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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.

Dr. Celso Barros Filho, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Piedade, fala 
sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em Lençóis Paulista: “Se 
tivéssemos ignorado, provavelmente, teríamos um cenário totalmente diferente”

CONSCIÊNCIA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Brasil tem recorde de mortes por Covid-19

Direção de O ECO 
emite esclarecimento 
sobre publicação 
caluniosa feita por 
empresa que utiliza 
indevidamente a 
marca do Prêmio 
Melhores do Ano

PÁGINA A2

TERCEIRA
COLUNA

Ontem, um dia depois da demis-
são de Luiz Henrique Mandetta do 
Ministério da Saúde, com a posse do 
novo ministro, Nelson Teich, o Brasil 
chegou a 33.682 casos de Covid-19, 
com aumento de 10,7% em relação 

aos 30.425 casos de quinta. Já são 
2.141 mortes, com recorde de 217 em 
um dia. Em uma semana, morreram 
1.024 pessoas. Em Lençóis Paulista o 
número de casos suspeitos caiu para 
12 ontem, com mais dois resultados 

negativos e uma nova noti� cação. A 
cidade já noti� cou 33 casos suspei-
tos, mas 17 já foram descartados, in-
cluindo dois óbitos. Até o momento, 
foram con� rmados quatro casos de 
Covid-19, mas nenhum está ativo.
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QUARENTENA

Cidades da região 
reabrem comércio 
na quinta-feira

A quarentena, que se encerraria 
no último dia 7, foi prorrogada até o 
dia 22 em todos os 645 municípios 
de São Paulo. Nessa sexta-feira (17), 
uma segunda prorrogação estendeu 
a determinação até o dia 10 de maio, 
por conta da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). Mesmo com 
um segundo prolongamento do de-
creto, Lençóis Paulista e outras cida-
des devem reabrir o comércio A6

VIOLÊNCIA

Genro agride sogra
e é esfaqueado A3

TRÁFICO

PM apreende cocaína 
e crack na Antonieta A3

ASSALTO

Farmácia é roubada 
no Centro de Lençóis A3
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Lençoenses infectados falam 
sobre a dolorosa experiência
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A out ra face da epidemia
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PARA PENSAR
 “A moral, propriamente dita, não é a doutrina 

que nos ensina como sermos felizes, mas como 
devemos tornar-nos dignos da felicidade”,

Immanuel Kant.

FRASE
 “Tivemos uma resposta adequada, um serviço muito bem 

feito até aqui. Algumas cidades da região estão começando a 
se mobilizar agora, mas fizemos isso há mais de um mês”,
 Dr. Antonio Celso Barros Filho, diretor técnico do Hospital Piedade.
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l A outra face da epidemia

Esta semana termina com os bra-
sileiros, sobretudo nós, os paulistas, 
observando novamente um cenário 
de total instabilidade e falta de siner-
gia entre as esferas do poder. Tudo 
isso ocorre em um momento ino-
portuno - se é que existe momento 
oportuno - em meio à pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19) que, 
de acordo com números atualiza-
dos no final da tarde de ontem (17) 
e publicados nesta edição, já faz 
mais de 2,2 milhões de vítimas ao 
redor do mundo, sendo 150 mil de 

forma fatal.
Jair Bolsonaro, escolhido por 

quase 57 milhões de brasileiros 
como representante em outubro 

de 2018, segue perdendo apoiado-
res, tanto no meio político quanto 
entre seus próprios eleitores de ou-
trora. Seu despreparo para ocupar o 
cargo máximo da República é cada 
vez mais nítido. Sua conduta à fren-
te do Palácio do Planalto, há tem-
pos, ultrapassou a barreira do ab-
surdo. Nada mais nos surpreenderá. 
O que vier pela frente só reforçará o 
que já sabemos. Estamos diante de 
uma aberração.

A charge desta edição representa, 

mesmo que de forma bem-humora-
da, a gravidade de sua bizarrice mais 
recente. Demitir um ministro da Saú-
de em meio à crise de saúde pública 
mais grave que o país já enfrentou 
é, no mínimo, um ato de total des-
comprometimento com a nação. Não 
se trata de tirar do governo alguém 
que demonstrava um posicionamen-
to contrário ao dele. Não se trata de 
demitir quem defendia algo (o isola-
mento) com o qual ele não concorda.

A queda de Luiz Henrique Man-
detta é resultado de dois fatores 
principais. O primeiro é sua crescente 
popularidade, que contrasta com o 
abismo que engole o nível de apro-
vação do governo. Bolsonaro precisa 
ser o centro das atenções; precisa 
polir o seu ego, porque é egoísta. O 
segundo é a necessidade de mostrar 
para quem ainda lhe dá crédito que 
ele está pensando na economia. Com 
a crise que naturalmente se abaterá 
sobre o país, ele precisa de argumen-
tos para tirar o dele da reta. Quan-
do o país estiver na lama ele dirá: Eu 
avisei, mas não quiseram me ouvir. 
No fim das contas, tudo não passa de 
jogo político. Esse é um vírus que já 
está impregnado no país.
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O jogo do capitão
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

A politização da pandemia era bas-
tante previsível por esses nossos tró-
picos. Afinal, a tensão que alimenta as 
correntes pró e contra o governo Bol-
sonaro é detectada no radar da políti-
ca desde os idos eleitorais de 2018, e 
o comportamento açodado do chefe do 
Estado, nos últimos tempos, tem fun-
cionado como lenha na fogueira. A essa 
altura, não há arquitetura diplomática 
que consiga conciliar as duas visões que 
impregnam o pensamento nacional.

De um lado, a banda da intelligent-
zia, liderada por cientistas e especia-
listas, que recomenda a rígida qua-
rentena com ênfase nas pessoas com 
mais de 60 anos, e, de outro, a ideia 
de abrir o portão travado da economia, 
com a volta ao trabalho daqueles que 
não estão na área de risco, pressupon-
do, ainda, a abertura das escolas e das 
atividades produtivas.

A primeira linha é compartilhada pe-
las principais lideranças mundiais, go-
vernos e instituições, a partir da Organi-
zação Mundial da Saúde; a segunda tem 
na vanguarda de defesa o nosso presi-
dente Jair Bolsonaro. Que quer jogar um 
jogo usando suas próprias regras. Até 
sua fonte de inspiração e exemplo, Do-
nald Trump, teve que recuar de sua po-
sição inicial - de considerar passageiros 
os efeitos do Covid-19, e aceitar o regi-
me de quarentena nos Estados Unidos, 
que agora se transformam em epicen-
tro da pandemia.

A tese de que a economia fechada 
pode ser pior que fechar a população 
em suas casas é polêmica, mas a maior 
parte dos pensadores, incluindo os eco-
nomistas, aponta como absoluta priori-
dade a luta para “salvar vidas”. Deixe-
mos a discussão para os especialistas e 
vejamos o que poderá ocorrer ao país 
na roça da política, a partir das duas 
correntes que continuarão a pelejar na 
arena da disputa político-eleitoral.

Primeiro, é fato que o presidente 
Bolsonaro perde razoável parcela de seu 
vetor de forças. Os governadores fazem 
um cerco a ele. Os seus 30% de votos 
dão sinais de arrefecimento. Já não teria 
hoje 57 milhões de eleitores. Seus exér-
citos nas redes sociais já não mostram o 
sentido aguerrido dos primeiros meses 
de governo. Segundo, fortes parcelas 

das classes médias, que nele votaram, 
se distanciam de um discurso cada vez 
mais assombrador. Terceiro, o Congres-
so, mesmo disposto a aprovar as pautas 
de interesse do Executivo, sob a sombra 
aterradora do coronavírus, tende a agir 
com independência. Os presidentes do 
Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e 
Rodrigo Maia, fizeram duros pronuncia-
mentos sobre a manifestação presiden-
cial tratando da crise pandêmica.

O capitão não dá sinais de que vai 
mudar de ação ou de expressão. Os 
generais que o cercam com ele se 
alinham, mesmo com imenso esfor-
ço para interpretar o que ele disse. O 
vice Mourão até tentou dizer que ele 
teria se comunicado mal ao ser contra 
a quarentena. Ora, é contra mesmo. O 
agora seu ex-ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, também tentou 
driblar o verbo para não desdizer o 
chefe. Acabou demitido. O chamado 
gabinete do ódio, com presença dos 
olavistas e do filho Carlos, é quem dá o 
tom do discurso presidencial.

O nó está feito. Quem poderá de-
satá-lo? Apenas o desfecho da crise 
contém a resposta. Se a curva da morte 
continuar a subir em escala progressi-
va e acelerada, os defensores de rígida 
quarentena elevarão sua expressão. A 
recíproca é verdadeira. Portanto, o res-
guardo da imagem presidencial está a 
depender da evolução - negativa ou po-
sitiva - da crise.

Os governadores, unidos na guerra 
contra a pandemia, poderão se trans-
formar em grandes cabos eleitorais das 
eleições de outubro (se não forem adia-
das sob o calor de uma luta que deixará 
marcas profundas no corpo nacional). A 
esfera política tenderá a agir com prag-
matismo. Nesse caso, mais adiante, le-
varão para a balança os pesos a favor e 
contra Bolsonaro. E se este continuar a 
acirrar a animosidade, terá contra ele a 
maioria do Parlamento.

Será muito difícil ao presidente subir 
ao pódio de 2022 caso continue a apos-
tar no confronto com alas contrárias e 
a repudiar as pressões dos conjuntos 
parlamentares. Claro, 2021 poderá apre-
sentar um PIB (Produto Interno Bruto) 
de índice mais elevado. Esta será a 
esperança do capitão. Que já pode in-
serir 2020 em seu arquivo de tempos 
perdidos. Mesmo com o jogo ainda no 
primeiro tempo, sua posição já está re-
servada na galeria dos líderes mais es-
trambóticos do planeta.
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Nesta semana circulou nas re-
des sociais uma publicação cri-
minosa e caluniosa envolvendo 
o Jornal O ECO e membros de sua 
equipe, mais precisamente o pro-
prietário Breno Corrêa Medola, o 
editor-chefe Elton Laud, e o cola-
borador Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho, que também é vere-
ador de Lençóis Paulista. Um indi-
víduo que responde por uma em-
presa denominada Rede Jape de 
Notícias, fez ataques tendenciosos 
e sem fundamentos tentando se 
defender de crimes que ele pró-
prio cometeu.

CASO ANTIGO
Essa história teve início em 

2018, quando o referido sujeito, 
passou a utilizar indevidamente a 
marca do Melhores do Ano, ten-
tando induzir os lençoenses ao 
erro associando uma pesquisa de 
caráter duvidoso ao evento rea-
lizado desde 2001/2002 por esta 
empresa, primeiro sob o coman-
do do Jornal Folha Popular, depois 
sob a batuta do ECO e suas mais 
de oito décadas de história e cre-
dibilidade conquistadas junto à co-
munidade local.

APROPRIAÇÃO
Pela apropriação indevida da 

marca Melhores do Ano, que está 
registrada no INPI (Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial), com 
última prorrogação em novembro 
de 2017 e validade até maio de 
2028, em nome da Editora e Jor-
nal Folha Popular, o cidadão e sua 
empresa, que estão situados na ci-
dade de Conchal, na região de Rio 
Claro, já foram notificados extraju-
dicialmente em novembro de 2018, 
mas, depois de pouco mais de um 
ano, a fraude voltou a ocorrer.

FRAUDE
No início do mês passado, quan-

do chegou à redação a informação 
que outra pesquisa com a marca 
Melhores do Ano estava sendo 
feita pela internet, O ECO publicou 
uma nova matéria sobre o assun-
to, alertando a população que a 
enquete nada tinha a ver com o 
único e verdadeiro Prêmio Melho-
res do Ano. Na ocasião, inclusive, 
o departamento Jurídico mais uma 
vez foi acionado a fim de retirar a 
pesquisa do ar e responsabilizar 
legalmente o autor.

PONTO O ECO
Se não bastasse a apropriação 

da marca Melhores do Ano para a 
realização de uma pesquisa de opi-
nião sem a observância de nenhum 
critério científico, comprometendo 
a credibilidade e idoneidade do 
evento, que é reconhecido pela 
seriedade  e profissionalismo, o re-
ferido sujeito criou, para tentar lu-
dibriar com mais eficiência os len-
çoenses, um site que tem o claro 
objetivo de associar-se à marca O 
ECO: www.melhoresdoano.eco.br.

“PICARETAS”
Um mês depois, ao tomar co-

nhecimento da matéria veiculada 
na edição impressa e no site www.
jornaloeco.com.br, o cidadão reba-
teu a publicação com uma posta-
gem criminosa, na qual se refere 
aos já citados profissionais como 
“picaretas’”, fazendo ataques ca-
luniosos, inverídicos, questionan-
do a ética, o profissionalismo e a 
credibilidade não apenas do veí-
culo, mas de seus colaboradores, 
que ainda tiveram a imagem ex-
posta indevidamente.

PATROCINADO
Não satisfeito, o cidadão, que 

terá sua identidade revelada no 
momento oportuno, também ‘im-
pulsionou’ a publicação, ou seja, 
pagou para que o Facebook en-
tregasse o conteúdo para mais 
pessoas, com foco no público de 
Lençóis Paulista e região. Tal ati-
tude demonstra apenas que o úni-
co objetivo da postagem é dene-
grir a imagem deste veículo e das 
pessoas que, de uma forma ou de 
outra, por ele respondem perante 
a sociedade.

