretário Luizinho 
do Açougue (Luiz Gonzaga da 
Silva), decidiu nesta semana 
apresentar um conjunto de me-
didas que serão adotadas. Após 
conversas com os demais ve-
readores, chegamos à proposta 
de redução de 25% nos salários 
dos parlamentares e assesso-
res, assim como no valor das 
gratificações dos servidores de 
carreira que exercem alguma 
atividade de liderança ou chefia 
(Função Gratificada). Também 
suspendemos viagens para São 
Paulo, Brasília ou qualquer ou-
tra cidade. Quando elas forem 
retomadas, o critério de autori-
zação será mais rígido e os ve-
readores precisarão pagar suas 
próprias despesas com alimen-
tação. Além disso, adotaremos 
diversas medidas internas de 
contenção de despesas. Ainda 

estamos elaborando um projeto, 
que deve passar por análise das 
comissões internas e apreciação 
do plenário da Casa de Leis. O 
que posso adiantar é que todas 
as medidas devem resultar em 
uma economia de pelo menos 
R$ 1 milhão até o final deste 
ano, porque já temos pratica-
mente R$ 600 mil garantidos. 
Tudo será repassado à Prefei-
tura Municipal para que seja 
usado no combate à Covid-19.

O ECO - Expandindo a 
conversa para o campo da 
política nacional, o que 
você tem a dizer sobre as 
diferenças de pensamen-
to do presidente Jair Bol-
sonaro e do governador 
João Doria no enfrenta-
mento à pandemia?

Nardeli da Silva - No meu 
ponto de vista, o presidente Jair 
Bolsonaro erra ao minimizar a 
situação e desrespeitar as bar-
reiras sanitárias recomendas 
pelo próprio Ministério da Saú-
de. Essa é a falta mais grave. Ele 
jogou com a sorte no começo. 
Às vezes, tenta mudar de dis-
curso, pedindo para as pessoas 
usarem máscaras, mas ele pró-
prio não usa. É como aquela 
coisa do “faça o que eu digo não 
faça o que eu faço”. Na questão 
de defender a economia, pen-
so que ele não esteja de todo 
errado, tanto a saúde quanto a 
economia são fundamentais. Já 
o governador João Doria está 
falhando com o interior de São 
Paulo. Nós estamos pagando 
por um pecado que não é nos-
so. Ele devia ter feito o fecha-
mento na cidade de São Paulo 
de uma vez, deixado o interior 
se virar, porque nós tínhamos 
condições de resolver nossos 

problemas por aqui. Agora, por 
fim, existe a possibilidade de 
nós socorrermos até a capital.

O ECO - Você acredita 
que a pandemia tem sido 
utilizada para fins políti-
cos/eleitorais?

Nardeli da Silva - Total-
mente. Essa questão está bem 
clara para mim. Isso também 
tem pesado muito e nós vamos 
sentir na hora em que formos 
discutir a grave crise que virá. 
É uma situação mundial, mas 
poderíamos estar pensando 
em conjunto as formas de 
amenizar se não houvesse essa 
discussão entre Bolsonaro e 
Doria. Falta equilíbrio para 
nossos governantes.

O ECO - Em seu ponto 
de vista, como tem sido a 
resposta dos deputados e 
senadores à crise. Eles po-
deriam estar fazendo mais 
pelas cidades?

Nardeli da Silva - Sem 
dúvida, muitos poderiam estar 
fazendo mais pelos municípios 
aos quais recorreram para con-
seguirem se eleger aos cargos 
que ocupam. Quem sempre nos 
ajudou continua nos atenden-
do, mas gostaríamos que todos 
fossem assim. Particularmente, 
estou tendo mais dificuldade 
em São Paulo, com os depu-
tados estaduais. Os deputados 
federais têm nos atendido, na 
medida do possível.

O ECO - Seguindo no 
campo político, estamos 
em ano de eleições munici-
pais, mas discute-se a pos-
sibilidade de adiamento do 
pleito por conta da pande-
mia. Isso deve ser definido 
ainda neste mês pelo TSE 
(Tribunal Superior Eleito-
ral), que passa a ser presi-
dido pelo ministro Luís Ro-
berto Barroso. O que você 
pensa sobre isso?

Nardeli da Silva - Não 
acredito que isso deva acon-
tecer, porque tenho fé que até 
lá (outubro) vai estar tudo em 
ordem. Meu pensamento a res-
peito deste assunto não vale 
nada, pois sou apenas um grão 
de areia, mas defendo que haja 
uma única eleição no Brasil. Se-
ria tudo mais prático.

O ECO - Talvez não seja 
exatamente mais prático, 
mas, certamente, a realiza-

PAPO ABERTO - Presidente 
da Câmara Municipal de 

Lençóis Paulista não foge de 
nenhum assunto em entrevista 

concedida ao Jornal O ECO

PÓS-PANDEMIA

“Está todo mundo se 
esquecendo do pós-
pandemia, do caos 
que vai ser o Brasil na 
área da Saúde. Muitas 
pessoas doentes estão 
em casa, aguentando 
a dor e o sofrimento 
para evitar pegar o 
vírus nas unidades 
hospitalares. Essas 
pessoas vão precisar 
ser atendidas em 
algum momento”

PRERROGATIVA

“Eu fiz meu papel 
de presidente, 
regimentalmente. 
Não quis reagir 
ao que alguns 
vereadores fizeram 
pela governabilidade, 
pelo momento em que 
nós estamos vivendo e 
para não perder o foco 
da Covid-19”

MILÍCIA

“Quando isso passar, 
vou falar quem é o 
chefe da milícia, quem 
ele paga, como ele 
paga. Vou fazer como 
o [Sérgio] Moro está 
fazendo. A lista do TRE 
vai mostrar onde está 
cada um e quem é o 
chefe deles”

SEM PRETENSÃO

“Não tenho interesse 
de ir para o Poder 
Executivo. Aliás, isso 
até tem me custado 
muito caro pelos 
ataques nas redes 
sociais. O vereador 
que mais vem 
sendo esmagado 
e sangrando na 
internet sou eu, 
justamente por causa 
disso. Estão todos 
errados. Eu sempre 
disse e continuou 
dizendo: não quero ir 
para o Executivo”

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PELA VIDA
A Prefeitura Municipal de Macatuba distribuiu nesta semana 400 kits de higiene com um 
litro de álcool glicerinado, doados pela empresa Buckminster Química, máscaras produzidas 
pelo Fundo Social e esterilizadas pela equipe de Saúde e um folder de conscientização da 
campanha Macatuba Pela Vida. A ação tem como objetivo a conscientização da população 
para o uso de máscaras e medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus.
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Regional

Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista aguarda no-
vidades sobre o andamento 
do projeto para a implanta-
ção de 200 casas populares 
ao lado do Jardim Ibaté, 
também por meio de parce-
ria com a CDHU. O proces-
so está em andamento, mas 
foi afetado pelas paralisa-
ções decorrentes da pande-
mia do novo coronavírus. A 
documentação aguarda apro-
vação dos órgãos competen-
tes. O próximo passo será a 
definição do cronograma das 
obras e divulgação do prazo 
para o sorteio. 

Segundo Ana Paula Bal-
si Góes, coordenadora da 
Secretaria de Convênios e 
Captação de Recursos, os 
trabalhos da CDHU foram 
retomados na semana pas-
sada e a expectativa é que 
o projeto tenha andamento 
nos próximos dias. “Todo o 

PROJETO

HABITAÇÃO

Estudantes realizam ação para ajudar 
pequenos produtores agrícolas da região

Inscrições para casas da CDHU 
seguem até o dia 13 em Macatuba

Ramo da Terra, empresa júnior da Unesp de Ilha Solteira, 
reafi rma a importância da compra de um produtor local

Todo o processo 
é realizado pela 
internet; Centro de 
Apoio auxilia famílias 
com difi culdade para 
efetuar cadastro

Flávia Placideli

Em tempos de pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), toda e qualquer 

ação que vise o bem comum 
é muito bem-vinda entre a 
população. Desde o início da 
quarentena, há cerca de 50 
dias, pequenos agricultores de 
todo o estado de São Paulo têm 
encontrado dificuldade para es-
coar suas produções. O proble-
ma motivou uma iniciativa de 
alunos e professores da Unesp 
(Universidade Estadual Paulis-
ta) de Ilha Solteira, que estão 
ajudando produtores com uma 
nova plataforma de vendas: o 
mercado on-line.

É assim que a empresa jú-
nior do curso de Engenharia 
Agronômica, Ramo da Terra, 
que fornece serviços para pro-
dutores rurais com a tutoria de 
doutores da universidade, está 
impactando de forma positiva a 
vida da gente do campo. A pla-
taforma, que já auxilia agricul-
tores de muitas cidades do esta-

Angelo Franchini Neto

As inscrições on-line para 
o sorteio das 162 casas 
populares que estão 

sendo construídas na vizinha 
cidade de Macatuba, atra-
vés de convênio firmado pela 
Prefeitura Municipal com a 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano), seguem até a próxima 
quarta-feira (13). Os interessa-
dos devem se cadastrar pelo 
site www.cdhu.sp.gov.br ou 
por meio do aplicativo Kaizala, 
disponível gratuitamente para 
download nas lojas App Store 
e Play Store.

