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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

ENTREVISTAADMINISTRAÇÃO

Infectologista 
alerta para 
aumento nos 
casos da Covid-19

Prefeitos da 
região seguem 
Doria e estendem 
a quarentena

A5 A7

B1

Páscoa deve ter queda 
histórica nas vendas

Lençóis já tem quatro casos de coronavírus
Lençóis Paulista con� rmou o 

quarto caso de infecção pelo novo 
coronavírus nesta quinta-feira (9). 
Trata-se um paciente do sexo mas-
culino, de 49 anos, que está interna-
do há seis dias no Hospital Piedade. 

Segundo informações obtidas pelo 
O ECO, o paciente ainda depende 
do uso de oxigênio, mas não está 
entubado. O quadro de saúde é con-
siderado estável e tem evoluído bem 
com as medicações. De acordo com 

o boletim divulgado pela Prefeitu-
ra Municipal na noite de ontem, 
outros 17 casos suspeitos seguem 
aguardando resultado, incluindo 
um óbito. Outros cinco casos foram 
descartados, entre ele uma morte.

A2 Nesta quinta-feira (9), a Ascana, 
Associação dos Plantadores 

de Cana do Médio Tietê 
contribuiu com o enfrentamento 

à Covid-19. A entidade fez a 
doação de R$ 60 mil para os 

hospitais de Lençóis Paulista 
e Macatuba. Um cheque de R$ 
35 mil foi entregue ao Hospital 

Nossa Senhora da Piedade. 
 Para a Santa Casa de Macatuba, 

a doação foi de R$ 25 mil.

BELA INICIATIVA

SAÚDE

Secretarias se 
reorganizam 
contra pandemia

Em tempos de isolamento social 
as secretarias de Saúde de Lençóis 
Paulista e Areiópolis têm pedido aos 
moradores que entrem em contato 
via telefone antes de procurarem 
atendimento nas unidades de saúde. 
A medida visa evitar aglomerações 
e minimizar os riscos de contágio do 
novo coronavírus. Em Lençóis Pau-
lista, o atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sá-
bados, das 8h às 12h. A6

EDUCAÇÃO

Mais de 10 mil 
alunos seguem 
ano letivo em casa

A pandemia da Covid-19 mudou 
a rotina escolar de milhares de alunos 
das redes municipais, estaduais e pri-
vadas de ensino das cidades da região. 
A quarentena no estado de São Paulo 
foi iniciada no dia 23 de março, mas 
diversas escolas já haviam suspendi-
do as aulas na semana anterior. Sem 
retorno previsto, secretarias de Educa-
ção da região tentam amenizar o im-
pacto do distanciamento com o ensino 
por meio de atividades on-line. A6

ECONOMIA

Cidades se 
preparam para 
pós-coronavírus

O novo coronavírus, que até o 
momento ainda é uma incógnita 
para muitos especialistas da área 
da saúde, tem feito cada vez mais 
vítimas no Brasil. No entanto, outra 
preocupação já toma conta do país: 
a crise econômica. Enquanto que o 
Poder Público tem buscado solu-
ções para minimizar os efeitos, os 
próprios comerciantes e prestadores 
de serviço trabalham com alternati-
vas para contornar a crise. A5

FLAGRANTE

Jovem de 23 anos 
é preso por trá� co 
no Jardim do Caju

Na madrugada da quarta-feira (8), 
a Polícia Militar registrou uma ocor-
rência com entorpecente no Jardim 
Caju I, em Lençóis Paulista. Na ação 
foram apreendidos 11 eppendorfs de 
cocaína e R$ 60 em espécie. Um jo-
vem de 23 anos foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil, onde per-
maneceu à disposição da Justiça. A 
ação foi registrada por volta da 00h30, 
por uma equipe que realizava patru-
lhamento de rotina pelo bairro. A4

TENTATIVA

Homem tenta furtar 
� os e é detido por 
funcionários 

Na noite da última segunda-feira 
(6), a Polícia Militar registrou uma 
tentativa de furto no Parque Antárti-
ca, em Lençóis Paulista. Um homem 
de 50 anos invadiu uma pousada e 
tentava subtrair � os elétricos, mas 
foi detido por funcionários do local. 
Segundo as informações da PM, a 
tentativa de furto aconteceu por vol-
ta das 23h. O indivíduo confessou 
que não foi a primeira vez que agia 
no estabelecimento. A4
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PARA PENSAR
 “Quando você doa com alegria e aceita com 

gratidão, todos saem abençoados”,
Maya Angelou.

FRASE
 “Temos que deixar claro que só o uso da máscara não protege contra o 

coronavírus. Posso usá-la, mas tenho que lavar as mãos”,
 Geovana Momo Nogueira de Lima, infectologista.
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l Os Fundos e o coronavírus

Uma pequena chama de esperança 
se acendeu aos olhos de muita gente 
nesta semana, depois que o juiz Ita-
giba Catta Preta, da Justiça Federal de 
Brasília, autorizou que recursos públi-

cos destinados a partidos políticos 
fossem aplicados no combate ao 
novo coronavírus (Covid-19). Seria 
lindo, se não soubéssemos que di-
ficilmente isso seguiria adiante.

Como no ditado, ‘a alegria de 
pobre durou pouco’. A decisão foi 
derrubada na instância superior, 
depois que o desembargador Car-
los Moreira Alves, presidente do 

Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-
1), acatou recursos do Senado e da 
AGU (Advocacia Geral da União), tor-
nando nulo o ato anterior.

Senado e AGU alegaram que houve 
interferência indevida da Justiça em 
matéria orçamentaria, ferindo a sepa-
ração dos Poderes. Ao analisar o caso, 
o desembargador do TRF-1 concluiu 
que a liminar interferiu em atos de 
gestão e de execução do orçamento 

público e no exercício de competên-
cias constitucionalmente reservadas 
ao Executivo e ao Legislativo.

Mesmo que haja argumento com 
amparo constitucional para derrubar 
tal decisão, temos que destacar que 
já passou da hora de nossa classe po-
lítica colocar os interesses do povo à 
frente de seus próprios. É inadmis-
sível que mesmo em uma situação 
caótica como a que se constrói no 
horizonte tenhamos que ‘engolir’ isso 
mais uma vez.

Somados, Fundo Eleitoral (desti-
nado ao financiamento de campa-
nhas) e Fundo Partidário (dinheiro 
repassado aos partidos políticos) to-
talizam quase R$ 3 bilhões, dinheiro 
que contribuiria para salvar muitas 
vidas, para aliviar as contas de mui-
tas pequenas empresas, para socor-
rer muitos microempreendedores. 
Nada disso nos surpreende mais, mas 
continua nos revoltando. A falta de 
vergonha na cara mata mais do que 
a Covid-19. Fato.
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Vida pós-crise, como será?
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

Há muitas questões no ar e qualquer 
previsão sobre o amanhã será uma pre-
cipitação. Mas a cadeia de eventos que 
se sucedem nesses dias de medo e até 
pânico permite, desde já, que se façam 
inferências razoáveis. Por exemplo, o 
mundo do trabalho se regerá por novas 
convenções, com parcelas das ativida-
des sendo desenvolvidas em casa, sem 
mais necessidade de deslocamentos de 
alguns tipos de profissionais para anti-
gos escritórios. O impacto será forte na 
esfera de salários e emprego.

Mais precavidos e atentos aos mo-
vimentos migratórios e mesmo a even-
tuais riscos trazidos por movimentações 
turísticas, os países impulsionarão seus 
sistemas de segurança e controle, o 
que, por sua vez, acionará a visão na-
cionalista de partidos e governantes. O 
nacionalismo tende a se exacerbar em 
algumas Nações, principalmente em 
territórios onde líderes procuram ocu-
par os palcos como puxadores populis-
tas das palmas das plateias.

As relações internacionais, mesmo 
sob a marca do pragmatismo que im-
pregna negócios e empreendimentos 
em parceria, deverão focar um olho 
para áreas que integram os conjuntos 
estratégicos. Nesse espaço estariam 
os complexos energéticos, as reservas 
naturais e as telecomunicações, por 
exemplo. Sobre as teles, corre até um 
mote: quem delas se apodera, domina a 
alma de um país. Saberá tudo que corre 
por suas veias.

As mudanças abrangerão os mais 
diversos campos. Dito isto, puxemos a 
brasa para a nossa sardinha. E aqui, o 
que poderá ocorrer? Sem estender os 
limites da reflexão, fiquemos apenas no 
compartimento da política. Começando 
pela galeria de nossos quadros, a visão 
que se apresenta é que a sociedade 
como um todo estará à procura de um 
líder. Uma das lições da atual crise, que 
ainda não chegou aos píncaros, é de 
que o país está a mercê de indivíduos 
sem qualidades para tocar um projeto 
de país. Dispomos até de bons técnicos 
de gestão, mas nenhum com capacida-
de para comandar, organizar, coordenar, 
unir o povo em torno de uma ideia de 
Nação próspera e integrada a uma nova 
ordem mundial.