CASO DE POLÍCIA
Pelo respeito aos seus leitores, 

assinantes e parceiros comerciais, 
O ECO informa que já tomou as 
providências cabíveis no âmbito 
cível e criminal. O que já era caso 
de Justiça e tinha como único ob-
jetivo preservar a integridade de 
marcas consolidadas ao custo de 
muito trabalho e profissionalismo, 
agora também é caso de Polícia. 
Uma pessoa que se classifica como 
‘jornalista’, que mantêm uma em-
presa que se classifica como ‘de 
comunicação’, não pode e não 
deve agir como se não houvesse 
Lei neste país. Tudo será solucio-
nado, como deve ser.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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ATITUDE SUSPEITA
No sábado (11), a proprietária de um restaurante do Centro de Lençóis Paulista registrou 
um Boletim de Ocorrência sobre um furto de carnes ocorrido na madrugada. Segundo a 
Polícia Militar, ela informou que dois indivíduos estariam vendendo os produtos no Jardim 
Primavera. Abordados por policiais, um deles confessou o furto e o outro a ajuda na venda. 
Ambos foram encaminhados à delegacia, qualifi cados e liberados ao fi nal da ocorrência.
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Polícia

VIOLÊNCIA

DROGA

ROUBO

DETENÇÃOFURTO

Genro agride sogra e leva 
facada em Lençóis Paulista

PM apreende cocaína e crack na Vila Antonieta

Farmácia é roubada no Centro

Homem de 40 anos é 
detido no Jardim Alvorada

Escola é invadida 
na Vila Mamedina

Ocorrência foi 
registrada no Jardim 
Maria Luiza 4

Com passagem por tráfi co de drogas, jovem de 23 anos foi liberado após prestar depoimento

Indivíduo solicitou um medicamento, mas anunciou o assalto ao se dirigir ao caixa

Indivíduo era procurado por envolvimento com jogos de azarFuncionária do local relatou que foram levados alguns objetos

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou uma 
ocorrência de agressão no 

Jardim Maria Luiza 4. Segundo 
informações fornecidas à reporta-
gem do Jornal O ECO, na noite 
dessa quinta-feira (16), durante 

Flávia Placideli

Na noite da última quarta-
-feira (15), a Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista fez 

a apreensão de entorpecentes no 
Jardim Primavera. Acionada via 
Copom (Centro de Operações 
da Polícia Militar), uma equipe 
se deslocou até o bairro, onde se 
deparou com um indivíduo que, 
ao perceber a presença da viatu-
ra, tentou fugir, mas foi detido 
na Vila Antonieta. Com ele fo-
ram apreendidos 27 eppendorfs 
de cocaína e 70 pedras de crack.

Segundo a Polícia Militar, a 
ocorrência foi registrada por volta 
das 22h20, durante um desloca-
mento para o atendimento de um 
chamado de perturbação de sosse-

Flávia Placideli

Uma farmácia localizada na 
Rua Geraldo Pereira de 
Barros, no Centro de Len-

çóis Paulista, foi alvo da ação de 
um bandido na madrugada da 
terça-feira (14). O homem en-
trou no estabelecimento, solici-
tou um medicamento, mas, ao se 
dirigir ao caixa, anunciou o as-
salto dizendo estar armado. Ele 
subtraiu uma quantia de aproxi-
madamente R$ 200 em dinheiro 

e fugiu para rumo ignorado. A 
Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência registra-
do na 5ª Cia da Polícia Militar, 
o assalto aconteceu por volta 

das 5h50. A vítima, que é su-
pervisor da farmácia, relatou 
que estava trabalhando, quan-
do um indivíduo de cor parda, 
alto, e trajando um boné preto, 
bermuda jeans e uma blusa 

colorida, entrou no local para 
comprar medicamentos.

O suspeito, que frequentaria 
o estabelecimento rotineiramen-
te, depois de ter sido atendido, 
se dirigiu ao caixa dizendo que 

iria levar o remédio sem pagar, 
exigindo, também, todo o di-
nheiro do local. Afirmando ao 
funcionário que estava armado, 
o indivíduo subtraiu o medi-
camento e cerca de R$ 200 em 

espécie, fugindo para rumo igno-
rado após a ação.

Uma equipe policial foi so-
licitada para atender a ocorrên-
cia, colheu informações sobre 
as características do suspeito e 
realizou diligências nas proximi-
dades, mas nenhum indivíduo 
foi localizado. As informações 
foram apresentadas ao setor de 
investigação da Polícia Civil, 
que assumiu o caso. Até o fecha-
mento desta matéria, ninguém 
havia sido preso pelo crime.

Flávia Placideli

Na quarta-feira (15), a Po-
lícia Militar deteve um 
homem de 40 anos que 

possuía um mandado de prisão 
por contravenção penal relacio-
nada ao envolvimento com jo-
gos de azar. Ele foi encontrado 
durante um patrulhamento de 
rotina pelo Jardim Alvorada, 
em Lençóis Paulista. O homem 
foi conduzido à Delegacia da 
Polícia Civil e deve responder 

pelo crime em regime aberto. 
Segundo o Boletim de 

Ocorrência, uma equipe poli-
cial estava em patrulhamento 
preventivo, quando se depa-
rou com um grupo de pessoas 
aglomeradas em um terminal 
de ônibus do bairro. Por conta 
da orientação de distanciamen-
to social devido à Covid-19, 
foi feita uma abordagem para 
dispersar os indivíduos. Em 
consulta via Copom (Centro 
de Operações da Polícia Mili-

tar), foi verificado que M.J.A., 
de 40 anos, era procurado da 
Justiça por envolvimento com 
jogos de azar.

Diante disso, ele foi enca-
minhado à Delegacia da Polí-
cia Civil, onde o plantonista 
localizou o mandado, lavrou 
o Boletim de Ocorrência, ex-
pedindo um termo de com-
promisso para o cumprimento 
da pena em regime aberto. O 
homem foi liberado ao final 
da ocorrência.

Flávia Placideli

Uma escola na Vila Mame-
dina, em Lençóis Paulista, 
foi invadida e furtada na 

manhã da segunda-feira (13). 
Uma funcionária relatou que, ao 
chegar no local, verificou danos 
na grade lateral, forro, em uma 
das portas e nos vidros de duas 
janelas, dando por falta de alguns 
objetos de alumínio da pia da co-
zinha. O delegado solicitou perí-
cia para averiguação dos fatos.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência registrado pela Polícia 
Militar, por volta das 7h30 da 
segunda-feira, uma funcionária 
de uma escola localizada na Vila 
Mamedina, solicitou o compare-
cimento de uma equipe após a 
constatação de um furto ocorri-
do na unidade educacional.

Apesar dos danos, ela decla-
rou aos policiais que havia sen-
tido falta somente de alguns ob-
jetos de alumínio de portas que 
ficavam guardados embaixo da 

pia. Informou ainda que em um 
dos portões foi encontrado um 
pé de cabra, que possivelmente 
teria sido utilizado na tentativa 
de furtar um freezer que estava 
próximo do local.

Após contato com a Delega-
cia da Polícia Civil, o delegado 
de plantão solicitou a realização 
de perícia na escola, ficando 
a direção responsável para o 
aguardo da equipe. Até o fecha-
mento desta matéria, ninguém 
havia sido identificado.

AGRESSÃO - Discussão termina em agressão e facada no Maria Luiza 4
uma discussão, um homem teria 
começado a agredir sua ex-sogra, 
que informou a violência por 
mensagem de celular à filha, que 
foi até o local e desferiu um golpe 
de faca em seu ex-marido. As par-
tes foram conduzidas à Delegacia 
de Polícia e liberadas em seguida. 
O homem e a mulher precisaram 
ser atendidos na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

De acordo com as informa-
ções contidas no Boletim de 
Ocorrência registrado pela 5ª 

Cia da Polícia Militar, que aten-
deu ao chamado, a agressão teria 
sido iniciada por volta das 22h 
em uma residência na Rua Dé-
cio Celso Campanari, no Jardim 
Maria Luiza 4. No local estavam 
mãe e filha, L.R.O., de 47 anos, e 
A.P.O., de 27 anos, que fornece-
ram suas versões dos fatos.

Aos militares, L.R.O., alegou 
que estava em sua residência 
quando o ex-genro, E.J.S., de 37 
anos, chegou e exigiu que entre-
gasse sua neta, filha dele. Ao se 

negar, o homem, que, segundo 
ela, aparentava estar embriaga-
do, ficou revoltado e começou 
a agredir com palavrões e socos, 
momento em que A.P.O chegou 
e desferiu um golpe de faca em 
seu ex-marido.

A.P.O. confirmou a versão de 
sua mãe, declarando que estava 
na casa de uma amiga, quando 
recebeu pelo celular uma men-
sagem de sua mãe, dizendo que 
seu ex-marido estaria a agredin-
do. Ela informou ainda que ao 

chegar ao local pegou um punhal 
da cintura do homem e desferiu 
dois golpes, acertando somente 
um. Quando os policiais chega-
ram na residência, E.J.S. já havia 
sido socorrido à UPA. Ele sofreu 
um ferimento de faca no ombro 
direito e passa bem.

Diante da situação, as partes, 
L.R.O. e A.P.O. foram conduzi-

das à Delegacia da Polícia Civil, 
onde foi elaborado um Boletim 
de Ocorrência por lesão corpo-
ral e ameaça. L.R.O. também foi 
conduzida à unidade de saúde 
para realização de exame preli-
minar. Posterior a isso, as partes 
foram liberadas. O punhal utili-
zado no ato não foi encontrado 
no local dos fatos.

go no Primavera. No local, os mili-
tares se depararam com um jovem, 
já conhecido dos meios policiais 
por envolvimento com tráfico de 
drogas, inclusive com passagem 
pelo mesmo crime. Ao visualizar 
a viatura, o suspeito tentou fugir, 
mas foi detido na Vila Antonieta. 
Ao ser abordado, L.M.T., de 23 
anos, foi flagrado com 27 eppen-
dorfs de cocaína, 70 pedras de 
crack e R$ 36 em espécie.

Diante disso, a Polícia Militar 
deu voz de prisão em flagrante ao 
indivíduo, que foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil. No 
local, o delegado de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
não ratificou o flagrante por tráfi-
co de drogas, liberando o suspei-
to após colher o depoimento.

APREENSÃO - Indivíduo foi 
flagrado com 27 eppendorfs de 

cocaína e 70 pedras de crack
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uma coisa muito nova, não sa-
bemos qual está sendo a falha. 
Alguns estudos têm demonstra-
do que o vírus pode se alojar 
no pescoço, nos punhos e nas 
pernas de quem vai examinar 
ou entrar em um ambiente 
contaminado, o que facilita a 
infecção no momento de despa-
ramentação. A recomendação é 
para que se faça isso de forma 
assistida, sempre com alguém 
observando se houve contato 
com alguma superfície que pos-
sa oferecer risco. Outro fator é 
a capacidade que o vírus tem 
de resistir no ambiente, até de 
três dias em determinadas su-
perfícies, o que também eleva a 
chance de contaminação.

O ECO - Muito tem se fa-
lado sobre Cloroquina e Hi-
droxicloroquina. Quais as 
diferenças entre elas?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Na verdade, existe 
o Difosfato de Cloroquina e o 
Hidróxido de Cloroquina. No 
final das contas, o resultado é 
o mesmo. São medicamentos 
diferentes, com sais diferentes, 
mas que têm a mesma função. 
O que acontece é que o Difos-
fato de Cloroquina tem alguns 

efeitos colaterais maiores do 
que o Hidróxido de Cloroqui-
na, mas, se usado com reco-
mendação e acompanhamento 
médico, nas doses adequadas, 
as chances de complicação 
também são pequenas.

O ECO - E quais são es-
ses efeitos colaterais e os 
riscos que eles represen-
tam aos pacientes?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Os efeitos colaterais 
mais perigosos são riscos de 
arritmia cardíaca, lesão ocu-
lar e lesão na medula óssea; 
os mais comuns são náusea, 
vômito, diarreia, constipação 
e hiperpigmentação da pele, 
principalmente na boca. Quan-
to aos riscos, é importante di-
zer que, entre uma dosagem te-
rapêutica e uma dosagem que 
passa a ser tóxica, com risco de 
morte ao paciente, existe uma 
linha muito tênue, com um in-
tervalo bem pequeno, por isso, 
o uso tem que ser monitorado, 
com acompanhamento médico 
e prescrição.

O ECO - O que já se sabe 
sobre a ação dessas drogas 
no combate à Covid-19?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Ainda é muito precoce, 
pois os estudos ainda estão sen-
do feitos. O que já sabemos é 
que elas não agem matando o 
vírus, agem diminuindo a taxa 
de replicação viral, ou seja, 
reduzindo a velocidade com 
que o vírus se multiplica no 
organismo, o que dá ao sistema 
imunológico tempo para criar 
uma defesa mais eficiente.

O ECO - Particularmen-
te, como médico, o que 
você pensa sobre a polêmi-
ca entre os que defendem o 
uso da Cloroquina e os que 
não aprovam por ainda não 
haver uma comprovação 
científica de sua eficácia?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Os estudos são 
incipientes, mas a Cloroquina 
associada aos antibióticos e an-
tivirais está em uso em escala 
global. Eu concordo com o uso 
nos casos específicos, como os 
recomendados pelo Ministério 
da Saúde e referendados pelas 
instituições médicas do mun-
do todo, mas devemos olhar 
com parcimônia, monitora-
mento e avaliação constante 
dos pacientes.