Para concorrer às casas 
é preciso ser maior de idade, 
morar ou trabalhar em Maca-
tuba há pelo menos cinco anos 
e ter renda familiar bruta de 
um salário-mínimo federal (RS 
1.045) até dez salários-míni-
mos estaduais (R$ 11.635,50). 
O candidato ou cônjuge não 
podem ter imóvel no nome. 
Quem estiver inscrito no Cadin 
(Cadastro Informativo dos Cré-
ditos não Quitados do Setor Pú-
blico) não pode participar, mas 
não há restrições quanto ao Se-
rasa ou SCPC (Serviço Central 

RAMO DA TERRA - Estudantes da Unesp de Ilha Solteira criam ação para ajudar agricultores familiares da região

Em Lençóis 
Paulista, processo 
das 200 casas ainda 
está em tramitação

processo é feito pelo Gover-
no do Estado de São Paulo. 
No que dependia do muni-
cípio, toda documentação já 
foi enviada e aprovada. Ago-
ra é aguardar as tratativas 
técnicas da CDHU”, revela 
a coordenadora.

O convênio entre Pre-
feitura Municipal e CDHU 
foi assinado pelo prefeito 
Anderson Prado de Lima 
(DEM) em junho de 2018. 
Inicialmente, a parceria 
tratou da liberação dos re-
cursos para a execução do 
trabalho de sondagem do 
solo (necessária para a de-
terminação do projeto de 
fundação das residências), 
além da elaboração dos 
projetos básicos, executivos 
e de aprovação, bem como 
o registro do loteamento. O 
conjunto habitacional deve 
ter terrenos de 160 metros 
quadrados (8 m x 20 m).

a documentação para a CDHU 
analisar”, destaca a secretária, 
que reforça que é importante 
que as pessoas que forem até o 
Centro de Apoio usem másca-
ras e sigam as regras de distan-
ciamento e demais orientações 
de prevenção contra o novo co-
ronavírus (Covid-19). O local 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h30.

do, como Araçatuba, Coroados, 
Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, 
Sud Mennuci, Ituberá e Rio das 
Flores, agora também quer con-
tribuir com os profissionais de 
Lençóis Paulista e região.

“É fato que estamos passan-
do por tempos difíceis. Mais do 
que nunca, podemos impactar 
vidas e, para isso, a Ramo da 
Terra reafirma sua responsa-
bilidade social por cidades e 
comunidades sustentáveis, pela 
erradicação da pobreza, pela 
fome zero, pelo emprego digno 
e crescimento econômico. Por 
isso, continuaremos a entregar 
soluções agrícolas de qualida-
de, que mudem a vida dos pro-
dutores rurais”, explica Pedro 
Henrique Fontes, presidente 
Executivo da empresa júnior 
Ramo da Terra.

Para ajudar os produtores 
da agricultura familiar com o 
escoamento de suas produções, 
o site da empresa ganhou uma 
sessão que funciona como uma 
espécie de loja virtual, dividi-
da por cidades, com os nomes, 

contatos e detalhes sobre a 
produção dos agricultores fa-
miliares. “É uma maneira sim-
ples de diminuirmos a perda 
de renda dessas famílias neste 
momento de menor mobilida-
de social. Juntos, sairemos des-
sa”, enfatiza Fontes, que pede 
para que as pessoas comprem 
dos produtores locais.

Formada por estudantes da 
Unesp de Ilha Solteira, a Ramo 
da Terra presta serviços e con-
sultorias voltadas para todas 
as áreas do agronegócio desde 
2013. É uma associação civil, 
sem fins lucrativos, de direito 
privado, autônoma e apartidá-
ria. Além da mais recente loja 
on-line, a empresa também 
oferece consultoria agrícola, 
análise laboratorial, consultoria 
estratégica, de irrigação, geor-
referenciamento, paisagismo, 
entre outros serviços voltados 
ao agronegócio.

Mais informações sobre a 
empresa júnior podem ser ob-
tidas pelo site www.ramodater-
raej.com ou através da página 

do Facebook: www.facebook.
com/Ramodaterra. Agriculto-
res de Lençóis Paulista, Ma-
catuba, Areiópolis, Borebi e 
demais cidades da região que 
queiram fazer parte do projeto 
podem entrar em contato pelo 
e-mail carlos@ramodaterraej.
com ou pelo telefone (18) 9 

9710-0294 (WhatsApp).

BLOG
Desenvolvido por mem-

bros do projeto com foco nos 
pequenos produtores rurais, o 
blog Ramo da Ramo da Terra, 
lançado no final do ano passa-
do, conta com publicações se-

manais sobre diversos assuntos. 
O objetivo é manter os agricul-
tores informados sobre as prin-
cipais inovações e novidades re-
lacionadas ao setor, sobretudo 
no que diz respeito aos meios 
de produção. As publicações 
estão disponíveis no site: www.
ramodaterraej.com/blog.

de Proteção ao Crédito).
No ato da inscrição, é ne-

cessário informar o nome 
completo, data de nascimento, 
RG, CPF, renda familiar bruta 
mensal, endereço completo, 
além de endereço de e-mail 
e número de telefone celular 
ativos. Para auxiliar as famílias 
que tenham dificuldade para 
se inscrever, a Prefeitura Muni-

cipal de Macatuba montou um 
Centro de Apoio no Ginásio de 
Esportes Brasilio Artioli. Todo 
o processo está sob coordena-
ção da secretária de Assistên-
cia Social, Emília Damasceno.

“O processo envolve a ins-
crição, na qual auxiliamos os 
candidatos, o sorteio e, em se-
guida, a convocação dos inscri-
tos para que os mesmos levem 

AUXÍLIO - Centro de Apoio 
montado no Ginásio de Esportes 
Brasilio Artioli funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h30

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

CONJUNTO HABITACIONAL - Área localizada ao 
lado do Jardim Ibaté receberá 200 casas populares
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ANTICORPO
Pesquisadores da Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e 
do Harbor BioMed identificaram um anticorpo totalmente humano que 
impede o novo coronavírus Sars-CoV-2 de infectar células cultivadas. A 
descoberta foi publicada na Nature Communications nesta segunda-feira 
(4) e pode ajudar no desenvolvimento de tratamentos para a Covid-19.
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Administração

FINANÇAS

MEIO AMBIENTE

Cidades da região receberão 
mais de 11 milhões de reais

Prefeitura inicia operação do novo aterro sanitário

Repasses são do Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coronavírus e 
serão pagos em quatro parcelas

Local tem licença de operação de cinco anos, mas vida útil pode chegar a 20 anos

Angelo Franchini Neto

A pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) é 
algo sem precedentes na 

história recente da humanidade 
e o estado de São Paulo é um 
dos epicentros no Brasil. Para 
tentar driblar o caos que deve 
se instalar na economia do país, 
os governos Federal e Estadual 
têm repassado aos municípios 
uma série de recursos, prin-
cipalmente para a Saúde. Um 
dos exemplos é o Programa 
Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus, que prestará 
auxílio global de R$ 23 bilhões 
aos estados e municípios.

Deste valor, R$ 7,6 milhões 
serão destinados a Lençóis 
Paulista, R$ 1,9 milhão para 
Macatuba, R$ 1,2 milhão para 
Areiópolis e R$ 297 mil para 
Borebi. O repasse será dividi-
do em quatro parcelas, com 
12,7% exclusivos para a Saúde, 
restando 87,3% para aplicação 
livre. As cidades, juntamente 
com as demais, também serão 
beneficiadas com a suspensão 
do pagamento de dívidas pre-
videnciárias que venceriam 
até o final deste ano, o que sig-
nifica mais um alívio impor-
tante para as comprometidas 
finanças municipais.

“Este montante vai contri-
buir muito com a cidade, haja 
vista que a projeção é de que-
da de R$ 12 milhões, podendo 
chegar até R$ 24 milhões entre 
ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) e 
FPM (Fundo de Participação dos 
Municípios) até o final do ano. 
Outro ponto é que ainda não 
estão claras as exigências que 
serão impostas aos municípios 
para receber este investimento”, 
adianta o prefeito Anderson Pra-

Da Redação

Começou a funcionar na 
terça-feira (5) o novo ater-
ro sanitário de Lençóis 

Paulista. O local para disposi-
ção final dos resíduos sólidos 
gerados diariamente pela po-
pulação está localizado na área 
rural (Fazenda Barra Grande), 
distante 13 quilômetros da ci-
dade. A preparação da nova 
área, iniciada em março de 
2019, levou 12 meses. O aterro 
tem licença de operação de cin-
co anos, prorrogável por mais 
cinco. No entanto, a vida útil 
do local pode chegar a 20 anos.

