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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 
sem nuvens.

DOMINGO, 17/05
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Mais um 
para a conta

Gaudêncio Torquato:
As el eições   municipais
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Não propague fake news, acompanhe notícias em veículos de comunicação 
con� áveis. Evite sair de casa; não coloque seus familiares e amigos em risco.CONSCIÊNCIA

Lençóis Paulista registra 21 novos casos
Lençóis Paulista registrou mais 

21 infecções pelo novo coronaví-
rus (Covid-19) nessa sexta-feira 
(15), atingindo a marca de 86 casos 
con� rmados, incluindo uma mor-
te. Apenas nos últimos cinco dias, 

devido à realização de testagem em 
massa por empresas e também pela 
Prefeitura Municipal, foram noti� -
cados 72 novos casos, o que repre-
senta aumento de 514%. O número 
de pessoas internadas também se-

gue aumentando. Entre os positi-
vos, oito estão hospitalizados, além 
de outros quatro de um total de 58 
pacientes com suspeita de infecção. 
Já foram feitas 492 noti� cações, das 
quais 348 foram descartadas.

Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Enfermagem, 
coordenadora da Vigilância Epidemiológica fala do combate à Covid-19: “Muitos 
não se deram conta que há pessoas arriscando suas vidas pela sociedade”

ENTREVISTA EXCLUSIVA
ADRIANA APARECIDA SANTANA
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VIOLÊNCIA SEXUAL NOVIDADE

Menina de quatro 
anos é estuprada

Cultura lança
“Aula em Casa”A3 A6

MACONHA CAMPANHA

Mulher de 48 anos é 
detida com drogas

Casa Abrigo sorteia 
carro zero kmA3 A6

ASSALTO SOLIDARIEDADE

Posto de combustíveis 
é roubado na Rondon

Gustavo Mioto doa 
alimentos a LençóisA3 A6

A8Nova ala do Hospital Piedade tem estrutura para receber até 12 leitos de UTI; obra custou R$ 1 milhão e foi bancada pela Bracell

Pronto Atendimento à Covid-19 é inaugurado

Um acidente entre dois ônibus 
de trabalhadores deixou os dois 
motoristas gravemente feridos, 

segundo o Corpo de Bombeiros. 
A colisão aconteceu na tarde 

de ontem (15) na Rodovia Osni 
Mateus, próximo ao bairro 

Corvo Branco. As vítimas foram 
encaminhadas à UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento), mas 
o estado de saúde não foi 

informado pela equipe médica.

GRAVE
ACIDENTE

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PARA PENSAR
 “O pensamento positivo pode vir naturalmente para 

alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado, 
mude seus pensamentos e você mudará seu mundo’,

Norman Vincent Peale.

FRASE
 “Penso que temos que tentar tirar o melhor de nós mesmos nesta 

pandemia, entender em que e como podemos melhorar. Porque tudo vai 
passar e, quando passar, seremos pessoas melhores”,
Adriana Santana, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lençóis Paulista.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista teve uma semana mais 
tranquila do que a anterior, pelo 
menos no que diz respeito às ati-
vidades legislativas. A sessão da 
última segunda-feira (11) não teve 
nenhum projeto para ser votado, 
apenas três propostas que deram 
entrada e seguiram para análise das 
comissões internas antes de retor-
narem ao plenário para apreciação 
dos vereadores.

CHEGOU CHEGANDO
Com a pauta em segundo pla-

no, o que acabou chamando mais 
atenção foi o vereador André Pac-
cola Sasso, o Cagarete (DEM), que 
retornou à Casa de Leis na semana 
passada, mas já demonstra estar 
totalmente readaptado ao posto, 
depois de se licenciar para assumir 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico a convite do prefeito 
Anderson Prado de Lima (DEM), no 
início de 2017.

PORTA-VOZ
Cagarete, que agora é o novo lí-

der do governo, em substituição a 
João Miguel Diegoli (PSL), tratou de 
justificar o posto para defender a 
Administração Municipal de críticas 
recebidas pelas redes sociais. O mo-
tivo foi o fato de a Prefeitura Muni-
cipal ter feito pagamento adiantado 
pela aquisição de respiradores que 
acabaram não sendo entregues 
pela empresa contratada.

PANDEMIA
Em seu discurso, Cagarete expli-

cou que o adiantamento havia sido 
feito para garantir a compra e que, 
como a empresa não conseguiu 
cumprir o acordo, fez a devolução 
da quantia adiantada (que seria de 
mais de R$ 60 mil). Segundo ele, 
a dificuldade para entrega foi oca-
sionada pela própria pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), que 
tem dificultado a aquisição de com-
ponentes pelas empresas do setor.

LÁ E CÁ
Cagarete também protagonizou 

um breve e leve embate com o ve-
reador Paulo Henrique Victaliano, o 
Paulinho (PSDB), que fez uma críti-
ca sobre utilização da área que se-
ria destinada a uma Incubadora de 
Empresas, que agora deve se tornar 
a base da futura Guarda Civil Muni-
cipal, enquanto poderia ser utilizada 
para o fomento de novas atividades 
econômicas no município.

NÃO BASTA
O líder do governo iniciou sua 

fala dizendo ao colega que o proje-
to da Incubadora de Empresas, que 
era pretendido pela ex-prefeita Bel 
Lorenzetti (PSDB), nunca vingou, de 
fato, porque é preciso muito mais 
do que uma estrutura física para 
auxiliar empreendedores no pro-
cesso de consolidação de seus ne-
gócios, o que não deixa de ser uma 
grande verdade.

CULPA DELE
Também lembrou que o local vi-

nha sendo utilizado para capacita-
ção profissional por meio da Etecri 
(Escola de Técnicas de Economia 
Criativa), que veio para a cidade por 
intermédio do prefeito Prado junto 
ao então vice-governador Márcio 
França (PSB), mas que acabou ex-
tinta pelo governador João Doria 
(PSDB) assim que o mesmo assumiu 
o cargo, no início do ano passado.

LONGE
Após a intervenção do compa-

nheiro, Paulinho concluiu sua fala 
reiterando que acredita que utili-
zar o prédio para a implantação da 
base da futura Guarda Civil Munici-
pal (GCM) - o local está sendo ade-
quado com recursos da iniciativa 
privada - não seja o melhor cami-
nho, principalmente pela distância 
do local para o restante da cidade, o 
que também não deixa de ser uma 
grande verdade.

REMOTO
Para encerrar, a Câmara Muni-

cipal deve começar a realizar ses-
sões remotas nas próximas sema-
nas. Um projeto de resolução que 
trata do tema deve dar entrada na 
segunda-feira (18), provavelmente 
para apreciação em regime de ur-
gência especial. A pressa se deve 
ao fato de a pandemia do novo co-
ronavírus ter chegado aos limites 
do Legislativo, o que tem assustado 
os nobres edis.

CHEGOU
Além do vereador Manoel do 

Santos Silva, o Manezinho (PSL), 
que está internado no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade desde 
a quinta-feira (14) e já testou po-
sitivo para Covid-19, o vereador 
Luiz Gonzaga da Silva, o Luizinho 
do Açougue (PL), e um servidor da 
Casa de Leis estariam com suspei-
ta de infecção. A informação é que 
ambos fariam testagem, mas não 
há confirmação oficial.
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Menos de um mês após a demissão 
de Luiz Henrique Mandetta do Minis-
tério da Saúde, mais precisamente 29 
dias, o principal órgão governamental 
de enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) ficou novamente 
sem um líder nessa sexta-feira (15). Nel-
son Teich jogou a toalha antes mesmo 

de terminar o primeiro round da luta. 
Médico como seu antecessor, aban-
donou o ‘paciente’, coisa que o pri-
meiro sempre disse que nunca faria.

Mas antes de apedrejar o agora 
também ex-ministro, que nunca caiu 

nas graças da opinião pública, é preciso 
analisar o que o levou a decisão. Seu 
discurso de ontem não foi conclusivo, 

mas, para quem acompanhou minima-
mente os acontecimentos mais recentes, 
não é difícil imaginar que ele também 
deve ter se cansado de conviver com 
as incoerências de seu chefe. Com isso, 
o mundo ganha novamente um motivo 
para acreditar que o Brasil é uma grande 
piada - e daquelas sem graça.

O que nos resta é esperar que os 
governantes das demais esferas do 
poder sigam se amparando em ques-
tões factíveis e concretas para lidar 
com o momento. O que a sociedade 
menos precisa neste momento é con-
viver com as instabilidades ocasiona-
das por decisões equivocadas. Parece 
óbvio, mas, para muitos, não é.
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As eleições municipais

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

Coisa inédita: teremos eleições este 
ano para as Prefeituras e Câmaras de 
Vereadores e o grande evento parece 
coisa sem importância. Compreensí-
vel. O coronavírus, esse bichinho in-
visível, joga todos os outros temas no 
baú do esquecimento. É claro que, um 
pouco mais adiante, o pleito estará na 
mesa dos candidatos, eis que se trata 
de construir a base do edifício político, 
composta por 5.570 prefeituras e cerca 
de quase 60 mil vereadores.

Que não haja dúvidas. As eleições se 
darão este ano, mas não na data mar-
cada de 4 de outubro, pois os candida-
tos e seus cabos eleitorais ainda esta-
rão se recuperando do caos pandêmico, 
sendo mais provável pensar em 15 de 
novembro. Será uma campanha mais 
rígida em muitos aspectos, a começar 
pelo fim das coligações proporcionais. 
Ou seja, não veremos vereador sendo 
puxado pela força dos votos somados 
de parcerias entre siglas.

O termo rigidez se aplica a outros 
aspectos. No campo dos recursos fi-
nanceiros, por exemplo. O dinheiro 
mais curto exigirá campanhas obje-
tivas, sem rodeios, equipes restritas, 
sem a parafernália das mobilizações do 
passado. A campanha encontrará um 
eleitor com posicionamentos diferen-
tes da moldura tradicional.

Qual seu perfil? Difícil apontar to-
dos os componentes que influenciarão 
o sistema cognitivo das pessoas, mas é 
possível pinçar valores que permearão 
as escolhas. A começar pela carga de 
sentimentos sofridos no desenrolar da 
pandemia que assolou o país, cuja ex-
tensão poderá chegar ao final do ano. 
Esse danado de vírus veio para ficar. 
Todos, uns mais, outros menos, carre-
garão as marcas do susto, do medo, da 
angústia, da depressão, cujos efeitos 
impregnarão o nosso modus vivendi. 
Até nossas crianças continuarão a re-
cordar os angustiantes tempos em que 
tinham de usar máscaras.

Como esta bagagem emotiva se 
fará presente no instante em que elei-
toras e eleitores estarão diante da urna 
eletrônica? Provável resposta: esco-
lher o perfil que melhor traduza o re-
sultado da equação Custo x Benefício. 
Resultado que não significa dinheiro, 
bens materiais, apesar de ainda abri-
garmos um contingente que vota sob 

esta teia. Refiro-me a outro tipo de va-
lor: qualidade, seriedade, zelo, prepa-
ro, disposição, compromisso, inovação, 
despojamento, simplicidade, modéstia, 
coragem, contra os velhos padrões, 
avanço. P. S. O capitão Bolsonaro foi 
eleito com essas bandeiras e está mos-
trando ser da velha guarda. Até sua 
conduta no comando da luta contra a 
pandemia será lembrada.

Quem pode encarnar esse acervo? 
Qualquer cidadã ou cidadão que, sob 
a equação Custo x Benefício, seja a(o) 
mais próxima(o) do eleitor. Este posi-
cionamento valerá tanto para o voto 
no prefeito(a) ou no vereador(a). Cons-
tatação: é forte a impressão de que as 
mulheres serão bem votadas. Ganha-
ram bom espaço na expressão de dor 
em corredores de hospitais e filas nas 
ruas. Mas o mais endinheirado não será 
necessariamente o eleito ou o mais 
votado. Pobres, ricos, feios e bonitos, 
jovens e maduros, homens e mulheres 
estarão no tabuleiro, jogando com as 
pedras da mesma oportunidade.

O que pretendo dizer é que, na 
campanha municipal deste ano, as 
desigualdades diminuem, elevando a 
probabilidade de vermos uma limpeza 
geral na galeria dos retratos que ali se 
veem há décadas.

E o que dizer? Primeiro, evitar o 
óbvio ululante, do tipo de promessas 
mirabolantes de grandes obras, essa 
tradição que sai de maneira artificial da 
boca de candidatos. O momento exigi-
rá criatividade. Que significa encontrar 
formas simples, diretas, críveis, objeti-
vas, para dizer as coisas. Governar jun-
tos, por exemplo, mas isso não pode ser 
transmitido com a carcomida locução. O 
candidato deve ter uma plataforma de 
conselhos de bairros e comunidades, 
maneiras de acionar frequentemente 
esse mecanismo (via agenda de encon-
tros), enfim, demonstrar que efetiva-
mente quer administrar sob o princípio 
da democracia participativa.

No mais, ouvir o vento do tempo. 
Ele passa todos os dias por nós. Traz 
recados. Suave ou forte, exibe em nos-
sos sentidos o retrato da emoção e da 
razão do povo. Meu saudoso pai, todos 
os dias, da calçada onde se sentava 
para conversar com os amigos, às 19 
horas, aprumava o faro para sentir o 
jeitão do tempo. Olhava para o Nascen-
te, via barras de cores nas nuvens, jo-
gava sua impressão para os ouvintes e 
arrematava: “amanhã, não, mas depois 
de amanhã vai chover. E fulano não é 
bom de voto”.