A crise tem escancarado a peque-
nez do governante-mor, a incapacida-
de de promover a união entre os três 
Poderes para se alcançar os valores da 
harmonia, da autonomia e da indepen-

dência nos termos arquitetados pelo 
barão de Montesquieu.

Os Poderes Legislativo e Judiciário, 
no vácuo aberto pelo Executivo, têm 
se esforçado para dar respostas às de-
mandas mais prementes, vale reconhe-
cer. Mas essa é a hora em que se cobra 
do Executivo diretrizes, ação, firmeza. 
Este Poder sairá menor da crise, pois 
a manutenção de um rolo de tensões 
com outros Poderes arrefecerá a força 
desse nosso presidencialismo de cunho 
imperial. E se o Estado não aparece nos 
lugares e momentos que mais exigem 
sua presença, estiola-se a teia de cre-
dibilidade e esperança que deve salva-
guardar os governantes.

O fato é que o presidente Jair, mes-
mo com mudança em seus pronuncia-
mentos, não mais defendendo explici-
tamente o isolamento vertical, continua 
a se manter distante do Congresso e 
do Judiciário, e este, por intermédio de 
seu presidente Toffoli, tem expresso 
a visão que privilegia a ciência e não 
o “achismo” no combate ao coronaví-
rus. O que poderá acontecer se a cor-
da, intensamente esticada, arrebentar? 
Nesse momento, não há condição de 
se sugerir ou debater coisas como im-
peachment. Lembre-se que Bolsonaro 
ainda está confortável nos seus 30% 
de aprovação. Mas certo abalo impac-
tará as instituições.

E se o presidente, ante uma paisa-
gem de eventual devastação social – 
ataques, assaltos, quebradeira – avocar 
o direito de governar por decreto?  Já é 
possível, a esta altura, enxergar o pre-
sidente buscando hipertrofiar o alcance 
do Poder Executivo diante de outros po-
deres com um jogo de guerra na inten-
ção de atrair a simpatia das audiências e 
emplacar uma agenda que lhe permita 
governar por decretos nos moldes go-
vernos ditatoriais.

Mas o Congresso se mostra precavi-
do. Rodrigo Maia é matreiro. Sabe admi-
nistrar o número excessivo de MPs que 
batem na Câmara. Alcolumbre e Anas-
tasia, no Senado, também se mostram 
atentos. No momento, cobram-se atos 
do Executivo que possam desembrulhar 
a burocracia para distribuir recursos aos 
carentes. A bola está com o governo.

Seja qual for o desfecho – tempo 
prolongado ou mais curto – da crise 
pandêmica, nossa democracia dará al-
guns passos adiante. Teremos uma so-
ciedade mais exigente e crítica, a co-
brar transparência, melhores serviços 
públicos, a partir da saúde, disposição 
para despachar representantes que 
não cumpram promessas de campanha 
e a entrar com mais vontade no tabu-
leiro da política.
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Até o momento, o cancelamento 
das eleições municipais deste ano 
não é visto como possibilidade pelo 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com 
discursos afinados, tanto a ministra 
Rosa Weber, atual presidente, quan-
to Luís Roberto Barroso, que assume 
o cargo em maio, têm dito que ainda 
é cedo para definir, mas consideram 
que, no máximo, haja um adiamento.

FIM DE ANO
Na segunda-feira (6), o ministro 

Barroso revelou em entrevista ao 
UOL que a questão deve ser defini-
da até junho, no entanto, mesmo um 
adiamento do pleito foi inevitável em 
decorrência do avanço da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 2020 
deve ser ano de eleição de qualquer 
jeito. A ideia é que, na pior das hipó-
teses, os eleitores escolham seus no-
vos representantes em dezembro.

GRUPO DE TRABALHO
Para discutir o assunto de forma 

mais ampla, desde a terça-feira está 
funcionando um grupo de trabalho 
para avaliar as condições. A iniciativa 
foi da própria ministra Rosa Weber. O 
grupo será composto por represen-
tantes da presidência e vice-presi-
dência do TSE, da Corregedoria-Geral 
Eleitoral, da Diretoria-Geral, da Secre-
taria de Tecnologia da Informação e 
da Assessoria de Gestão Eleitoral.

PARA FACILITAR
Os esforços para que a realiza-

ção do pleito seja viabilizada neste 
ano são para evitar que a escolha de 
novos prefeitos e vereadores coinci-
da com as eleições para presidente, 
governador, senador e deputados fe-
deral e estadual. Representantes da 
Justiça Eleitoral acreditam que a uni-
ficação traga um enorme problema 
devido ao grande número de candi-
datos, já que apenas as eleições mu-
nicipais devem ter 750 mil candidatos.

MOVIMENTAÇÕES
Enquanto a questão não se de-

fine, as movimentações no período 
pré-campanha seguem a todo vapor, 
mesmo em meio à pandemia. A cha-
mada janela da infidelidade, perío-
do em ocupantes de cargos eletivos 
do Poder Legislativo podem mudar 
de partido sem o risco de perderem 
suas cadeiras, foi encerrada na última 
sexta-feira (3) e, como era esperado, 
trouxe muitas novidades para a Câ-
mara Municipal de Lençóis Paulista.

FORA DO NINHO
A principal mudança, de longe, 

foi a saída do vereador Manoel dos 
Santos Silva, o Manezinho, do PSDB. 
Depois de mais de 22 anos no par-
tido, pelo qual se elegeu para cinco 
mandados na Casa de Leis lençoen-
se, ele rompe com os tucanos para 
alçar seus próprios voos. O destino, 
diferentemente do que se espera-
va, não foi o Podemos, mas o PSL.

TERCEIRA VIA?
Há quem diga, mesmo que ele 

próprio não confirme, que o objetivo 
de Manezinho seja encabeçar uma 
chapa para concorrer ao cargo de 
prefeito. Caso isso se concretize, ele 
se colocará em meio a uma disputa 
que seria polarizada entre o atual 
prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM) e o ex-prefeito José Antonio 
Marise (PSDB). Seria ele a terceira 
via que se esperava? Veremos.

A FILA ANDOU
Além de Manezinho, outros sete 

vereadores mudaram de legenda. O 
presidente Nardeli da Silva trocou 
o MDB pelo DEM. O vice, Francisco 
de Assis Naves, o Chico, deixou o 
PDT e foi para o MDB. O primeiro-
-secretário, Jucimário Cerqueira dos 
Santos, o Bibaia, saiu do PV para se 
tornar o primeiro vereador local do 
Podemos. O único da Mesa Diretora 
que permaneceu em seu partido, foi 
Luiz Gonzaga da Silva, o Luizinho do 
Açougue, que se manteve no PL.

TUCANA NEGRA
Quem também trocou de ares 

foi João Miguel Diegoli, que tam-
bém deixou o MDB, mas se filiou 
ao PSL. Diusa Furlan, que estava no 
REDE, migrou para o DEM, mesmo 
que ainda não saiba se tentará a re-
eleição. Mirna Justo mudou do PSC 
para o PSDB, mas logo na primeira 
sessão no novo partido, já chegou 
atacando o governador João Doria 
por conta da extensão da quaren-
tena até o dia 22 em todo o estado 
de São Paulo.