“Enquanto outras cidades 
estão formando consórcios para 
tentar solucionar esse proble-
ma, estamos entregando um 
novo aterro sanitário que vai 
dar tranquilidade pelos próxi-
mos 20 anos. Esse foi um proje-
to que começou na gestão da ex-
-prefeita Bel Lorenzetti (PSDB) 
e que estamos entregando após 
muitas dificuldades técnicas. 
Essa é uma grande conquista do 

COMPENSAÇÃO - Com previsão de queda de arrecadação, recursos 
de outras esferas podem ajudar nas contas do município; na foto Júlio 
Gonçalves, responsável pela Secretaria de Finanças de Lençóis

PRONTO - Ocupando área de 85 mil metros quadrados, 
novo aterro sanitário começou a funcionar na terça-feira

do de Lima (DEM).
Segundo Júlio Gonçalves, 

que responde pela Secretaria de 
Finanças, a cidade também já re-
cebeu R$ 371,4 mil do Governo 
de São Paulo e R$ 796,5 mil do 
Governo Federal. Os recursos 
são para compra de materiais, 
medicamentos e equipamentos 
e também para folha de paga-
mento de profissionais da Saúde. 
“Também tivemos uma emenda 
de R$ 300 mil, repassados para 
o Hospital Nossa Senhora da 
Piedade e para a Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excep-
cionais)”, complementa.

MACATUBA
De acordo com o secretário 

de Administração e Finanças de 
Macatuba, José Carlos Ferrei-
ra de Souza, a cidade recebeu 
repasses de R$ 49,3 mil e R$ 
148,8 mil dos governos Esta-
dual e Federal, respectivamen-
te. Como os recursos já foram 
comprados respirador, másca-
ras de proteção, produtos para 
assepsia, kits para testes rápi-
dos, materiais de conscientiza-
ção, entre outros equipamentos 
e insumos. Também foi feita a 
adequação de uma sala da San-
ta Casa da cidade.

“Em uma situação de pan-
demia, como a que estamos 
atravessando, todo recurso 
destinado para este fim é bem-
-vindo, muito embora esses re-
passes sejam insuficientes para 
atender à demanda. Só estamos 
conseguindo isso devido ao 
superávit obtido no exercício 
anterior”, completa o secretá-
rio, que revela que a Prefeitura 
Municipal também tem investi-
do recursos próprios na Saúde. 
Graças às sobras do orçamento 
de 2019, o setor já foi contem-
plado com cerca de R$ 500 mil 
dos cofres públicos.

AREIÓPOLIS
Para o enfrentamento à Co-

vid-19 em Areiópolis, o diretor 
de Finanças, Marcos Roberto 
Criveli Bonacordi, revela que 
a Prefeitura Municipal rece-
beu do Ministério Público R$ 
2,2 mil para aquisição de EPI 
(Equipamentos de Proteção 
Individual). Já o Governo Fe-
deral repassou ao município 
cerca de R$ 52,8 mil, que de-
vem ser utilizados em diversas 
ações. O diretor de Saúde, Mai-
con Rodrigues Pereira, explica 
os detalhes sobre a aplicação 
do dinheiro.

“Os repasses são de extre-
ma importância para que nosso 
sistema de saúde se mantenha 
em pé e continue atendendo a 
população de Areiópolis com 
qualidade. Vamos utilizar es-
ses recursos principalmente 
para a aquisição de EPI e dar 
toda a estrutura necessária 
para que as equipes de nossas 
unidades de saúde entreguem 
à população o melhor servi-
ço possível. Através deste di-
nheiro, também conseguimos 
montar uma ala voltada à Co-
vid-19”, finaliza Pereira.

ponto de vista econômico e am-
biental”, declara o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM).

Os recursos para investi-
mento no local vieram do Fundo 
Estadual dos Interesses Difusos 
(FID), órgão ligado a Secretá-
ria de Justiça do Estado de São 
Paulo. O convênio assinando foi 

de cerca de R$ 2,48 milhões, 
mas a empresa que realizou os 
serviços venceu a licitação por 
R$ 2,2 milhões. Para concluir 
a obra, a Prefeitura Municipal 
entrou com equipamentos e re-
cursos próprios que totalizaram 
um pouco mais de R$ 300 mil. 
A obra custou R$ 2,5 milhões.

O aterro ocupa uma área 
de 85 mil metros quadrados e 
atende a todas as exigências da 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo): cerca 
e isolamento da área, portaria, 
balança para pesagem e con-
trole dos resíduos recebidos, 
lavador, sistema de drenagem 
de águas pluviais, manta de 
impermeabilização, sistema 
de drenagem de chorume e 
captação de gás. A área inicial-
mente licenciada é de 18,6 mil 
metros quadrados.

A Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente destaca 
que, para que o local seja bem 
aproveitado, cabe aos muní-
cipes descartar corretamente 
seus resíduos, separando-os 
em orgânicos e recicláveis. Isso 
ajudará a aumentar a vida útil 
da nova área e na preservação 
dos recursos naturais. Nesse 
sentido, o projeto Coleta Certa 
é um aliado no prolongamento 
da vida útil do aterro, já que ele 
incentiva a população na sepa-
ração correta dos resíduos.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

CONVITE N. 05/2020. 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, VOLEI-
BOL, VOLEIBOL ADAPTADO, à empresa habilitada no processo licita-
tório da seguinte forma, com todas as demais condições de acordo com o 
Edital: Fornecedor: MARCOS GABRIEL DA SILVA 45158381801, tota-
lizando R$ 46.560,00. Borebi, 29/04/2020. ANTONIO CARLOS VACA - 
Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 33,62.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Extrato de Contrato nº 14/2020: Tomada de Preços nº 03/2020; Contra-
tante: Município de Borebi; Contratada: JMR2 CONSTRUTORA E SER-
VIÇOS EIRELI EPP; Objeto: Contratação de empresa especializada para 
construção de um galpão industrial, com aproximadamente de 747,15 m² no 
regime empreitada por preço global. Item: 01 vr R$ 354.515,19, totalizando 
R$ 354.515,19. Data: 07/05/2020.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página A7.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

CONVITE N. 05/2020. HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-

ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o objeto do CONVI-
TE N. 05/2020, que tem por objeto 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, VOLEI-
BOL, VOLEIBOL ADAPTADO, à empresa habilitada no processo licita-
tório da seguinte forma, com todas as demais condições de acordo com o 
Edital: Fornecedor: MARCOS GABRIEL DA SILVA 45158381801, tota-
lizando R$ 46.560,00. Borebi, 07/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA - 
Prefeito Municipal.

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:

ENIO SILOMAR DA SILVA ROCHA e VIVIAM CRISTINA RO-
MÃO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em 
união estável, operador de equipamentos, nascido em São Gabriel - RS, aos 
30/06/1987, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de GLE-
NIO BRIGNOL ROCHA e de MARIA GLORIA DA SILVA; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, vendedora, nas-
cida em Lençóis Paulista - SP, aos 17/02/1996, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de ELIANA ROMÃO.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista,07 de maio de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 
Em razão da necessidade de isolamento social para combater a pan-

demia do coronavírus, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista decidiu adiar a assembleia de prestação de contas do ano 
base de 2019 para o segundo semestre de 2020.

O objetivo do adiamento é evitar aglomerações desnecessárias nesse 
momento de crise sanitária, mas permitir, ainda assim, a participação dos as-
sociados nos rumos da Associação, analisando e votando as contas de 2019.

Assim, fica desde já convocados os associados a participarem da assem-
bleia geral ordinária de prestação de contas, a ocorrer no dia 08/12/2020, às 
8h, na sede da Acilpa, à rua Piedade, 166.

 
JOSÉ ANTÔNIO SILVA

Diretor Presidente

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA, nos termos estatu-
tários convoca seus associados para reunirem-se em assembléia geral extra-
ordinária, a realizar-se no dia 15 de maio de 2.020, às 8:00 (oito) horas, na 
sede deste Sindicato Rural, à rua Cel. Joaquim Gabriel, nº35, nesta cidade 
de Lençóis Paulista, a fim de discutirem e votarem a seguinte Ordem do Dia: 
a)- Leitura Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior; b)- Ratifi-
cação da Convenção Coletiva de Trabalho formalizada entre este Sindicato 
Rural e os Sindicatos profissionais rurais, válida para o Setor Canavieiro; c)- 
Concessão de outorga de poderes à Diretoria deste Sindicato para assinatura 
das referidas Convenções. Não havendo número legal de associados presen-
tes para a realização da assembléia em primeira convocação, fica determi-
nada a segunda para às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local.

Lençóis Paulista, 09 de maio de 2.020.