Errata
Na edição do último sábado (9), a Terceira Coluna informou, ao citar o julgamento 

do processo de expulsão do vereador André Paccola Sasso do PSDB, que a votação do 
Diretório Municipal do partido havia sido finalizada com 24 votos a nove. A informa-
ção está errada. Na verdade, 24 foi o número total de votos, sendo um em branco, 14 
favoráveis e nove contrários à expulsão. Vale lembrar que a decisão, de abril de 2017, 
sequer foi consumada, já que houve recursos nas esferas superiores da legenda.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Na segunda-feira (11), a Polícia Militar de Lençóis Paulista registrou uma ocorrência de 
violência doméstica no Jardim América. Um homem teria agredido sua amásia com golpes 
de enxada e socos. Aparentemente embriagado, A.F.A.C., de 28 anos, que também atacou 
os policiais na abordagem, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado 
por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, ficando recolhido à disposição da Justiça.
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Polícia

DATA: 8/5/2020 a 14/5/2020

Obituário
EDO JESUS CONEGLIAN faleceu na quinta-feira (14) aos 86 anos em Lençóis Paulista
JORGE APARECIDO MOREIRA DE SOUZA faleceu na quinta-feira (14) aos 75 anos 

em Lençóis Paulista
WILSON JOSÉ CARDOSO DIAS faleceu na quinta-feira (14) aos 49 anos em Lençóis Paulista
ZAIRDA ROMANI TONIÕES faleceu na quinta-feira (14) aos 81 anos em Macatuba
HERCILIA SIMIONATO ROMAI faleceu na terça-feira (12) aos 70 anos em Lençóis Paulista
ROSELI MARIA FISCHER faleceu na terça-feira (12) aos 71 anos em Lençóis Paulista
MILTON GARCIA faleceu na segunda-feira (11) aos 74 anos em Lençóis Paulista
JOANA DOMINGUES DE OLIVEIRA faleceu no domingo (10) aos 82 anos em Areiópolis
ANA FERREIRA DE ALMEIDA faleceu no sábado (9) aos 82 anos em Lençóis Paulista
FRANCISCA NAZIRA CARDOSO faleceu no sábado (9) aos 78 anos em Lençóis Paulista
JOSÉ CARLOS DE LIMA faleceu no sábado (9) aos 58 anos em Lençóis Paulista
LUCAS PEREIRA SCHEMER faleceu no sábado (9) aos 26 anos em Lençóis Paulista
DALVA CONEGLIAN CARANI faleceu na sexta-feira (8) aos 92 anos em Lençóis Paulista
JOSÉ FRANCISCO DA COSTA faleceu na sexta-feira (8) aos 77 anos em Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 84,06.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
5/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS FOR-
MULADOS, que classificou a(s) empresas(s): CARACHO E CARACHO 
FARMACIA LTDA - ME, totalizando R$ 5.070,00; DAIANE MUNHOZ 
TRAVAIN, totalizando R$ 4.280,40; com todas as demais condições con-
forme Edital, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dia(s) corrido(s) a contar da 
data de publicação deste ato para que o vencedor assine o contrato, sob 
pena de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se 
às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 11/05/2020. ANTONIO 
CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 12/2020: Pregão nº 05/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: CARACHO E CARACHO FARMACIA LTDA - 
ME; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS FORMU-
LADOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/14 vr R$ 3,80; 1/17 vr R$ 0,19; 
1/18 vr R$ 0,07; 1/20 vr R$ 0,05; 1/21 vr R$ 0,13; 1/22 vr R$ 0,07; 1/23 vr 
R$ 0,07; 1/24 vr R$ 0,05; 1/26 vr R$ 0,05; 1/27 vr R$ 0,09; 1/28 vr R$ 0,09; 
1/29 vr R$ 0,07; 1/30 vr R$ 0,09; 1/31 vr R$ 0,01; 1/35 vr R$ 0,50; 1/47 vr 
R$ 0,03; totalizando R$ 5.070,00. Data: 11/05/2020.

Extrato de Ata nº 13/2020: Pregão nº 05/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: DAIANE MUNHOZ TRAVAIN; Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS FORMULADOS; Vigência: 12 
meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 2,77; 1/2 vr R$ 5,90; 1/3 vr R$ 0,18; 1/7 vr R$ 
2,30; 1/8 vr R$ 2,40; 1/9 vr R$ 0,10; 1/10 vr R$ 2,80; 1/11 vr R$ 5,00; 1/12 
vr R$ 2,50; 1/13 vr R$ 1,64; 1/15 vr R$ 2,00; 1/25 vr R$ 0,07; 1/32 vr R$ 
0,01; 1/33 vr R$ 0,01; 1/34 vr R$ 0,30; 1/36 vr R$ 0,01; 1/37 vr R$ 0,01; 
1/38 vr R$ 0,01; 1/39 vr R$ 0,01; 1/40 vr R$ 0,02; 1/41 vr R$ 0,02; 1/42 vr 
R$ 0,02; 1/43 vr R$ 0,02; 1/44 vr R$ 0,02; 1/45 vr R$ 0,03; 1/46 vr R$ 0,03; 
1/48 vr R$ 0,02; 1/49 vr R$ 0,02; 1/50 vr R$ 0,02; 1/51 vr R$ 0,02; 1/52 vr 
R$ 0,02; 1/53 vr R$ 0,02; 1/54 vr R$ 0,01; 1/55 vr R$ 0,02; 1/56 vr R$ 0,02; 
1/57 vr R$ 0,02; 1/58 vr R$ 0,02; 1/59 vr R$ 0,02; 1/60 vr R$ 0,02; 1/61 vr 
R$ 0,02; 1/62 vr R$ 0,02; 1/63 vr R$ 0,15; 1/64 vr R$ 0,02; 1/65 vr R$ 0,02; 
totalizando R$ 4.280,40. Data: 11/05/2020.

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
06/2020 - Objeto: AQUISIÇÃO RESMAS PAPEL SULFITE, que classifi-
cou a empresas: R. MARTINS PAPELARIA, totalizando R$ 53.900,00; 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 ven-
cedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de preço, 
podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. BOREBI, 
12/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Ata nº 14/2020: Pregão nº 06/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: R. MARTINS PAPELARIA; Objeto: AQUISI-
ÇÃO RESMAS PAPEL SULFITE; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 
15,40; totalizando R$ 53.900,00. Data: 12/05/2020.

Em menos de 4 dias, Polícia 
Militar havia registrado 
outro estupro na cidade

VIOLÊNCIA SEXUAL

ROUBO

DROGA

Menina de quatro anos 
é estuprada em Lençóis

Posto de combustíveis é assaltado na Rondon

Mulher de 48 anos é detida por posse 
de entorpecente no Jardim do Caju

Abuso teria sido 
cometido pelo marido 
da avó da criança

Assaltante levou 
R$ 700 e fugiu em 
uma motocicleta

Dois tijolos de maconha e uma balança foram localizados em um veículo na garagem da residência

Flávia Placideli

Um homem foi preso na 
manhã da quarta-feira 
(13) suspeito de ter estu-

prado uma menina de apenas 
quatro anos de idade em uma 
chácara na área rural de Len-
çóis Paulista. De acordo com a 
Polícia Militar, o suspeito, de 64 
anos, é marido da avó da víti-
ma. Ele foi autuado por estupro 
consumado de vulnerável e pre-
so em flagrante por posse ilegal 
de arma de fogo, já que na chá-
cara foram encontradas diver-
sos armamentos e munições.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência registrado pela 5ª 
Cia da Polícia Militar, a mãe 
da criança, C.A.C., de 36 
anos, relatou que durante a 
reforma de sua casa deixou a 
filha na chácara com a avó, ca-
sada com J.F., de 64 anos. Se-

Flávia Placideli

Um posto de combustíveis 
localizado no Parque Re-
sidencial Rondon, em 

Lençóis Paulista, foi assaltado na 
noite da terça-feira (12). O roubo 
foi comunicado por volta das 20h 
por um dos funcionários, que 
informou que um indivíduo che-
gou em uma motocicleta pedin-

Flávia Placideli

Uma equipe da Força Tá-
tica da Polícia Militar de 
Lençóis Paulista deteve 

uma mulher de 48 anos acusa-
da por posse de entorpecentes. 
A ocorrência foi registrada na 
noite da terça-feira (12), no 
Jardim do Caju II. Na ação 
foram encontrados dois tijolos 
de maconha e uma balança de 
precisão, que estavam escon-
didos em uma bolsa dentro de 
um veículo.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, uma equi-
pe da Força Tática da Polícia 
Militar, composta pelo sar-
gento Lucas e pelos soldados 
Davi e Cano, receberam uma 

APREENSÃO - Força Tática apreendeu dois tijolos de maconha na ação

do todo o dinheiro do estabeleci-
mento, fugindo logo após a ação.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência registrado na 5ª Cia 
da Polícia Militar, uma equipe foi 
acionada via Centro de Operações 
(Copom) pouco tempo depois 
do assalto. Chegando ao local, o 
funcionário declarou que foi sur-
preendido por um indivíduo em 
uma motocicleta preta, modelo 
CG Titan, usando capacete preto, 
óculos escuros e uma máscara de 
proteção azul com respirador.

A vítima revelou que o 
homem, que estava com a rou-

pa suja com restos de obra de 
construção civil, chegou levan-
tando a blusa e mostrando parte 
de uma arma de fogo, dizendo 
que se tratava de um assalto e 
que iria levar todo o dinheiro. 
Segundo o frentista, o homem 
subtraiu cerca de R$ 700 em es-
pécie, que estavam em seu bol-
so e fugiu sentido Conjunto Ha-
bitacional Maestro Júlio Ferrari.

Diante dos fatos, viaturas 
realizaram patrulhamento nas 
imediações, mas não obtiveram 
êxito em encontrar o autor do 
roubo. O caso também foi regis-

trado pela Polícia Civil, que in-
vestiga o caso. A vítima forne-
ceu alguns vídeos do momento 
da ação do bandido para ajudar 
nas investigações. Até o fecha-
mento dessa matéria, ninguém 
havia sido preso pelo crime.

Outro assalto parecido a um 
posto de combustíveis foi regis-
trado na quinta-feira (7) no Par-
que Residencial São José. Um 
frentista foi abordado por um 
homem em uma motocicleta 
preta. Nesta ação, o assaltante 
subtraiu R$ 215 em espécie e 
também não foi encontrado.

gundo ela, no último sábado, 
foi busca-la e, ao retornar para 
casa, percebeu que a criança 
estava com um comportamen-
to diferente, reclamando de 
dor nas suas partes íntimas. A 
mãe disse que conversou com 

a menina que acabou contan-
do que o ‘avô’ teria a abusado 
e pedido para não contar à avó 
sobre o ocorrido.

Para uma policial da 5ª 
Cia, a criança ainda revelou 
os detalhes do abuso sexual. A 

informação anônima de que 
M.S.R., de 48 anos, residente 
na Rua Joaquim Gomes Ma-

chado, no Caju II, estaria em 
posse de entorpecentes.

A equipe se deslocou até 

o endereço e, ao realizar uma 
vistoria pelo local, encontrou 
dentro do porta-malas de um 
veículo que estava estacionado 
na garagem uma bolsa conten-
do dois tijolos de maconha, que 
pesaram 998 gramas, e uma ba-
lança de precisão.

Indagada sobre a droga, 
M.S.R. disse que não tinha co-
nhecimento, informando que o 
veículo pertence ao seu filho 
W.F.S., que no início deste mês 
foi preso por tráfico na cidade 
de Pederneiras.

Diante dos fatos, a mulher 
foi conduzida ao plantão po-
licial, onde autoridade, após 
tomar ciência dos fatos, deter-
minou a elaboração de Boletim 
de Ocorrência de apreensão de 
drogas, liberando-a em seguida. 

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Uma acusação de estu-
pro foi registrada no último 
sábado (9), no Jardim Caro-
lina, em Lençóis Paulista. 
Uma mulher de 29 anos foi 
violentada dentro de sua 
própria residência e, após o 
abuso, conseguiu fugir e pe-
dir ajuda para moradores. O 
estuprador, de 20 anos, foi 

detido por populares até a 
chegada da Polícia Militar. 
Ele foi conduzido à Dele-
gacia da Polícia Civil, onde 
foi preso em flagrante. Além 
do abuso sexual, a mulher 
sofreu graves agressões e 
passou por atendimento 
médica na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

criança passou por exame na 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e a médica de plantão 
informou que a região genital 
da criança estava avermelhada.

Diante da situação, uma 
equipe policial se dirigiu até 
a chácara, encontrando o sus-
peito do lado de fora da pro-
priedade. Na residência, foram 
encontradas duas espingardas, 
nove munições calibre 32 in-
tactas e mais três já deflagra-
das, um pacote de chumbo, 
dois potes de espoletas para 
cartucho, bem como um reci-
piente com pólvora utilizada 
para recarga de cartuchos. Ao 
ser indagado sobre o ocorrido, 
J.F. nada declarou.