ZONA DE CONFORTO
Apenas quatro vereadores per-

maneceram nos partidos pelo quais 
se elegeram. Paulo Henrique Victa-
liano, o Paulinho, e Irani Gorgônio 
seguem no PSDB. Damião Augusto 
Xavier de Oliveira, o Professor Guto, 
se manteve no MDB. Leonardo Hen-
rique de Oliveira, o Dudu do Bas-
quete, ficou no Cidadania.
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CORONAVÍRUS
Mais de 500 policiais do estado de São Paulo estão 
afastados do trabalho por suspeita de Covid-19. Segundo a 
Secretaria da Segurança Pública (SSP), o número representa 
cerca de 0,5% do total do efetivo, que inclui as polícias 
Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros.
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Polícia

DATA: 1/4/2020 a 9/4/2020

Obituário
Ernestina Francisco Moraes faleceu na terça-feira (7) aos 76 anos em Lençóis Paulista
Noah Sbeghi da Silva faleceu na terça-feira (7) aos 14 dias em Lençóis Paulista
Conceição dos Santos faleceu na segunda-feira (6) aos 94 anos em Lençóis Paulista
Alexandre Mathias Ferreira Landi faleceu no sábado (4) aos 13 anos em Lençóis Paulista
Antonio Grecco faleceu no sábado (4) aos 84 anos em Lençóis Paulista
Aparecido Gonçalves faleceu no sábado (4) aos 87 anos em Macatuba
João Antonio Candido faleceu na sexta-feira (3) aos 68 anos em Lençóis Paulista
Walter Coneglian faleceu na sexta-feira (3) aos 89 anos em Lençóis Paulista
Francisco Armando Baccili faleceu na quinta-feira (2) aos 79 anos em Lençóis Paulista
Moacir Garcia faleceu na quinta-feira (2) aos 64 anos em Lençóis Paulista
Maria Jovina Crespilho Barreto faleceu na quarta-feira (1) aos 86 anos em Len-

çóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 10 de abril de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇOS N. 04/2020. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-
ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica ADJUDICADO o objeto da TOMADA 
DE PREÇOS N. 04/2020, que tem por objetivo a Contratação de empresa 
para Prestação de serviços médicos, do projeto Estratégia Saúde da Família 
(ESF), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (sendo de segun-
da a sexta-feira), à empresa habilitada no processo licitatório da seguinte 
forma, com todas as demais condições de acordo com o Edital: Fornecedor: 
ISEMEE INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
ME, totalizando R$ 144.000,00. Borebi, 08/04/2020. ANTONIO CARLOS 
VACA - Prefeito Municipal.

TENTATIVA

Homem tenta furtar fios elétricos 
e é detido por funcionários
Ação foi registrada em um estabelecimento comercial no bairro Parque Antártica

Flávia Placideli

Na noite da última segun-
da-feira (6), a Polícia 
Militar registrou uma 

tentativa de furto no Parque 
Antártica, em Lençóis Pau-
lista. Um homem de 50 anos 
invadiu um estabelecimento 
comercial e tentava subtrair 
fios elétricos, mas foi detido 

por funcionários do local. 
Segundo as informações 

da PM, a tentativa de furto 
aconteceu por volta das 23h 
e foi informada por um dos 
funcionários de uma pousada, 
que surpreendeu um indivíduo 
cortando fios elétricos do local. 
O suspeito tentou fugir, mas 
acabou detido pelo próprio 
funcionário nas proximidades 

do estabelecimento.
Após se deslocarem ao local, 

os policiais constataram que vá-
rios fios elétricos já haviam sido 
cortados e colocados dentro de 
uma sacola. Também foram lo-
calizadas uma escada do lado 
de fora e algumas ferramentas 
que foram deixadas em cima do 
muro. O indivíduo confessou 
que não foi a primeira vez que 

agia no estabelecimento.
Diante disso, os militares 

orientaram a vítima a compare-
cer na Delegacia da Polícia para 
o registro do Boletim de Ocor-
rência. O autor da tentativa de 
furto que ao pular o muro sofreu 
alguns ferimentos foi encami-
nhado à UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento), onde foi medi-
cado e liberado em seguida.

FLAGRANTE

Jovem de 23 anos é preso 
por tráfico no Jardim do Caju
Ocorrência foi registrada na madrugada da quarta-feira (8) pela equipe da Força Tática

Flávia Placideli

Na madrugada da quarta-
-feira (8), a Polícia Militar 
registrou uma ocorrência 

com entorpecente no Jardim 
Caju I, em Lençóis Paulista. 
Na ação foram apreendidos 11 
eppendorfs de cocaína e R$ 60 
em espécie. Um jovem de 23 
anos foi encaminhado à Delega-
cia da Polícia Civil, onde perma-
neceu à disposição da Justiça.

A ação foi registrada por volta 
da 00h30, por uma equipe que 
realizava patrulhamento de rotina 
pelo bairro. Segundo o Boletim 
de Ocorrência, E.B.O., de 23 
anos, já conhecidos dos meios 
policiais pela prática de tráfico de COMÉRCIO ILEGAL - PM apreendeu 11 eppendorfs de cocaína e R$ 60

drogas, foi surpreendido tentando 
fugir para um terreno baldio ao 
perceber a presença da viatura.

Em busca pessoal, os poli-
ciais localizaram dois eppen-
dorfs de cocaína e R$ 60 em 
espécie. Ao ser indagado a res-
peito, o mesmo confessou que 
a droga era dele e que estava 
praticando o tráfico. No terreno 
baldio, ele ainda indicou onde 
estavam enterrados mais nove 
eppendorfs de cocaína.

Diante do ocorrido, o jovem 
foi encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão elaborou o Boletim 
de Ocorrência por tráfico de 
drogas, deixando-o preso, à dis-
posição da Justiça.

DROGA FURTO

Força Tática apreende 
30 pedras de crack

Bar é invadido no 
Jardim Cruzeiro

Ocorrência foi registrada na Vila 
Repke; jovem de 30 anos foi autuado

Autor do crime, morador do 
bairro, foi preso em flagrante

Flávia Placideli

Uma equipe da Força Tática 
da Polícia Militar de Len-
çóis Paulista apreendeu 30 

pedras de crack na noite da quar-
ta-feira (8). A droga estava com 
um homem de 30 anos, que foi 
abordado na Vila Repke. Ele foi 
encaminhado à Delegacia da Po-
lícia Civil e autuado em flagran-
te, sendo liberado em seguida.

Segundo as informações 
fornecidas pelo comandante da 
equipe de Força Tática, sargen-
to Lucas, por volta das 23h45, 
durante um patrulhamento de 
rotina pela Rua Hélio de Aguiar, 
L.J.S., de 30 anos, morador do 

Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
foi avistado em atitude suspeita, 
conduzindo um veículo Fiat/Uno.

De acordo com a PM, ao per-
ceber que seria abordado, o sus-
peito se desfez de um invólucro 
contendo 30 pedras de crack, 
que totalizaram 5,8 gramas. Após 
ser detido e submetido a revista 
pessoal, o homem recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil.

No local, a autoridade de 
plantão, após tomar ciência dos 
fatos, determinou a elaboração 
do Boletim de Ocorrência por 
porte de entorpecentes (Artigo 
28 do Código Penal), liberando 
o indivíduo em seguida.

Flávia Placideli

Na noite da última segunda-
-feira (6), um homem de 
30 anos foi preso em fla-

grante após praticar um furto em 
um estabelecimento comercial no 
Jardim Cruzeiro, em Lençóis Pau-
lista. A Polícia Militar foi aciona-
da e conseguiu deter o indivíduo 
quando ele tentava fugir pelos 
telhados das residências vizinhas.

A equipe de Força Tática 
composta pelo Sargento Lucas e o 
Soldado Davi, após ser informada 
que um indivíduo estaria furtan-
do um bar localizado na Rua Pará, 
se deslocou até o local, onde, com 
o apoio de populares, realizou um 

cerco ao estabelecimento. 
O autor do furto, que corria 

pelos telhados das residências vi-
zinhas e escalava vários muros, foi 
detido quando se encontrava no 
cruzamento da Avenida Cruzeiro 
do Sul com a Rua Minas Gerais. 
Ele foi identificado como sendo 
L.A.M., de 30 anos, morador da 
Rua Amazonas, no mesmo bairro.

Detido e conduzido ao plan-
tão policial, ele foi preso em 
flagrante, ficando recolhido aos 
cárceres, à disposição da Justiça. 
Com o indivíduo foram apreen-
didos um litro de vodca, dois 
corotes de água ardente, um apa-
relho de DVD, cinco isqueiros e 
um conversor digital.

PORTE - Ocorrência resultou na apreensão de 30 pedras de crack PROVA - Polícia recuperou produtos e objetos furtados na ação do indivíduo

FOTOS: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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ALÍVIO
A Caixa Econômica Federal anunciou que os novos contratos de financiamento 
imobiliário fechados a partir da próxima segunda-feira (13) terão carência de seis 
meses para o pagamento. Durante esse tempo, as pessoas físicas não precisarão 
pagar as parcelas. Para contratos imobiliários antigos de pessoas físicas, permanece 
o prazo de suspensão de até três meses para o pagamento das prestações.
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Economia

PANDEMIA

Lençóis e Macatuba se preparam 
para a crise pós-coronavírus

Comerciantes criam alternativas para tentar minimizar efeitos econômicos durante a quarentena

Acilpa lança plataforma para vendas on-line Prefeitura de Macatuba adota medidas

Comerciantes usam a criatividade 
para tentar driblar a crise

Economia preocupa Associação de Macatuba 

Angelo Franchini Neto

O novo coronavírus (Co-
vid-19), que até o mo-
mento ainda é uma incóg-

nita para muitos especialistas 
da área da saúde, tem feito cada 
vez mais vítimas no Brasil. O 
isolamento social tem se mos-
trado efetivo para controlar 
o avanço da doença onde tem 
sido respeitado. No entanto, 
outra preocupação já toma con-
ta do país e do mundo: a crise 
econômica pós-pandemia.