Ermenegildo Luiz Coneglian
PRESIDENTE

EXTRAVIO

LUANA ROSSI OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº 363.135.688-93, 
RG nº 41801523-5, declara para os devidos fins o EXTRAVIO do DIPLO-
MA de conclusão de graduação de Biomedicina, emitido pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA – UNIARA., não se responsabili-
zando pelo uso indevido do mesmo.

Lençóis Paulista, 05 de maio de 2020.
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Saúde FORÇA-TAREFA
A união de professores, pesquisadores e alunos da Unesp e profi ssionais do Centro de 
Laboratório Regional de Rio Claro duplicará a capacidade de realização de testes diagnósticos 
para a detecção de Covid-19. Para que a meta de realização de exames seja alcançada, a Unesp 
encaminhou mais profi ssionais ao local e está emprestando dois equipamentos para a realização 
dos testes moleculares. O apoio vai dobrar a capacidade de 45 para 90 exames por dia

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Você não precisa sair de casa
para usar os serviços da Unimed.
Baixe o aplicativo Unimed SP – Cliente
e faça tudo pelo celular,
evitando aglomerações no
Centro de Atendimento Unimed.

CORONAVÍRUS
PREVINA O CONTÁGIO BAIXE O APLICATIVO PELO QR CODE

SEM TRÉGUA

Doria prorroga quarentena até 31 de 
maio para evitar colapso na Saúde
Ritmo acelerado de contágio aumenta número de infectados e mortes por Covid-19; isolamento social precisa chegar a pelo menos 55%

Da Redação

O governador João Doria 
(PSDB) confirmou nessa 
sexta-feira (8) que a pos-

sibilidade de flexibilização da 
quarentena em São Paulo está 
suspensa em todos os 645 muni-
cípios paulistas até 31 de maio. 
A nova prorrogação se deve ao 
ritmo acelerado de contágio do 
coronavírus e o aumento críti-
co no total de infectados e de 
mortes por Covid-19, com risco 
iminente de colapso no sistema 
de saúde.

“Como governador de São 
Paulo, eu gostaria de dar uma 
notícia diferente, mas o cenário 
é desolador. Teremos que pror-
rogar a quarentena até o dia 31 
de maio. Queremos, em breve, 
poder anunciar a retomada gra-
dual da economia, como está 
previsto no Plano São Paulo”, 
disse Doria. “O pior cenário é o 
que alia mortes e recessão. Ado-

PREOCUPAÇÃO - Com a situação se agravando, governador João Doria prorroga novamente a quarentena em todo o estado

tar a quarentena, como fizemos 
aqui em São Paulo, não é uma 
tarefa fácil. Mas trata-se de pro-
teger vidas no momento mais 
difícil e crítico da história deste 
país”, acrescentou o governador.

A aceleração acentuada da 
contaminação por coronavírus 
em São Paulo coincide com a 
queda sensível nos índices de 
isolamento social em todo o es-
tado. A média paulista chegou a 
47% na última quinta (7), muito 
longe da taxa considerada ideal, 
de 70%, e abaixo do mínimo de 
55% estipulado como nova meta 
pelas autoridades em saúde.

A decisão do Governo do Es-
tado foi avalizada integralmente 
pelos especialistas do Centro de 
Contingência do Coronavírus 
em São Paulo. O grupo é coor-
denado interinamente pelo dire-
tor do Instituto Butantan, Dimas 
Tadeu Covas, já que o médico 
infectologista David Uip, que 
já teve Covid-19 e conseguiu 

superar a doença, se afastou 
novamente da coordenação por 
recomendação médica.

A última reunião técnica 
dos 16 integrantes do Centro de 
Contingência aconteceu na últi-
ma terça (5). A recomendação ao 
Governo do Estado pela extensão 
da quarentena foi unânime. Nos 
últimos 30 dias, o avanço da do-
ença subiu 3.300% no interior e 
litoral e 770% na capital.

“Não existe nenhuma dúvi-
da, do ponto de vista do Centro 
de Contingência, de que essas 
medidas têm que ser prolonga-
das em virtude da gravidade do 
momento”, afirmou Dimas Ta-
deu Covas. Até a tarde de ontem, 
o estado de São Paulo registrava 
41.830 casos confirmados de Co-
vid-19 e 3.416 mortes.

Embora o cenário atual seja 
muito preocupante, um modelo 
matemático do Centro de Con-
tingência aponta que o isolamen-
to social em todo o estado de São 

Paulo evitou mais de 40 mil mor-
tes desde o dia 24 de março. Po-
rém, a alta taxa de ocupação de 
leitos em hospitais por Covid-19 
é o principal gargalo que exige a 
manutenção da quarentena.

Também durante a coletiva, 
foi apresentado dados de um 
estudo realizado por pesquisa-
dores da USP e Unicamp que 
indica o impacto do isolamento 
na diminuição de óbitos no país. 
Somente em São Paulo, entre os 
dias 8 e 21 de maio, os pesquisa-
dores estimam que 3.346 vidas 
sejam salvas.

Na região metropolitana da 
capital, a taxa de ocupação de 
leitos para pacientes de corona-
vírus é de 89,6% em UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) e 
74,9% em enfermaria, enquan-
to os índices estaduais ficam em 
70,5% e 51,3%, respectivamen-
te. Para que São Paulo possa 
sair da quarentena sem colocar 
o sistema de saúde em risco, os 

índices de ocupação hospitalar 
por Covid-19 precisam ficar 
abaixo de 60%.

Quanto maior o tempo em 
que a taxa de distanciamento 
ficar abaixo de 55%, mais longa 
será a necessidade de manu-
tenção da quarentena nos 645 
municípios de São Paulo. Caso 
as taxas subam, a flexibilização 
para reabertura de atividades 
não essenciais poderá ser adota-
da em junho.

PLANO SÃO PAULO
Os requisitos da flexibilização 

vão se basear em critérios técni-
cos que incluem, como fatores 
principais, a redução sustentada 
dos números de novos casos de 
Covid-19 por 14 dias e a manu-

tenção da ocupação dos leitos de 
UTI em patamar inferior a 60%. 
As medidas são semelhantes às 
adotadas por países como EUA, 
Alemanha, Áustria e China.

A retomada total das ati-
vidades econômicas será nor-
teada pelo Plano São Paulo, 
que vem sendo construído em 
diálogo permanente com o se-
tor econômico. O estado já re-
cebeu e analisou contribuições 
de mais de 150 entidades e 250 
empresas, que apresentaram 
mais de 3 mil diretrizes e pro-
postas. As medidas vão priori-
zar os setores de acordo com 
a vulnerabilidade econômica 
e empregatícia. As áreas de 
Transportes e Educação rece-
berão faseamento diferenciado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Supermães da Saúde

Priscila Pegatin

A enfermeira Fernanda Ca-
rolina Spadotto Zanao e 
a infectologista Geovana 

Momo Nogueira de Lima estão 
entre os profissionais da Saúde 
que atuam na linha de frente no 
combate ao novo coronavírus 
(Covid-19) em Lençóis Paulista. 
Mas essa não é a única coinci-
dência entre as duas. Ambas 
também são mães e, por isso, 
recebem nossa homenagem na 
véspera do dia dedicado a elas.

Fernanda é mãe de Fernan-
do, de 12 anos, e Marina, de 10; 
já Dra. Geovana está à espera de 
Cecília, sua primeira filha, que 
deve vir ao mundo em julho. 
Com uma rotina agitada no tra-
balho, que consiste em ajudar a 
salvar vidas e evitar a prolifera-
ção do vírus, as profissionais vão 
comemorar o Dia das Mães de 
uma forma bem diferente neste 
ano, mas não menos carinhosa.

Fernanda é enfermeira des-
de 2008 e sempre atuou na área 

de urgência e emergência. Com 
uma jornada de 12 horas de 
trabalho, intercalada de 35 ho-
ras de descanso, ela é uma das 
profissionais responsáveis por 
recepcionar os pacientes que 
são encaminhados à UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
da cidade.

Ela conta que desde o iní-
cio da pandemia ainda não teve 
contato direto com pacientes 

com Covid-19, mas sabe que 
isso pode ocorrer a qualquer 
momento. Para se prevenir, tem 
seguido à risca as orientações 
“Uso máscara, avental imper-
meável, luvas, óculos de prote-
ção individual e sempre lavo as 
mãos”, pontua.

Dra. Geovana, acostuma-
da com a rotina de médica in-
fectologista e o convívio quase 
que diário com pacientes com 

algum tipo de vírus, já tratava 
as medidas de prevenção con-
tra o contágio praticamente 
como um ritual, mas, em meio 
à pandemia, tem redobrado os 
cuidados, especialmente com a 
higienização das mãos.

Além de atender em sua clí-
nica, ela integra o comitê local 
de enfrentamento à Covid-19 
e também ajuda no combate à 
doença em Bauru. “Tenho con-
tato com muitos pacientes in-
fectados, inclusive com outros 
profissionais da saúde que diag-
nostiquei com Covid-19. Essa é 
a rotina do médico infectologista 

na linha de frente”, relata.