O idoso foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil, 
onde o delegado de plantão, 
após tomar conhecimento dos 
fatos, ratificou o flagrante por 
posse de arma de fogo e tam-
bém o indiciou por estupro 
consumado de vulnerável. 
J.F. ficou preso, à disposição 
da Justiça.
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CAMPANHA DO AGASALHO
O Fundo Social de Solidariedade de Macatuba fará a distribuição de roupas e 
agasalhos entre os dias 20 e 30 de maio, das 14h às 19h, no Centro Educativo 
Mario Rosa. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), serão 
distribuídas senhas diárias para retirada com horário agendado. A orientação 
é para que apenas um membro da família vá ao local e que use máscara.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista LENÇÓIS IN LIVE
Mesmo estando em casa é possível prestigiar os artistas lençoenses graças ao projeto 
Lençóis In Live, da Secretaria de Cultura. Os shows seguem uma rotina diária, sempre 
às 20h, pelo Facebook, na página @culturalencois. Na agenda do final de semana, hoje 
(16) tem show com a banda Na Vibe. Amanhã (17) é a vez da banda Corset. Os artistas 
interessados em participar podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 3263-6525.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

O ECO - No que consis-
te o trabalho  da Vigilância 
Epidemiológica?

Adriana Aparecida San-
tana - A Vigilância Epidemioló-
gica tem um trabalho bem am-
plo. Basicamente, monitoramos 
todas as doenças que são de no-
tificação compulsória, ou seja, 
que precisam ter os casos noti-
ficados. Além da parte adminis-
trativa, também fazemos a parte 
de investigação, levantamento e 
análise de dados, controle de 
vacinação, entre outras coisas. 
O trabalho que dá subsídios ao 
Poder Público em relação à si-
tuação epidemiológica é de nos-
sa responsabilidade. Mas não 
fazemos nada sozinhos, existe 
toda uma estrutura paralela. 
Cuidamos da parte burocrática, 
mas a implementação das ações 
fica com as equipes de Atenção 
Básica. Controlamos o estoque 
de vacinas, mas quem faz a 
vacinação é a Atenção Básica. 
Monitoramos os casos de den-
gue, mas quem faz o bloqueio 
são os agentes comunitários. É 
um trabalho conjunto.

O ECO - Em tempos de 
pandemia, como é a intera-
ção com os demais órgãos 
de vigilância nas outras 
esferas? Vocês trocam in-
formações para tornar o 
trabalho mais efetivo?

Adriana Aparecida San-
tana - Somos o braço da Se-
cretaria de Saúde do municí-
pio que funciona como um 
elo com o Departamento Re-
gional, a Secretaria Estadual 
e o Ministério da Saúde nesta 
questão. Além das reuniões 
periódicas, ficamos o tempo 
todo trocando informações 
por e-mail, telefone, grupos de 
WhatsApp ou pelos próprios 
sistemas do Governo do Esta-
do e do Governo Federal.

O ECO - Além dos pa-
cientes com diagnóstico 
positivo de Covid-19 e da-
queles com sintomas mais 
graves que entram para a 
lista de casos suspeitos, 

há o acompanhamento das 
pessoas com síndrome 
gripal leve, que podem ou 
não ser casos de infecção 
pelo novo coronavírus. 
Quantos estão sendo mo-
nitorados? Todos estão em 
isolamento domiciliar?

Adriana Aparecida San-
tana - Hoje - quarta-feira (13) -, 
cerca de 450 pessoas estão sendo 
monitoradas pela Secretaria de 
Saúde, mas este número pode 
variar muito de um dia para 
outro, dependendo da evolução 
do quadro e do período de isola-
mento domiciliar, que foi deter-
minado a todos.

O ECO - E como é feito 
este acompanhamento?

Adriana Aparecida San-
tana - A equipe da Vigilância 
Epidemiológica faz o acompa-
nhamento dos pacientes noti-
ficados como casos suspeitos, 
ou seja, que passam por aten-
dimento médico, apresentam 
sintomas mais graves e são sele-
cionados para a coleta de mate-
rial biológico para a realização 
de testes. Esses casos, que estão 
incluídos em nosso sistema e 
lançados no boletim oficial, são 
monitorados por nossa equipe. 
O monitoramento dos pacientes 
com síndrome gripal leve é de 
responsabilidade de outra equi-
pe da Secretaria de Saúde. Tudo 
tem sido feito por telefone. Ain-
da não houve necessidade de 
visita in loco.

O ECO - Como você ava-
lia o trabalho que vem sen-

do desenvolvido pelo comi-
tê local de enfrentamento 
ao novo coronavírus, do 
qual você faz parte?

Adriana Aparecida San-
tana - Sou suspeita para falar, 
mas avalio muito bem. Estamos 
fazendo tudo de forma técnica, 
com base nas portarias, manu-
ais e protocolos que chegam 
para a Vigilância Epidemioló-
gica, que faz essa ponte com 
o comitê. O trabalho tem sido 
muito bom, mas o resultado 
não depende exclusivamente 
de nós, da Administração Pú-
blica, de outra pessoa ou órgão. 
É preciso que haja colaboração 
de toda a população.

O ECO - O comitê con-
ta com a participação de 
agentes políticos, como o 
prefeito Anderson Prado 
de Lima e o vereador Nar-
deli da Silva, presidente da 
Câmara Municipal, mas é 
formado majoritariamente 
por profissionais ligados a 
diversas áreas da Saúde. 
Você acredita que esse ca-
ráter multidisciplinar con-
tribui para que as medidas 
sejam mais eficazes?

Adriana Aparecida San-
tana - Com certeza. Ao mes-
mo tempo em que temos as 
pessoas cuidando das questões 
mais burocráticas, a Saúde está 
representada em todas as pon-
tas, desde a Atenção Básica, 
que cuida da prevenção, que 
é muito importante, até a parte 
do tratamento, que é acionada 
quando a pessoa já está em es-
tado mais grave e necessita de 
internação hospitalar. Mas não 
podemos esquecer que também 
tivemos e continuamos tendo a 
colaboração de muitas pessoas, 
de muitas empresas. Tem muita 
gente se empenhando para que 
a cidade sofra o menos possível 
com a pandemia.

O ECO - E você acredita 
que o objetivo vem sendo 
atingido?

Adriana Aparecida San-

ADRIANA APARECIDA SANTANA

“Muitos não se deram conta que há pessoas arriscando suas vidas pela sociedade”
Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Enfermagem, 
coordenadora da Vigilância Epidemiológica fala do combate à Covid-19

Elton Laud

Dando sequência à série 
especial de entrevistas 
com os profissionais 

envolvidos diretamente no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) em 
Lençóis Paulista, o Jornal O 
ECO publica neste sábado (16) 
os principais pontos abordados 
em conversa com Adriana Apa-
recida Santana, coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica 
local, ligada à Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal.

O órgão que é o elo entre 
a cidade e as demais esferas 
(Secretaria de Saúde do Gover-
no do Estado de São Paulo e 
Ministério da Saúde) no que 
tange à coleta, transmissão e 
análise dos dados epidemio-
lógicos, trata diretamente das 
questões técnicas relacionadas 
à pandemia, que dão o sub-
sídio necessário para que o 
Poder Público implemente as 

ações necessárias para conter 
o avanço do contágio.

Com graduação em Enfer-
magem pela USC (Universi-
dade Sagrado Coração), atual 
Unisagrado, em Bauru, e es-
pecialização na área de Epide-
miologia pelo Instituto Passo 
1, situado na mesma cidade, 
Adriana Aparecida Santana é 
formada há 18 anos, mesmo 
período em que trabalha como 
servidora pública da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
sempre na Secretaria de Saúde.

Na Vigilância Epidemiológi-
ca, onde já atuou como enfer-
meira em outa gestão, ocupa o 
cargo de coordenação desde o 
início de 2017, quando teve iní-
cio o atual governo. É responsá-
vel por uma equipe de oito ser-
vidores que lidam diretamente 
com todas as doenças de noti-
ficação compulsória e cuidam 
da aplicação das estratégias de 
contingência desenvolvidas nos 
âmbitos nacional e estadual.

A publicação acontece na 
semana marcada pelo Dia In-
ternacional da Enfermagem. 
A data, comemorada na última 
terça-feira (12), homenageia 
todos os profissionais que, em 
tempos de incerteza e apreen-
são, têm colocado suas pró-
prias vidas em risco pelo bem 
da sociedade, zelando pela 
saúde de pessoas muitas vezes 
desconhecidas. Por meio dela, 
prestamos nossa homenagem a 
toda esta classe.

Na entrevista, realizada na 
quarta-feira (13), a coordena-
dora, que também integra o 
comitê local de enfrentamen-
to à Covid-19, criado pelo 
prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM), fala de diversos 
assuntos, como testagem em 
massa, aumento no número de 
infecções, acompanhamento de 
casos suspeitos e confirmados, 
recomendações das autorida-
des de Saúde, entre outras coi-
sas. Confira:

DESCASO

“Vejo tudo com muita 
tristeza, porque não 
são uma, duas ou três 
pessoas que insistem 
em desconsiderar 
o que dizem os 
especialistas da área 
da Saúde e, com isso, 
só contribuem para 
agravar a situação”

FUTURO

“Acredito que sempre 
temos que olhar para 
a frente. Penso que 
temos que tentar tirar o 
melhor de nós mesmos 
nesta pandemia, 
entender em que 
e como podemos 
melhorar. Porque tudo 
vai passar e, quando 
passar, seremos 
pessoas melhores”

tana - Desde o início, sabíamos 
que o vírus chegaria à cidade. 
Era apenas uma questão de 
tempo. Eu vejo de forma muito 
positiva o fato de Lençóis Pau-
lista ter um fluxo alto de pesso-
as e se manter no nível em que 
está. Apenas o fato de existir 
várias empresas de grande por-
te em funcionamento já poderia 
ter feito com que o número de 
casos fosse muito maior, e não 
foi isso que aconteceu. Temos 
observado que o avanço [da 
curva de contágio] está de acor-
do com o que vem ocorrendo 
no interior de São Paulo, dentro 
do que era esperado.

O ECO - Nesta semana 
foram divulgados os resul-
tados de testes em massa 
feitos pela Bracell e pela 
Frigol, que identificaram 
novos casos e acabaram 
elevando considerada-
mente as estatísticas lo-

cais. Foi uma iniciativa 
das empresas ou uma re-
comendação da Vigilância 
Epidemiológica?

Adriana Aparecida San-
tana - Temos contato perma-
nente com as empresas da 
cidade porque precisamos 
monitorar a situação local, mas 
cada uma tem autonomia para 
avaliar suas questões internas. 
Foram elas que decidiram se 
iriam fazer testagem e quem 
seria testado. A participação 
da Vigilância Epidemiológica 
foi no sentido de orientar a res-
peito da transmissão dos dados 
para a inclusão nas notifica-
ções oficiais. A partir da iden-
tificação dos casos positivos, 
também auxiliamos em relação 
ao isolamento social, inclusive 
das famílias.

O ECO - Em que os tes-
tes em massa contribuem 

para o enfrentamento à 
pandemia?

Adriana Aparecida San-
tana - A iniciativa é ótima. É 
claro que ver os números au-
mentando é algo que assusta as 
pessoas, mas o que temos que 
analisar é que existe um grande 
problema de subnotificação em 
todo o país. A quantidade de 
casos é muito maior do que a 
que vemos nos dados oficiais, 
pois o número de testes apli-
cados é pequeno comparado à 
população. Normalmente, um 
exame é feito quando há uma 
suspeita notificada, mas isso 
ocorre se um paciente apresen-
tar sintomas mais graves. Como 
a maior parte dos infectados é 
assintomática, não consegui-
mos identificar essas pessoas, 
que continuam circulando e 
transmitindo o vírus. A aplica-
ção dos testes em massa, natu-
ralmente, implica no aumento 

mais aguda de infecção, na qual 
ainda há transmissão. Um IgG 
positivo indica uma fase mais 
tardia, na qual o organismo já 
adquiriu defesa contra o vírus e 
já não há mais transmissão.

O ECO - Basicamente, é 
por isso que existe um perí-
odo específico para a reali-
zação de cada tipo de teste?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. Quando a coleta 
de material biológico não é 
realizada no período adequa-
do, a probabilidade de erro de 
diagnóstico é muito alta. Um 
RT-PCR feito depois de muitos 
dias do surgimento dos primei-
ros sintomas dificilmente vai 
identificar a presença do vírus, 
mesmo que a pessoa o tenha 
contraído. Da mesma forma, 
um IgM/IgG feito precocemen-
te dificilmente vai identificar 
anticorpos, porque, mesmo 
em caso de contágio, ainda 
não houve tempo para que o 
organismo produzisse defesa 
suficiente para a detecção.

O ECO - E em que isso 
implica exatamente?

Adriana Aparecida San-
tana - Se houver um falso ne-
gativo ocasionado por um RT-
-PCR tardio ou por um IgM/IgG 
precoce um paciente infectado 
pode ser liberado do isolamen-
to durante o período de incuba-
ção e pode voltar a trabalhar e a 
circular livremente, transmitin-
do o vírus para outras pessoas. 
Por isso, quando a Vigilância 
Epidemiológica recebe uma 
notificação, as informações são 
analisadas para definir o tipo 
de teste adequado ou, no caso 
em que já foi feita coleta de ma-
terial biológico, para avaliar se 
ela foi válida ou não. Na dúvi-
da, o melhor é fazer um novo 
teste. É por este motivo que 
pedimos para que as empresas 
que tenham interesse em fazer 
testagem em massa entrem em 
contato antes para receber as 
devidas orientações.