No estado de São Paulo, o go-
vernador João Doria ampliou a 
quarentena até o dia 22 de abril. 
A determinação foi publicada no 
Diário Oficial na terça-feira (7) e 
mantém o fechamento do comér-
cio, liberando apenas os serviços 
essenciais, como nas áreas de 
saúde e segurança. Durante sua 
fala, Doria afirmou que os pre-
feitos têm a obrigação de seguir a 
orientação e usar o poder de po-
lícia em caso de desobediência.

No âmbito nacional, o pre-
sidente Jair Bolsonaro sinaliza 
com frequência que discorda 
da postura dos governadores 
de estado, defendendo o fim 
da quarentena e a implantação 

A Associação Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulista 
(Acilpa), em parceria com a 
empresa Pegasus Sistemas, 
desenvolveu uma plataforma 
para vendas on-line, disponí-
vel através do site www.com-
preemlencois.com.br. “Como 
entidade classista, compete à 
Acilpa criar alternativas aos 
seus associados em momen-
tos difíceis. Essa plataforma 
vem para ajudar o comer-
ciante a fomentar suas ven-
das em um momento que as 
pessoas, devido à pandemia, 
estão evitando sair de casa e 
frequentar o comércio”, afir-
ma o presidente da Acilpa, 
José Antonio Silva, o Neno.

A plataforma tem fun-
cionamento similar a um 
e-commerce convencional. 
A grande diferença é que 
a forma de pagamento será 
negociada diretamente entre 
lojista e cliente. Outro ponto 
positivo da plataforma é que 

Em Macatuba, o prefei-
to Marcos Olivatto também 
prorrogou até o dia 22 de 
abril o prazo da proibição 
de funcionamento de esta-
belecimentos comerciais e 
de prestação de serviços por 
conta da pandemia do coro-
navírus. A única alteração 
feita diz respeito ao horário 
de funcionamento de super-
mercados, mercearias, açou-
gues, padarias e quitandas, 
que abrem de segunda-feira 
a sábado, das 6h às 20h. O 
funcionamento de domingo 
fica proibido, mas o sistema 
de entrega segue liberado 
(delivery e drive-thru). 

Os estabelecimentos 
que estão autorizados a 
funcionar de portas abertas 

Em Macatuba, uma escola 
de idiomas adiantou as férias 
de julho dos alunos. Durante 
esse período, a franqueadora 
passou a desenvolver uma 
plataforma digital para que as 
aulas fossem ministradas nor-
malmente. “Todos seremos 
afetados de várias formas 
com o novo coronavírus. Ten-
tamos facilitar os processos e 
auxiliar os nossos alunos em 
relação às mensalidades do 
curso. Quanto a nós, tenta-
mos o tempo todo renegociar 
as dívidas com nossos forne-
cedores, para que possamos 
diminuir ao máximo nossas 

“As coisas mudam com 
muita frequência, o que 
ocorreu hoje pode não ter 
mais validade amanhã”. É 
dessa forma que o presiden-
te da Associação Comercial 
e Empresarial (ACE) de 
Macatuba, Evandro Manfio, 
define a situação vivida pelo 
país. Apesar de defender o 
isolamento social, ele acre-
dita que a medida deveria 
ser aplicada de acordo com 
o tamanho da cidade.

AUXÍLIO - Acilpa lança campanha para fomentar o comércio local

REUNIÃO - Encontro entre prefeito e membros 
do comitê de crise foi realizado na terça-feira

de um isolamento vertical, ou 
seja, apenas das pessoas de 
grupos de risco, como idosos, 
gestantes e portadores de co-
morbidades. Enquanto não 
há entendimento neste ponto, 
movimentações ocorrem para 
suavizar a crise econômica.

O estado já anunciou progra-
mas de auxílio aos municípios, 
isenção de impostos para famí-
lias em situação de vulnerabili-
dade, distribuição de cestas de 
alimentos aos mais necessita-
dos, entre outros. Já o Governo 
Federal autorizou pagamento 
de auxílio a trabalhadores in-
formais e microempreendedo-
res, financiamento de folhas de 
pagamentos para pequenas e 
médias empresas, liberação de 
saques do FGTS, etc.

Outras medidas de enfrenta-
mento também estão sendo ado-
tadas nos municípios da região 
de circulação do Jornal O ECO. 
Enquanto que o Poder Público 
tem buscado soluções para mi-
nimizar os efeitos da pandemia, 
os próprios comerciantes e 
prestadores de serviço, princi-
palmente os mais afetados pela 
quarentena, trabalham com al-
ternativas para contornar a crise.

QUARENTENA - Governador 
João Doria estendeu a 

quarentena até o dia 22 no 
estado de São Paulo

não existe taxa alguma para o 
lojista usar a plataforma, nem 
mensalidade, nem percentual 
sobre venda realizada. O comer-
ciante deve apenas cadastrar os 
produtos na plataforma, checar 
os pedidos e realizar as entregas. 

A plataforma de vendas, que 
ficará disponível aos associados 
Acilpa por tempo indetermina-
do, é a primeira etapa da cam-
panha #CompreEmLençois, que 
tem como objetivo o fortaleci-
mento e restruturação do comér-
cio lençoense. Serão desenvolvi-
das diversas ações de fomento e 
fidelização dos clientes ao comér-
cio local. “É momento de darmos 
as mãos e juntos reerguermos 

nosso comércio. A direto-
ria da Acilpa já montou um 
planejamento com diversas 
ações, são promoções, ações 
de merchandising, exploração 
de datas sazonais, ações cultu-
rais, entre outras atividades. 
Tudo com o foco no comércio 
lençoense”, finaliza Neno.

Os associados Acilpa que 
ainda não aderiam ao novo 
serviço podem entrar em con-
tato pelo telefone (14) 3263-
0837, do WhatsApp (14) 9 
9647-1376, do e-mail acilpa@
acilpa.com.br, ou procurando 
a equipe na sede da Acilpa, 
na Rua Piedade, 161, no Cen-
tro de Lençóis Paulista.

“Não é correto a nossa cida-
de tomar como referência todas 
as medidas restritivas aplicadas 
em um grande centro comercial, 
pois as realidades são diferentes. 
A aglomeração de pessoas é dife-
rente. Talvez fosse melhor apli-
car o uso de meios de segurança, 
higiene e controle de acesso para 
evitar o acúmulo de pessoas no 
mesmo ambiente”, destaca.

Para tentar aliviar a crise 
econômica, a ACE de Macatuba 
elaborou, nos primeiros dias de 

quarentena, um guia simples 
de serviços de entrega deli-
very para vários segmentos 
(casas de materiais de cons-
trução, farmácias, alimen-
tícios, etc.). “Levamos fre-
quentemente as solicitações 
de nossos comerciantes sobre 
as possíveis flexibilizações a 
reuniões do comitê de crise, 
mas nem sempre elas são 
acolhidas devido às normati-
vas já estabelecidas para evi-
tar aglomerações”, completa.

devem afixar em local visível o 
limite de pessoas que podem 
estar no interior do prédio e o 
telefone para denúncia, que é 
o (14) 9 9674-9067. Os comer-
ciários devem usar máscara de 
proteção e seguir as demais 
normas sanitárias.

As decisões foram toma-
das após reunião do comitê 
de crise realizada na manhã 
da terça-feira (7), com a pre-
sença também do presidente 
da Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Maca-
tuba, Evandro Manfio.

contas e, assim, manter o nosso 
quadro de funcionários comple-
to”, conta Paola Barbosa da Sil-
va, gerente da escola.