O ECO - Inicialmente, a 
recomendação do Minis-
tério da Saúde era para a 
aplicação em pacientes em 
estado gravíssimo, depois 
passou a ser aceito o uso 
em pacientes em estado 
grave. Qual a sua opinião 
sobre isso?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Com base em algumas 
coisas que tenho lido, mas que 
ainda não têm peso de estu-
do, o uso um pouco precoce 
tem dado respostas melhores. 
Quando um caso está muito 
grave, a mortalidade chega a 
95%, porque em determinado 
ponto é difícil ter reversão. Às 
vezes, uma droga é taxada como 
ineficaz, mas a aplicação ocorre 
quando o paciente já não res-
ponde mais ao tratamento de 
forma adequada. Tudo que for 
feito tardiamente terá uma res-
posta muito inferior.

O ECO - Diante da fal-
ta de uma medicação que 
comprovadamente combata 
o vírus e também de uma 
vacina que previna as in-
fecções, você acredita que 
o melhor remédio é o isola-
mento social?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Com certeza. Isso 
é fato. A melhor maneira de 
combater o avanço é tentando 
não ter contato com o vírus. 
O isolamento permite que isso 
ocorra de forma mais amena, 
controlada. Creio que já po-
demos pensar no isolamento 
de forma verticalizada, para as 
pessoas de grupos de risco, que 
têm que ficar afastadas por con-
ta do maior risco de complica-
ção. As demais pessoas podem 
começar a sair, mas tomando os 
devidos cuidados, usando más-
caras, lavando frequentemente 
as mãos, utilizando álcool em 
gel a 70%, mantendo distância 
segura. Eu acho interessante 
que essas medidas sejam toma-
das como aprendizado de vida.

O ECO - São Paulo está 
prestes a completar um 
mês de quarentena. Você 
acredita que a medida fez 
a diferença no estado e, 
principalmente, em Len-
çóis Paulista? Se nada 
tivesse sido feito estaría-
mos enfrentando um gran-
de problema?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Ao que parece, tem 

funcionado, mas o interior está 
com atraso em relação à capi-
tal, pois os casos começaram 
a ser registrados depois. Não 
podemos afrouxar totalmente 
as restrições. Se fizermos isso, 
certamente teremos uma explo-
são de casos. A taxa ideal de 
isolamento é em torno de 70%, 
se houver menos que isso, o 
contágio aumenta e isso pode 
sobrecarregar o serviço de saú-
de. Temos que flexibilizar com 
critérios. Isso é fundamental 
para que não tenhamos contá-
gio de maneira descontrolada. 
Se as pessoas ficarem doentes 
ao mesmo tempo, os que pre-
cisarão de atenção médica irão 
saturar o sistema. Pacientes 
mais graves podem ficar até três 
semanas internados, ocupando 
leitos que não podem ser usa-
dos por mais ninguém.

O ECO - Você acredi-
ta que o fato de Lençóis 
Paulista ser uma cidade 
pequena contribuiu para 
que houvesse uma mo-
bilização geral, fazendo 
com que o enfrentamento 
ao novo coronavírus fosse 
mais efetivo?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Para mim, uma 
questão fundamental foi a 
conscientização da sociedade, 
que entendeu a dimensão do 
problema no momento certo. 
Houve muita disposição para 
encarar o problema não ape-
nas da parte do corpo clínico 
e direção do Hospital Piedade, 
da Prefeitura Municipal e do 
comitê criado para discutir 
ações de enfrentamento, mas 
também das empresas e da 
comunidade como um todo. 
É obvio que todos sofrem com 
as restrições, com o comércio 
fechado, serviços suspensos, 
entre outras coisas, mas não 
podia ter sido diferente. Tive-
mos uma resposta adequada, 
um serviço muito bem feito 
até aqui. Algumas cidades da 
região estão começando a se 
mobilizar agora, mas fizemos 
isso há mais de um mês. Não 
se pode esperar as coisas saí-
rem de controle. A antecipa-
ção é justamente para evitar o 
colapso do sistema de saúde. 
Se tivéssemos ignorado, prova-
velmente, teríamos um cenário 
totalmente diferente.

MOBILIZAÇÃO
Com ajuda de empresas locais, como Bracell, Lwart Lubrificantes e Frigol, 
área do futuro Centro de Hemodiálise está sendo transformada em uma 
ala exclusiva para atendimento de pacientes com Covid-19. Local terá 12 
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com aparelhos de ventilação 
mecânica, aspiradores, bombas de infusão, monitores multiparâmetros.
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DATA: 10/4/2020 a 17/4/2020

Obituário
JOSÉ FALCO faleceu na sexta-feira (17) aos 71 anos em Macatuba
LUIZA ODETE DE GODOY BARBOSA faleceu na sexta-feira (17) aos 60 anos em Borebi
MARIA JOSÉ CORREIA LOBATO faleceu na quinta-feira (16) aos 71 anos em Macatuba
APARECIDA BERTUCCI DO PRADO faleceu na quarta-feira (15) aos 92 anos em Macatuba
MAURICIO APARECIDO PEDRO faleceu na quarta-feira (15) aos 60 anos em Lençóis Paulista
AGEMIRO FERREIRA DE SOUZA faleceu na terça-feira (14) aos 86 anos em Borebi
ADELIA CORSINI DE MELO faleceu no domingo (12) aos 82 anos em Lençóis Paulista
DINA DE JESUS MARTINS BIAZI faleceu no domingo (12) aos 63 anos em Lençóis Paulista
NATI MORTO DE DENISE CRISTINA MARTINS faleceu no domingo (12) aos 0 dias 

em Lençóis Paulista
HERMINIO CORREA BARBOSA faleceu na sexta-feira (10) aos 83 anos em Macatuba

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA
CNPJ: 43.463.694/0007-00

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTA DESCRIÇÃO VALOR
1 ATIVO 1.794.230,38 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.286,00 D
1.1.01 DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.) 50.095,43 D
1.1.01.01 NUMERARIOS 1.052,00 D
1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL 6.101,00 D
1.1.01.10 APLICACOES-EDUCACIONAIS 42.942,43 D
1.1.02 CREDITOS 9.328,27 D
1.1.02.03 RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS 9.328,27 D
1.1.03 DESPESAS ANTECIPADAS 862,30 D
1.1.03.01 DESPESAS EDUC A REALIZAR 862,30 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.733.944,38 D
1.2.02 ATIVO FIXO 1.733.944,38 D
1.2.02.01 IMOBILIZADO EDUCACIONAL 2.865.134,12 D
1.2.02.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.131.189,74 C
2 PASSIVO 1.794.230,38 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 101.967,18 C
2.1.01 AREA EDUCACIONAL 101.967,18 C
2.1.01.01 FORNECEDORES E PREST.SERV. 140,75 C
2.1.01.02 OBRIG.TRABALHISTAS E PREV. 40.649,18 C
2.1.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 25,60 C
2.1.01.04 OUTRAS OBRIGACOES 131,00 C
2.1.01.05 CONVENIOS E SUBVENCOES 38.283,28 C
2.1.01.07 PROVISOES 22.737,37 C
2.4 PATRIMONIO 1.692.263,20 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO 1.692.263,20 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 1.734.422,90 C
2.4.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 688.464,03 D
2.4.01.03 TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 646.304,33 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTA DESCRIÇÃO VALOR
3 DESPESAS 1.162.935,17 D
3.2 AREA EDUCACIONAL 1.162.935,17 D
3.2.02 SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 1.016.767,03 D
3.2.02.01 GRATUIDADE LEIS 12.101 E 12.868 836.029,92 D
3.2.02.02 GRATUID. RECURSO PUBLICO 138.138,61 D
3.2.02.03 GRATUIDADE. INSTITICIONAL 42.598,50 D
3.2.09 IMUNIDADE/ISENCAO 146.168,14 D
3.2.09.01 CONTRIBUICOES SOCIAIS 146.168,14 D
4 RECEITAS 474.471,14 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 474.471,14 C
4.1.01 AREA ADMINISTRATIVA 51.325,41 C
4.1.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS 3,38 C
4.1.01.06 RECEITAS EVENTUAIS 51.322,03 C
4.1.02 AREA EDUCACIONAL 423.145,73 C
4.1.02.02 SUBVENCOES 138.138,61 C
4.1.02.03 CONTRIBUICOES E DONATIVOS 138.838,98 C
4.1.02.09 IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL 146.168,14 C
7 CONTAS TRANSITORIAS 688.464,03 C
7.1 APURACAO DO RESULTADO 688.464,03 C
7.1.01 RESULTADO LIQUIDO 688.464,03 C
7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 688.464,03 C

ORLANDA DIAS RODRIGUES
Coordenadora

CPF: 181.911.728-60
RG: 28.661.752-3

ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
CRC: 1SO205893/0-5
CPF: 252.063.588-60

Técnico em contabilidade

FLORINDA CAMARA BERTUCCI
Tesoureira

CPF: 287.034.486-49
RG: 30.467.068-6

CLOROQUINA
O laboratório do Exército já produziu 2,2 milhões de comprimidos da polêmica 
Cloroquina para uso no tratamento de Covid-19 no Brasil e vai aumentar a 
fabricação para 1 milhão por semana. A produção foi uma determinação do 
presidente Jair Bolsonaro, defensor da droga, que por não ter eficácia comprovada 
é contestada por muitos especialistas, mas tem sido utilizada no mundo todo.
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DR. ANTONIO CELSO GOMES DE SOUZA BARROS FILHO

“Se tivéssemos ignorado, provavelmente, 
teríamos um cenário totalmente diferente”
Diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Piedade, fala sobre o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus em Lençóis Paulista; até nessa sexta-feira cidade registrava quatro casos

Elton Laud

Há quase um mês, desde 
que o avanço da pan-
demia do novo corona-

vírus (Covid-19) começou a 
fazer as cidades do interior do 
estado de São Paulo ligarem o 
sinal de alerta, resultando nas 
primeiras movimentações no 
sentido de estabelecer uma 
quarentena geral, muitos 

questionamentos têm surgido 
entre a população. Ao longo 
deste período, a redação de 
O ECO tem se mobilizado 
para dar ampla cobertura ao 
assunto, buscando respostas 
e informando os leitores e es-
pectadores sobre todos os des-
dobramentos, principalmente 
em Lençóis Paulista e demais 
cidades da área de cobertura 
do jornal (Macatuba, Areió-

polis e Borebi).
Para responder a alguns 

destes questionamentos, nossa 
reportagem entrevistou o Dr. 
Antonio Celso Gomes de Sou-
za Barros Filho, diretor técni-
co do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, que está na linha 
de frente da guerra contra este 
inimigo invisível. Membro da 
comissão criada pela Prefei-
tura Municipal para discutir 

e implementar ações e estra-
tégias para conter o avanço 
da pandemia, o médico anes-
tesista é formado pela Facul-
dade de Medicina de Campos 
(Campos dos Goytacazes), 
com residência na Universi-
dade Federal Fluminense (Ni-
terói) e especializações em te-
rapia intensiva e cuidados aos 
pacientes com dor. Confira os 
principais trechos.

O ECO - No que con-
siste a estrutura montada 
pelo Hospital Piedade para 
o enfrentamento do novo 
coronavírus? Além do que 
havia sido feito estão sendo 
implantados novos leitos na 
área que vai abrigar o Cen-
tro de Hemodiálise?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Inicialmente, se-
paramos uma ala inteira com 
capacidade de até 25 leitos de 
baixa e alta complexidades. 
Isso se mantém, só que agora 
com leitos de enfermaria, para 
pacientes com quadros mais 
leves. Para casos de alta com-
plexidade, teremos 12 leitos 
específicos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Essa área 
do futuro Centro de Hemodiáli-
se será completa, com pressão 
negativa no ambiente, filtragem 
do ar na saída da UTI para não 
ter risco de contaminação, an-
tessala para desparamentação, 
Pronto Atendimento, recep-
ção, tudo exclusivo para casos 
de Covid-19. Enquanto muitas 
cidades estão se adaptando e 
construindo hospitais de cam-
panha, nós vamos contar com 
uma nova UTI totalmente equi-
pada no próprio Hospital Pieda-
de, com aparelhos de ventilação 
mecânica, aspiradores, bombas 
de infusão, monitores multipa-
râmetros. Tudo que precisar, 
nós teremos disponível.

O ECO - Com isso, você 
avalia que Lençóis Pau-
lista está preparada para 
enfrentar a pandemia, vis-
to que especialistas esti-
mam que o pico ainda está 
por chegar?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Quando começamos a 
discutir estratégias, pensamos 
em diferentes cenários e esta-
belecemos planos de ação para 
cada situação. Trabalhamos 
com planos A, B, C e D. Em 
princípio, temos essa quanti-
dade de leitos, uma parte para 
baixa e média complexidades e 
outra para terapia intensiva. Se 
necessário, temos outros oito 
leitos de UTI que são mantidos 
para demanda geral e também 
podemos adaptar os leitos de 
enfermaria para cuidados in-

tensivos. Se a situação piorar, 
ainda existe a possibilidade 
de mobilizar todo o Hospital 
Piedade para atendimento de 
Covid-19, o que eleva a capa-
cidade para até 100 leitos. Se 
acontecer uma catástrofe, já ne-
gociamos parcerias para utilizar 
outros locais na cidade e na 
região para atender a demanda.