O ECO - Voltando à ques-
tão da testagem em massa 
em Lençóis Paulista, isso já 
foi iniciado?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. A Central de Aten-
dimento da Secretaria de Saú-
de está entrando em contato 
com os pacientes desde ontem 
- terça-feira (12). Eles estão 
sendo direcionados à Atenção 
Básica, para as unidades que 
atendem casos de síndrome 
gripal. O atendimento para a 
testagem está sendo feito com 
horário agendado para que não 
haja aglomeração.

O ECO - A Prefeitura Mu-
nicipal dispõe de quantos 
testes no momento?

Adriana Aparecida San-
tana - São cerca de 700 testes 
rápidos e 300 testes tipo RT-
-PCR. Nesta semana o prefeito 
Anderson Prado de Lima disse 
que está tentando comprar mais 
um lote de 2 mil testes rápidos, 
mas ainda não temos novidades 
nesse sentido.

O ECO - Pelo fato de os 
testes rápidos identifica-
rem a presença do anticor-
po e não do vírus propria-
mente dito, inicialmente 
eles estavam sendo utili-
zados apenas como método 
de triagem, não para diag-
nóstico oficial. Na semana 
passada as autoridades de 
Saúde passaram a consi-
derá-los para este fim. Por 
que houve essa mudança 
de postura?

Adriana Aparecida San-
tana - O Ministério da Saúde 
estava limitando a aplicação dos 
testes tipo RT-PCR aos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e aos profissio-
nais da Saúde, porque a popu-
lação do Brasil é muito grande, 
o que torna inviável uma testa-
gem mais abrangente. Na ver-
dade, não recebemos nada por 
escrito. Acreditamos que deci-
diram liberar o teste rápido por 
considerarem que isso daria um 
panorama muito mais fidedigno 
da pandemia no país. Essa re-
alidade foi comprovada aqui. 
Se considerássemos apenas o 
RT-PCR não tínhamos identifi-
cado os casos notificados nesta 
semana e essas pessoas continu-
ariam trabalhando e circulando 
normalmente. Outra questão é 
que, além de ser mais barato, o 
teste rápido te dá um resultado 
em pouco tempo e isso é muito 
importante para antecipar as 
providências cabíveis.

O ECO - Para você, pro-
fissional da Saúde que atua 
diretamente no combate ao 
novo coronavírus em Len-
çóis Paulista, como é ver 
muitas pessoas minimizan-
do a situação, ignorando 
as medidas de prevenção e 
descumprindo as determi-
nações das autoridades?

Adriana Aparecida San-
tana - Vejo tudo com muita tris-
teza, porque não são uma, duas 
ou três pessoas que insistem 
em desconsiderar o que dizem 
os especialistas da área da Saú-
de e, com isso, só contribuem 
para agravar a situação. Ainda 
assim, nós, que estamos na luta 
contra esta pandemia, seguimos 
orientando, falando da impor-
tância de respeitar as recomen-
dações de distanciamento, dos 
cuidados com a higiene, do uso 
de máscaras, de ficar em casa, 
principalmente se houver uma 
suspeita de infecção, mesmo 
que com sintomas leves ou ne-
nhum sintoma.

O ECO - Na terça-feira 
(12) foi comemorado o Dia 
Internacional da Enferma-
gem, data dedicada a todos 
os profissionais que atuam 
na área. Como você, repre-
sentante da classe, se sen-

te em meio a este momento 
ímpar na história recente da 
humanidade? Você acredita 
que a pandemia fez com que 
todos valorizassem mais o 
trabalho de vocês?

Adriana Aparecida San-
tana - Com certeza, a pande-
mia enalteceu muito os profis-
sionais da Saúde, como nós, 
da enfermagem, mostrando a 
importância do nosso trabalho. 
Sempre recebemos algumas 
homenagens, mas neste ano 
a data foi muito mais lembra-
da. Infelizmente, tem sido em 
meio a uma pandemia que as 
pessoas estão reconhecendo o 
valor dos profissionais da saú-
de, mas, ainda assim, muitos 
não se deram conta que há pes-
soas arriscando suas vidas pela 
sociedade, trabalhando por 
amor, principalmente as que 
atuam diretamente em contato 
com os pacientes, com o ví-
rus, como os profissionais da 
Atenção Básica, dos serviços 
de urgência e emergência, dos 
hospitais. Todos os envolvidos 
nessa luta têm se dedicando 
muito, se doando de coração 
24 horas por dia.

O ECO - Diante de tudo 
o que você tem observado, 
tanto em Lençóis Paulista 
quanto no restante do Brasil 
e do mundo, o que mais te 
preocupa ou te causa medo?

Adriana Aparecida San-
tana - Falo por mim, mas creio 
que também seja o pensamento 
da maioria dos profissionais da 
Saúde, pelo menos da minha 
equipe, pois já conversamos 
muito sobre isso. Quem está 
mobilizado contra a pande-
mia, seja na linha de frente 
da Saúde ou desempenhando 
outras funções, lutando contra 
o avanço das infecções, comba-
tendo o vírus e fazendo de tudo 
para evitar o pior tem um peso 
enorme nas costas, porque tudo 
causa muito estresse e ansieda-
de. Ficamos apreensivos, mas 
acho que medo não é a palavra. 
Todos seguem se doando muito, 
buscando informações sobre o 
assunto, estudando, analisando 
qual é a melhor maneira de 
fazer determinada coisa. Esta-
mos em uma busca incessante 
de conhecimento para conse-
guir fazer o melhor para nosso 
município, nosso estado, nosso 
país. Não temos medo, mas 
queremos ver o fim disso logo.

O ECO - Qual mensagem 
você, como profissional da 
Saúde que atua diretamen-
te na luta contra o novo 
coronavírus, deixa para a 
população de Lençóis Pau-
lista e região?

Adriana Aparecida Santa-
na - Estamos passando por um 
momento difícil, que está nos 
dando muitas lições, tanto no 
aspecto econômico, quanto na 
parte da saúde, mas não pode-
mos ter um olhar negativo so-
bre as coisas. Particularmente, 
acredito que sempre temos que 
olhar para a frente. Penso que 
temos que tentar tirar o melhor 
de nós mesmos nesta pandemia, 
entender em que e como pode-
mos melhorar. Porque tudo vai 
passar e, quando passar, sere-
mos pessoas melhores.

de casos e isso, além de nos dar 
uma dimensão mais próxima 
da realidade, nos ajuda a frear 
o avanço do contágio, pois os 
positivos assintomáticos e seus 
familiares também são coloca-
dos em isolamento social.

O ECO - Além da Bracell 
e da Frigol, mais alguma 
empresa lençoense de-
monstrou interesse em re-
alizar testagem em massa 
em seus colaboradores?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. Algumas empresas 
entraram em contato com a 
Vigilância Epidemiológica em 
busca de informações e orienta-
ções. Como a procura por esses 
testes tem sido muito grande, 
ainda não sabemos se elas vão 
conseguir viabilizar essa testa-
gem imediatamente em labora-
tórios particulares. O que ficou 
acordado é que assim que isso 

for feito os dados serão compar-
tilhados para que possamos fa-
zer as notificações. Aproveito a 
oportunidade para pedir que as 
empresas que tiverem interesse 
em aplicar esses testes entrem 
em contato conosco primeiro.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal também anun-
ciou que começaria uma 
testagem em massa nesta 
semana, inicialmente com 
381 pessoas com síndro-
me gripal leve que estão 
em isolamento domiciliar. 
Quais os critérios foram 
adotados para a seleção 
dessas pessoas, visto que 
o grupo que está sendo mo-
nitorado pela Secretaria de 
Saúde é maior?

Adriana Aparecida San-
tana - Algumas pessoas com 
síndrome gripal leve não se 
enquadram nos requisitos para 

a realização dos testes, porque 
existe um período específico 
para a coleta de material bio-
lógico, tanto no caso dos testes 
tipo RT-PCR, quanto dos testes 
rápidos tipo IgM/IgG. O pri-
meiro é indicado entre o tercei-
ro e o sétimo dia após o surgi-
mento dos sintomas; o segundo 
pode ser feito entre o oitavo e o 
décimo quarto dia.

O ECO - O que diferencia 
esses dois tipos de testes?

Adriana Aparecida San-
tana - Falando de forma mais 
simplificada, o RT-PCR identifi-
ca a presença de material gené-
tico do vírus no organismo, ou 
seja, o vírus está ali e a pessoa 
está transmitindo. Já o IgM/IgG 
identifica a presença de anticor-
pos (imunoglobulinas), que são 
mecanismos de defesa do cor-
po, em diferentes estágios. Um 
IgM positivo indica uma fase 

GENTE DE FIBRA - “Todos os envolvidos 
nessa luta têm se dedicado muito, se 
doando de coração 24 horas por dia”
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CAMPANHA DO AGASALHO
O Fundo Social de Solidariedade de Macatuba fará a distribuição de roupas e 
agasalhos entre os dias 20 e 30 de maio, das 14h às 19h, no Centro Educativo 
Mario Rosa. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), serão 
distribuídas senhas diárias para retirada com horário agendado. A orientação 
é para que apenas um membro da família vá ao local e que use máscara.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista LENÇÓIS IN LIVE
Mesmo estando em casa é possível prestigiar os artistas lençoenses graças ao projeto 
Lençóis In Live, da Secretaria de Cultura. Os shows seguem uma rotina diária, sempre 
às 20h, pelo Facebook, na página @culturalencois. Na agenda do final de semana, hoje 
(16) tem show com a banda Na Vibe. Amanhã (17) é a vez da banda Corset. Os artistas 
interessados em participar podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 3263-6525.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

O ECO - No que consis-
te o trabalho  da Vigilância 
Epidemiológica?

Adriana Aparecida San-
tana - A Vigilância Epidemioló-
gica tem um trabalho bem am-
plo. Basicamente, monitoramos 
todas as doenças que são de no-
tificação compulsória, ou seja, 
que precisam ter os casos noti-
ficados. Além da parte adminis-
trativa, também fazemos a parte 
de investigação, levantamento e 
análise de dados, controle de 
vacinação, entre outras coisas. 
O trabalho que dá subsídios ao 
Poder Público em relação à si-
tuação epidemiológica é de nos-
sa responsabilidade. Mas não 
fazemos nada sozinhos, existe 
toda uma estrutura paralela. 
Cuidamos da parte burocrática, 
mas a implementação das ações 
fica com as equipes de Atenção 
Básica. Controlamos o estoque 
de vacinas, mas quem faz a 
vacinação é a Atenção Básica. 
Monitoramos os casos de den-
gue, mas quem faz o bloqueio 
são os agentes comunitários. É 
um trabalho conjunto.

O ECO - Em tempos de 
pandemia, como é a intera-
ção com os demais órgãos 
de vigilância nas outras 
esferas? Vocês trocam in-
formações para tornar o 
trabalho mais efetivo?

Adriana Aparecida San-
tana - Somos o braço da Se-
cretaria de Saúde do municí-
pio que funciona como um 
elo com o Departamento Re-
gional, a Secretaria Estadual 
e o Ministério da Saúde nesta 
questão. Além das reuniões 
periódicas, ficamos o tempo 
todo trocando informações 
por e-mail, telefone, grupos de 
WhatsApp ou pelos próprios 
sistemas do Governo do Esta-
do e do Governo Federal.

O ECO - Além dos pa-
cientes com diagnóstico 
positivo de Covid-19 e da-
queles com sintomas mais 
graves que entram para a 
lista de casos suspeitos, 

há o acompanhamento das 
pessoas com síndrome 
gripal leve, que podem ou 
não ser casos de infecção 
pelo novo coronavírus. 
Quantos estão sendo mo-
nitorados? Todos estão em 
isolamento domiciliar?

Adriana Aparecida San-
tana - Hoje - quarta-feira (13) -, 
cerca de 450 pessoas estão sendo 
monitoradas pela Secretaria de 
Saúde, mas este número pode 
variar muito de um dia para 
outro, dependendo da evolução 
do quadro e do período de isola-
mento domiciliar, que foi deter-
minado a todos.

O ECO - E como é feito 
este acompanhamento?

Adriana Aparecida San-
tana - A equipe da Vigilância 
Epidemiológica faz o acompa-
nhamento dos pacientes noti-
ficados como casos suspeitos, 
ou seja, que passam por aten-
dimento médico, apresentam 
sintomas mais graves e são sele-
cionados para a coleta de mate-
rial biológico para a realização 
de testes. Esses casos, que estão 
incluídos em nosso sistema e 
lançados no boletim oficial, são 
monitorados por nossa equipe. 
O monitoramento dos pacientes 
com síndrome gripal leve é de 
responsabilidade de outra equi-
pe da Secretaria de Saúde. Tudo 
tem sido feito por telefone. Ain-
da não houve necessidade de 
visita in loco.

O ECO - Como você ava-
lia o trabalho que vem sen-

do desenvolvido pelo comi-
tê local de enfrentamento 
ao novo coronavírus, do 
qual você faz parte?

Adriana Aparecida San-
tana - Sou suspeita para falar, 
mas avalio muito bem. Estamos 
fazendo tudo de forma técnica, 
com base nas portarias, manu-
ais e protocolos que chegam 
para a Vigilância Epidemioló-
gica, que faz essa ponte com 
o comitê. O trabalho tem sido 
muito bom, mas o resultado 
não depende exclusivamente 
de nós, da Administração Pú-
blica, de outra pessoa ou órgão. 
É preciso que haja colaboração 
de toda a população.