Experiente comerciante em 
Lençóis Paulista, Edwaldo Ber-
nardes Bianchini vai além. Para 
ele, crise igual a esta, do coro-
navírus, o mundo jamais viu. 
“Com certeza virá uma grande 
crise financeira em seguida. O 
governo está abrindo os cofres, 
mas somos nós quem vamos 
pagar. Eu, particularmente, já 
conversei com os meus cola-
boradores para manter o nosso 
quadro. Baixei as comissões e 
as metas, é claro, não serão al-

cançadas”, relata.
O setor de beleza é um 

dos que mais sofre com a 
crise do coronavírus, e a 
cabeleireira e representante 
comercial Shirley Prandi-
ni sabe bem disso. “Com o 
isolamento social, eu escolhi 
buscar mais a Deus, melho-
rar interior, adquirir conhe-
cimentos e encarar novos de-
safio. Busco frequentemente 
cursos on-line para conhe-
cer novas formas de venda, 
como o marketing digital, 
o qual vejo como uma boa 
alternativa de trazer o meu 
cliente de volta”, comenta.
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EPICENTRO
O estado de São Paulo é atualmente o epicentro da Covid-19 no 
Brasil. Apesar de a maioria dos casos estarem concentrados na 
capital, um estudo feito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
mostra que os principais eixos rodoviários do estado podem causar 
um “efeito cascata” em outras 13 regiões, incluindo a de Bauru.
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ADMINISTRAÇÃO

EDUCAÇÃO PLANO DE AÇÃO

Prefeituras estendem 
quarentena até dia 22

Mais de 10 mil alunos 
seguem ano letivo em casa

Secretarias de Saúde se 
reorganizam contra a Covid-19

Determinação partiu do governador do estado de São Paulo João Doria

Suspensão das aulas ainda é por tempo indeterminado; 
escolas disponibilizam material pedagógico on-line

Prefeituras de Lençóis Paulista e Areiópolis orientam que 
pacientes entrem em contato via telefone antes de sair de casa

Priscila Pegatin

Entrou em vigor na quarta-
-feira (8), a ampliação da 
quarentena adotada pelo 

Governo do Estado de São Pau-
lo. Com a medida implantada 
pelo governador João Doria 
(PSDB), os 645 municípios pau-
listas foram obrigados a seguir 
com o isolamento social por 
mais duas semanas, até o dia 
22. O objetivo é tentar conter o 
avanço das infecções pelo novo 
coronavírus (Covid-19)

Em Lençóis Paulista, em 
coletiva de imprensa realizada 
na terça-feira (7), o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM), 
que havia programado para o 
mesmo dia a reabertura do co-
mércio local, comentou sobre 
a determinação do Executivo 
estadual e explicou como os 
estabelecimentos de segmentos 
essenciais ou não, deverão pro-
ceder nos próximos dias.

Para manter o fomento mí-
nimo da economia, Prado man-

Priscila Pegatin

A pandemia da Covid-19 
mudou a rotina escolar 
de milhares de alunos 

das redes municipais, estaduais 
e privadas de ensino das cida-
des de abrangência do Jornal O 
ECO. A quarentena no estado 
de São Paulo foi iniciada no dia 
23 de março, mas diversas es-
colas já haviam suspendido as 
aulas na semana anterior.

O início da quarentena para 
alunos e professores foi marca-
do por férias forçadas, graças à 
antecipação do recesso escolar 
de julho, que, em Lençóis Pau-
lista, foi até o dia 3 deste mês, 
segundo Meiri Montanhero, se-
cretária de Educação do muni-
cípio, que coordena a rede com 
mais de 8 mil alunos.

Sem retorno previsto, secre-
tarias de Educação da região 
tentam amenizar o impacto do 
distanciamento com o ensino 
por meio de atividades on-line. 
A distribuição de conteúdo via 
plataformas digitais teve início 
nesta semana e deve ser man-
tida até liberação do Governo 
do Estado.

“Esta iniciativa busca 
minimizar os efeitos desse 
afastamento temporário dos 
alunos com as unidades es-
colares e dar continuidade ao 
desenvolvimento de algumas 
competências e habilidades 
presentes no currículo esco-
lar. O mais importante, neste 
momento, é o estabelecimento 

Priscila Pegatin

Em tempos de isolamento 
social as secretarias de 
Saúde de Lençóis Pau-

lista e Areiópolis têm pedido 
aos moradores que entrem em 
contato via telefone antes de 
procurarem atendimento nas 
unidades de saúde. A medida 
visa evitar aglomerações e mi-
nimizar os riscos de contágio 
do novo coronavírus.

Em Lençóis Paulista o pa-
ciente que tiver qualquer dú-
vida ou apresentar sintomas 
respiratórios pode ligar para 
os telefones (14) 9 9820-2378, 
(14) 9 9651-9016, (14) 9 9748-
4918, (14) 9 9771-7365 e (14) 
9 9756-2403. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h, e aos sábados, 
das 8h às 12h.

Em Areiópolis, Maicon 
Rodrigues Pereira, Secretário 
de Saúde, explica que tam-
bém está disponível para a 
população um telefone para 
dúvidas. O número é o (14) 9 
9812-9552. Na cidade, as três 
ESF (Estratégias de Saúde da 
Família) realizam normalmen-
te o atendimento a gestantes e 
casos mais graves.

As demais consultas foram 
adiadas e serão remarcadas 
após a pandemia. A cidade, 
inclusive, deve lançar nos pró-
ximos dias o projeto Medica-
mento em Casa, com entrega 
de remédios de uso contínuo 
em domicílio, outra forma de 
evitar que pacientes idosos e de 

PARCIALMENTE - Com quarentena estendida até o dia 22, funcionamento do comércio 
segue com limitações na região; prefeito Anderson Prado havia autorizado reabertura na terça

ENSINO À DISTÂNCIA - Secretaria de Educação de Lençóis 
começou a distribuir conteúdo para que alunos estudem em casa

APENAS GRAVES - UPA só deve ser procurada em caso de sintomas mais 
graves; pacientes com síndrome gripal são atendidos em outras unidades

teve a autorização para o atendi-
mento em sistemas de delivery 
e drive-thru - que já estavam 
liberados desde a primeira se-
mana de quarentena - para os 
serviços não essenciais. O mes-
mo foi adotado pelos prefeitos 
Antonio Marcos dos Santos, o 
Toni Cadete (PL), de Areiópo-
lis; Marcos Olivatto (PL), de 
Macatuba; e Antonio Carlos 
Vaca (PSDB), de Borebi.

Nas quatro cidades da área 
de cobertura do Jornal O ECO, 
os estabelecimentos comerciais 
de segmentos considerados es-
senciais, como supermercados, 
farmácias, padarias, entre ou-
tros, que já tinham autorização 
de funcionamento com flexibi-
lizações em relação ao horário, 
tiveram que reforçar medidas 
sanitárias, além de adotar ou-
tras medidas como forma de 
evitar aglomerações.

“Nós vamos operar com 
maior rigidez nas próximas 
semanas. Se verificarmos in-
frações por aglomeração, os es-

tabelecimentos que descumpri-
rem as normas serão autuados e, 
em caso de reincidência, fecha-
dos. Por isso, contamos com a 
colaboração da população para 
evitar que medidas extremas te-
nham que ser tomadas e que as 
empresas que ainda estão com 
as portas abertas precisem ser 
fechadas”, destaca Prado.

Sobre a mesma questão, o 
prefeito de Areiópolis reforçou, 
em vídeo divulgado na página 
oficial da Prefeitura Municipal 
no Facebook, que as orienta-
ções devem ser seguidas por 
todos. “Decreto não é um pedi-
do é uma determinação”, disse 
Toni Cadete.

O vice-prefeito de Macatu-
ba, Amauri Antônio Bornello, 
ressalta a importância de sair 
de casa apenas quando neces-
sário. “Quem puder, fique em 
casa. Para quem tiver a neces-
sidade de sair, peço que tome 
os devidos cuidados, usando 
máscara e álcool em gel. Vamos 
proteger nossos idosos e crian-

ças da Covid-19. Juntos, vamos 
vencer essa batalha contra o ví-
rus tão terrível”, pontua.

De acordo com as novas 
medidas adotadas em Lençóis 
Paulista, supermercados e con-
veniências podem abrir das 
8h às 20h, de segunda-feira a 
sábado, desde que façam a afe-
rição de temperatura de clien-
tes e funcionários - com uma 
temperatura limite de 37,5°C 
- e uso de máscara por todos os 
colaboradores. Só será permi-
tida a entrada de uma pessoa 
por família nos estabelecimen-
tos. Nas farmácias o funciona-
mento deve seguir o horário 

que consta no alvará.
Em Macatuba o horário de 

funcionamento de supermer-
cados, mercearias, açougues, 
padarias e quitandas pode ser 
feito de segunda a sábado das 
6h às 20h. Borebi segue com 
funcionamento das 8h às 19h 
de segunda-feira a sábado. Aos 
domingos e feriado, das 8h às 
11h. Em Lençóis Paulista e Ma-
catuba segue proibindo o aten-
dimento aos domingos.

PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS

Os bancos e lotéricas, tam-
bém considerados serviços 

essenciais, continuam os aten-
dimentos mesmo na quarente-
na. O prefeito Prado ressalta 
que para a abertura é preciso 
demarcar o solo com spray, 
cal ou tinta, para manter a dis-
tância recomendada, que é de 
dois metros.