O ECO - Pensando em 
uma catástrofe, como você 
pontuou, o número de leitos 
pode ser ampliado, mas a 
quantidade de respiradores 
ainda será limitada. Isso é 
um risco?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Contávamos com 12 
respiradores. Com a doação de 
10 equipamentos pela Bracell e 
a aquisição de outros 10 - que 
ainda não chegaram - pela Pre-
feitura Municipal, teremos con-
dições de equipar 32 leitos para 
receber pacientes que necessi-
tarem de ventilação mecânica. 
Isso é muito significativo. Acre-
dito que não chegaremos a esse 
ponto se mantivermos as coisas 
no ponto em que está.

O ECO - Considerando 
uma estimativa mundial 
que diz que o vírus pode 
infectar entre 1% e 10% da 
população, a projeção é de 
700 a 7000 casos em Len-
çóis Paulista. Do dia 28 de 
fevereiro - quando os três 
primeiros possíveis ca-
sos foram notificados - até 
agora (quinta-feira) foram 
registradas 32 suspeitas 
de infecção, com apenas 
quatro confirmações. Por 
experiência, você acredita 
que a cidade tenha ou já te-
nha tido um número alto de 
assintomáticos que sequer 
entraram para as estatísti-
cas, mas atuaram ou atuam 
como potenciais transmis-
sores do novo coronavírus?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Pela média mundial, 
estima-se que 86% dos casos 
sejam assintomáticos. Alguns 
especialistas acreditam que o 
número de infecções no Brasil 
seja até 15 vezes maior do que 
o diagnosticado. Esses casos 
não entram para os dados ofi-

ciais porque é inviável fazer a 
testagem em massa, por ques-
tões econômicas e também de 
logística. Hoje, não se testa 
pessoas com poucos sintomas, 
apenas os pacientes com algum 
grau de gravidade ou profissio-
nais da saúde. Quando dizemos 
que temos quatro casos, quer 
dizer que temos quatro pesso-
as que colheram amostras e 
tiveram exames positivos, não 
que existam apenas quatro 
positivos. Certamente temos 
pessoas que não apresentaram 
sintoma algum, outras que ti-
veram desconfortos, como dor 
de garganta, tosse seca, pouca 
ou nenhuma febre. Para saber 
a situação real, seria necessá-
rio testar todo mundo, mas isso 
é impraticável.

O ECO - Dos quatro ca-
sos confirmados, três pas-
saram por internação e se 
recuperaram. Basicamente, 
como têm sido esses trata-
mentos e com base em que 
eles foram definidos?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Quando os casos come-
çaram a parecer no Brasil, reu-
nimos a equipe do Hospital Pie-
dade para discutir os protocolos 
que seriam adequados a nossa 
realidade. Nesse meio tempo, o 
Ministério da Saúde recomen-
dou o uso da Cloroquina. Casos 
de baixa saturação de oxigênio 
no sangue, associados ou não à 
imagem radiológica de compro-
metimento pulmonar, têm sido 
tratados com a Hidroxicloroqui-
na, além de Azitromicina e Cef-
triaxona, que são antibióticos, 
e Oseltamivir, que é um anti-
viral para tratamento de H1N1. 

Quando recebemos um resul-
tado negativo para H1N1 du-
rante o período de internação, 
suspendemos o Oseltamivir, do 
contrário, pecamos pelo exces-
so e mantemos o tratamento 
com todos os medicamentos até 
o final. As respostas, até agora, 
foram boas.

O ECO - Além dos pa-
cientes que testaram po-
sitivo, outras pessoas 
chegaram a passar por in-
ternação, foram medicadas 
e receberam alta. Esses ca-
sos tiveram diagnóstico ou 
os resultados ainda não fo-
ram liberados? O número de 
positivos pode aumentar?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Todos foram excluídos, 
mas, no meu ponto de vista, 
podem ser casos de falha epide-
miológica. Isso ocorre quando 
um paciente que tem todos os 
sinais e sintomas testa negati-
vo. Quando se coleta material 
para a realização de exame de-
pois de 10 dias (do contágio), a 
possibilidade de se encontrar o 
vírus nas vias aéreas superio-
res, como narinas e garganta, 
de onde se retira as amostras, é 
muito baixa, em torno de 20%. 
Ou seja, você tem duas chances 
em 10 de identificar um caso. É 
uma falha na detecção do vírus.

O ECO - Uma questão 
que tem sido observada 
com frequência é que mui-
tos profissionais de saúde 
estão sendo afastados do 
trabalho por conta de con-
tágio. Em Lençóis Paulista, 
inclusive, já foram registra-
dos alguns casos suspeitos. 
É obvio que para quem está 
na linha de frente o risco 
de contaminação é muito 
maior, mas existe uma ex-
plicação para isso, como 
falta ou uso incorreto dos 
EPI (Equipamentos de Pro-
teção Individual)?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Alguns locais, de fato, 
têm problemas com a reposição 
de EPI, mas isso também tem 
sido registrado em hospitais em 
que isso dificilmente ocorre, 
como o Sírio-Libanês e o Albert 
Einstein, por exemplo. Como é 

LINHA DE FRENTE
Dr. Celso Barros Filho é 

diretor técnico do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade
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NÃO PODIA TER
SIDO DIFERENTE

“É obvio que todos 
sofrem com as 
restrições, com o 
comércio fechado, 
serviços suspensos, 
entre outras coisas, 
mas não podia 
ter sido diferente. 
Tivemos uma 
resposta adequada, 
um serviço muito 
bem feito até aqui”

FLEXIBILIZAR
COM CRITÉRIOS

“Temos que 
flexibilizar com 
critérios. Isso é 
fundamental para 
que não tenhamos 
contágio de maneira 
descontrolada. 
Se as pessoas 
ficarem doentes ao 
mesmo tempo, os 
que precisarão de 
atenção médica irão 
saturar o sistema”
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uma coisa muito nova, não sa-
bemos qual está sendo a falha. 
Alguns estudos têm demonstra-
do que o vírus pode se alojar 
no pescoço, nos punhos e nas 
pernas de quem vai examinar 
ou entrar em um ambiente 
contaminado, o que facilita a 
infecção no momento de despa-
ramentação. A recomendação é 
para que se faça isso de forma 
assistida, sempre com alguém 
observando se houve contato 
com alguma superfície que pos-
sa oferecer risco. Outro fator é 
a capacidade que o vírus tem 
de resistir no ambiente, até de 
três dias em determinadas su-
perfícies, o que também eleva a 
chance de contaminação.

O ECO - Muito tem se fa-
lado sobre Cloroquina e Hi-
droxicloroquina. Quais as 
diferenças entre elas?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Na verdade, existe 
o Difosfato de Cloroquina e o 
Hidróxido de Cloroquina. No 
final das contas, o resultado é 
o mesmo. São medicamentos 
diferentes, com sais diferentes, 
mas que têm a mesma função. 
O que acontece é que o Difos-
fato de Cloroquina tem alguns 

efeitos colaterais maiores do 
que o Hidróxido de Cloroqui-
na, mas, se usado com reco-
mendação e acompanhamento 
médico, nas doses adequadas, 
as chances de complicação 
também são pequenas.

O ECO - E quais são es-
ses efeitos colaterais e os 
riscos que eles represen-
tam aos pacientes?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Os efeitos colaterais 
mais perigosos são riscos de 
arritmia cardíaca, lesão ocu-
lar e lesão na medula óssea; 
os mais comuns são náusea, 
vômito, diarreia, constipação 
e hiperpigmentação da pele, 
principalmente na boca. Quan-
to aos riscos, é importante di-
zer que, entre uma dosagem te-
rapêutica e uma dosagem que 
passa a ser tóxica, com risco de 
morte ao paciente, existe uma 
linha muito tênue, com um in-
tervalo bem pequeno, por isso, 
o uso tem que ser monitorado, 
com acompanhamento médico 
e prescrição.

O ECO - O que já se sabe 
sobre a ação dessas drogas 
no combate à Covid-19?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Ainda é muito precoce, 
pois os estudos ainda estão sen-
do feitos. O que já sabemos é 
que elas não agem matando o 
vírus, agem diminuindo a taxa 
de replicação viral, ou seja, 
reduzindo a velocidade com 
que o vírus se multiplica no 
organismo, o que dá ao sistema 
imunológico tempo para criar 
uma defesa mais eficiente.

O ECO - Particularmen-
te, como médico, o que 
você pensa sobre a polêmi-
ca entre os que defendem o 
uso da Cloroquina e os que 
não aprovam por ainda não 
haver uma comprovação 
científica de sua eficácia?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Os estudos são 
incipientes, mas a Cloroquina 
associada aos antibióticos e an-
tivirais está em uso em escala 
global. Eu concordo com o uso 
nos casos específicos, como os 
recomendados pelo Ministério 
da Saúde e referendados pelas 
instituições médicas do mun-
do todo, mas devemos olhar 
com parcimônia, monitora-
mento e avaliação constante 
dos pacientes.

O ECO - Inicialmente, a 
recomendação do Minis-
tério da Saúde era para a 
aplicação em pacientes em 
estado gravíssimo, depois 
passou a ser aceito o uso 
em pacientes em estado 
grave. Qual a sua opinião 
sobre isso?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Com base em algumas 
coisas que tenho lido, mas que 
ainda não têm peso de estu-
do, o uso um pouco precoce 
tem dado respostas melhores. 
Quando um caso está muito 
grave, a mortalidade chega a 
95%, porque em determinado 
ponto é difícil ter reversão. Às 
vezes, uma droga é taxada como 
ineficaz, mas a aplicação ocorre 
quando o paciente já não res-
ponde mais ao tratamento de 
forma adequada. Tudo que for 
feito tardiamente terá uma res-
posta muito inferior.

O ECO - Diante da fal-
ta de uma medicação que 
comprovadamente combata 
o vírus e também de uma 
vacina que previna as in-
fecções, você acredita que 
o melhor remédio é o isola-
mento social?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Com certeza. Isso 
é fato. A melhor maneira de 
combater o avanço é tentando 
não ter contato com o vírus. 
O isolamento permite que isso 
ocorra de forma mais amena, 
controlada. Creio que já po-
demos pensar no isolamento 
de forma verticalizada, para as 
pessoas de grupos de risco, que 
têm que ficar afastadas por con-
ta do maior risco de complica-
ção. As demais pessoas podem 
começar a sair, mas tomando os 
devidos cuidados, usando más-
caras, lavando frequentemente 
as mãos, utilizando álcool em 
gel a 70%, mantendo distância 
segura. Eu acho interessante 
que essas medidas sejam toma-
das como aprendizado de vida.

O ECO - São Paulo está 
prestes a completar um 
mês de quarentena. Você 
acredita que a medida fez 
a diferença no estado e, 
principalmente, em Len-
çóis Paulista? Se nada 
tivesse sido feito estaría-
mos enfrentando um gran-
de problema?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Ao que parece, tem 

funcionado, mas o interior está 
com atraso em relação à capi-
tal, pois os casos começaram 
a ser registrados depois. Não 
podemos afrouxar totalmente 
as restrições. Se fizermos isso, 
certamente teremos uma explo-
são de casos. A taxa ideal de 
isolamento é em torno de 70%, 
se houver menos que isso, o 
contágio aumenta e isso pode 
sobrecarregar o serviço de saú-
de. Temos que flexibilizar com 
critérios. Isso é fundamental 
para que não tenhamos contá-
gio de maneira descontrolada. 
Se as pessoas ficarem doentes 
ao mesmo tempo, os que pre-
cisarão de atenção médica irão 
saturar o sistema. Pacientes 
mais graves podem ficar até três 
semanas internados, ocupando 
leitos que não podem ser usa-
dos por mais ninguém.

O ECO - Você acredi-
ta que o fato de Lençóis 
Paulista ser uma cidade 
pequena contribuiu para 
que houvesse uma mo-
bilização geral, fazendo 
com que o enfrentamento 
ao novo coronavírus fosse 
mais efetivo?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Para mim, uma 
questão fundamental foi a 
conscientização da sociedade, 
que entendeu a dimensão do 
problema no momento certo. 
Houve muita disposição para 
encarar o problema não ape-
nas da parte do corpo clínico 
e direção do Hospital Piedade, 
da Prefeitura Municipal e do 
comitê criado para discutir 
ações de enfrentamento, mas 
também das empresas e da 
comunidade como um todo. 
É obvio que todos sofrem com 
as restrições, com o comércio 
fechado, serviços suspensos, 
entre outras coisas, mas não 
podia ter sido diferente. Tive-
mos uma resposta adequada, 
um serviço muito bem feito 
até aqui. Algumas cidades da 
região estão começando a se 
mobilizar agora, mas fizemos 
isso há mais de um mês. Não 
se pode esperar as coisas saí-
rem de controle. A antecipa-
ção é justamente para evitar o 
colapso do sistema de saúde. 
Se tivéssemos ignorado, prova-
velmente, teríamos um cenário 
totalmente diferente.