AMOR PELA FAMÍLIA
Longe dos hospitais e con-

sultórios as duas dizem que ti-
veram que mudar a rotina em 
casa, com os familiares. Fernan-
da, apesar de tomar todos os cui-
dados para não se contaminar, 
no início da pandemia, optou 
por ficar longe dos filhos. “Pre-
feri me afastar para protege-los. 
Fiquei por 15 dias na casa da mi-
nha tia que também é da área da 
Saúde. Falava com eles somente 
pelo WhatsApp”, comenta.

Dra. Geonava, grávida de 

sete meses adotou cuidados ex-
tras pela saúde dela e da filha. 
Além das medidas de higie-
ne, que no seu caso são ainda 
mais criteriosas, ela revela que 
também precisou se afastar dos 
familiares. “É um desafio estar 
gestante no meio da pandemia 
da Covid-19. É minha primeira 
filha, a Cecília, muito aguarda-
da, mas em nenhum momento 
pensei em ficar em casa e deixar 
de atender”, ressalta. 

UM DIA DAS
MÃES DIFERENTE

Ambas não escondem o 
amor pelos filhos, mas sabem 
que este domingo não será como 
o desejado. “Minha família é 
muito unida, mas vamos passar 
sem reunião neste Dia das Mães. 
Vou trabalhar e meus filhos vão 
ficar com a minha mãe e minha 
sogra”, comenta Fernanda, que 
planeja viajar com o esposo e 
os filhos assim que a pandemia 
passar. “Adoramos o mar, talvez 
iremos para a praia”, completa.

Ansiosa pela chegada de Ce-
cília, Dra. Geonava vai comemo-
rar o seu primeiro Dia das Mães 
também longe do restante da fa-
mília. A distância tem sido algo 
bem difícil nesta fase da gravi-
dez, mas a médica lembra que 
é tudo necessário. “Aprendemos 
a lidar com o distanciamento so-
cial no dia a dia, criando novas 
oportunidades, trabalhos. É um 
trabalho incansável”, finaliza.

Na linha de frente 
no combate ao 
novo coronavírus, 
profissionais falam 
da preocupação 
com os filhos e da 
rotina em meio 
à pandemia 

PRIMEIRA VIAGEM 
À espera de Cecília, Dra. 
Geovana comemora seu 

primeiro Dia das Mães

NO TRABALHO - Fernanda 
passa a data longe da 

família, mas planeja viagem 
após a pandemia

FOTO: ARQUIVO PESSOAL FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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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

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página B2.
Valor da publicação R$ 35,89.

Prefeitura Municipal
de Borebi

CONVITE N. 03/2020. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atri-

buições legais. DECIDE: Art. 1º. Fica ADJUDICADO o objeto do 
CONVITE N. 03/2020, que tem por objetivo a Contratação de empre-
sa especializada para fornecimento de material, mão de obra, máqui-
nas e equipamentos para execução dos serviços de pintura externa do 
Ginásio de Esportes e iluminação do campo de futebol do Centro de 
Lazer “Governador Mário Covas”, em Borebi, à empresa habilitada 
no processo licitatório da seguinte forma, com todas as demais condi-
ções de acordo com o Edital: Fornecedor: CLAUDINEI CAMARGO 
ZECHI SERTAOZINHO ME, totalizando R$ 165.488,22. Borebi, 
08/04/2020. ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal.
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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.

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 quar-
tos, 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 CASA no Maria 
Luiza 2 com 2 dormitórios, 2 
suítes, 1 banheiro, 1 sala, 2 
vagas de garagem, 1 área de 
serviço. Valor R$ 220.000,00. 
Não aceita financiamento. 
Tratar (14) 99795-2449. Mag-
no 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.

Publicado no jornal O Eco, no dia 9 de maio de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 51,27.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado 
do Pregão nº 3/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E CONSERTOS, que classificou 
a(s) empresas(s): LEONARDO DE PAULI GALIZIA PROTESE 
DENTARIA ME, totalizando R$ 84.500,00; com todas as demais 
condições conforme Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco ) dia(s) 
corrido(s) a contar da data de publicação deste ato para que o vence-
dor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de pre-
ço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. 
BOREBI, 08/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 11/2020: Pregão nº 23/2020; Contratante: Mu-
nicípio de BOREBI; Contratada: LEONARDO DE PAULI GALI-
ZIA PROTESE DENTARIA ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E CONSERTOS; Vigência: 
12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 320,00; 1/2 vr R$ 254,00; 1/3 vr R$ 
320,00; 1/4 vr R$ 110,00; 1/5 vr R$ 254,00; 1/6 vr R$ 97,00; totali-
zando R$ 84.500,00. Data: 08/05/2020.
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Bruna Mattos, domingo (10)

Katia Campos, segunda-feira (11)

Natália Souza Coneglian, sábado (9)

Perla Chermont, segunda-feira (11)

Eduardo Prandini, quarta-feira (6)

Lurdes Castro Ribeiro, terça-feira (12)

Padre Silvano Palmeira, quarta-feira (6)

Valter Mendes Avelino, domingo (10)

André Angélico, sexta-feira (8)

Gabriel Batistella, quinta-feira (7)

Nardeli da Silva, sábado (9)

Paulo Gali, sexta-feira (8)

Maio é mês de comemoração para muitos moradores de Lençóis Paulista e região. A 
eles muita saúde e felicidades. Apesar da distância causada pelo isolamento social, 

o carinho sempre será o mesmo. Parabéns de todos os familiares e amigos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

MESA DA AMARGURA - Na arena de rodeios localizada próximo 
à Biquinha, Elias Miranda exibia seus dotes de montador junto 
com o toureiro Florindo Coneglian. Na foto, da década de 1960, 
um boi enfezado joga tudo para o ar, até o valente participante. 
Consta que os ferimentos foram leves. Presente na ocasião estava 
o famoso Rei da Capa, que se exibia em diversas cidades e chegou 
a ser tema de música  da dupla Pedro Bento & Zé da Estrada.

Por Nelson Faillace
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LençóisESPECIAL

ANOS

Nossa querida cidade completa 162 
anos em meio a um dos momentos mais 
delicados da história recente da huma-
nidade. A pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19), que já atinge 187 países 
traz muitas incertezas e inseguranças, 
principalmente pelos inúmeros impac-
tos que causa na sociedade. Os efeitos 

disso tudo ainda serão sentidos por mui-
to tempo, mas todos, juntos, ainda que 
separados pelo necessário isolamento 
social, superaremos as dificuldades.

Nesta edição especial, O ECO aborda 
algumas questões relacionadas ao enfren-
tamento à Covid-19 em Lençóis Paulista, 
que causa danos não apenas no sistema 

de saúde, mas também na economia. En-
quanto que o Poder Público se mobiliza 
para prestar auxílio durante e após a pan-
demia, empresas locais fazem sua parte 
para manter a engrenagem rodando, ain-
da que em ritmo mais lento. Os dias que 
virão não serão fáceis, mas nosso povo é 
forte o suficiente para enfrentá-los.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Lençóis Paulista 162 anos

“Tudo ficou para depois, porque 
resolvemos priorizar vidas”, diz Prado
Cidade comemorou aniversário sem festa em meio à pandemia

Elton Laud

No último dia 28 de abril, 
Lençóis Paulista comple-
tou 162 anos de emanci-

pação político-administrativa. 
A cidade, antes conhecida 
como Boca do Sertão, como 
lembra seu próprio hino, foi 
colonizada por bandeirantes 
que, em meados do século 
XIX, se aventuraram a desbra-
var o desconhecido no coração 
do estado de São Paulo. Os pri-
meiros habitantes desta terra 
chegaram na região pelas águas 
do Rio Tietê e depois subiram 
pelo afluente que recebeu 
nome de Rio Lençóis, pois a es-
puma que se formava no ponto 
de encontro dos cursos d’água 
se assemelhavam a lençóis.

Assim surgiu a Vila de Len-
çóis, elevada à condição de Fre-
guesia em 28 de abril de 1858, 
com a doação de terras para o 
patrimônio de Nossa Senhora 
da Piedade, padroeira lençoen-
se. Anos depois, o município 
se tornou um grande reduto de 
imigrantes, principalmente os 
italianos, que como todos os 

BEM MAIOR - Prefeito Anderson Prado de Lima diz que o mais importante é salvar vidas

que se instalaram por aqui con-
tribuíram imensamente para o 
desenvolvimento local. Sempre 
acolhedora, a cidade é lugar de 
inúmeros sotaques vindos de to-
das as partes do país e do mun-
do. Lençoenses, de nascimento 
ou de coração, que nesta época 
sempre celebraram juntos.