Em caso de descumprimen-
to, a multa por aglomeração 
em Lençóis Paulista, pode che-
gar a R$ 30 mil. A Prefeitura 
Municipal está debatendo com 
o Ministério Público a possibi-
lidade dos responsáveis pelas 
empresas que não cumprirem 
com as novas normas respon-
derem criminalmente.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

e o desenvolvimento de uma 
rotina, de estudos dirigidos, 
utilizando os recursos tecnoló-
gicos disponíveis”, diz a secre-
tária lençoense.

Areiópolis, que tem cer-
ca de 1,8 mil estudantes na 
rede municipal, trabalha com 
um cronograma de materiais 
fornecidos aos pais pelas re-
des sociais ou entregues com 
hora marcada aos responsá-
veis de alunos que não tem 
acesso à internet.

Nesta fase de educação a 
distância, a secretária de Edu-
cação de Lençóis Paulista re-
força que professor continua 
presente, através das redes 
sociais, no entanto, o acompa-
nhamento de perto pelos pais é 
um auxílio extra para a realiza-
ção das atividades.

Situação um pouco dife-
rente está Macatuba. Com ati-
vidades on-line e videoaulas 

disponíveis, os cerca de 1,8 
mil alunos, de cinco a 10 anos 
de idade, não são obrigados 
a cumprir os exercícios nessa 
fase. Segundo a assessoria de 
imprensa, a cidade optou por 
seguir com o recesso até o dia 
17 de abril, resultado da soma 
das férias de julho e dezembro.

CALENDÁRIO
Diante da pandemia, o 

Governo Federal autorizou o 
descumprimento da exigência 
mínima de 200 dias letivos, 
mas manteve a carga horária 
de 800 horas. A proposta segue 
na Câmara dos Deputados, mas 
Meiri Montanhero já se pre-
para para essa possibilidade. 
“Por isso é importante fazer os 
exercícios propostos aos alunos, 
acompanhar e registrar tudo. 
Se isso acontecer, podemos 
utilizar essas atividades para 
fechar o ano”, explica. 

outros grupos de risco tenham 
que se deslocar até as unidades 
de saúde.

Macatuba, segundo infor-
mações divulgadas através do 
site da Prefeitura Municipal, 
continua com o atendimento 
normal em todas as unidades 
de saúde, priorizando pacientes 
com queixas respiratórias.

Borebi, que tem apenas 
uma unidade de saúde, conti-
nua apenas com os atendimen-
tos emergenciais e, segundo 
o secretário Régis Cirilo, tem 
uma sala exclusiva para pacien-
tes com síndrome gripal.

ÁREAS EXCLUSIVAS
Em Lençóis Paulista, as ESF 

do Núcleo Luiz Zillo e do Mon-
te Azul e Jardim Ubirama aten-
dem exclusivamente pacientes 
com sintomas de gripe, já as 
demais, atendem sintomas agu-
dos. A orientação de qual uni-

dade procurar é feita por médi-
cos e enfermeiros que atendem 
a Central de Telefones.

Na vizinha Areiópolis, 
a Prefeitura Municipal está 
promovendo a adaptação da 
ala de fisioterapia, que fica 
na Unidade Mista de Saúde, 
para receber somente pa-
cientes com sintomas da Co-
vid-19. Os atendimentos no 
local devem ter início a partir 
da próxima semana.

VIAGENS
Quem realiza tratamentos 

em outros municípios, desde 
que o serviço tenha sido manti-
do pela instituição responsável, 
tem o transporte garantido. As 
secretarias de Saúde de Lençóis 
Paulista e Areiópolis ressaltam 
que os cuidados foram redobra-
dos, com uso de álcool em gel, 
máscaras de proteção e distan-
ciamento entre os pacientes. 
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IMUNIZAÇÃO
A partir da próxima quinta-feira (16), os caminhoneiros podem se 
vacinar contra a gripe. A imunização não é eficaz contra o novo 
coronavírus (Covid-19), mas auxilia na exclusão do diagnóstico da gripe, 
já que as duas doenças têm sintomas parecidos. Na primeira etapa da 
campanha, foram priorizados os idosos e profissionais da Saúde.
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Infectologista alerta para aumento 
nos casos da Covid-19 na região
Apesar da indicação do uso de máscara de proteção, Geovana Momo ressalta que medida de isolamento social deve ser mantida

Priscila Pegatin

O Governo do Estado de 
São Paulo projeta que 
ao menos 1% da popula-

ção, cerca de 460 mil pessoas, 
possam ser infectadas nos pró-
ximos meses pelo novo coro-
navírus (Covid-19), sendo que 
parte desses pacientes serão 
assintomáticos, ou seja, não 
irão apresentar os sintomas tí-
picos da doença.

Para entender qual a re-
alidade da região de Lençóis 
Paulista e quais medidas fun-
cionam contra a Covid-19, 
nossa reportagem entrevistou 
a médica infectologia Geovana 
Momo Nogueira de Lima, in-
tegrante do comitê de enfren-
tamento à pandemia no mu-
nicípio. Confira os principais 
trechos a seguir.

O ECO - A região con-
firmou poucos casos até 
aqui. Ainda é esperado au-
mento nos números?

Dra. Geovana - A quaren-
tena foi instituída justamente 
para diminuir a circulação de 
pessoas e do vírus. Até este 
momento, a estratégia está 
dando certo. Porém, a tendên-
cia é que os casos aumentem 
em abril, a doença tem uma 
curva ascendente.

O ECO - Como ocorre o 
contágio?

Dra. Geovana - A trans-
missão do vírus se dá tanto 
por via respiratória quanto de 
contato. A replicação acontece 
de cinco a 14 dias e a conta-
minação pode atingir até três 

CURVA ASCENDENTE - Infectologista Geovana Momo 
relata que tendência é que casos aumentem neste mês

pessoas. Por isso, idosos e pes-
soas que apresentam algum 
tipo de comorbidade, como 
diabetes e, principalmente, 
doenças cardíacas e respirató-
rias, não devem sair de casa.

O ECO - Existem situa-
ções em que é preciso sair, 
como ir ao supermercado. 
Quais cuidados a popula-
ção deve ter nessa hora?

Dra. Geovana - Saia e faça 
o mais rápido possível o que 
tiver que fazer. Leve o álcool 
em gel. Encostou em alguma 
superfície, como a máquina de 
cartão de crédito, higienize a 
mão em seguida. Evite colocar 
a mão no rosto, em especial no 
olho, nariz e boca. É aí que o 
vírus entra em acaba adoecen-
do a pessoa. Se morar com al-
guém do grupo de risco, antes 
de entrar em casa, deixe os sa-
patos fora, retire a roupa e lave 
separadamente. Entre e tome 
banho. Só depois tenha conta-
to com as demais pessoas.

O ECO - O uso de más-
cara, que no início da 
pandemia era indicada 

somente para os profis-
sionais de saúde, passou 
a ter o uso orientado para 
todos. O que mudou? Qual 
cuidado ter com a másca-
ra caseira?

Dra. Geovana - Temos 
que deixar claro que só o uso 
da máscara não protege contra 
o coronavírus. Não podemos 
criar essa falsa sensação que 
“coloquei a máscara, estou 
protegido contra a doença”. 
É uma proteção mecânica, 
somente uma barreira, mas 
ela deve estar associada a ou-
tros hábitos de higiene. Posso 
usá-la, mas tenho que lavar 
as mãos. Ela tem que cobrir 

a boca e o nariz e não posso 
ficar manipulando ou tirando 
para conversar. Isso não deve 
acontecer. Uma vez coloca-
da, a máscara deve ser usada 
por até duas horas. Máscara 
caseira deve ser feita de TNT 
(tecido-não-tecido) ou tricoli-
ne (algodão) com dupla cama-
da. Se possível usar elástico e 
não um cadarço. Toda vez que 
for utilizar tem que levar uma 
reserva. Ao tossir, espirrar ou 
falar por muito tempo, ela 
perde a proteção mecânica. A 
higienização dela tem que ser 
feita a cada duas horas.

O ECO - A partir dos sin-

tomas, quando tratar em 
casa e quando procurar um 
serviço de saúde?

Dra. Geovana - Se a pes-
soa tem sintomas leves, como 
começo de febre, nariz es-
correndo, está espirrando ou 
tossindo e consegue contornar 
em casa com antitérmico ou 
antigripal, não tem necessida-
de de procurar atendimento. 
Se a febre persistir e começar 
a falta de ar ou sensação de 
falta de ar, não se deve deixar 
o sintoma evoluir, tem que 
procurar atendimento médi-
co, sim. Tem que passar por 
uma consulta.

O ECO - Como é o tra-
tamento do paciente com 
coronavírus. O paciente 
positivo de Lençóis Pau-
lista foi tratado com hi-
droxicloroquina, entre ou-
tros medicamentos. Essa 
é a prescrição para todos 
os infectados?