MOBILIZAÇÃO
Com ajuda de empresas locais, como Bracell, Lwart Lubrificantes e Frigol, 
área do futuro Centro de Hemodiálise está sendo transformada em uma 
ala exclusiva para atendimento de pacientes com Covid-19. Local terá 12 
leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com aparelhos de ventilação 
mecânica, aspiradores, bombas de infusão, monitores multiparâmetros.
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DATA: 10/4/2020 a 17/4/2020

Obituário
JOSÉ FALCO faleceu na sexta-feira (17) aos 71 anos em Macatuba
LUIZA ODETE DE GODOY BARBOSA faleceu na sexta-feira (17) aos 60 anos em Borebi
MARIA JOSÉ CORREIA LOBATO faleceu na quinta-feira (16) aos 71 anos em Macatuba
APARECIDA BERTUCCI DO PRADO faleceu na quarta-feira (15) aos 92 anos em Macatuba
MAURICIO APARECIDO PEDRO faleceu na quarta-feira (15) aos 60 anos em Lençóis Paulista
AGEMIRO FERREIRA DE SOUZA faleceu na terça-feira (14) aos 86 anos em Borebi
ADELIA CORSINI DE MELO faleceu no domingo (12) aos 82 anos em Lençóis Paulista
DINA DE JESUS MARTINS BIAZI faleceu no domingo (12) aos 63 anos em Lençóis Paulista
NATI MORTO DE DENISE CRISTINA MARTINS faleceu no domingo (12) aos 0 dias 

em Lençóis Paulista
HERMINIO CORREA BARBOSA faleceu na sexta-feira (10) aos 83 anos em Macatuba

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA
CNPJ: 43.463.694/0007-00

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTA DESCRIÇÃO VALOR
1 ATIVO 1.794.230,38 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.286,00 D
1.1.01 DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.) 50.095,43 D
1.1.01.01 NUMERARIOS 1.052,00 D
1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL 6.101,00 D
1.1.01.10 APLICACOES-EDUCACIONAIS 42.942,43 D
1.1.02 CREDITOS 9.328,27 D
1.1.02.03 RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS 9.328,27 D
1.1.03 DESPESAS ANTECIPADAS 862,30 D
1.1.03.01 DESPESAS EDUC A REALIZAR 862,30 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.733.944,38 D
1.2.02 ATIVO FIXO 1.733.944,38 D
1.2.02.01 IMOBILIZADO EDUCACIONAL 2.865.134,12 D
1.2.02.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS 1.131.189,74 C
2 PASSIVO 1.794.230,38 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 101.967,18 C
2.1.01 AREA EDUCACIONAL 101.967,18 C
2.1.01.01 FORNECEDORES E PREST.SERV. 140,75 C
2.1.01.02 OBRIG.TRABALHISTAS E PREV. 40.649,18 C
2.1.01.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 25,60 C
2.1.01.04 OUTRAS OBRIGACOES 131,00 C
2.1.01.05 CONVENIOS E SUBVENCOES 38.283,28 C
2.1.01.07 PROVISOES 22.737,37 C
2.4 PATRIMONIO 1.692.263,20 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO 1.692.263,20 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 1.734.422,90 C
2.4.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 688.464,03 D
2.4.01.03 TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 646.304,33 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTA DESCRIÇÃO VALOR
3 DESPESAS 1.162.935,17 D
3.2 AREA EDUCACIONAL 1.162.935,17 D
3.2.02 SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL 1.016.767,03 D
3.2.02.01 GRATUIDADE LEIS 12.101 E 12.868 836.029,92 D
3.2.02.02 GRATUID. RECURSO PUBLICO 138.138,61 D
3.2.02.03 GRATUIDADE. INSTITICIONAL 42.598,50 D
3.2.09 IMUNIDADE/ISENCAO 146.168,14 D
3.2.09.01 CONTRIBUICOES SOCIAIS 146.168,14 D
4 RECEITAS 474.471,14 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 474.471,14 C
4.1.01 AREA ADMINISTRATIVA 51.325,41 C
4.1.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS 3,38 C
4.1.01.06 RECEITAS EVENTUAIS 51.322,03 C
4.1.02 AREA EDUCACIONAL 423.145,73 C
4.1.02.02 SUBVENCOES 138.138,61 C
4.1.02.03 CONTRIBUICOES E DONATIVOS 138.838,98 C
4.1.02.09 IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL 146.168,14 C
7 CONTAS TRANSITORIAS 688.464,03 C
7.1 APURACAO DO RESULTADO 688.464,03 C
7.1.01 RESULTADO LIQUIDO 688.464,03 C
7.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 688.464,03 C

ORLANDA DIAS RODRIGUES
Coordenadora

CPF: 181.911.728-60
RG: 28.661.752-3

ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
CRC: 1SO205893/0-5
CPF: 252.063.588-60

Técnico em contabilidade

FLORINDA CAMARA BERTUCCI
Tesoureira

CPF: 287.034.486-49
RG: 30.467.068-6

CLOROQUINA
O laboratório do Exército já produziu 2,2 milhões de comprimidos da polêmica 
Cloroquina para uso no tratamento de Covid-19 no Brasil e vai aumentar a 
fabricação para 1 milhão por semana. A produção foi uma determinação do 
presidente Jair Bolsonaro, defensor da droga, que por não ter eficácia comprovada 
é contestada por muitos especialistas, mas tem sido utilizada no mundo todo.
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DR. ANTONIO CELSO GOMES DE SOUZA BARROS FILHO

“Se tivéssemos ignorado, provavelmente, 
teríamos um cenário totalmente diferente”
Diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Piedade, fala sobre o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus em Lençóis Paulista; até nessa sexta-feira cidade registrava quatro casos

Elton Laud

Há quase um mês, desde 
que o avanço da pan-
demia do novo corona-

vírus (Covid-19) começou a 
fazer as cidades do interior do 
estado de São Paulo ligarem o 
sinal de alerta, resultando nas 
primeiras movimentações no 
sentido de estabelecer uma 
quarentena geral, muitos 

questionamentos têm surgido 
entre a população. Ao longo 
deste período, a redação de 
O ECO tem se mobilizado 
para dar ampla cobertura ao 
assunto, buscando respostas 
e informando os leitores e es-
pectadores sobre todos os des-
dobramentos, principalmente 
em Lençóis Paulista e demais 
cidades da área de cobertura 
do jornal (Macatuba, Areió-

polis e Borebi).
Para responder a alguns 

destes questionamentos, nossa 
reportagem entrevistou o Dr. 
Antonio Celso Gomes de Sou-
za Barros Filho, diretor técni-
co do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, que está na linha 
de frente da guerra contra este 
inimigo invisível. Membro da 
comissão criada pela Prefei-
tura Municipal para discutir 

e implementar ações e estra-
tégias para conter o avanço 
da pandemia, o médico anes-
tesista é formado pela Facul-
dade de Medicina de Campos 
(Campos dos Goytacazes), 
com residência na Universi-
dade Federal Fluminense (Ni-
terói) e especializações em te-
rapia intensiva e cuidados aos 
pacientes com dor. Confira os 
principais trechos.

O ECO - No que con-
siste a estrutura montada 
pelo Hospital Piedade para 
o enfrentamento do novo 
coronavírus? Além do que 
havia sido feito estão sendo 
implantados novos leitos na 
área que vai abrigar o Cen-
tro de Hemodiálise?

Dr. Antonio Celso Bar-
ros Filho - Inicialmente, se-
paramos uma ala inteira com 
capacidade de até 25 leitos de 
baixa e alta complexidades. 
Isso se mantém, só que agora 
com leitos de enfermaria, para 
pacientes com quadros mais 
leves. Para casos de alta com-
plexidade, teremos 12 leitos 
específicos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). Essa área 
do futuro Centro de Hemodiáli-
se será completa, com pressão 
negativa no ambiente, filtragem 
do ar na saída da UTI para não 
ter risco de contaminação, an-
tessala para desparamentação, 
Pronto Atendimento, recep-
ção, tudo exclusivo para casos 
de Covid-19. Enquanto muitas 
cidades estão se adaptando e 
construindo hospitais de cam-
panha, nós vamos contar com 
uma nova UTI totalmente equi-
pada no próprio Hospital Pieda-
de, com aparelhos de ventilação 
mecânica, aspiradores, bombas 
de infusão, monitores multipa-
râmetros. Tudo que precisar, 
nós teremos disponível.

O ECO - Com isso, você 
avalia que Lençóis Pau-
lista está preparada para 
enfrentar a pandemia, vis-
to que especialistas esti-
mam que o pico ainda está 
por chegar?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Quando começamos a 
discutir estratégias, pensamos 
em diferentes cenários e esta-
belecemos planos de ação para 
cada situação. Trabalhamos 
com planos A, B, C e D. Em 
princípio, temos essa quanti-
dade de leitos, uma parte para 
baixa e média complexidades e 
outra para terapia intensiva. Se 
necessário, temos outros oito 
leitos de UTI que são mantidos 
para demanda geral e também 
podemos adaptar os leitos de 
enfermaria para cuidados in-

tensivos. Se a situação piorar, 
ainda existe a possibilidade 
de mobilizar todo o Hospital 
Piedade para atendimento de 
Covid-19, o que eleva a capa-
cidade para até 100 leitos. Se 
acontecer uma catástrofe, já ne-
gociamos parcerias para utilizar 
outros locais na cidade e na 
região para atender a demanda.

O ECO - Pensando em 
uma catástrofe, como você 
pontuou, o número de leitos 
pode ser ampliado, mas a 
quantidade de respiradores 
ainda será limitada. Isso é 
um risco?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Contávamos com 12 
respiradores. Com a doação de 
10 equipamentos pela Bracell e 
a aquisição de outros 10 - que 
ainda não chegaram - pela Pre-
feitura Municipal, teremos con-
dições de equipar 32 leitos para 
receber pacientes que necessi-
tarem de ventilação mecânica. 
Isso é muito significativo. Acre-
dito que não chegaremos a esse 
ponto se mantivermos as coisas 
no ponto em que está.

O ECO - Considerando 
uma estimativa mundial 
que diz que o vírus pode 
infectar entre 1% e 10% da 
população, a projeção é de 
700 a 7000 casos em Len-
çóis Paulista. Do dia 28 de 
fevereiro - quando os três 
primeiros possíveis ca-
sos foram notificados - até 
agora (quinta-feira) foram 
registradas 32 suspeitas 
de infecção, com apenas 
quatro confirmações. Por 
experiência, você acredita 
que a cidade tenha ou já te-
nha tido um número alto de 
assintomáticos que sequer 
entraram para as estatísti-
cas, mas atuaram ou atuam 
como potenciais transmis-
sores do novo coronavírus?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Pela média mundial, 
estima-se que 86% dos casos 
sejam assintomáticos. Alguns 
especialistas acreditam que o 
número de infecções no Brasil 
seja até 15 vezes maior do que 
o diagnosticado. Esses casos 
não entram para os dados ofi-

ciais porque é inviável fazer a 
testagem em massa, por ques-
tões econômicas e também de 
logística. Hoje, não se testa 
pessoas com poucos sintomas, 
apenas os pacientes com algum 
grau de gravidade ou profissio-
nais da saúde. Quando dizemos 
que temos quatro casos, quer 
dizer que temos quatro pesso-
as que colheram amostras e 
tiveram exames positivos, não 
que existam apenas quatro 
positivos. Certamente temos 
pessoas que não apresentaram 
sintoma algum, outras que ti-
veram desconfortos, como dor 
de garganta, tosse seca, pouca 
ou nenhuma febre. Para saber 
a situação real, seria necessá-
rio testar todo mundo, mas isso 
é impraticável.

O ECO - Dos quatro ca-
sos confirmados, três pas-
saram por internação e se 
recuperaram. Basicamente, 
como têm sido esses trata-
mentos e com base em que 
eles foram definidos?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Quando os casos come-
çaram a parecer no Brasil, reu-
nimos a equipe do Hospital Pie-
dade para discutir os protocolos 
que seriam adequados a nossa 
realidade. Nesse meio tempo, o 
Ministério da Saúde recomen-
dou o uso da Cloroquina. Casos 
de baixa saturação de oxigênio 
no sangue, associados ou não à 
imagem radiológica de compro-
metimento pulmonar, têm sido 
tratados com a Hidroxicloroqui-
na, além de Azitromicina e Cef-
triaxona, que são antibióticos, 
e Oseltamivir, que é um anti-
viral para tratamento de H1N1. 

Quando recebemos um resul-
tado negativo para H1N1 du-
rante o período de internação, 
suspendemos o Oseltamivir, do 
contrário, pecamos pelo exces-
so e mantemos o tratamento 
com todos os medicamentos até 
o final. As respostas, até agora, 
foram boas.

O ECO - Além dos pa-
cientes que testaram po-
sitivo, outras pessoas 
chegaram a passar por in-
ternação, foram medicadas 
e receberam alta. Esses ca-
sos tiveram diagnóstico ou 
os resultados ainda não fo-
ram liberados? O número de 
positivos pode aumentar?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Todos foram excluídos, 
mas, no meu ponto de vista, 
podem ser casos de falha epide-
miológica. Isso ocorre quando 
um paciente que tem todos os 
sinais e sintomas testa negati-
vo. Quando se coleta material 
para a realização de exame de-
pois de 10 dias (do contágio), a 
possibilidade de se encontrar o 
vírus nas vias aéreas superio-
res, como narinas e garganta, 
de onde se retira as amostras, é 
muito baixa, em torno de 20%. 
Ou seja, você tem duas chances 
em 10 de identificar um caso. É 
uma falha na detecção do vírus.