O ECO - O comitê con-
ta com a participação de 
agentes políticos, como o 
prefeito Anderson Prado 
de Lima e o vereador Nar-
deli da Silva, presidente da 
Câmara Municipal, mas é 
formado majoritariamente 
por profissionais ligados a 
diversas áreas da Saúde. 
Você acredita que esse ca-
ráter multidisciplinar con-
tribui para que as medidas 
sejam mais eficazes?

Adriana Aparecida San-
tana - Com certeza. Ao mes-
mo tempo em que temos as 
pessoas cuidando das questões 
mais burocráticas, a Saúde está 
representada em todas as pon-
tas, desde a Atenção Básica, 
que cuida da prevenção, que 
é muito importante, até a parte 
do tratamento, que é acionada 
quando a pessoa já está em es-
tado mais grave e necessita de 
internação hospitalar. Mas não 
podemos esquecer que também 
tivemos e continuamos tendo a 
colaboração de muitas pessoas, 
de muitas empresas. Tem muita 
gente se empenhando para que 
a cidade sofra o menos possível 
com a pandemia.

O ECO - E você acredita 
que o objetivo vem sendo 
atingido?

Adriana Aparecida San-

ADRIANA APARECIDA SANTANA

“Muitos não se deram conta que há pessoas arriscando suas vidas pela sociedade”
Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Enfermagem, 
coordenadora da Vigilância Epidemiológica fala do combate à Covid-19

Elton Laud

Dando sequência à série 
especial de entrevistas 
com os profissionais 

envolvidos diretamente no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) em 
Lençóis Paulista, o Jornal O 
ECO publica neste sábado (16) 
os principais pontos abordados 
em conversa com Adriana Apa-
recida Santana, coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica 
local, ligada à Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal.

O órgão que é o elo entre 
a cidade e as demais esferas 
(Secretaria de Saúde do Gover-
no do Estado de São Paulo e 
Ministério da Saúde) no que 
tange à coleta, transmissão e 
análise dos dados epidemio-
lógicos, trata diretamente das 
questões técnicas relacionadas 
à pandemia, que dão o sub-
sídio necessário para que o 
Poder Público implemente as 

ações necessárias para conter 
o avanço do contágio.

Com graduação em Enfer-
magem pela USC (Universi-
dade Sagrado Coração), atual 
Unisagrado, em Bauru, e es-
pecialização na área de Epide-
miologia pelo Instituto Passo 
1, situado na mesma cidade, 
Adriana Aparecida Santana é 
formada há 18 anos, mesmo 
período em que trabalha como 
servidora pública da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
sempre na Secretaria de Saúde.

Na Vigilância Epidemiológi-
ca, onde já atuou como enfer-
meira em outa gestão, ocupa o 
cargo de coordenação desde o 
início de 2017, quando teve iní-
cio o atual governo. É responsá-
vel por uma equipe de oito ser-
vidores que lidam diretamente 
com todas as doenças de noti-
ficação compulsória e cuidam 
da aplicação das estratégias de 
contingência desenvolvidas nos 
âmbitos nacional e estadual.

A publicação acontece na 
semana marcada pelo Dia In-
ternacional da Enfermagem. 
A data, comemorada na última 
terça-feira (12), homenageia 
todos os profissionais que, em 
tempos de incerteza e apreen-
são, têm colocado suas pró-
prias vidas em risco pelo bem 
da sociedade, zelando pela 
saúde de pessoas muitas vezes 
desconhecidas. Por meio dela, 
prestamos nossa homenagem a 
toda esta classe.

Na entrevista, realizada na 
quarta-feira (13), a coordena-
dora, que também integra o 
comitê local de enfrentamen-
to à Covid-19, criado pelo 
prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM), fala de diversos 
assuntos, como testagem em 
massa, aumento no número de 
infecções, acompanhamento de 
casos suspeitos e confirmados, 
recomendações das autorida-
des de Saúde, entre outras coi-
sas. Confira:

DESCASO

“Vejo tudo com muita 
tristeza, porque não 
são uma, duas ou três 
pessoas que insistem 
em desconsiderar 
o que dizem os 
especialistas da área 
da Saúde e, com isso, 
só contribuem para 
agravar a situação”

FUTURO

“Acredito que sempre 
temos que olhar para 
a frente. Penso que 
temos que tentar tirar o 
melhor de nós mesmos 
nesta pandemia, 
entender em que 
e como podemos 
melhorar. Porque tudo 
vai passar e, quando 
passar, seremos 
pessoas melhores”

tana - Desde o início, sabíamos 
que o vírus chegaria à cidade. 
Era apenas uma questão de 
tempo. Eu vejo de forma muito 
positiva o fato de Lençóis Pau-
lista ter um fluxo alto de pesso-
as e se manter no nível em que 
está. Apenas o fato de existir 
várias empresas de grande por-
te em funcionamento já poderia 
ter feito com que o número de 
casos fosse muito maior, e não 
foi isso que aconteceu. Temos 
observado que o avanço [da 
curva de contágio] está de acor-
do com o que vem ocorrendo 
no interior de São Paulo, dentro 
do que era esperado.

O ECO - Nesta semana 
foram divulgados os resul-
tados de testes em massa 
feitos pela Bracell e pela 
Frigol, que identificaram 
novos casos e acabaram 
elevando considerada-
mente as estatísticas lo-

cais. Foi uma iniciativa 
das empresas ou uma re-
comendação da Vigilância 
Epidemiológica?

Adriana Aparecida San-
tana - Temos contato perma-
nente com as empresas da 
cidade porque precisamos 
monitorar a situação local, mas 
cada uma tem autonomia para 
avaliar suas questões internas. 
Foram elas que decidiram se 
iriam fazer testagem e quem 
seria testado. A participação 
da Vigilância Epidemiológica 
foi no sentido de orientar a res-
peito da transmissão dos dados 
para a inclusão nas notifica-
ções oficiais. A partir da iden-
tificação dos casos positivos, 
também auxiliamos em relação 
ao isolamento social, inclusive 
das famílias.

O ECO - Em que os tes-
tes em massa contribuem 

para o enfrentamento à 
pandemia?

Adriana Aparecida San-
tana - A iniciativa é ótima. É 
claro que ver os números au-
mentando é algo que assusta as 
pessoas, mas o que temos que 
analisar é que existe um grande 
problema de subnotificação em 
todo o país. A quantidade de 
casos é muito maior do que a 
que vemos nos dados oficiais, 
pois o número de testes apli-
cados é pequeno comparado à 
população. Normalmente, um 
exame é feito quando há uma 
suspeita notificada, mas isso 
ocorre se um paciente apresen-
tar sintomas mais graves. Como 
a maior parte dos infectados é 
assintomática, não consegui-
mos identificar essas pessoas, 
que continuam circulando e 
transmitindo o vírus. A aplica-
ção dos testes em massa, natu-
ralmente, implica no aumento 

mais aguda de infecção, na qual 
ainda há transmissão. Um IgG 
positivo indica uma fase mais 
tardia, na qual o organismo já 
adquiriu defesa contra o vírus e 
já não há mais transmissão.

O ECO - Basicamente, é 
por isso que existe um perí-
odo específico para a reali-
zação de cada tipo de teste?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. Quando a coleta 
de material biológico não é 
realizada no período adequa-
do, a probabilidade de erro de 
diagnóstico é muito alta. Um 
RT-PCR feito depois de muitos 
dias do surgimento dos primei-
ros sintomas dificilmente vai 
identificar a presença do vírus, 
mesmo que a pessoa o tenha 
contraído. Da mesma forma, 
um IgM/IgG feito precocemen-
te dificilmente vai identificar 
anticorpos, porque, mesmo 
em caso de contágio, ainda 
não houve tempo para que o 
organismo produzisse defesa 
suficiente para a detecção.

O ECO - E em que isso 
implica exatamente?

Adriana Aparecida San-
tana - Se houver um falso ne-
gativo ocasionado por um RT-
-PCR tardio ou por um IgM/IgG 
precoce um paciente infectado 
pode ser liberado do isolamen-
to durante o período de incuba-
ção e pode voltar a trabalhar e a 
circular livremente, transmitin-
do o vírus para outras pessoas. 
Por isso, quando a Vigilância 
Epidemiológica recebe uma 
notificação, as informações são 
analisadas para definir o tipo 
de teste adequado ou, no caso 
em que já foi feita coleta de ma-
terial biológico, para avaliar se 
ela foi válida ou não. Na dúvi-
da, o melhor é fazer um novo 
teste. É por este motivo que 
pedimos para que as empresas 
que tenham interesse em fazer 
testagem em massa entrem em 
contato antes para receber as 
devidas orientações.

O ECO - Voltando à ques-
tão da testagem em massa 
em Lençóis Paulista, isso já 
foi iniciado?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. A Central de Aten-
dimento da Secretaria de Saú-
de está entrando em contato 
com os pacientes desde ontem 
- terça-feira (12). Eles estão 
sendo direcionados à Atenção 
Básica, para as unidades que 
atendem casos de síndrome 
gripal. O atendimento para a 
testagem está sendo feito com 
horário agendado para que não 
haja aglomeração.

O ECO - A Prefeitura Mu-
nicipal dispõe de quantos 
testes no momento?

Adriana Aparecida San-
tana - São cerca de 700 testes 
rápidos e 300 testes tipo RT-
-PCR. Nesta semana o prefeito 
Anderson Prado de Lima disse 
que está tentando comprar mais 
um lote de 2 mil testes rápidos, 
mas ainda não temos novidades 
nesse sentido.

O ECO - Pelo fato de os 
testes rápidos identifica-
rem a presença do anticor-
po e não do vírus propria-
mente dito, inicialmente 
eles estavam sendo utili-
zados apenas como método 
de triagem, não para diag-
nóstico oficial. Na semana 
passada as autoridades de 
Saúde passaram a consi-
derá-los para este fim. Por 
que houve essa mudança 
de postura?

Adriana Aparecida San-
tana - O Ministério da Saúde 
estava limitando a aplicação dos 
testes tipo RT-PCR aos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e aos profissio-
nais da Saúde, porque a popu-
lação do Brasil é muito grande, 
o que torna inviável uma testa-
gem mais abrangente. Na ver-
dade, não recebemos nada por 
escrito. Acreditamos que deci-
diram liberar o teste rápido por 
considerarem que isso daria um 
panorama muito mais fidedigno 
da pandemia no país. Essa re-
alidade foi comprovada aqui. 
Se considerássemos apenas o 
RT-PCR não tínhamos identifi-
cado os casos notificados nesta 
semana e essas pessoas continu-
ariam trabalhando e circulando 
normalmente. Outra questão é 
que, além de ser mais barato, o 
teste rápido te dá um resultado 
em pouco tempo e isso é muito 
importante para antecipar as 
providências cabíveis.

O ECO - Para você, pro-
fissional da Saúde que atua 
diretamente no combate ao 
novo coronavírus em Len-
çóis Paulista, como é ver 
muitas pessoas minimizan-
do a situação, ignorando 
as medidas de prevenção e 
descumprindo as determi-
nações das autoridades?

Adriana Aparecida San-
tana - Vejo tudo com muita tris-
teza, porque não são uma, duas 
ou três pessoas que insistem 
em desconsiderar o que dizem 
os especialistas da área da Saú-
de e, com isso, só contribuem 
para agravar a situação. Ainda 
assim, nós, que estamos na luta 
contra esta pandemia, seguimos 
orientando, falando da impor-
tância de respeitar as recomen-
dações de distanciamento, dos 
cuidados com a higiene, do uso 
de máscaras, de ficar em casa, 
principalmente se houver uma 
suspeita de infecção, mesmo 
que com sintomas leves ou ne-
nhum sintoma.

O ECO - Na terça-feira 
(12) foi comemorado o Dia 
Internacional da Enferma-
gem, data dedicada a todos 
os profissionais que atuam 
na área. Como você, repre-
sentante da classe, se sen-

te em meio a este momento 
ímpar na história recente da 
humanidade? Você acredita 
que a pandemia fez com que 
todos valorizassem mais o 
trabalho de vocês?

Adriana Aparecida San-
tana - Com certeza, a pande-
mia enalteceu muito os profis-
sionais da Saúde, como nós, 
da enfermagem, mostrando a 
importância do nosso trabalho. 
Sempre recebemos algumas 
homenagens, mas neste ano 
a data foi muito mais lembra-
da. Infelizmente, tem sido em 
meio a uma pandemia que as 
pessoas estão reconhecendo o 
valor dos profissionais da saú-
de, mas, ainda assim, muitos 
não se deram conta que há pes-
soas arriscando suas vidas pela 
sociedade, trabalhando por 
amor, principalmente as que 
atuam diretamente em contato 
com os pacientes, com o ví-
rus, como os profissionais da 
Atenção Básica, dos serviços 
de urgência e emergência, dos 
hospitais. Todos os envolvidos 
nessa luta têm se dedicando 
muito, se doando de coração 
24 horas por dia.

O ECO - Diante de tudo 
o que você tem observado, 
tanto em Lençóis Paulista 
quanto no restante do Brasil 
e do mundo, o que mais te 
preocupa ou te causa medo?