Dra. Geovana - No hos-
pital, a partir do momento 
que interna na enfermaria, o 
mínimo são 14 dias. Na UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) são de duas a três semanas. 
O uso da hidroxicloroquina é 
orientado pelo Ministério da 
Saúde somente para casos 
graves. Neste momento, no 
Brasil, a gente só usa para pa-
cientes que precisam de uma 
suplementação de oxigênio, 

lembrando que nem todos os 
pacientes respondem a essa 
droga. Os primeiros estudos, 
realizados na China, na Eu-
ropa e nos Estados Unidos 
mostram que quem não tem 
sintomas respiratórios não 
responde à cloroquina. Sobre 
a cloroquina, é um medica-
mento que a gente já utiliza no 
país no tratamento da malária 
e também de algumas doen-
ças reumatológicas, mas tem 
alguns efeitos adversos que a 
gente precisa monitorar quan-
do a pessoa começa a tomar.

O ECO - Muitas no-
tícias falsas prometem 
proteção contra o corona-
vírus. Algumas que já cir-
cularam pela internet são 
tomar chá quente, vitami-
na C, entre outras coisas. 
Hoje, existe algo compro-
vadamente eficaz contra a 
Covid-19?

Dra. Geovana - Neste mo-
mento, o respaldo da ciência é 
manter os hábitos de higiene 
e a etiqueta respiratória mais 
a lavagem das mãos. Países 
que já passaram os piores mo-
mentos da epidemia nos ensi-
naram isso. Quem é de grupo 
de risco deve permanecer em 
casa, em isolamento social. A 
suplementação de vitamina C, 
D ou outras medicações não é 
indicada, não tem esse respal-
do científico.

HIGIENE

“Temos que deixar 
claro que só o uso 
da máscara não 
protege contra o 
coronavírus. Posso 
usá-la, mas tenho 
que lavar as mãos”,
Geovana Momo 
Nogueira de Lima, 
infectologista.

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS
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REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

UM SENHOR JORNAL

MONITORAMENTO
Para intensifi car a fi scalização do cumprimento da quarentena, o 
Governo do Estado de São Paulo fez uma parceria com operadoras de 
telefonia celular para ter acesso à localização em tempo real dos usuários 
de celulares. O sistema vai permitir a identifi cação de aglomerações de 
pessoas e facilitar a atuação de fi scais e da Polícia Militar.

COVID-19

Estudo projeta maior 
crescimento da curva de 
casos a partir deste mês
Pesquisa aponta que 
76% da população 
é favorável ao 
isolamento social 
para conter o 
avanço da pandemia

Flávia Placideli

Com 1,5 milhão de casos 
ao redor do mundo e mais 
de 90 mil vítimas fatais, a 

pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) ainda está longe de 
atingir o ápice no Brasil, mas 
já causa prejuízos gigantescos, 
da educação à economia. De 
longe, a área mais afetada é a 
saúde, que preocupa cada vez 
mais a população, em especial 
a parcela que atua na linha de 
frente no combate ao vírus.

Até ontem (9), o país já con-
tabilizava mais de 16 mil casos, 
com 800 mortes. Enquanto es-
pecialistas estudam a projeção 
da pandemia para os próximos 
meses e autoridades de estados 
e municípios adotam medidas 
de proteção para evitar o avan-
ço, os cidadãos, que se encon-
travam bem divididos nas últi-
mas eleições, pensam de forma 
parecida quando o assunto é o 
isolamento social.

É o que indica uma pes-
quisa realizada pelo Datafolha, 
publicada no início da semana, 
que revela que a maioria dos 
brasileiros defende que deixar 
as pessoas em casa é o mais 
importante neste momento. De 

acordo com o levantamento, 
76% dos entrevistados querem 
manter o isolamento social re-
comendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Por outro lado, a proposta 
de abertura, que vem sendo 
defendida com frequência pelo 
presidente Jair Bolsonaro, tem 
o apoio de apenas 18% das 
pessoas, que entendem que é 
mais importante acabar com 
o isolamento para estimular a 
economia. Outros 6% não sou-
beram responder a pesquisa, 
que tem margem de erro de 
três pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Um relatório técnico assi-
nado pelo ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, e es-

pecialistas em saúde, publicado 
na terça-feira (7) pela Revista da 
Sociedade de Medicina Tropi-
cal e divulgado pela agência de 
notícias científicas Bori, volta 
a ressaltar a importância das 
medidas de isolamento social 
e uso de máscaras como forma 
de conter a pandemia no Bra-
sil, mas frisa que, embora todos 
cumpram as recomendações, 
vários modelos matemáticos 
indicam para um aumento de 
casos de Covid-19 nos próximos 
meses, com o início neste mês.

O texto também fala sobre 
como o Brasil enfrenta a pande-
mia, traz a cronologia das ações 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do país, e aler-
ta para o período de outono e 

inverno, em que há maior ocor-
rência de doenças respiratórias. 
Assim, existem preocupações 
quanto à disponibilidade de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e ventiladores mecânicos 
necessários para pacientes hos-
pitalizados com Covid-19, bem 
como a disponibilidade de tes-
tes diagnósticos específicos. 

No texto, também há a pre-
visão de que haja um recuo da 
doença em meados de setem-
bro. Até lá, é necessário que 
todos respeitem e cumpram as 
recomendações da OMS e si-
gam juntos na batalha contra o 
novo coronavírus, uns no com-
bate na linha de frente à pan-
demia, e outros que podem, 
ficando em casa.  

PANDEMIA - Segundo 
o ministro da Saúde, 

Luiz Henrique Mandetta, 
país deve atingir seu 

pico da doença nos 
próximos meses, com 

início neste mês

FOTO: DIVULGAÇÃO
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#NossoDNAZilorVamos mudar o mundo juntos?

Acreditamos que quando o setor privado, o poder local e a comunidade se 

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!
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potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

Tânia Orsi, sócia e di-
retora dos Supermercados 
Santa Cataria, de Lençóis 
Paulista, vai ao encontro da 
APAS, e ainda faz uma res-
salva. “Este ano, devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, as pessoas estão inves-
tindo mais em produtos de 
limpeza e produtos da cesta 
básica. Diante deste cená-
rio, as vendas e produtos de 
Páscoa devem ter retração 
de 5% a 7% em nossos su-
permercados. Mas, acredita-
mos que parcelamento des-
ses produtos possam ajudar 
nas vendas”, pontua.

O estoque de produtos 
de Páscoa foi feito bem an-
tes dessa pandemia estou-
rar, por isso Tânia ressalta 
que os supermercados estão 
bem abastecidos. “Isso in-
clui chocolates, bacalhau, 
peixes. No caso dos ovos 
de Páscoa, eles têm perdi-
do espaço de venda ano a 
ano devido ao seu alto valor 
agregado”, completa. 

Devido à pandemia, Re-
nato Gois, relações públicas 
do Supermercado Gigantão, 
também de Lençóis Paulista, 
vê a pandemia do novo co-
ronavírus como um entrave 
nas vendas, mas mantém o 
otimismo. “Ao contrário do 
que o pessoal pensa, devi-
do à crise, nós mantivemos 

o estoque alto para atender 
a demanda”. Ele também se 
diz favorável ao isolamento 
social, apesar de a medida 
atrapalhar as vendas, e co-
loca o delivery como uma 
excelente opção. “Muitos 
clientes que se isolaram por 
serem do grupo de risco ou 
por não terem tempo de sair 
de casa, precisam ser aten-
didos. Por isso, acredito que 
o delivery seja uma solu-
ção”, completa Gois. 

A venda de pescados 
deve seguir a tendência 
mundial e queda nessa Pás-
coa. Ademir Elizeu Sebrian, 
conhecido em Lençóis Pau-
lista pela venda de peixes e 
frutos do mar, havia prepa-
rado um estoque alto, já que 
a expectativa era positiva, 
mas está precisando se rein-
ventar. “Eu estava esperan-
do um aumento nas vendas, 
tanto que lancei novidades, 
como pratos prontos e por-
ções de peixes por encomen-
das. Era uma maneira de 
dobrar o meu faturamento. 
Estou com uma venda razo-
ável, apesar da pandemia, 
mas abaixo do esperado. 
Não vou ter lucro e também 
vou ter estoque para traba-
lhar. Diante dessa situação, 
estou negociando com os 
fornecedores os boletos para 
pagar”, explica.

VAREJO

Páscoa deve registrar 
queda histórica nas vendas
Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
retração pode chegar a 31,6%; ovos de chocolate e pescados seguem a tendência

Angelo Franchini Neto

A Páscoa é uma das mais 
importantes datas do co-
mércio brasileiro. No en-

tanto, para este ano, as vendas 
devem registrar queda histórica 
de 31,6% em relação a 2019, o 
que, se confirmado, representa-
rá perda de até R$ 800 milhões 
para o comércio. A estimativa é 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), que indica que 
o faturamento do varejo deve 
alcançar R$ 1,5 bilhão, frente a 
R$ 2,3 bilhões do ano passado.