O ECO - Uma questão 
que tem sido observada 
com frequência é que mui-
tos profissionais de saúde 
estão sendo afastados do 
trabalho por conta de con-
tágio. Em Lençóis Paulista, 
inclusive, já foram registra-
dos alguns casos suspeitos. 
É obvio que para quem está 
na linha de frente o risco 
de contaminação é muito 
maior, mas existe uma ex-
plicação para isso, como 
falta ou uso incorreto dos 
EPI (Equipamentos de Pro-
teção Individual)?

Dr. Antonio Celso Barros 
Filho - Alguns locais, de fato, 
têm problemas com a reposição 
de EPI, mas isso também tem 
sido registrado em hospitais em 
que isso dificilmente ocorre, 
como o Sírio-Libanês e o Albert 
Einstein, por exemplo. Como é 

LINHA DE FRENTE
Dr. Celso Barros Filho é 

diretor técnico do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade

FOTO: CÍNTIA FOTOGRAFIAS

NÃO PODIA TER
SIDO DIFERENTE

“É obvio que todos 
sofrem com as 
restrições, com o 
comércio fechado, 
serviços suspensos, 
entre outras coisas, 
mas não podia 
ter sido diferente. 
Tivemos uma 
resposta adequada, 
um serviço muito 
bem feito até aqui”

FLEXIBILIZAR
COM CRITÉRIOS

“Temos que 
flexibilizar com 
critérios. Isso é 
fundamental para 
que não tenhamos 
contágio de maneira 
descontrolada. 
Se as pessoas 
ficarem doentes ao 
mesmo tempo, os 
que precisarão de 
atenção médica irão 
saturar o sistema”
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SÓ O NECESSÁRIO
É importante destacar que, mesmo que mais flexibilização sejam adotadas na região, é 
fundamental que a população de todas as cidades mantenha medidas preventivas de 
distanciamento e higiene, lembrando que ainda vale a recomendação para se manter em 
isolamento, saindo de casa apenas em casos de extrema necessidade, principalmente as 
pessoas dos grupos de risco, como idosos e portadores de comorbidades.
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Regional

EDITAL (PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO)

O Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de São Manuel/SP, em 
atenção ao disposto pelo artigo 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/1973, faz sa-
ber a terceiros eventualmente interessados que MARIA IVANIR ZUNTINI 
PARMAZZANI, brasileira, funcionária pública, casada, RG nº 22.459.824-
7 SSP/SP, CPF nº 130.926.848-77, protocolizou pedido de USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL, nos moldes do supracitado artigo 216-A, (Procedi-
mento n° 74.295/2020), visando à declaração de aquisição do imóvel no 
qual reside, situado na Rua Balduíno Antonio Portes, nº 189, Município 
de Areiópolis-SP, com área de superfície de 241,98m² e área construída de 
73,00m², sem matrícula aberta, confrontando com Fábrica Matriz de Santa 
Cruz, Paulo Pimentel, Espólio de Miguel José Lopes, Nascimento & Cia. 
Supermercado Ltda. e Pousada do Portal Rondon Ltda. ME (matrícula nº 
1.995), além de Conceição Viera (matrícula nº 1.865). Foi indicada como 
modalidade a usucapião ordinária (Código Civil, art. 1.242), com início de 
posse em 21/03/1964. Adverte-se que a não apresentação de impugnação 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste edital, 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usuca-
pião. Observa-se que eventual impugnação deverá ser encaminhada para a 
sede desta unidade de serviço, Rua Quatro de Junho, nº 200, Centro, São 
Manuel-SP. São Manuel, 31 de março de 2020. O Oficial de Registro, José 
Maurício Sampaio Castro.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DA 
ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Organização Cristã de 
Ação Social  - OCAS, Sr. Dráuzio Radicchi, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto social, convoca os associados em gozo de seus direitos es-
tatutários, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 8  (oito) 
de maio de 2020, na Rua 13 de maio, 279, Centro, Lençóis Paulista/SP, em 
primeira convocação: às   17:00 (dezessete horas) com a presença de metade 
mais um dos associados e em segunda convocação: às 18:00 (dezoito) horas, 
com a presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos:- Eleição do Conselho Fiscal e, - prestação de contas do 
exercício de 2019, compreendendo o Relatório da Diretoria Executiva, o 
Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de resultado do Exercício , com o 
parecer do Conselho Fiscal.

Lençóis Paulista, 17 de abril 2020.

Dráuzio Radicchi – Presidente

SINDICATO DO CONDUTORES DE VEICULOS E 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS, 
URBANOS E DE PASSAGEIROS DE LENÇÓIS PAULISTA 

SINDCOVELPA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES.

O Diretor Presidente do Sindicato do Condutores de Veiculos e Traba-
lhadores em Transportes Rodoviarios, Urbanos e de Passageiros de Lençóis 
Paulista Sindcovelpa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convo-
cam todos os representados, associados ou não, empregados das empresas, 
Transportes de Cargas, Transportes de Passageiros, Atividades Urbanas e de 
Fretamento e os trabalhadores do Setor Sucroalcoleiro, a comparecerem à 
A.G.E. que será realizada no dia 24/04/2020 em nossa sede social, situada 
na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 180 - centro. Em primeiro turno às 09h30 
em 1ª convocação e às 10h00 em 2ª e última convocação, e em segundo 
turno às 14h00 em 1ª convocação, e às 14h30 em 2ª e última convocação 
com quaisquer números de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações para 
ACT/CCT, 2020/2021; 2) Outorga de poderes ao sindicato supramenciona-
do para firmar os Acordos Coletivos de Trabalho, Convenções Coletivas de 
Trabalho e/ou Termos Aditivos para as data-bases a partir de 01/04/2020; e 
01/05/2020; 3) Autorizar o Sindicato, caso as negociações não logre êxito, 
a ajuizar o Dissídio Coletivo e realizar mediações no âmbito das SRT, MPT 
e TST; 4) Aprovação do reajuste das mensalidades associativas; 5)Transfor-
mação desta Assembleia em Permanente até o fim das negociações. Lençóis 
Paulista 14 de abril de 2020. José Pintor Presidente.

Prefeitura Municipal de Areiópolis. Aviso de Licitação. Modalidade Pre-
gão Eletrônico n.º 001/2020. Objeto: Aquisição de veículo tipo ambulância, 
zero quilômetro, para uso da Diretoria Municipal de Saúde, conforme especi-
ficações do termo de referência constante do Anexo I, tudo em conformidade 
com o convênio 357/2018 (processo 001.0206.000395/2018) celebrado com 
o Governo do Estado de São Paulo. Edital disponível no site: www.bll.org.
br. Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 17.04.2020 no site 
www.bll.org.br., abertura das propostas: dia 04/05/2020 às 09hs10m e início 
da disputa de preços: dia 04/05/2020 às 10:30hs, (horário de Brasília no site: 
www.bll.org.br). Areiópolis, 16 de Abril de 2020. Antonio Marcos dos San-
tos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

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

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

gidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
VAGNER RODRIGO MACHADO e JULIA DOS SANTOS GA-

BRIEL, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convi-
vem em união estável, mototaxista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
25/12/1992, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de PE-
DRO MACHADO e de MARILZA ALVES DOS SANTOS MACHADO; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convivem em união estável, 
serviços gerais, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 26/08/2001, residente e 
domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de WANTUIL GABRIEL FILHO 
e de VERA LUCIA DOS SANTOS.

 
DENIZART BRANDÃO CARVALHO FILHO e SELMA CHE-

FFER FERNANDES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 
divorciado, engenheiro, nascido em Cachoeiro de Itapemirim - ES, aos 
31/10/1975, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de DE-
NIZART BRANDÃO CARVALHO e de ENY DE AGUIAR CARVALHO; e 
a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, engenheira de segurança, 
nascida em Vitória - ES, aos 16/02/1977, residente e domiciliada em Len-
çóis Paulista - SP, filha de ANTONIO RIBEIRO FERNANDES e de RILZA 
CHEFFER FERNANDES.

 
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, 16 de abril de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

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

conteúdos exclusivos e várias recompensas. 

ACESSE

www.apoia.se/jornaloeco

QUARENTENA

Comércio da região deve começar 
a reabrir na semana que vem

Bares e restaurantes 
também poderão 
voltar a funcionar, 
todos cumprindo 
condições de 
barreiras sanitárias

Flávia Placideli

Desde o dia 24 de março, 
a Prefeitura de Lençóis 
Paulista e as demais da 

região de circulação do Jornal 
O ECO (Areiópolis, Borebi e 
Macatuba) cumprem o decreto 
do Governo do Estado de São 
Paulo, que versa sobre a sus-
pensão de serviços não essen-
ciais, como bares e restaurantes 
e o comércio em geral, com ex-
ceção de estabelecimentos que 
comercializam produtos consi-
derados de primeira necessida-
de, como farmácias, supermer-
cados, entre outros.

 A quarentena, que se en-
cerraria no último dia 7, foi 
prorrogada até o dia 22 em to-
dos os 645 municípios de São 
Paulo. Nessa sexta-feira (17), 
uma segunda prorrogação es-
tendeu a determinação até o 
dia 10 de maio, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). O anúncio foi feito 
no início da tarde pelo gover-
nador João Doria (PSDB), após 
reunião do Grupo de Contin-
gência da Covid-19.

“Até o dia 10 de maio, do-
mingo, está prorrogada a de-
cisão, valendo a prorrogação 
para os 645 municípios do es-
tado de São Paulo. A decisão 
foi amparada pelo Grupo de 
Contingência da Covid-19, um 

comitê médico composto por 
15 membros, são especialistas, 
eles que orientam todas as de-
cisões tomadas pelo governo do 
estado de São Paulo e também 
da Prefeitura de São Paulo”, 
afirmou Doria, que ressaltou 
que segue a ciência e que al-
guns hospitais públicos já estão 
perto do limite. 

“São Paulo acredita na ci-
ência e quero voltar a reafir-
mar que São Paulo confia nos 
médicos que salvam vidas. 
Pelo amor à vida, às pessoas 
e por respeito à medicina, nós 
prorrogamos essa quarentena 
[...]. Para reabrir o comércio 
e os serviços precisamos ter o 
sistema de saúde também em 
condições de atendimento para 
salvar vidas. Aqui não toma-
mos medidas irresponsáveis, 
precipitadas ou baseadas no 
achismo ou ideologia”, com-
pletou o governador.

Mesmo com um segundo 
prolongamento do decreto, há 
pressão de comerciantes para 
o retorno das atividades, bem 
como do próprio presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que tem defendido que os bra-
sileiros devem voltar ao traba-
lho e até já demitiu Luiz Hen-
rique Mandetta, ex-ministro 
da Saúde, que era favorável ao 
isolamento, escolhendo como 
substituto o oncologista e em-
presário Nelson Teich, que se-
ria mais flexível à ideia.

Em Lençóis Paulista, o co-
mitê de enfrentamento ao novo 
coronavírus começa a traçar 
planos para reabrir o comér-
cio. Em coletivas de imprensa 
realizadas nesta semana, o pre-
feito Anderson Prado de Lima 

(DEM) anunciou a provável re-
abertura para a próxima quinta-
-feira (23), independentemente 
do decreto do Governo do Es-
tado de São Paulo. Segundo o 
prefeito, diversas reuniões com 
grupos de comerciantes vêm 
sendo feitas com o objetivo de 
traçar um plano para a volta do 
funcionamento completo, que 
deve ser feita de acordo com as 
determinações do comitê local 
de enfrentamento à Covid-19. 

Para essa reabertura, os es-
tabelecimentos, assim como os 
empregadores, empregados e 
população em geral, precisarão 
seguir algumas normas sanitá-
rias para evitar a transmissão 
do Covid-19. “Percebemos que 
estamos trabalhando bem, que 
estão funcionando bem as me-
didas preventivas em Lençóis 
Paulista e isso vai nos dando 
um respaldo do comitê de en-
frentamento ao novo coronaví-
rus e do que orienta o Ministé-
rio da Saúde, um entendimento 
de que a economia precisa tam-
bém funcionar priorizando a 
vida e nós iremos construir 
essa realidade local de forma 
conjunta”, falou o prefeito.

Em uma videoconferência 
realizada nesta quinta-feira 
(16), os demais prefeitos da re-
gião de circulação do Jornal O 
ECO, Areiópolis, Borebi e Ma-
catuba, também informaram 
que devem voltar ao ‘normal’ 
com suas atividades, com algu-
mas condições e barreiras sa-
nitárias que estão sendo mape-
adas. O apelo é para que haja 
colaboração e responsabilidade 
de cada cidadão.

À reportagem do Jornal O 
ECO, o prefeito de Areiópolis, 

Antonio Marcos dos Santos, o 
Toni Cadete (PL), afirmou que 
mesmo sem o fim do decreto, 
todas as atividades do muni-
cípio devem ser retomadas no 
dia 23. “Independentemente da 
prorrogação da quarentena por 
parte do Governo do Estado, 
vamos nos organizar para reto-
mar os serviços na Prefeitura e 
reabrir o comércio, seguindo as 
condições das medidas preven-
tivas, como o uso de máscaras 
e as barreiras sanitárias”, disse 
Toni Cadete.