Adriana Aparecida San-
tana - Falo por mim, mas creio 
que também seja o pensamento 
da maioria dos profissionais da 
Saúde, pelo menos da minha 
equipe, pois já conversamos 
muito sobre isso. Quem está 
mobilizado contra a pande-
mia, seja na linha de frente 
da Saúde ou desempenhando 
outras funções, lutando contra 
o avanço das infecções, comba-
tendo o vírus e fazendo de tudo 
para evitar o pior tem um peso 
enorme nas costas, porque tudo 
causa muito estresse e ansieda-
de. Ficamos apreensivos, mas 
acho que medo não é a palavra. 
Todos seguem se doando muito, 
buscando informações sobre o 
assunto, estudando, analisando 
qual é a melhor maneira de 
fazer determinada coisa. Esta-
mos em uma busca incessante 
de conhecimento para conse-
guir fazer o melhor para nosso 
município, nosso estado, nosso 
país. Não temos medo, mas 
queremos ver o fim disso logo.

O ECO - Qual mensagem 
você, como profissional da 
Saúde que atua diretamen-
te na luta contra o novo 
coronavírus, deixa para a 
população de Lençóis Pau-
lista e região?

Adriana Aparecida Santa-
na - Estamos passando por um 
momento difícil, que está nos 
dando muitas lições, tanto no 
aspecto econômico, quanto na 
parte da saúde, mas não pode-
mos ter um olhar negativo so-
bre as coisas. Particularmente, 
acredito que sempre temos que 
olhar para a frente. Penso que 
temos que tentar tirar o melhor 
de nós mesmos nesta pandemia, 
entender em que e como pode-
mos melhorar. Porque tudo vai 
passar e, quando passar, sere-
mos pessoas melhores.

de casos e isso, além de nos dar 
uma dimensão mais próxima 
da realidade, nos ajuda a frear 
o avanço do contágio, pois os 
positivos assintomáticos e seus 
familiares também são coloca-
dos em isolamento social.

O ECO - Além da Bracell 
e da Frigol, mais alguma 
empresa lençoense de-
monstrou interesse em re-
alizar testagem em massa 
em seus colaboradores?

Adriana Aparecida San-
tana - Sim. Algumas empresas 
entraram em contato com a 
Vigilância Epidemiológica em 
busca de informações e orienta-
ções. Como a procura por esses 
testes tem sido muito grande, 
ainda não sabemos se elas vão 
conseguir viabilizar essa testa-
gem imediatamente em labora-
tórios particulares. O que ficou 
acordado é que assim que isso 

for feito os dados serão compar-
tilhados para que possamos fa-
zer as notificações. Aproveito a 
oportunidade para pedir que as 
empresas que tiverem interesse 
em aplicar esses testes entrem 
em contato conosco primeiro.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal também anun-
ciou que começaria uma 
testagem em massa nesta 
semana, inicialmente com 
381 pessoas com síndro-
me gripal leve que estão 
em isolamento domiciliar. 
Quais os critérios foram 
adotados para a seleção 
dessas pessoas, visto que 
o grupo que está sendo mo-
nitorado pela Secretaria de 
Saúde é maior?

Adriana Aparecida San-
tana - Algumas pessoas com 
síndrome gripal leve não se 
enquadram nos requisitos para 

a realização dos testes, porque 
existe um período específico 
para a coleta de material bio-
lógico, tanto no caso dos testes 
tipo RT-PCR, quanto dos testes 
rápidos tipo IgM/IgG. O pri-
meiro é indicado entre o tercei-
ro e o sétimo dia após o surgi-
mento dos sintomas; o segundo 
pode ser feito entre o oitavo e o 
décimo quarto dia.

O ECO - O que diferencia 
esses dois tipos de testes?

Adriana Aparecida San-
tana - Falando de forma mais 
simplificada, o RT-PCR identifi-
ca a presença de material gené-
tico do vírus no organismo, ou 
seja, o vírus está ali e a pessoa 
está transmitindo. Já o IgM/IgG 
identifica a presença de anticor-
pos (imunoglobulinas), que são 
mecanismos de defesa do cor-
po, em diferentes estágios. Um 
IgM positivo indica uma fase 

GENTE DE FIBRA - “Todos os envolvidos 
nessa luta têm se dedicado muito, se 
doando de coração 24 horas por dia”

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
Toda quarta e sexta-feira é dia de contação de histórias 
com a atriz Leda Fernandes. A transmissão é feita às 
19h pelo Instagram e Facebook da Prefeitura Municipal 
de Macatuba. O projeto é direcionado para crianças de 
todas as idades e tem duração média de 40 minutos.
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Cotidiano

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 114,89.

Prefeitura Municipal
de Borebi

ATA DE DA SESSÃO PÚBLICA

Tomada de Preços Nº: 005/2020

Processo: 38/2020

Objeto: Obras de implantação da Avenida Projetada no Distrito 
Industrial de Borebi, compreendendo a execução de 389,56 metros de 
rede de galerias pluviais e seus complementos e construção de 1.160,00 
metros de guias e sarjetas.

Às 10:00h (nove horas) do dia 15 (quinze) de maio do ano de 2020, 
na sala de Licitação da Prefeitura, com endereço constante no cabeçalho 
desta página, Município de Borebi - SP, realizou-se a sessão pública para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habili-
tação e as Propostas de Preços, a serem apresentados em razão do certame 
licitatório na modalidade, objeto, e número acima mencionados. Presentes a 
Comissão de Licitação, composta pela Srª. IVANETE APARECIDA MOR-
BI DO AMARAL, e os demais membros, LUANA HOLANDA CORREIA 
LIMA, GEOVANA MARTINS PACCOLA, designados conforme Portaria 
001/2020 de 02 de janeiro de 2020, e a empresa TORCINELLI SOCIE-
DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que a esta subscreve. Iniciada a 
sessão foi constatado que não havia nenhum licitante presente. Em intervalo 
de 10 (dez) minutos realizou-se nova convocação. Igualmente em interva-
lo de 10 (dez) minutos realizou-se a 3ª (terceira) chamada, confirmando a 
ausência de qualquer licitante. Desta feita, as 10:30h (dez horas e trinta 
minutos) do dia 15 (quinze) de maio de 2020, a Comissão de Licitação, 
no uso de suas atribuições, constatou que, NÃO houve comparecimento de 
nenhum licitante, bem como, NÃO houve o envio de nenhuma proposta a 
esta Prefeitura. Considerando tal fato, a Comissão de Licitação, declarou 
a licitação DESERTA, e encaminha estes autos à autoridade competente, 
para que sejam adotadas, se assim julgar conveniente e oportuno, as provi-
dências legais e necessárias a consecução do objeto deste certame. E, não 
havendo nada mais a tratar, foi encerrada a Sessão às 10:30h (dez horas e 
trinta minutos) do que, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após 
lida e se achada conforme vai assinada pela Comissão Julgadora Municipal 
de Licitação e sua Equipe de Apoio. 

Borebi, 15 de maio de 2020.

IVANETE AP. MORBI DO AMARAL
Presidente

GEOVANA MARTINS PACCOLA
Membro

LUANA HOLANDA CORREIA LIMA
Membro

TORCINELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Membro

CNPJ: 29.202.336/0001-19

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 converter união estável em casamento e apre-

sentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
  
JULIO CESAR RIBEIRO e VANESSA CRISTINA PACCOLA, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união es-
tável, soldador, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 11/06/1989, residente 
e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ANTONIO VANDELI RI-
BEIRO e de HELENA DE SOUZA WERNECK RIBEIRO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, garçonete, nas-
cida em Lençóis Paulista - SP, aos 27/11/1992, residente e domiciliada em 
Lençóis Paulista - SP, filha de PAULO ROBERTO PACCOLA e de MARIA 
MARCIA MARCELINO PACCOLA.

 
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, 14 de maio de 2020.

O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 53,24.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇOS N. 06/2020
- AVISO DE SUSPENSÃO -

O Município de Borebi/SP, através de sua Comissão Julgadora Muni-
cipal de Licitação, torna público a SUSPENSÃO, da sessão da Tomada de 
Preços n° 06/2020 que tem por objeto a Reforma do complexo aquático do 
Centro de Lazer do Trabalhador “Governador Mário Covas”, situado à Rua 
Mário de Souza, nº 351, em Borebi, por motivos de retificação do edital; cuja 
abertura seria realizada no dia 01 de Junho de 2.020 às 10:00h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo tel: (14) 3267-8900 ou 
pelo e-mail prefeitura.borebi@outlook.com 

Borebi, 13/05/2020

Comissão Julgadora Municipal de Licitação.
Ivanete Aparecida Morbi do Amaral

Publicado no jornal O Eco, no dia 16 de maio de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 56,04.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 – PROCESSO Nº 43/2020
Objeto: Reforma do complexo aquático do Centro de Lazer do Tra-

balhador

“Governador Mário Covas”, situado à Rua Mário de Souza, nº 351, em 
Borebi. O encerramento se dará no dia 01/06/2020, às 10:00 horas. O edi-
tal completo encontra-se à disposição dos interessados no Diário Oficial do 
Município de Borebi, na internet www.borebi.sp.gov.br, ou no Setor de Lici-
tações, situado à Rua Doze de Outubro, nº 429 – Borebi (SP), no horário das 
8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:00 horas, ou mediante solicitação via 
e-mail, para prefeitura.borebi@outlook.com 

Borebi, 12 de Maio de 2.020.

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal 

NOVIDADE

Cultura lança “Aula em Casa”
Iniciativa reúne professores de música, dança e pintura; transmissão é aberta ao público em geral

Priscila Pegatin

A Casa da Cultura Prof.ª 
Maria Bove Coneglian, em 
Lençóis Paulista, iniciou 

nesta semana o projeto “Aula em 
Casa”, que retomou parte das 
aulas paralisadas pela pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 
Seguindo as medidas de seguran-
ça da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a iniciativa conta 
com seis professores, que intera-
gem com os alunos pela página 
da Secretaria de Cultura no Fa-
cebook: @culturalencois.

Os encontros virtuais aconte-
cem de segunda a sexta-feira (con-
fira os horários ao lado), com as 
aulas de sopros em madeira, per-
cussão, pintura em tela, violão, 
dança e ballet. Cada transmissão 
tem duração de 30 minutos. Ape-
sar de serem destinadas aos mais 
de 1,7 mil alunos matriculados 
nos cursos da Casa da Cultura, 
as aulas podem ser acessadas por 
toda a comunidade, pois as lives 
são abertas e ficam disponíveis 
na página após a exibição.

Segundo o secretário de Cul-

GRAVANDO - Na foto, o professor José Santos 
durante gravação de uma de suas aulas de percussão

tura, Marcelo Maganha, o pro-
jeto, que teve início na quarta-
-feira (6), é pioneiro na região. 
“Em princípio, os professores fi-
caram um pouco indecisos, mas 
aderiram e, com certeza, estão 
gostando muito. Estamos tendo 
muitas visualizações destas au-
las, que também são uma forma 
de levar formação aos alunos. 
Confesso que estou muito feliz 
com o resultado, mostrando 
que temos ótimos profissionais 
capazes de se readaptarem ao 
momento”, destaca.

José Santos, educador musi-
cal de percussão e bateria, rela-
ta que a experiência está sendo 
bem desafiadora, mas acredita 
que as aulas on-line devem 
passar a ser cada vez mais uti-
lizadas. “É assim que deve ser, 
fazer uso da tecnologia e das fa-
cilidades que ela nos proporcio-
na para aumentar o diálogo, a 
troca e o aprendizado, agregan-
do mais facilidades e velocidade 
na informação sem ter a neces-
sidade de sempre se locomover 
para determinado lugar”, diz.

No entanto, ele sabe que nem 
todos têm a mesma facilidade, o 
que impede que o alcance seja 
maior, já que muitos não pos-
suem acesso à internet e alguns 
sequer têm celular ou computa-
dor em casa. Outro problema é a 
falta dos instrumentos, problema 
de boa parte dos alunos. “A dica é 
sempre aproveitar o máximo pos-
sível. O que interessa no final é a 
informação chegar até os alunos 
e que eles absorvam ao máximo, 
mantendo-se ligados ao aprendi-
zado mesmo em casa”, ressalta.

SOLIDARIEDADE

Gustavo Mioto doa 3 toneladas 
de alimentos a Lençóis Paulista
Viabilizada pela Associação Rural, ação vai beneficiar famílias carente durante a pandemia

Da Redação

A Associação Rural de Len-
çóis Paulista viabilizou, 
junto ao cantor sertane-

jo Gustavo Mioto, a doação de 
3 toneladas de alimentos, que 
serão repassados a famílias ca-
rentes da cidade por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). A entrega aconteceu 
na quinta-feira (14), no Ginásio 
de Esportes Antonio Lorenzetti 
Filho (Tonicão), onde foi monta-
da uma estrutura para o recebi-
mento de doações.

“Esses alimentos são bem-
-vindos para que a Secretaria 
de Assistência Social possa con-
tinuar atendendo à população 
mais necessitada neste momento 
de pandemia. A doação vem re-

BOA AÇÃO - Alimentos doados por Gustavo Mioto fazem parte das mais 
de 50 toneladas arrecadadas na live do cantor, realizada no dia 25 de abril

forçar o nosso estoque, possibili-
tando que as pessoas atendidas 
possam continuar recebendo 
o alimento durante a crise”, 
destaca o secretário Ney Góes, 
responsável pela pasta, que agra-

dece pela iniciativa.
José Oliveira Prado, pre-

sidente da Associação Rural, 
também rende elogios a Gustavo 
Mioto. “Quero, em nome da As-
sociação Rural de Lençóis Pau-

lista, agradecer a bela demons-
tração de solidariedade para 
com a nossa cidade. Estamos 
passando por um momento bas-
tante turbulento e ações como 
essa ajudam os mais carentes a 
sofrerem menos. Com certeza, 
esse alimento será de grande va-
lia para muita gente”, comenta.