“Este cenário inimaginável, 
no início do ano, decorre basi-
camente das atuais restrições ao 
consumo por conta do isolamen-
to social que reduziu dramatica-
mente o fluxo de consumidores 
nas lojas”, diz o relatório do 
estudo da CNC, divulgado na 
segunda-feira (6). Além das 

medidas de isolamento social, 
atingem as vendas do varejo na 
Páscoa efeitos secundários da 
pandemia do novo coronavírus, 
como o dólar mais caro e a aver-
são ao crédito para consumo de 
produtos não essenciais.

A retração deve ser senti-
da principalmente em relação 
aos produtos sazonais, como 
ovos de Páscoa e pescados, 
muito consumidos na Semana 
Santa. Segundo um levanta-

mento da Associação Paulista 
dos Supermercados (APAS), 
as vendas de chocolates e ovos 
de Páscoa devem apresentar 
queda na comparação com o 
ano passado e, principalmente, 
em relação ao crescimento que 
havia sido projetado. Antes da 
Covid-2019 chegar ao Brasil, o 
crescimento estimado para as 
vendas no estado de São Paulo 
era de 2,2%. Agora, a expecta-
tiva é de queda de 8,5%.

Lençoenses con� rmam 
projeção de retração

BAIXA - Com projeção de 2,2% de crescimento antes da Covid-19, São Paulo deve ter queda de 8,5% nas vendas

FOTO: 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 horário. 
Tratar (14) 99658-6608. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28/03 - Monte Sião. Tratar 
(14) 3263-6938, (14) 3264-
7919, (14) 99702-7108, 
(14) 99794-7639 falar com 
Arlindo ou Eliza.

03/04 - Jacutinga e Monte 
Sião - passeio e compras 
de doce e malharias. Tratar 
(14) 99724-8206 / (14) 3264-
8558 com Ivani.

09 À 12/04 - (Páscoa) 
Praia de Caraguatatuba - 
hotel + café da manha + 
transporte concluído. Tratar 
(14) 99724-8206 / (14) 3264-
8558 com Ivani.

COMPRAS DE São Paulo 
todas as sexta feiras e 
outros destinos e datas 
consulte as programações, 
Monte Sião, Paraty (RJ), 
Camboriu (SC), Trindade 
(GO), Capitólio (MG). Tratar 
pelos telefones (14) 99724- 
8206 Ivani e (14) 3264-8558. 
Aceitamos cartões de 
créditos, faça um orçamento 
sem compromisso. 

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

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 ML 85, 
cor preta, com freio a disco, 
bem conservada, aceito me-
tade do valor em material 
de construção. Tratar (14) 
99178-5810. 

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
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COMERCIAIS

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. 

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, ex-
celente localização, (600 
metros da Rod. Marechal 
Rondon. Km. 307) topogra-
fia plana, toda cercada, 
arborizada 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 Condicio-
nado, 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, arborizada 
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, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro 
da cidade de Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 
98118-8850.

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

CENTRO - Sala Comercial 
- 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.imobilia-
ria21lp.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.
imobiliaria21lp.com.br.

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.

RONDON - Sala Comercial 
- 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 / Comércio 
- CASA: 2 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro; 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.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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.
imobiliaria21lp.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, Barra-
cão Comercial multiuso com 
230m2 - terreno em avenida 
de maior circulação de 
Lençóis Paulista, em zona 
estritamente comercial, já 
alugado com contrato até 
2022, que deverá ser respei-
tado. (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

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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

VENDE-SE TERRENO 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.

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 Rua 
Minas Gerais, Vila Cruzeiro, 
275 m2. Tratar: (14) 3263- 
1511 ou (14) 99796-6685.

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.

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.

VENDO TERRENOS comer-
ciais Jd. Planalto em frente 
à Constrular 450m2 cada. 
Tratar: (14) 99712-0847.

VENDE-SE TERRENO, 
na Rua José Bonifácio 
no 592, Jd. Marimbondo, 
topografia plana. Pronto 
para construção. Tratar cel: 
(14) 99787-4343.

SPAZIO VERDE. Terreno, 
quitado com 300m2, locali-
zado na parte alta, excelen-
te disposição e topografia 
plana. R$ 200.000,00. Direto 
com proprietário tratar: (14) 
99788-5669. 

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

ALUGA-SE BARRACÃO na 
Maria Luiza 4.250 m². Tratar 
(14) 99712-2211.

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

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. 

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
 
 A pessoa física abaixo identificada, por intermédio do presente 

instrumento, 
I - DECLARA sua intenção de assumir o controle societário do 

CONSÓRCIO  NACIONAL  PROESTE  DIVELPA  LTDA.,  CNPJ 
46.931.655/0001-84, o qual passará a  funcionar com as caracterís-
ticas  abaixo  especificadas,  negócio  cuja  concretização  depende  da 
aprovação do Banco  Central  do  Brasil, conforme previsto no termo 
de compromisso condicional à cessão integral das quotas da socieda-
de Consórcio Nacional Proeste Divelpa Ltda. firmado entre as partes 

 
Denominação social: UNECONSÓRCIO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA.
Local da sede: Rua Floriano Peixoto, nº 3354 - CEP 15.020-010 

- São José do Rio Preto - SP
Composição societária: 
- Controlador: 
- VALDOMIRO JOSÉ PEDROSO, CPF: 055.033.568-45, com 

99% (Noventa e nove por cento) do total das cotas sociais

II - A pessoa física abaixo identificada, por intermédio do pre-
sente  instrumento, DECLARA, nos termos do art. 21,  inciso II, da 
Circular nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer 
cargos de administração na UNECONSÓRCIO ADMINISTRADO-
RA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 46.931.655/0001-84:

Valdomiro José Pedroso, CPF: 055.033.568-45, sócio adminis-
trador

 
III - A pessoa física signatária deste instrumento ESCLARECE 

que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunica-
das diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no 
prazo de trinta dias contados da data da  publicação desta, por meio 
formal em que os autores estejam devidamente identificados, acom-
panhado da documentação comprobatória, observado que os decla-
rantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do 
processo respectivo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf  - 
Gerencia Técnica em Curitiba (GTCUR) 
Av. Candido de Abreu, 344 – 6º andar – Centro Cívico
 CEP 80530 – 914. Curitiba PR 
E-mail: gtcur.deorf@bcb.gov.br.
 
Processo nº 173320

Lençóis Paulista, 10 de abril de 2020.
 
VALDOMIRO JOSÉ PEDROSO

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

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

tos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL RIBEIRO ALBINO e LUCIMARA DE CASSIA 

GADIOLI,  sendo  o  pretendente:  nacionalidade  brasileiro,  solteiro, 
armador, nascido em Bandeirantes - PR, aos 09/03/1996, residente e 
domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de VALDIR MARCELI-
NO ALBINO e de ANA PAULA APARECIDA RIBEIRO ALBINO; 
e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Lençóis  Paulista  -  SP,  aos  17/03/1999,  residente  e  domiciliada  em 
Areiópolis  - SP, filha de ANTONIO LUIZ GADIOLI e de MARIA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS GADIOLI.

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

Imprensa Local.
Lençóis Paulista,26 de março de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

SÃO JUDAS Tadeu - 
chácara medindo 20.000m2. 
Tratar (14) 99772-7716. 
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SEXTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2020 •

Talvez você 
não saiba, mas a

 celulose 
tem um papel 

essencial 
no dia a dia 

de todos nós.

Ela é matéria-prima para produtos que estão presentes 
no dia a dia de todas as famílias. O setor de papel 
e celulose é essencial nesse momento, pois mantém a 
população abastecida com produtos de primeira 
necessidade, como papel higiênico, lenços umedecidos, 
cápsulas de remédio e embalagens, que são utilizadas 
para o transporte de alimentos, produtos de higiene pes-
soal e também hospitalar.

Por essa razão, o time de colaboradores das operações 
da Bracell, assim como os profissionais de saúde, 
segurança e outros milhares de profissionais da indústria 
nacional estão trabalhando, fazendo a sua parte e 
cumprindo a nossa missão.  

E, pensando na segurança e bem-estar dos nossos 
colaboradores, a Bracell mantém as operações mas com 
efetivo reduzido, intensificando as medidas preventivas 
para preservar a saúde de todos e evitar a proliferação 
do Coronavírus (Covid-19) em nossas dependências.

www.bracell.com/Somosbracell              /Company/bracell             /Somosbracell
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