Em Borebi, o prefeito Antô-
nio Carlos Vaca (PSDB) ressal-
tou que a cidade vem cumprin-
do com todas as medidas do 
decreto e exigindo da popula-
ção todas as restrições. Foi en-
fático ao destacar que é a favor 
da prolongação da quarentena 
e do isolamento social para 
evitar que o vírus se propague 
na região. “A salvação do povo 
é o isolamento. Estou esperan-
do o prolongamento dessa qua-
rentena, pois é aquela história, 
você recupera um falido, mas 
não se recupera um morto. Por 
isso, acredito na importância 
do isolamento social até que 
o vírus não esteja mais entre 
nós”, pontuou.

Em Macatuba, o prefeito 
Marcos Olivatto (PL), disse que 
ainda não têm nada definido em 
relação à abertura do comércio 
e a volta dos serviços na cidade. 
“Estamos realizando algumas 
reuniões com o comitê de crise 
para definirmos como ficarão 
os estabelecimentos e serviços. 
Para isso, estamos fazendo uma 
avaliação de nossa cidade e dos 
casos suspeitos e positivos da 
Covid-19”, ressaltou.

AOS POUCOS - Com 
restrições, prefeitos de Lençóis 
e região devem retomar as 
atividades gradativamente a 
partir da semana que vem
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NAS TRIBOS
O balanço mais recente da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada 
ao Ministério da Saúde, relaciona um total de 23 casos confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) entre a população indígena. Com 
informações, atualizadas às 17h da quinta-feira (16), o relatório considera 
outros 25 casos suspeitos, ou seja, que ainda estão sob investigação.
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DEPOIMENTOS

Lençoenses contam como venceram a Covid-19
Rotina de exames, sintomas agudos e quarentena fizeram parte da recuperação; relatos 
ainda incluem a importância da família e dos profissionais da saúde em todo o processo

Angelo Franchini Neto

“Não tem como não 
sentir medo, é 
tudo muito novo, 

mas diante dessa situação, 
minha família foi fundamental 
para superar o tratamento e a 
solidão proporcionados pelo 
isolamento”. “Penso que estou 
curado, porém, não posso afir-
mar, já que os exames serão 

“As dores chegaram ao ponto em 
que eu não conseguia mais dormir”

“Minha maior preocupação foi minha família”

“Uma coisa é ver tudo na televisão e a outra é sentir na pele”

O lençoense Hailton Ferraz 
da Silva Junior, de 31 anos, mora 
em Berlin, na Alemanha, onde 
trabalha como gerente de desen-
volvimento de software. Vítima 
do novo coronavírus, ele diz que 
não se lembra ao certo como con-
traiu a doença, já que, até desen-
volver os sintomas, não teve con-
tato com ninguém diagnosticado. 
A suspeita é que tenha pego du-
rante uma viagem de trem.

Silva Junior conta que, ini-
cialmente, teve febre e tosse 
leve, que achou ser um resfria-
do. Porém, como começou a 
sentir ardência nos pulmões e 
falta de ar, passou a suspeitar 
que estava com o vírus e procu-
rou um médico. A recomenda-
ção foi para que ficasse em casa 
e evitasse qualquer contato com 
outras pessoas, mas os sintomas 
foram piorando gradativamente.

“As dores no pulmão e a falta 

de ar chegaram ao ponto em que 
eu não conseguia mais dormir. 
Assim que pegava no sono, sofria 
uma apneia e acordava tossindo 
de um pesadelo no qual eu me 
afogava. Voltei à clínica no outro 
dia, junto ao meu companheiro 
que está morando comigo, pois 
seríamos ambos testados. Fo-
mos recebidos com máscaras 
e desinfetantes e pediram para 
que não encostássemos em ab-
solutamente nada”, diz.

Quando o resultado dos exa-
mes saiu, a surpresa: a amostra 
do lençoense deu negativa, en-
quanto a de seu companheiro, 
positiva. “O médico me disse 
que isso provavelmente acon-
teceu porque no momento do 
teste meu organismo já tinha eli-
minado o vírus e estava lidando 
com a inflamação causada pelo 
dano e exposição às bactérias 
que, diante do baixo sistema 

imunológico, começaram a se 
proliferar”, destaca.

Outra possibilidade seria 
um falso-negativo, o que não 
é tão incomum. Porém, o fato 
de o lençoense ter os sinto-
mas e viver com uma pessoa 
comprovadamente positiva foi 
suficiente para o diagnóstico 
da doença. Em mais de duas 
semanas de quarentena, ambos 
dependeram de amigos para fa-
zerem compras. Se saíssem de 
casa poderiam ser multados ou 
até mesmo presos.

Um mês após os primeiros 
sintomas, Silva Junior está cura-
do, embora sinta que ainda não 
tenha recuperado completamen-
te a capacidade respiratória. “O 
médico disse que leva algumas 
semanas ainda. Enquanto uma 
gripe melhora em dois ou três 
dias, com o novo coronavírus le-
vei duas semanas para começar 

O empresário Luca Paganessi 
nasceu na Itália, mas morou em 
Lençóis Paulista durante 15 anos. 
O lençoense de coração voltou 
para o seu país e lá contraiu o 
novo coronavírus, mas não sabe 
ao certo o momento do contágio. 
“Pode ter sido no bar, no merca-
do, na corrida matinal”, diz. Seu 
pai também teve a doença e está 
internado há 46 dias, sem previ-
são de alta, pois ainda requer cer-
tos cuidados por conta da idade.

Paganessi conta que teve mal-
-estar, febre alta e diarreia. Quan-
do aparentemente estava melhor, 
15 dias depois do diagnóstico, 
teve uma forte recaída, com do-
res “insuportáveis” na lateral da 
barriga, ficando duas noites prati-
camente sem dormir. “Comecei a 
expelir sangue pela boca e nariz. 

DIAS DE SOFRIMENTO

“Comecei a expelir 
sangue pela boca 
e nariz. Foi quando 
veio o diagnóstico 
de pneumonia, e foi 
nesse momento que 
os médicos entraram 
com antibióticos”

RISCO PARA TODOS

“Para quem acha 
que esse vírus 
é apenas para o 
grupo de risco 
e idosos, eu sou 
uma prova de que, 
infelizmente, não 
é bem assim”

soas com as chamadas comor-
bidades (como asma, diabetes 
e doenças cardíacas) são mais 
vulneráveis a quadros sérios.

O Jornal O ECO entrou em 
contato com três lençoenses que 
contraíram o novo coronavírus. 
Dois deles moram na Europa, 
enquanto o terceiro reside em 
Lençóis Paulista. Abaixo você 
confere como foi a experiência 
de cada um.

feitos a partir da próxima se-
mana”. “As dores no pulmão e 
a falta de ar chegaram ao pon-
to em que eu não conseguia 
mais dormir. Assim que pega-
va no sono, sofria uma apneia 
e acordava tossindo de um pe-
sadelo no qual eu me afogava. 

O que essas frases têm em co-
mum? Todas elas foram ditas 
por lençoenses que contraíram 
o novo coronavírus (Covid-19).

Diante de tais depoimentos, 
pouco a pouco alguns misté-
rios dessa temível e enigmática 
doença começam a vir à tona. 

Antes, o que se sabia era apenas 
a rapidez e facilidade do con-
tágio. Hoje, o mundo conhece 
mais de perto essa pandemia, já 
que sente na pele os seus efei-
tos. Febre, coriza, dores de gar-
ganta e no pulmão, falta de ar, 
cansaço, tosse seca... É possível 

estar com a Covid-19 por até 
14 dias antes de apresentar tais 
sintomas. A maioria das pessoas 
(cerca de 80%) se recupera da 
doença sem a necessidade de 
tratamentos especiais, mas em 
casos mais raros, ela pode ser 
grave e até fatal. Idosos e pes-

NÃO É GRIPEZINHA

“Enquanto uma 
gripe melhora 
em dois ou três 
dias, com o novo 
coronavírus levei 
duas semanas 
para começar a 
me sentir saudável 
novamente”

a me sentir saudável nova-
mente”, destaca o lençoense.

Na Alemanha, todas as 
atividades não essenciais 
estão suspensas. As pesso-
as podem sair de casa para 
comprar alimentos, passear 
com o cachorro ou praticar 
esportes, mas qualquer aglo-
meração acima de duas pes-
soas é proibida “Eu vi grupos 
de pessoas serem multados 
em parques por desobede-
cerem a esta ordem. Porém, 
de maneira geral, a popula-
ção está levando com muita 
seriedade o distanciamento”, 
enfatiza o lençoense.

Foi quando veio o diagnóstico de 
pneumonia, e foi nesse momento 
que os médicos entraram com 
antibióticos”, comenta.

O ítalo-brasileiro relata que 
não precisou ficar internado e, 
hoje, 45 dias depois, já não sen-
te nenhum reflexo da Civid-19. 
“Penso que estou curado, po-
rém, não posso afirmar, já que 
os exames serão feitos a partir 
da próxima semana”, esclarece 
o empresário, que destaca que 
no processo de tratamento um 
componente foi essencial na sua 
vida: a família.

“Quando o médico me disse 
que eu era positivo, não fiquei 
tão surpreso, porque o meu 
pai já havia sido diagnosticado. 
Minha maior preocupação foi 
minha família, que me apoiou 

muito nesses momentos difíceis. 
Minha esposa sempre demons-
trou preocupação, me monitora-
va e ajudava dentro do possível. 
Já minha filha teve um entendi-
mento da situação que eu não sei 
explicar”, frisa.

A Itália se prepara para co-
meçar a sair da quarentena, 
mas ainda com restrições. Para 

Paganessi, o isolamento social 
tem sido complicado, pois tirou 
a liberdade de ir e vir das pesso-
as, que tiveram que mudar dras-
ticamente suas rotinas e planos. 
No entanto, ele acredita ser algo 
necessário, mesmo que ainda 
não haja previsão para voltar à 
‘vida normal’.

“É um passo de cada vez, 
com cautela. Mesmo com o re-
torno gradativo, ainda haverá um 
período de dor e medo pelo que 
passamos e ainda estamos pas-
sando. Não é nada fácil, mas com 
o tempo tudo se ajeita. Sou grato 
por estar bem, pela minha esposa 
e filha não terem sido vítimas do 
vírus e também por não ter per-
dido nenhum familiar. Agora é só 
esperar tudo isso passar e bola 
para frente”, completa Paganessi.

V.P., de 49 anos, morador 
de Lençóis Paulista e colabo-
rador de uma indústria local, 
prefere o anonimato para 
falar sobre a sua experiência 
com o novo coronavírus. Ele 
acredita que tenha contraído 
a doença através de transmis-
são comunitária, já que não 
teve qualquer histórico de 
viagens e nem contato com 
alguém que foi diagnosticado 
com a Covid-19.

“Começou com uma co-
riza comum e, após três dias, 

veio a inflamação na garganta e 
a febre. Mesmo medicado, essa 
febre alta era persistente. Em 
seguida vieram as dores no cor-
po e foi naquele momento que 
retornei ao médico, pois estava 
tratando somente os primeiros 
sintomas de gripe. Como o qua-
dro já havia mudado bastante, 
no mesmo dia realizei outros 
exames”, explica.

Ao retornar para o consultó-
rio com os resultados em mãos, 
diante das imagens, o médico 
orientou que o lençoense fosse 

ao Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, onde o médico plan-
tonista já estava ciente da ne-
cessidade de uma tomografia. 
O exame foi realizado e revelou 
lesões nos pulmões, imagens es-
tas sugestivas para infecção pelo 
novo coronavírus.

Foram 11 dias de internação. 
“O isolamento é bastante difícil, 
mas ainda bem que eu podia 
ficar com o celular para poder 
me comunicar com minha famí-
lia e amigos. Era dessa maneira 
que recebia mensagens de oti-

mismo e fé”, destaca ele, que 
revela que chegou a precisar 
utilizar oxigênio para não forçar 
os pulmões, mas que, graças 
ao bom atendimento de toda a 
equipe, se recuperou.

Quando a contraprova che-
gou, diz que levou um choque. 
“Eu tinha noção das evidên-
cias, porém, uma coisa é ver 
tudo na televisão e a outra é 
sentir na pele”, frisa. O que 
deixou o lençoense surpreso foi 
o fato de ele não ser do grupo 
de risco, mas mesmo assim, ser 

vítima do novo coronavírus. 
“Para quem acha que esse vírus 
é apenas para o grupo de risco 
e idosos, eu sou uma prova de 
que, infelizmente, não é bem 
assim”, diz.