Através de sua assessoria 
de imprensa, Gustavo Mioto 
demonstrou preocupação com 
o momento vivido pelo Brasil 
e pelo mundo. “É muito gratifi-
cante poder ajudar quem precisa 
nesse momento tão delicado que 
estamos passando. Acho muito 
massa essa onda de solidarieda-
de que está rolando em todos os 
lugares do mundo. Com certeza, 
vamos sair dessa como pessoas 
muito melhores”, ressalta.

CAMPANHA

Casa Abrigo vai sortear carro
Ação Solidária visa arrecadar dinheiro 
para complementar gastos anuais da 
entidade; adesão custa R$ 100

Priscila Pegatin

Uma Ação Solidária em prol 
da Casa Abrigo Amorada 
vai sortear um Renault 

Kwid zero quilômetro. O veículo, 
doado pelo empresário José An-
tonio Foganholi, o Pardal, é ava-
liado em R$ 34 mil. A campanha 
já deu início à venda de adesões. 
Os interessados devem entrar em 
contato pela página da entidade 
no Facebook (@casaabrigoamo-
rada) ou pelo telefone (14) 3264-
2058, em horário comercial.  

A adesão custa R$ 100 e a 

CONFIRA OS HORÁRIOS 
DAS TRANSMISSÕES
DAS AULAS
9h - Sopros em madeira com 
Adriane Matias
9h30 - Percussão com José 
Santos
10h - Pintura em tela com Luciane 
Milani
10h30 - Violão com Marcos 
Maganha
11h - Dança com Marcello 
Estrella
12h - Ballet com Alina Lenci 
Paccola

expectativa é vender até 3 mil 
unidades, arrecadando um 
montante de R$ 300 mil. O 
sorteio está previsto para 21 
de dezembro. “O dinheiro será 
usado para complementar nos-
sos custos anuais. A entidade 
não é custeada integralmente 
pelo Poder Público e necessi-
tamos levantar recursos através 
de eventos e doações”, explica 

Telma Gutierrez de Souza, uma 
das idealizadoras do projeto.

Maria Cristina Lorenzetti, 
outra idealizadora, ressalta que 
a ação é importante para aju-
dar nas finanças, que ficaram 
comprometidas com a pande-
mia, já que as doações caíram 
e a entidade deixou de realizar 
eventos como a Pizza Solidária, 
a participação na Facilpa (Fei-

ra Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista) 
e, provavelmente, o Show de 
Prêmios e o Baile de Máscaras.

“Estamos com algumas difi-
culdades e tememos que piore. 
Não paramos de atender, nosso 
serviço é essencial, estamos 
com 16 acolhidos e nossos 
compromissos financeiros con-
tinuam. Essa Ação Solidária é 
muito importante para nossa 
sobrevivência e continuidade. 
Com R$ 100 a pessoa pode 
colaborar com a causa e ainda 
ganhar um carro zero”, ressalta.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ENSINO PELA TV
Durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além do Centro 
de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP), ferramenta que vai 
viabilizar o ensino mediado por tecnologia, o Governo do Estado 
de São Paulo também fechou um contrato com a TV Cultura, que já 
transmite as aulas por meio do Canal digital 2.3 - TV Cultura Educação.
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Educação

Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 03/2020. Processo n.º 
528/2020. Edital - Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Obje-
to: Contratação de empresa para a execução de obra de ampliação do Centro 
de Esporte e Lazer do Trabalhador, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico–financeiro de execução da obra e projeto 
executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, 
em atendimento ao Convênio nº 124/2018 (Processo SELJ nº 624/2018), fir-
mado entre o Município de Areiópolis e o Governo do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Os envelopes 
serão recebidos até às 09:00 horas do dia 03/06/2020, na sede da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endere-
ço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e 
através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópo-
lis, 14/05/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de 
Licitação. Pregão Presencial nº 03/2.020 - Processo nº 530/2.020 - Tipo: 
Menor Preço Unitário por Item - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: 
Aquisição de gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar (exclu-
sivo para ME, EPP e equiparadas), conforme especificações constantes do 
anexo I deste Edital. Data e hora da realização: Dia: 28 de Maio de 2.020 
às 09:30h. Credenciamento: Dia: 28 de Maio de 2.020: a) Das 08:30h às 
09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para 
as demais empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 
(três) empresas aptas na forma descrita no item a acima). Local: Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, 
CEP 18670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital completo: www.areiopolis.
sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.li-
citacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 15/05/2020. Antonio Marcos 
dos Santos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

ASSOCIAÇÃO AMORADA
CNPJ: 27.937.710/0001-13

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE RE-CONVOCAÇÃO

Associação Amorada, convoca todos os (as) sócios (as) voluntários 
(as), para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com o Esta-
tuto Social, na sede da Associação, situada na cidade e comarca de Lençóis 
Paulista, à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 920, Centro, no dia 14 de junho 
de 2020, às 18h30hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados, às 19:00hs em segunda convocação com a presença 
da metade mais 1 (um) dos associados e às 19:30hs em terceira convocação 
com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o 
seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Aprovação das Contas da Associação exercício de 2019.
2. Leitura e aprovação do Relatório da Administração que compreende 

as Demonstrações Financeiras com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal 
Exercício 2020.

3. Eleição da Diretoria exercício 2020/2023.
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal exercício 2020/2023.
5. Outros assuntos de interesse dos Associados.

Lençóis Paulista, 14 de maio de 2020.

Maria Cristina Lorenzetti
Presidente

A Rede Estadual de Ensi-
no de São Paulo já conta com 
o Centro de Mídias da Edu-
cação de São Paulo (CMSP). 
A plataforma permite que 
estudantes tenham acesso 
a aulas ao vivo, videoaulas 
e outros conteúdos pedagó-
gicos durante o período de 
quarentena. O CMSP conta 

ENEM

Alunos veem a 
rotina de estudos 
mudar radicalmente
Pandemia do novo coronavírus não interfere no calendário do Ministério 
da Educação, que abriu nesta semana as inscrições para o Enem

Angelo Franchini Neto

Mesmo diante da pande-
mia do novo coronaví-
rus (Covid-19), o Mi-

nistério da Educação abriu na 
segunda-feira (11) as inscrições 
para o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) 2020, que se-
guem até o dia 22 de maio. O 
procedimento deve ser feito na 
Página do Participante, no site 
ou no aplicativo do Enem.

Há duas novidades em 2020: 
o Enem Digital, em aplicação-
-piloto para 101 mil inscritos, e 
a utilização de programas eletrô-
nicos para facilitar a leitura de 
pessoas com deficiências visu-
ais. Nesta edição, o Enem se in-
tegra ao portal de acesso único 
do Governo Federal.

ANO ATÍPICO - Alunos que pretendem fazer o Enem neste ano têm a 
rotina de estudos alterada por conta da pandemia do novo coronavírus

EDUCAÇÃO BÁSICA

Rede Municipal de Ensino segue com plano de trabalho remoto
Proposta de atividades à distância foi 
implementada para minimizar os efeitos 
do afastamento temporário dos alunos

Angelo Franchini Neto

Com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o 
Brasil e o mundo precisa-

ram se reinventar. A internet pas-
sou a ser uma ferramenta de vital 
importância para a vida pessoal, 
profissional e também educacio-
nal. Lençóis Paulista não foge à 
regra. A Secretaria de Educação, 
seguindo orientações de diversos 
órgãos da área e do próprio Con-
selho Municipal de Educação, 
elaborou um plano de trabalho 
para o período de suspensão das 
aulas, com atividades remotas.

“A proposta foi implementa-
da para minimizar os efeitos do 
afastamento temporário dos alu-
nos com as unidades escolares e 
dar continuidade ao desenvolvi-
mento de algumas habilidades 
presentes no currículo escolar. 
O mais importante é o estabele-
cimento e o desenvolvimento de 
uma rotina e de estudos dirigi-
dos, utilizando-se dos recursos 
tecnológicos disponíveis”, desta-
ca Meiri Montanhero, secretária 
de Educação de Lençóis Paulista.

As atividades elaboradas 
estão disponíveis na página da 
secretaria de educação, desde o 
dia 6 de abril, quando os profes-
sores voltaram do recesso anteci-

APRENDIZADO - Segundo Meiri Montanhero, aulas 
remotas têm surtido bom resultado na Rede Pública

VIDA NOVA - Atividades estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de 
Educação; alunos que não têm acesso à internet também são beneficiados

Estado também conta com aulas remotas
com dois aplicativos. O CMSP 
para Ensino Fundamental dos 
Anos Finais e Ensino Médio e 
o CMSP Educação Infantil e 
Anos Iniciais. Os aplicativos es-
tão disponíveis para os sistemas 
Android e IOS.

“Diante da nova realidade 
do ensino mediado pela tecnolo-
gia, apesar de materiais impres-

sos também estarem sendo uti-
lizados, temos procurado saber 
do impacto e avaliação que os 
alunos e suas famílias têm a nos 
dar. O retorno tem sido muito 
positivo, as aulas do CMSP, es-
pecialmente, têm sido bem elo-
giadas. Os grupos com interação 
entre alunos e seus professores 
fazem com que o aluno não 

perca a conexão com a esco-
la, ele continua interagindo, 
aprendendo, mas de uma 
nova forma. A aprovação des-
ta nova maneira de ensinar e 
aprender, em um momento 
tão atípico, tem sido maior 
a cada dia”, comenta Gina 
Sanchez, dirigente Regional 
de Ensino de Bauru.

pado. Os gestores das unidades 
escolares, com o apoio e a parti-
cipação de todos os professores, 
organizaram os grupos de pais e 
alunos, estabelecendo um canal 
de comunicação para encami-
nhar o material através de e-
-mail, WhatsApp e redes sociais.

Segundo Meiri, a maioria dos 
pais e responsáveis pelos alunos 
matriculados na Rede Municipal 
estão dando retorno sobre as ativi-
dades enviadas. Para os alunos da 
zona rural, as atividades são im-
pressas e enviadas pela Secretaria 
de Educação semanalmente, assim 
como para os alunos da cidade 
que não têm acesso à internet ou 
outras ferramentas tecnológicas.

“Vários recursos estão sendo 
disponibilizados para auxiliar o 
professor na elaboração de ativi-
dades remotas. Além do livro di-
dático integrado que adotamos, 
o Sistema de Ensino Aprende 
Brasil está disponibilizando vi-
deoaulas, blogs de assessoria, 
links, aplicativos, portal, plata-
forma Positivo On, bem como 
ambiente virtual para formação 
continuada de professores, que 
estão realizando um trabalho 
muito significativo”, pontua.

A expectativa é de que o 
ensino remoto siga até o fim da 
quarentena. “Caso tenhamos au-

torização para o retorno das aulas 
presenciais de forma gradual e 
flexibilizada. Esse retorno preci-
sará ser cuidadosamente plane-
jado do ponto de vista sanitário, 
uma vez que as escolas provavel-

mente serão reabertas ainda em 
meio a preocupações quanto à 
pandemia. Aguardamos e vislum-
bramos poder retornar definitiva-
mente e com segurança, o mais 
breve possível”, finaliza Meiri.

FOTOS: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

A versão digital do Enem é 
ofertada em todos os estados e 
no Distrito Federal. Apenas os 
alunos concluintes ou que já ter-
minaram o Ensino Médio e não 
precisam de recurso de acessibi-
lidade poderão se inscrever. Os 
computadores para o exame se-
rão disponibilizados nos locais 
de aplicação e não será possível 
utilizar equipamento pessoal.

ROTINA AFETADA
O jovem Luis Otávio de Al-

cantara pretende fazer o Enem, 
mas confessa que está sendo 
bem complicado se manter or-
ganizado. “O colégio onde es-
tudo está nos ajudando muito. 
Estamos tendo aulas ao vivo e 
gravadas, atividades e simula-
dos. Está sendo bastante puxa-

do, mas tudo isso é importante. 
É necessário que nós, como alu-
nos, nos dediquemos para pas-
sarmos por tudo e, consequen-
temente, consigamos atingir um 
bom desempenho”, relata o jo-
vem, que diz que, apesar das di-
ficuldades, se sente seguro para 
a prova. “Já me sinto preparado. 
Diante da situação, estou estu-
dando demais, os professores 
estão focados em nos dar todo o 
apoio e orientação”, frisa.