Neste ano, porém, todo o 
colorido, alegria e energia do 
28 de abril foram ofuscados. 
Diferentemente das grandes 
festividades com as quais a 
população local sempre este-
ve acostumada, o aniversário 
da cidade foi comemorado de 
forma bem simples e discreta. 
Por conta das medidas preven-
tivas adotadas em decorrência 
da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), apenas um 
ato cívico fechado com a par-
ticipação de autoridades foi 
realizado na Sala de Sessões 
Mário Trecenti, sede de reuni-
ões da Câmara Municipal.

De forma sem preceden-
tes, o coronavírus tem mudado 
drasticamente a rotina da popu-
lação. Em cerca de seis meses, 
desde que o primeiro caso iden-

tificado na China foi notificado 
à OMS (Organização Mundial 
da Saúde), quase 4 milhões de 
pessoas já foram infectadas, 
sendo que mais de 280 mil mor-
reram devido às complicações 
da Covid-19. Como em prati-
camente todo o Brasil e outros 
187 países ao redor do mundo, 
a cidade também enfrenta os 
efeitos da pandemia não ape-
nas nas questões relacionadas à 
saúde pública, mas em todos os 
campos da sociedade.

Em entrevista concedida à 
reportagem do Jornal O ECO na 
semana passada, o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM) 
comentou sobre o momento 
delicado e lamentou pela sus-
pensão de serviços e atividades, 
o que compromete de forma 
significativa a economia local, 
além do cancelamento de even-
tos importantes para o turismo, 
como o próprio desfile cívico 
em comemoração ao aniver-
sário, a Facilpa (Feira Agrope-
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista), o Lençóis 
Motorock, os Jogos Regionais e 
os Jogos Regionais do Idoso.

No campo da administra-
ção, o prefeito também se disse 
frustrado por ser forçado a in-
terromper muitos planos, como 
o projeto de expansão da coleta 
de lixo mecanizada implantada 
pelo programa Coleta Certa, a 
conclusão das obras de infraes-
trutura e paisagismo que com-
põem o plano de revitalização 
da área central, a reabertura 
do histórico Estádio Municipal 

Archangelo Brega (Bregão), que 
deveria receber uma reforma a 
tempo de sediar a abertura dos 
Jogos Regionais, entre outras 
coisas. Tudo deu lugar ao en-
frentamento à pandemia.

“Tudo ficou para depois, 
porque resolvemos priorizar 
vidas, investir nossos recursos 
e nossa força no combate à 
Covid-19. Estou triste, eviden-
temente, pois não queria que 

este ano fosse assim, mas, en-
quanto lençoense, estou orgu-
lhoso de fazer parte dessa brava 
gente. Hoje sei, com um pouco 
mais de clareza, porque estou 
neste lugar e neste tempo. É 
preciso mais do que força para 
enfrentar 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”, disse.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Uma cidade 
de gente que 
transforma!

162 ANOS
PARABÉNS, 
LENÇÓIS
PAULISTA

www.lwartlubrificantes.com.br

Lençóis Paulista 162 anos

A formação profissional 
sempre foi uma boa opção 
para quem pretende se re-
colocar no mercado de tra-
balho ou empreender. E este 
é o caminho apontado pela 
diretora do CMFP (Centro 
Municipal de Formação 
Profissional), Priscila Orsi 
Moretto Boarato, no período 
pós-pandemia.

O Centro atende pouco 
mais de mil alunos, dividi-
dos em cursos de informáti-
ca, mecânica, elétrica, arte-

Prefeitura promove ações para auxiliar 
empreendedores durante a crise
Com expectativa de recuperação gradual da economia, capacitação 
é vista como o melhor caminho para o mercado de trabalho

Priscila Pegatin

Após um ano em que o 
número de contratações 
foi maior do que o de de-

missões, resultando em 1.589 
novos postos de trabalho em 
Lençóis Paulista, segundo da-
dos do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados) do Ministério da Eco-
nomia, o município e o mundo 
enfrentam os efeitos econômi-
cos da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), que têm 
feito empresários e microem-
preendedores pisarem no freio 
em relação aos investimentos.

“Muitas empresas recuaram 
nas contratações e algumas redu-
ziram o quadro de funcionários 
ou ainda optaram pela adesão 
às medidas do Governo Federal 
para a manutenção do emprego”, 
pontua Júlio Gonçalves, secretá-
rio de Planejamento da Prefei-
tura Municipal, que, em decor-
rência de uma reorganização 
administrativa promovida para 
aliviar as contas públicas, agora 
também responde pela pasta de 
Desenvolvimento Econômico.

APOIO - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o 
Sebrae, presta consultoria para empreendedores neste momento de crise

Capacitação pro� ssional é o caminho

Sem ter como medir a real 
consequência da pandemia no 
mercado de trabalho local, já 
que o Governo Federal não di-
vulga dados do Caged desde ja-
neiro, Gonçalves revela que al-
guns setores estão sofrendo mais 
impacto. “Em nosso município 
está ocorrendo a ampliação de 
uma grande empresa, com ex-
pectativa de absorver um alto 
número de profissionais capa-
citados. Porém, algumas ativi-
dades do comércio estão sendo 
mais afetadas, tendo em vista as 
restrições impostas pelo Gover-
no do Estado”, explica.

Ainda segundo o secretário, 
ainda não há como prever quan-
do o clima de incerteza vai dar 
lugar ao processo de recupera-
ção econômica. “Há uma série 
de variáveis que influenciarão 
no cenário futuro: o tempo de 
quarentena e restrições, a ca-
pacidade das empresas se rein-
ventarem e se reerguerem após 
a crise, o impacto na geração de 
emprego e renda, assim como o 
comportamento do consumidor 
pós-pandemia”, destaca Gon-
çalves, que mostra alguns cami-

nhos que podem ser seguidos.
Algumas ações são feitas 

pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em parceria 
com o Sebrae, que mantém o 
atendimento na agência local do 
Sebrae Aqui. “Empresários que 
queiram passar por consultoria 
podem procurar o posto. É im-
portante ressaltar que o Sebrae 
mantém em seus canais uma sé-
rie de informações e programa-
ção de capacitações empreende-
doras para auxiliar o empresário, 
principalmente o pequeno, nes-
se momento de crise”, completa.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico também 
criou uma Central de Apoio à 
Economia, que reúne diversas 
informações úteis para quem 
foi afetado pela crise provocada 
pela pandemia. “A perspectiva é 
que a recuperação da atividade 
econômica seja gradual e o site 
(www.desenvolvimentolp.wix-
site.com/lencois) também apre-
senta informações importantes 
sobre as medidas adotadas pe-
los governos municipal, estadu-
al e federal para enfrentamento 
da crise”, finaliza Gonçalves.

sanato e beleza. Com salas de 
aulas que não permitem o dis-
tanciamento social exigido pelo 
Ministério da Saúde, o semestre 
foi encerrado bem antes do pre-
visto e os professores entraram 
em férias.

No entanto, o momento 
trouxe a chance de se pensar 
em uma nova forma de ensi-
nar e aprender, por meio das 
aulas virtuais, que devem ser 
colocadas em prática em breve. 
A volta da equipe de trabalho 
está prevista para a quarta-feira 

(13) e os profissionais de-
vem se reunir para planejar 
as próximas aulas.

“Não temos essa experi-
ência e vamos adquirir fa-
zendo. Queremos trabalhar 
com aprendizado para que 
o aluno desenvolva conhe-
cimento e que a aula chegue 
em casa”, pontua a diretora, 
que também diz que os alu-
nos que já estavam matri-
culados em janeiro devem 
retornar assim que o CMPF 
estiver preparado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Lençóis Paulista 162 anos

Bracell mantém seu compromisso com a comunidade
Empresa intensifica seu apoio e entrega doações aos municípios no combate ao novo coronavírusDa Redação

A Bracell, consciente de 
seu papel na prevenção 
e combate ao novo coro-

navírus (Covid-19) e ressaltando 
um de seus valores de que ‘suas 
operações devem também ser 
boas para a comunidade’, rea-
lizou a doação de equipamen-
tos e insumos utilizados pelas 
equipes médicas no tratamento 
de pacientes com a doença e 
na limpeza e  higienização das 
unidades de saúde. As doações 
foram direcionadas a algumas 
prefeituras das regiões de atu-
ação da empresa, beneficiando 
as comunidades presente nestas 
áreas e também ao Governo do 
Estado de São Paulo.