Para finalizar, o lençoense 
fala da importância da família 
na superação da doença mais te-
mida neste momento. “Não tem 
como não sentir medo, é tudo 
muito novo, mas diante dessa 
situação, minha família foi fun-
damental para superar o trata-
mento e a solidão proporciona-

dos pelo isolamento. Agora, 
de alta, já estou em casa me 
sentindo bem. Tenho alguns 
dias de repouso leve para 
cumprir e, depois, voltar à 
vida normal”, completa.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Saúde CALAMIDADE
No Equador, país que vive um colapso na saúde e no serviço funerário, ainda 
há muita divergência de dados. Na província de Guaya, nos primeiros 15 dias 
de abril foram 6.703 óbitos, quando a média em tempos ‘normais’ era de mil 
mortes por quinzena. Porém, as autoridades não conseguem indicar quantas 
dessas vítimas podem ter contraído o novo coronavírus (Covid-19)

COVID-19

Região contabiliza 107 casos positivos
De 13 cidades do Centro-Oeste Paulista, apenas três não têm pacientes com o novo coronavírus; vírus já matou 19 pessoas nos municípios analisados

Priscila Pegatin

Nos últimos dias hou-
ve um aumento de 63 
novos casos de infec-

ção pelo novo coronavírus 
(Covid-19) em 13 cidades da 
região. De 44 pacientes con-
firmados com a doença em 9 
de abril, o número subiu para 
107 casos positivos. Há casos 
de coronavírus em Agudos, 
Avaré, Barra Bonita, Bauru, 
Botucatu, Igaraçu do Tietê, 
Jaú, Pederneiras, São Manuel, 
Macatuba e Lençóis Paulista. 
Dos municípios acompanha-
dos, apenas Borebi, Areiópo-
lis e Igaraçu do Tietê não tem 
pacientes positivos, segundo 
dados divulgados pelas respec-
tivas prefeituras municipais. 

A cidade com mais pa-
cientes com a Covid-19 é Bo-
tucatu, com 37 casos, seguida 
de Bauru, com 36. Lençóis 
Paulista soma quatro pessoas 
infectadas, todas curadas se-
gundo a Secretaria de Saúde, 
assim como Macatuba que teve 
apenas um caso que já recebeu 
alta. Porém, o registro mais re-
cente na cidade foi referente a 
uma morte suspeita. Na quinta-
-feira (16), a Prefeitura de Ma-
catuba informou que uma mu-
lher, de 75 anos, com histórico 
de doença pulmonar deu entra-
da no pronto-socorro com tosse 

PANDEMIA - Número de casos continua a crescer; em 13 cidades da região, número de infectados já passa de 100

e falta de ar. A paciente chegou 
a ser entubada no período da 
tarde, mas faleceu. O resultado 
do exame deve chegar neste 
fim de semana. 

Quanto as mortes já confir-
madas, Botucatu continua em 
destaque com sete óbitos, na se-
quência vem Bauru com quatro 
mortes, Jaú e Avaré com três e 
São Manuel e Agudos com uma 
morte em cada município. 

QUASE 300 AGUARDAM 
RESPOSTAS

Além dos casos confirma-
dos, outras 291 pessoas que 
apresentam sintomas da Co-
vid-19 seguem aguardando re-
sultados de exames na região. 
Até ontem, Bauru era o muni-
cípio com mais casos suspei-
tos, 181. Lençóis Paulista tem 
12 possíveis casos; Macatuba 
tem um; já Borebi tem cinco 
sob investigação.

Os exames, antes encami-
nhados para São Paulo, agora 
são feitos no laboratório regio-
nal do Instituto Adolfo Lutz, 
que fica em Bauru. Desde 
segunda-feira (13), o local tem 
atendido a demanda de 38 cida-
des. De 250 a 500 amostras po-
dem ser analisadas por semana 
e o resultado demora 72 horas 
para sair. 

A boa notícia é que da re-
gião de circulação do Jornal O 

ECO, 23 pacientes já respiram 
aliviados com a negativa do 
exame, 15 em Lençóis Paulista, 
quatro em Macatuba, dois em 
Borebi e dois em Areiópolis. 
Os dados foram atualizados no 
final da tarde de ontem.

NO BRASIL
No dia seguinte à demissão 

de Luiz Henrique Mandetta 
do Ministério da Saúde, com a 
posse do novo ministro, Nelson 
Teich, pelo presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), o Brasil 
chegou a 33.682 casos de Co-
vid-19  nessa sexta-feira (17), 
com aumento de 10,7% em 
relação aos 30.425 casos do bo-
letim do dia anterior. A última 
atualização indicava 2.141 mor-
tes no país, recorde de 217 mor-
tes em 24 horas, com aumento 
de 11,2%. Em uma semana, 
morreram 1.024 pessoas.

São Paulo registrou 75 mor-
tes elevando o número para 
928. Até ontem, 12.841 pessoas 
haviam sido infectadas no esta-
do, que já tem 215 cidades com 
pelo menos um caso e 88 muni-
cípios com no mínimo um óbi-
to. Segundo dados da Secretaria 
de Saúde do Governo do Esta-
do, entre as vítimas fatais, estão 
550 homens e 378 mulheres. Os 
óbitos continuam concentrados 
em pacientes com 60 anos ou 
mais, totalizando 79,6%.

PELO MUNDO
A primeira cidade a regis-

trar casos do novo coronavírus, 
Wuhan, na China, divulgou 
um novo balanço no número 
de mortes por Covid-19 nesta 
sexta-feira (17). Segundo au-
toridades locais, uma revisão 
nos casos revelou que a cidade 
soma 3.869 óbitos e não 2.579, 
como havia divulgado.

Também houve aumento 
no número de infectados con-
firmados. Agora são 50.333 
pessoas com Covid-19. A atu-
alização dos dados foi neces-

sária considerando que muitos 
pacientes vieram a óbito em 
casa, já que os hospitais não 
tinham condições de oferecer 
atendimento. Em toda a China 
foram registrados 87.760 casos, 
com 4.636 mortes.

A Itália, que já chamou a 
atenção do mundo devido ao 
grande número de casos, tem 

ficado na média de 550 mortes 
por dia. O país já tem 172.434 
casos e 22.745 mortes. O epi-
centro atual da pandemia são 
os EUA, que têm 686.991 infec-
ções registradas, com 32.232 ví-
timas fatais, 4.591 apenas entre 
quinta e sexta-feira. No mundo 
todo, já são 2,2 milhões de ca-
sos, com 148 mil mortes.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Senta que lá vem história, e é on-line

Pela internet, Leda Fernandes entretém crianças e adultos com contação de históriasPriscila Pegatin

O acesso à internet pode le-
var as pessoas para muitos 
lugares, inclusive para 

dentro dos livros. Essa é a pro-
posta da contadora de histórias, 
professora de teatro e atriz, Leda 
Fernandes. Há 18 anos ela reali-
za o projeto “A Hora do Conto”, 
com contação de histórias em bi-
bliotecas, feiras literárias e even-
tos variados. Mas, em tempos de 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), para evitar aglome-
rações sem deixar ninguém lon-
ge do contato com a literatura, 
ela começou a levar as histórias 
ao seu público de um jeito dife-
rente, através das redes sociais.

“Diante dessa situação, me 
deparei com tempo ocioso e 
sabia que eu podia contribuir 
com os pais, crianças e todos 
que estão 90% do tempo em 
frente à internet”, conta a atriz, 
que destaca que o contato com 
a literatura traz inúmeros bene-
fícios. “Acredito que as histórias 
promovem oportunidades de 
encontros consigo mesmo, de 
estreitamento de laços entre as 
pessoas, aumento de argumen-
tos, crescimento de vocabulário, 
além de ser, também, oportuni-
dade de fortalecimento do lado 

ENTRETENIMENTO - Com transmissões pelas redes sociais, Leda Fernandes conta diversas histórias para crianças e adultos

AGENDA - A próxima 
história contada pela 
atriz Leda Fernandes 
será “Chapeuzinhos 
Coloridos”, amanhã (19), 
às 16h. Quem se interessar 
pode acompanhar pelo 
Facebook (facebook.com/
ledafernandes.946) ou pelo 
Instagram (www.instagram.
com/ledafernandesteatro).

gratidão e carinho. Minhas caixas 
de mensagens estão cheias de 
mensagens e transbordando de 
amor e gratidão”, conta.

A atriz revela que não é só 
quem a assiste que tem se bene-
ficiado do projeto. “Tenho saído 
(de casa) quando estritamente 
necessário. No começo foi muito 
difícil, as aulas foram suspensas, 
as apresentações e outros traba-
lhos também, mas percebi que 
dependia de mim fazer do li-
mão, a limonada, e assim tenho 
feito. As histórias nesse momen-
to, me proporcionaram conhe-
cer mais esse mundo virtual, do 
imenso alcance que tem, e te-
nho me desafiado a fazer o meu 
melhor, sempre, como em tudo 
que faço”, finaliza.

psicológico e emocional de to-
dos que ouvem”, completa.

O COMEÇO DE
MUITOS CAPÍTULOS

Leda descreve que a primei-
ra contação aconteceu de forma 
amadora e despretensiosa, no pri-
meiro domingo da quarentena, 
dia 22 de março. Desde então, ela 
ganhou reforço na equipe com a 
ajuda do fotógrafo Thiago Car-
dinali e do filho João Pedro Fer-
nandes Bernardo. Já são 22 livros 
compartilhados on-line, entre os 
títulos, a maioria infantis, teve “O 
sapo e o canto do passarinho”, 
“Hugo”, “A máquina de abraçar”, 
“Nhac”, “Sábado na livraria” e 

“Romeu e Julieta”. E Leda ressal-
ta que vem muito mais por aí. “A 
partir desta semana, as lives são 
de segunda, quarta e sexta-feira, 
às 19h, e domingo às 16h, além 
das lives extras surpresas”, diz.

E enquanto o dia da história 
não chega, para manter a inte-
ração dos pequenos, ela propõe 
votações on-line para a escolha 
de acessórios que irá usar na 
próxima contação. Cada live 
transmitida por ela tem de uma a 
duas histórias para interagir com 
o público, desde os bebês até 
crianças a partir dos três anos. 
“Sempre escolho as histórias que 
falam comigo e para mim. Gos-
to das histórias que valorizam a 

inteligência das crianças e opor-
tunizam um olhar abrangente 
sobre as coisas. Gosto dos con-
flitos e das histórias que podem 
não acabar no famoso ‘viveram 
felizes para sempre’”, diz.

DOS PEQUENOS
AOS GRANDINHOS

Engana-se quem pensa que 
tem sido só as crianças as en-
cantadas pelo universo da lite-
ratura virtual. Leda conta que 
jovens e adultos também têm 
seguido o projeto, motivo que 
a fez traçar novos rumos, como 
“O minuto do poema”. “Trago 
poemas de Cora Coralina, Vi-
nícius de Moraes, Mário Quin-

tana, Florbela Espanca, que são 
gravados semanalmente e posta-
dos toda quinta-feira, à noite”.

Para o próximo dia 30 ela 
organizou um bate-papo com a 
psicóloga Silmara Ferreira para 
falar sobre o papel das histórias 
e da educação socioemocional. 
Assunto de gente grande que 
vale a pena assistir.

UMA PÁGINA DE 
AGRADECIMENTOS

Se a história é transmitida on-
-line o retorno do público também 
vem por meio das redes. “Muitas 
mães me enviam vídeos, fotos, 
desenhos que as crianças fazem 
para mim e muitas mensagens de 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conteúdos exclusivos e várias recompensas. 

ACESSE

www.apoia.se/jornaloeco
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Classificados

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITAMARATY: TERRENO 
topografia plana, excelente 
localização 501,74 m² - R$ 
230.000 baixou para R$ 
213.000. Adriano Cian 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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, 18 de abril de 2020.
 
VALDOMIRO JOSÉ PEDROSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDITAL (PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO)

O Oficial  de Registro de  Imóveis desta Comarca de São Ma-
nuel/SP,  em  atenção  ao  disposto  pelo  artigo  216-A,  §  4º,  da  Lei 
nº  6.015/1973,  faz  saber  a  terceiros  eventualmente  interessados 
que  MARIA  IVANIR  ZUNTINI  PARMAZZANI,  brasileira,  fun-
cionária  pública,  casada,  RG  nº  22.459.824-7  SSP/SP,  CPF  nº 
130.926.848-77, protocolizou pedido de USUCAPIÃO EXTRAJU-
DICIAL, nos moldes do  supracitado  artigo 216-A,  (Procedimento 
n° 74.295/2020),  visando à declaração de  aquisição do  imóvel no 
qual reside, situado na Rua Balduíno Antonio Portes, nº 189, Muni-
cípio de Areiópolis-SP, com área de superfície de 241,98m² e área 
construída  de  73,00m²,  sem  matrícula  aberta,  confrontando  com 
Fábrica Matriz de Santa Cruz, Paulo Pimentel, Espólio de Miguel 
José Lopes, Nascimento & Cia. Supermercado Ltda. e Pousada do 
Portal Rondon Ltda. ME (matrícula nº 1.995), além de Conceição 
Viera  (matrícula  nº  1.865).  Foi  indicada  como modalidade  a  usu-
capião ordinária (Código Civil, art. 1.242), com início de posse em 
21/03/1964. Adverte-se que a não apresentação de impugnação no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste edi-
tal, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. Observa-se que eventual impugnação deverá ser encami-
nhada para a sede desta unidade de serviço, Rua Quatro de Junho, nº 
200, Centro, São Manuel-SP. São Manuel, 31 de março de 2020. O 
Oficial de Registro, José Maurício Sampaio Castro.

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro da 
cidade de Lençóis Paulista. 
Tratar (14) 98118-8850.
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Médicos, enfermeiros, servidores em geral... Os profissionais da saúde assumiram a difícil missão de combater e 
prevenir o novo coronavírus (Covid-19). Em cada bairro, em cada cidade, eles têm dado o sangue para que essa batalha 

seja vencida o quanto antes. A cada um deles, o nosso muito obrigado.

• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 2020 •

Sociedade
B4