Thayla Trevelino, aluna de 
cursinho pré-vestibular, é um 
pouco mais crítica. Para ela, o 
Enem não deveria ser realizado 
neste ano. “Infelizmente, mui-
tos alunos não conseguem ter 
acesso a aulas on-line e muitas 
escolas da Rede Pública não 
transmitem as mesmas. Tenho 

medo, pois não vou saber se 
alguma pessoa da sala pode 
estar contaminada pelo vírus”. 
A rotina de estudos mudou 
consideravelmente no caso da 
jovem. “Continuo estudando 
todos os dias para a prova, 
mas infelizmente não é com a 
mesma intensidade das aulas 
presenciais. Com toda certeza 
a pandemia está interferindo 
nos estudos, pois na minha 
opinião, o ensino à distância 
dificulta o meu aprendizado e 
a compreensão e muitas vezes 
precisamos ter mais foco para 

seguir em frente”, pontua.
Mas não são somente os 

alunos que tiveram suas rotinas 
alteradas por conta da pande-
mia. Professores e dirigentes 
também precisaram se adaptar 
à nova realidade. Selma Pereira 
de Freitas Spunar, diretora do 
Colégio São José, lembra que o 
período não é de férias e acre-
dita que o primeiro desafio a 
ser vencido é a ideia de que em 
casa não é possível ser produ-
tivo. Para isso, basta criar uma 
rotina de afazeres, incluindo o 
horário para estudos. Mesmo 

assim, ela lembra que toda si-
tuação nova interfere de alguma 
forma, ainda mais em um exa-
me de tal importância. “Temos 
visto que muitas pessoas estão 
altamente estressadas, deprimi-
das, com saúde abalada, preo-
cupadas, e tudo isso interfere. 
Há, normalmente, uma pressão 
por bons resultados em relação 
ao Enem os dias que estamos 
vivendo influenciarão no de-
sempenho de muitos. Escola e 
família devem estar atentas para 
apoiar o estudante em tudo o 
que for necessário”, completa.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde VACINAÇÃO
A Secretaria de Saúde inicia na segunda-feira (18), a terceira fase da Campanha de 
Vacinação para influenza. Até o dia 6 de junho serão imunizados adultos entre 55 e 
59 anos de idade, professores, além das pessoas com mais de 60 anos que não foram 
imunizados nas etapas anteriores. Os pais e responsáveis também podem levar seus filhos 
de seis meses a menores de seis anos para receber a dose da vacina contra influenza.

ENFRENTAMENTO

Pronto Atendimento à Covid-19 é 
inaugurado no Hospital Piedade

Nova ala tem estrutura para receber até 12 leitos de UTI; obra foi custeada pela BracellDa Redação

A Bracell, por meio de 
uma parceria com a 
Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista, junto à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
realizou as obras de constru-
ção e ampliação de uma ala 
do Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, que será destinada 
ao Pronto Atendimento à Co-
vid-19 na cidade. O espaço de 
521 metros quadrados foi total-
mente reformado pela Bracell 
e está preparado para receber 
até 12 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Além da 
reforma, a parceria com a Bra-
cell incluiu também a idealiza-
ção do projeto, que respeitou as 
normas pertinentes.

Dentre as principais inter-
venções estão: reforma do telha-

do, construção dos ambientes 
anexos da UTI (salas de para-
mentação, desparamentação, 
banheiro - com acessibilidade -, 
expurgo, DML), construção de 
banheiros (com acessibilidade), 
na sala de espera, fachadas e 
forros, instalação de portas de 
alumínio e vidros, projeto de 
sistema central de refrigeração 
e filtragem bacteriológica do ar 
dos ambientes, projeto de insta-
lação elétrica para todos os am-
bientes, projeto e instalação elé-
trica para iluminação, projeto 
de implantação dos sistemas de 
ar comprimido e oxigênio para 
os leitos de UTI, placas de co-
municação visual, sinalização 
de saídas de emergência e se-
gurança, metais e acabamentos 

para promover maior higiene, 
durabilidade e melhor manu-
seio. O valor do investimento 
foi na ordem de R$ 1 milhão.

“A empresa entende que 
este novo espaço no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade vai 
permitir um melhor atendi-
mento à população, além de es-
tar equipado para o tratamento 
dos casos da Covid-19. Este é 
um momento de união e cola-
boração para prevenir e com-
bater o coronavírus com o ob-
jetivo de salvar vidas e por isso 
reiteramos nosso compromisso 
em estar atuante nas comuni-
dades onde estamos presentes”, 
destacou Pedro Stefanini, dire-
tor-geral da Bracell, na entrega 
da ala, que foi realizada na tar-

de dessa sexta-feira (15).
O provedor do Hospi-

tal Piedade, João José Dutra, 
agradeceu a Bracell pelo apoio 
e investimento. “As obras só 
aconteceram por conta da 
inestimável doação feita pela 
Bracell, que assumiu todos os 
custos e a gestão da obra, tor-
nando realidade o que parecia 
impossível em tão curto espaço 
de tempo. Jamais conseguire-
mos expressar em palavras, 
nossa gratidão. Nesse momento 
em que vivemos as angústias 
e apreensões decorrentes da 
pandemia causada pelo corona-
vírus, quando não encontramos 
as palavras adequadas para tra-
duzir a importância dessa obra 
para o hospital e para a saúde 

de Lençóis e região, optamos 
por assumir o compromisso de 
honrar, com nosso trabalho e 
nossa dedicação, a doação que 
recebemos em nome da comu-
nidade lençoense”, disse.

O prefeito Anderson Prado 
de Lima destacou que o Pronto 
Atendimento à Covid-19 será 
fundamental na estratégia de 
enfrentamento da doença na 
cidade. “Com esse novo local, 
poderemos separar as pessoas 
infectadas pelo novo coronaví-
rus dos demais pacientes tanto 
das Unidades de Saúde, que 

hoje atendem os sintomáticos, 
como também de dentro da 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento), que recebe os casos 
mais graves, liberando, assim, 
esses locais para outros atendi-
mentos que também são impor-
tantes. Nesse sentido, agradeço 
a Bracell pelo esforço para en-
tregar essas obras em tão curto 
espaço de tempo, o que mostra 
o seu compromisso com o povo 
de Lençóis Paulista e também 
o Hospital Piedade, por ter ce-
dido o espaço que num futuro, 
depois que tudo isso passar, e 
vai passar, tenho certeza, vai 
abrigar um grande Centro de 
Hemodiálise”, declarou.

TUDO PRONTO - Ala 
exclusiva para tratamento 

de pacientes com Covid-19 
foi inaugurada na tarde 

dessa sexta-feira (15)

CERIMÔNIA
Na foto, Ricardo 

Conti (secretário de 
Saúde), Nardeli da 

Silva (presidente da 
Câmara), o prefeito 

Anderson Prado, Pedro 
Stefanini (diretor-geral 

da Bracell) e João 
Dutra (provedor do 
Hospital Piedade)

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Negócios S/A
Construtora Vilaurbe lança novo 
empreendimento em Lençóis

Apartamentos do Residencial Illetas podem ser financiados pela 
Caixa Econômica Federal com subsídios do Minha Casa Minha Vida

Da Redação

Comandada por investidores 
espanhóis, a Construtora e 
Incorporadora Vilaurbe 

atua no Brasil com o objetivo de 
oferecer novas ideias e soluções 
para que seus clientes tenham o 
prazer de viver bem. Por isso, 
dando sequência ao seu plano 
de investimentos e expansão no 
mercado imobiliário, a empresa 
apresenta o novo Residencial Il-
letas, empreendimento diferen-
ciado e muito bem localizado, 
no Núcleo Habitacional Luís 
Zillo, em Lençóis Paulista.

Com mais de 40 anos de 
experiência no mercado da 
construção civil, a Vilaurbe 
une em seus empreendimentos 
modernidade, projetos arquite-
tônicos exclusivos e a qualida-
de de detalhes em cada metro 
quadrado. “Estamos há mais de 
nove anos no Brasil, mas tam-
bém possuímos obras na Espa-
nha e no Caribe”, explica Jordi 
Rosselló, CEO da empresa, que 
já tem empreendimentos em 
Araras, Botucatu, Jaboticabal, 
Leme, Pirassununga, Ribeirão 

VILAURBE - Plantão de vendas fica na Rua Geraldo Pereira de Barros, 711, no Centro de Lençóis Paulista

RESIDENCIAL ILLETAS - Apartamentos podem ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida

O Plantão de Vendas Vilaurbe 
funciona na Rua Geraldo Pe-
reira de Barros, 711, no Centro 
de Lençóis Paulista. As visitas 
podem ser agendadas pelo te-
lefone (14) 9 9898-5700. Outras 
informações podem ser obtidas 
pelo site: www.vilaurbe.com.br.

QUALIDADE COMPROVADA
A Vilaurbe possui Sistema 

de Gestão da Qualidade certifi-
cado pelo BVC (Bureau Veritas 
Certification), de acordo com 
as seguintes normas: ISO 9001 
e PBQP-H SiAC Nível A. A ISO 
9001 é uma norma internacio-

nal, que especifica requisitos 
para o Sistema de Gestão da 
Qualidade. O Sistema de Ava-
liação de Conformidade de Em-
presas de Serviços e Obras da 
Construção Civil (SiAC) integra 
o Programa Brasileiro de Qua-
lidade e Produtividade do Ha-
bitat (PBQP-H), que contribui 
para a evolução da qualidade, 
produtividade e sustentabilida-
de no setor da construção civil. 
As pessoas são recursos essen-
ciais dentro da Vilaurbe. Elas 
estão engajadas e alinhadas por 
meio da compreensão comum 
da Política da Qualidade corpo-

rativa e dos resultados deseja-
dos pela organização. 

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

A Vilaurbe é Empresa Ami-
ga do Meio ambiente, atestan-
do que realiza seus descartes 
de entulho segundo as normas 
do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos da constru-
ção civil, em áreas legalizadas, 
próprias para isso, certificadas 
pela Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo) 
e pelas Prefeituras Municipais 
das cidades onde atua.

- 180 unidades habitacionais, distribuídas em duas torres de nove pavimentos (10 
apartamentos por andar)

- Plantas de 47m² a 60 m²
- Financiamento Minha Casa Minha Vida e condições comerciais imbatíveis
- Dois Elevadores em cada torre, portaria, varanda, quintal privativo nas unidades 

térreas, área de lazer com piscina, playground, salão lounge e churrasqueiras
- Bicicletário, Pet Place e Car Wash
- Ponto para instalação de ar condicionado e tomada USB para energia

SAIBA MAIS SOBRE O RESIDENCIAL ILLETAS
Preto, Rio Claro, São Carlos.

O empreendimento de Len-
çóis Paulista será completo e 
com ampla área de lazer. Se-
gundo Rosselló, morar no Resi-
dencial Illetas será como ter um 
clube à disposição, com piscina, 
playground, salão lounge, chur-
rasqueiras, bicicletário, pet place 
e car wash. “Agregamos valor e 

oferecemos importantes diferen-
ciais, em um projeto inovador e 
de qualidade, em um bairro bem 
estruturado e com facilidades de 
acesso”, revela o CEO.

O financiamento dos imó-
veis do Residencial Illetas pode 
ser feito pela Caixa Econômica 
Federal com subsídios do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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 horá-
rio. Tratar (14) 99658-6608. 

FRETES MUDANÇAS 
ligue (14) 3263-6074 / 
98127-2764 (Vivo) com 
Benedito (Donizete). 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. Cru-
zeiro 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 estru-
turas metálicas. 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 oficina do Milani). 
Telefone (14) 3263-1795 e 
99711-5644.

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

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

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços Insta-
lações e reparos elétricos, 
faça um orçamento sem 
compromisso, 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, interfo-
nes, alarmes, manutenção 
em todas as marcas. Tratar 
com Admilson - Técnico 
Autorizado. (14) 99773-
1547 / 98128-1597 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

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

conteúdos exclusivos e várias recompensas. 

ACESSE

www.apoia.se/jornaloeco
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RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 16 de maio de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 43,58.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pre-
gão nº 07/2020 - Objeto: Contratação de empresa para instalação do 
sistema de ar condicionado no anfiteatro municipal, que classificou a 
empresas: PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA, totalizando R$ 
16.800,00; com todas as demais condições conforme Edital. BORE-
BI, 12/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA.

Extrato de Contrato nº 17/2020: Pregão nº 07/2020; Contra-
tante: Município de BOREBI; Contratada: PCR DO AMARAL & 
AMARAL LTDA; Objeto: Contratação de empresa para instalação 
do sistema de ar condicionado no anfiteatro municipal; Vigência: 90 
dias. Lote/Item: 1/1 vr R$ 16.800,00; totalizando R$ 16.800,00. Data: 
12/05/2020.
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Gabriel Fernando, sexta-feira (15)

José Carlos Silveira, segunda-feira (18)

Natália Amorim, quinta-feira (14)

Roque Quadrado, quinta-feira (14)

Guilherme Ferraz, quinta-feira (14)

Lucas Rafael, hoje (16)

Renan Rossini, hoje (16)

Tatiana Netto, quinta-feira (21)

Bruno Silva, segunda-feira (18)

João Victor Pereira, quinta-feira (14)

Maria Eduarda Angelico, domingo (17)

Ricardo Pasqualini, hoje (16)

Celebrar a vida sempre é um ótimo motivo! Aos 
aniversariantes, muita saúde, felicidades e sucesso!
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RECORDANDO

NA FARTURA - A foto desta semana relembra um torneio infantil 
de futebol realizado em julho  de 1959, na fazenda Fartura. No 
detalhe o Time Destilaria Esporte Clube. Da esquerda para a 
direita, em pé, Alceu Azevedo, Elias Andretto, Paulinho Azevedo, 
Cremênio Mêdola, Edemir Castiglioni, Cláudio Crês e José Antônio 
Biral. Agachados, Olivier Biral, Juca Petenazzi, Dairo de Souza, 
Rotervan Finco e Ito Muller. O mascote é Airton Azevedo.

Por Nelson Faillace
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