Em Lençóis Paulista foram 
doados dez respiradores para 
o Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, 40 mil máscaras cirúr-
gicas, 250 óculos de proteção, 
30 mil pares de luvas, 10 mil 
aventais descartáveis e 164 ma-
cacões de proteção para o Cor-
po de Bombeiros. Para Macatu-
ba foram quatro respiradores e 
15 mil máscaras cirúrgicas. Em 
Barra Bonita foram doados mil 
litros de álcool em gel e 10 mil 
máscaras para serem utilizadas 
nas Unidades Básicas de Saúde 
e no Hospital São José. Além 
disso, a Bracell também doou 
250 mil máscaras e 30 mil aven-
tais descartáveis ao Governo do 
Estado de São Paulo, que está 
fazendo a distribuição à rede 

PROJETO STAR - Bracell adotou diversas medidas preventivas nas obras de seu projeto de expansão

pública de saúde.
A Bracell também realizou 

as obras da nova estrutura do 
Pronto Atendimento ao Covid-19 
no Hospital Piedade. A nova ala 
de atendimento, que será en-
tregue nos próximos dias, tem 
área de 521 metros quadrados 
e está estruturado para receber 
até 12 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Além do 
projeto, as melhorias incluíram 

reforma do telhado, construção 
dos ambientes anexos da UTI, 
banheiros com acessibilidade, 
fachadas e forros, instalação 
de portas de alumínio e vidros, 
projeto de sistema central de re-
frigeração e filtragem bacterio-
lógica do ar dos ambientes. 

“A Bracell mantém seu com-
promisso com as comunidades 
onde atua e, neste momento, 
entendemos que além de inten-

sificar as medidas de saúde e 
segurança de nossos colabora-
dores, também precisamos aju-
dar no cuidado à população das 
cidades ao nosso redor, que nos 
receberam de braços abertos. 
Esses equipamentos e materiais 
que estamos doando ajudarão 
na prevenção e no tratamento 
da Covid-19 e, com certeza, irão 
salvar vidas”, afirma Pedro Ste-
fanini, diretor-geral da Bracell.

Desde março, a Bracell toma 
medidas preventivas em suas 
operações e no Projeto Star, em 
linha com todos os protocolos 
dos governos estaduais e federal. 
Seus profissionais identificados 
como grupo de risco estão tra-
balhando no modelo home offi-
ce e as equipes foram divididas 
de forma a reduzir para menos 
da metade o número de colabo-
radores presentes em ônibus, 

áreas de convivência ou refei-
tórios. Além disso, displays de 
álcool em gel foram instalados 
em diversos pontos da empresa 
e a verificação de temperatura 
com termômetros é feita antes 
do embarque nos ônibus e tam-
bém nas entradas das unidades. 

Consciente da importância 
de cuidar da parte física e tam-
bém emocional de seus funcio-
nários, a Bracell disponibilizou 
uma ampla série de iniciativas 
para promover a tranquilidade, o 
bem-estar e o apoio psicológico 
de seus colaboradores. As ações 
abrangem um pacote de vídeos 
produzidos por especialistas em 
bem-estar físico e mental com 
diversas atividades, como rela-
xamento, yoga e alongamento, 
além de dicas de cursos online e 
desenvolvimento pessoal. 

A companhia monitora o 
status da pandemia e traba-
lha diariamente para manter o 
ambiente seguro das operações 
seja na fábrica, na área flores-
tal ou nas obras de expansão do 
Projeto Star, em Lençóis Paulis-
ta. O setor de papel e celulose é 
essencial nesse momento, pois 
mantém a população abastecida 
com produtos de primeira ne-
cessidade, como papeis de uso 
higiênico e medicinais e car-
tões para embalagens que são 
utilizadas para o transporte de 
alimentos, equipamentos e pro-
dutos em geral, além de insu-
mos para máscaras cirúrgicas, 
cápsulas e medicamentos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Zilor e Biorigin intensificam trabalho 
preventivo para manter operação
Safra 2020/2021 foi iniciada no dia 5 de abril; Ascana espera colher 7,9 milhões de toneladas

Da Redação

Com as atividades reco-
nhecidas como essenciais 
pelo Governo Federal, 

com a produção de etanol, 
energia elétrica e alimentos, 
as empresas Zilor e Biorigin 
seguem operando para garan-
tir o atendimento à demanda. 
Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
uma série de medidas preven-
tivas foram adotadas para as-
segurar a saúde e a segurança 
dos colaboradores no início da 
safra 2020/2021.

Entre as medidas, as empre-
sas intensificaram o trabalho de 
comunicação interna sobre os 
protocolos de saúde para orien-
tação aos colaboradores, com 
foco no isolamento doméstico 
e acompanhamento aos grupos 
de risco. Também foi criada 
uma linha direta de atendimen-
to com equipe de saúde para 
esclarecer dúvidas em casos de 
suspeita da doença, com reco-
mendação para que todos os co-
laboradores procurem atendi-
mento caso apresentem algum 
sintoma ou mal-estar.

Zilor e Biorigin adotaram 

SEGURANÇA - Zilor e Biorigin intensificaram trabalho de conscientização e prevenção junto aos colaboradores

COLHEITA - Atualmente, quase todas as operações são 
realizadas mecanicamente pelos associados da Ascana

Seguindo todas as reco-
mendações do Ministério da 
Saúde frente à pandemia do 
novo coronavírus, a Ascana 
(Associação dos Plantadores 
de Cana do Médio Tietê) 
adaptou suas atividades para 
a safra, que começou em 5 
de abril. Com previsão de 
colher 7,9 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar neste 
ano, os associados já haviam 
colhido 1,1 milhão de tone-
ladas até o dia 7 de maio.

“Existe uma preocupação 
muito grande com a preserva-
ção da saúde dos colaborado-
res e seus familiares, porém, 
nosso trabalho na área agrícola 
depende de fatores climáticos, 
de época, luz, água e calor. Ou 
seja, a natureza é o nosso maior 
insumo na produção e ela não 
espera, portanto, nosso traba-
lho não pode parar”, diz Pedro 
Luís Lorenzetti, diretor de Rela-
ções Institucionais da Ascana.

O diretor também ressal-
ta que o setor tem vantagem 
em relação aos demais, pois a 
maioria dos colaboradores são 
operadores de equipamentos 
que trabalham isoladamente 
em seus postos. Segundo ele, 
quase todas as operações são 
realizadas mecanicamente e 
os equipamentos são opera-
dos por um único indivíduo, 
o que faz com que o distancia-
mento social já seja parte da 
rotina de trabalho.

“Nosso gargalo está nas 
trocas de turnos, nas quais 
utilizamos veículos coletivos 
de transporte de pessoas. 
Nesses veículos estamos fa-
zendo a higienização com fre-
quência, além de restringir o 
número de pessoas e exigir o 
uso de máscaras para todos. É 
importante ficarmos antena-
dos e ajustando as ações sem-
pre que houver necessidade”, 
finaliza Pedro Luís Lorenzetti.

Ascana prevê colher mais de 7,9 
milhões de toneladas nesta safra

FOTO: ARQUIVO/O ECO
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o regime de home office para 
funções administrativas, com 
estímulo às ferramentas ele-
trônicas. Houve suspensão de 
viagens e deslocamentos de 
prestadores de serviços ou con-
sultores.  As empresas também 
passaram a disponibilizar kits 
de máscaras de proteção para 
os colaboradores que atuam 
nas frentes de trabalho, além de 
intensificar os serviços de lim-
peza do ambiente, assim como 
dos transportes de uso coletivo 
e restaurantes.

Também foram feitas ações 

junto à comunidade, como a 
produção e distribuição de 
mais de 6 mil litros de álcool 
70% a entidades da região, em 
parceria com a Unica (União 
da Indústria de Cana-de-
-Açúcar). Outra iniciativa foi 
a aquisição de materiais para 
o projeto “Mãos que costuram 
esperança”, no qual costureiras 
voluntárias estão confeccionan-
do máscaras de proteção para o 
uso de profissionais da Saúde e 
moradores da região.

Fabiano José Zillo, diretor-
-presidente da Zilor, destaca 

que as empresas acreditam 
em seu papel social e buscam 
fortalecer a parceria com a 
comunidade. “Nesses 74 anos 
de atuação construímos uma 
forte relação de compromis-
so com as nossas comunida-
des. Nossa missão também é 
apoiar essas comunidades que 
estão há todos esses anos nos 
ajudando a construir e fortale-
cer nossos negócios com ini-
ciativas que contribuam para 
promover o bem-estar das pes-
soas, com ações significativas 
na sociedade”, completa.
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Momento é de 
amor ao próximo
Empresas e população de Lençóis Paulista se 
unem no combate aos efeitos da pandemia

Flávia Placideli

Em momentos de dificul-
dade, atitudes de solida-
riedade ganham destaque 

e, em meio ao desafio que é 
enfrentar a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), di-
versas instituições de Lençóis 
Paulista têm transformado os 
dias tristes em felicidade com 
atos de solidariedade. Empre-
sas e comunidade estão aju-
dando o poder público com 
doações em dinheiro, insumos 
hospitalares, equipamentos 
médicos, alimentos e produtos 
de higiene e limpeza, contri-
buindo com o enfrentamento 
à crise.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
Municipal, até essa sexta-feira 
(8), 12 empresários aderiram 
ao programa “Força Voluntá-
ria”, iniciado há cerca de um 
mês pelo prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM). Por 
meio de um comitê de volun-
tários, a Prefeitura recebe do-
ações que têm como destino 
o Hospital Nossa Senhora da 

ACS MONTAGEM 
INDUSTRIAL: Doação de 30 
cestas básicas 

ASCANA: Doação de R$ 35 
mil para o Hospital Nossa 
Senhora da Piedade

BRACELL: Doação de 10 
respiradores, 40 mil máscaras, 
30 mil luvas, 10 mil aventais e 
250 óculos de proteção 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
ORSI: Doação de mais de 200 
quilos de alimentos 

FOREVERLISS: Doação de 2,5 
mil frascos de álcool gel

FRIGOL: Doação de cinco 
monitores de sinais vitais 

LUTEPEL: Doação de 100 
caixas de produto de higiene e 
10 mil máscaras

LWART: Doação de R$ 100 mil 
para o Hospital Nossa Senhora 
da Piedade

SAFRASUL ALIMENTOS: 
Doação de duas toneladas em 
gêneros alimentícios (arroz, 
feijão, açúcar, sal e óleo)

SUPERMERCADOS 
GIGANTÃO: Doação de 120 
cestas básicas

SUPERMERCADOS 
JAÚ SERVE: Doação de 
uma tonelada de gêneros 
alimentícios (arroz, feijão, 
farinha de trigo, açúcar 
refinado, óleo de soja, leite 
integral e sal refinado)

ZILOR: Doação de material 
para confecção de 20 mil 
máscaras e 700 litros de álcool 
líquido 70%

A Campanha do Aga-
salho, que neste ano foi 
antecipada, segue até o dia 
31 deste mês. As doações 
podem ser encaminhadas ao 
Ginásio Tonicão, Prefeitura 
Municipal e Câmara Munici-
pal, de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 18h. A priorida-
de, neste momento, é para a 
doação de agasalhos novos 
ou em bom estado.

“Muitas peças de roupas 

Com o intuito de unir 
forças entre gestão pública e 
sociedade civil para ajudar a 
quem precisa em tempos de 
isolamento social, a Prefei-
tura Municipal, por meio da 
campanha “Força Voluntá-
ria”, está realizando campa-
nha para arrecadar alimentos 
e produtos de higiene e limpe-
za para compor cestas básicas 
que serão doadas a projetos 
sociais e famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Dezenas de pessoas pas-
sam diariamente pelo Ginásio 
Municipal de Esportes Anto-
nio Lorenzetti Filho (Tonicão) 
para fazer a boa ação. De acor-
do com Ney Goés, secretário 
da Assistência Social, já foram 
entregues 2.429 cestas bási-

Campanha do Agasalho segue até o final deste mês

foram doadas, mas ainda preci-
samos de doações de agasalhos, 
porque não recebemos muitos. 
Vamos intensificar a campanha 
até o dia 31 de maio e quero 
convidar toda a população lenço-
ense para essa grande missão de 
doação e amor ao próximo. Vale 
a pena colaborar, vamos todos 
ajudar na doação de agasalhos, 
pode ser usado ou em bom esta-
do”, convida Priscila Orsi Moret-
to Boarato, que ficou responsável 

recentemente pelo Fundo So-
cial de Solidariedade.

A entrega das peças será 
realizada após a conclusão 
do processo de triagem, se-
paração e organização do 
material recebido, para aten-
der as famílias cadastradas e 
acompanhadas pela Secreta-
ria de Assistência Social. A 
previsão é que o trabalho 
seja feito entre os dias 5 a 10 
de junho.

Piedade, instituições, famílias 
carentes e demais ações neces-

sárias. Entre as empresas que 
contribuíram estão:

Rede de solidariedade reúne mais de 60 voluntários

cas, sendo que 1.971 foram ad-
quiridas com recursos da Assis-
tência Social e 458 foram doadas 
prontas ou montadas com produ-
tos de doação da população.

Para o trabalho de recepção, 
separação de produtos e monta-
gem das cestas básicas, 60 voluntá-
rios se dispuseram a ajudar quem 
mais precisa. “As pessoas se inte-

ressaram em se cadastrar e aju-
dar o próximo. Ficamos muito 
felizes com o desempenho de 
todos. As pessoas foram distri-
buídas em três horários e, hoje, 
cerca de 15 estão responsáveis 
pelo voluntariado no Tonicão”, 
completou Willian Cerulo, pre-
sidente da Defesa Civil e res-
ponsável pelo cadastramento.

VOLUNTARIADO - Lençoenses trabalham diariamente no 
Tonicão para ajudar quem mais precisa durante pandemia

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Dr. Guto Hueb fala sobre 
cuidados com a saúde mental
Segundo psiquiatra, ansiedade e estresse podem desencadear em diversos problemas de saúde

Da Redação

A pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) mudou 
repentinamente a rotina 

de todo o mundo e trouxe consigo 
muitas preocupações. A incerte-
za sobre diversos fatores, que vão 
desde o medo de ser infectado 
até o risco de entrar para a fila do 
desemprego, pode acarretar em 
uma carga adicional - e perigosa 
- de ansiedade, principalmente 
neste período de quarentena, já 
que ficar isolado dentro de um 
ambiente limitado não é uma ta-
refa fácil para ninguém.

Nos últimos dias não tem 
sido raro observar que pouco 
se conversa sobre outro assunto 
que não esteja relacionado à Co-
vid-19. A todo instante surgem 
novos casos, o que leva os meios 
de comunicação - principalmen-
te, as redes sociais - a propagarem 
muito mais essas notícias, algu-
mas até falsas. Tudo isso pode ge-
rar um fluxo constante e intenso 
de preocupação e estresse, que, 
por sua vez, pode desencadear 
em diversos problemas de saúde.

Muitos se preocupam em 
continuar mantendo a saúde 
física em dia, com uma boa 
alimentação e prática de exer-

SEM ESTRESSE - Dr. Guto Hueb, um dos fundadores da Clínica Libertà, 
dá dicas para manter a saúde mental em ordem em meio à pandemia

LIBERTÀ - Clínica localizada em Lençóis Paulista conta com equipe 
multidisciplinar para o tratamento de patologias psiquiátricas

Dr. Regis André Severino Hueb Dr. João Carlos Hueb

SERVIÇO - A Clínica Libertà, fundada pelos psiquiatras Carlos 
Augusto Hueb e Regis André Severino Hueb e o cardiologista 
João Carlos Hueb, oferece toda estrutura física e humana para 
o tratamento de patologias psiquiátricas, dependência química 
e problemas com álcool. Com uma equipe multidisciplinar 
altamente qualificada, o local possui instalações modernas e 
confortáveis, com um ambiente aberto e acolhedor para seus 
pacientes. Para saber mais, entre em contato pelos telefones 
(14) 3269-5290 e (14) 9 9686-2520.

CABEÇA OCUPADA

“Manter uma dieta 
saudável, praticar 
exercícios, ler um 
livro, aprender um 
novo idioma ou mesmo 
manter contato com 
familiares e amigos 
pelos novos meios 
de comunicação 
são fundamentais 
nesse momento. 
Uma das dicas para 
a quarentena é 
aprender uma nova 
habilidade, como 
tocar um instrumento, 
e manter uma rotina 
equilibrada, incluindo 
novas atividades 
relacionadas ao 
desenvolvimento 
pessoal e profissional”

cícios, mesmo que em casa. 
Mas o psiquiatra Carlos Augus-
to Hueb, ou apenas Dr. Guto 
Hueb, lembra que também é 
necessário dar atenção especial 
para a saúde mental, principal-
mente em meio à pandemia. 
Segundo ele, picos de estresse 
e crises de ansiedade, que são 
bem mais comuns em períodos 
como este, podem resultar, in-
clusive, em sintomas físicos.

“A própria ansiedade em si 
pode provocar insônia, tensão 
muscular, dor no peito, bati-
mentos acelerados e, inclusive, 
a falta de ar, que pode ser facil-

mente confundida com os sinto-
mas do novo coronavírus”, ex-
plica o médico, que cita estudos 
sobre a ligação entre o cérebro 
e o comportamento do sistema 
imunológico, comprovando que 
níveis elevados de estresse po-
dem diminuir a eficácia da pro-
dução de anticorpos, aumentan-
do significativamente a chance 
de problemas de saúde.

“Todos nós esperamos, em 
breve, vislumbrar uma saída 
para esta situação. Enquanto 
isso, continuaremos seguindo os 
métodos de prevenção a fim de 
restringir o avanço do coronaví-

rus e também preservar a saúde 
mental”, acrescenta o psiquia-
tra, que aconselha que, enquan-
to as autoridades de saúde públi-
ca trabalham para acabar com a 
pandemia, todos se atentem à 
própria saúde mental e procu-
rem um especialista a qualquer 
sinal de que algo está errado.
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