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UM SENHOR JORNAL

REGIÃO DO MÉDIO TIETÊ

R$ 1,00

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

QUINTA-FEIRA, 06/02

30ºC UR 91%
43%21ºC
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Homem é morto a 
facadas na Cecap

ABUSO

Polícia prende 
homem acusado 
de molestar 
menina de 11 anos

Mais uma acusação de estupro, 
desta vez de vulnerável, foi regis-
trada em Lençóis Paulista. I.S.A, 47 
anos, foi preso no último sábado (1), 
após tentar beijar e apalpar os seios 
de uma criança de 11 anos no Jardim 
Maria Luiza IV. O fato ocorreu por 
volta das 17h, na Rua João Ramponi.

Os policiais compareceram ao lo-
cal, detiveram I.S.A. e o apresentaram 
à Delegacia de Polícia. Em depoimen-
to, o acusado alegou que apenas deu 
balas à criança e negou o crime, po-
rém, após ouvir as partes, o delegado 
Luís Cláudio Massa rati� cou a prisão 
em � agrante, mantendo o indivíduo 
preso, à disposição da Justiça. A4

MÍDIA

Com novos 
projetos, O ECO 
expande atuação 
no meio digital

2020 será um ano de grandes 
transformações para O ECO. Após 
a fusão com a Revista O Comércio, 
anunciada em novembro do ano pas-
sado, novas ideias e antigos projetos 
que estavam engavetados devem 
ser colocados em prática gradativa-
mente, a maioria com foco no meio 
digital. As edições impressas conti-
nuam a circular normalmente, aos 
sábados - esta edição é extraordiná-
ria - em Lençóis Paulista, Macatuba, 
Agudos, Areiópolis e Borebi, mas a 
presença do jornal passa a ser cada 
vez mais forte na internet, amplian-
do o alcance das publicações. A5

AGRESSÃO

Procurado da Justiça 
é preso no Caju A4

COLISÃO

Carro ignora “Pare” e 
atinge motocicleta A4

A4

Primeiro homicídio do ano em Lençóis Paulista teria sido motivado por divergências 
relacionadas a um imóvel; acusado já foi identi� cado, mas continua foragido

CRIME - Homicídio aconteceu 
na Rua Ciro Fernandes

ZOONOSES

Ibaté é o primeiro 
bairro a receber 
Castramóvel

Deve começar no dia 22 deste 
mês, no Jardim Ibaté, o atendimento 
do Castramóvel de Lençóis Paulista. 
Inaugurado em outubro de 2018, a 
unidade de atendimento veterinário 
precisou passar por alterações estru-
turais que no momento da compra 
não existiam nas exigências do Con-
selho Regional de Medicina Veteri-
nárias (CRMV). Depois estão na lista 
do Castramóvel os jardins do Caju, 
Grajaú, Carolina e Planalto. Na se-
quência, Alfredo Guedes, Primave-
ra, Júlio Ferrari e Rondon. A7

FUTSAL FEMININO

Rodada de� ne 
semi� nalistas 
da Copa Lençóis

Dois confrontos marcados para a 
noite desta quarta-feira (5), no Ginásio 
do Tonicão, de� nem os semi� nalistas 
da 1ª Copa Lençóis de Futsal Femi-
nino. Abrindo a rodada decisiva, às 
19h30, jogam Athletic Club Futsal 
e Unidas pelo Fut. Em seguida, às 
20h20, entram em quadra Santa Luzia 
e Lendas of Team. Os dois vencedo-
res decidem o título já na noite desta 
sexta-feira (7), também no Tonicão. A 
� nal está marcada para as 20h20. An-
tes, às 19h30, tem a disputa do terceiro 
lugar entre os dois perdedores. A6

TRIATHLON E DUATHLON

Lençóis recebe 
mais uma etapa 
da Copa Interior

Pelo quarto ano seguido Lençóis 
Paulista vai receber uma etapa da 
Copa Interior de Triathlon e Dua-
thlon. A competição será disputada 
no domingo (16), com largada às 7h, 
no entorno do Parque do Povo e nas 
dependências do Recinto de Exposi-
ções José Oliveira Prado (Facilpa). 
As inscrições estão abertas e devem 
ser feitas pelo site www.copainte-
rior.com.br. Nesta etapa serão dispu-
tadas provas femininas e masculinas 
de triathlon, duathlon e aquathlon, 
todas com três modalidades. A6

Na segunda-feira (3), o prefeito 
Anderson Prado recebeu 

integrantes da Polícia Militar. 
Participaram da reunião o 

major Fábio Domingues Pereira, 
sub-comandante do 4º BPMI 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), o coordenador 

operacional do 4º BPMI, major 
Nilson Cesar Pereira, e o 

comandante da 5ª Cia de Lençóis 
Paulista, capitão Marcelo Paes. 

Na pauta, ações conjuntas na 
área da segurança pública.

SEGURANÇA
PÚBLICA
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Informação, inovação e credibilidade há 82 anos.

Uma homenagem do Grupo Lwart a 
um dos mais tradicionais veículos de 
comunicação de Lençóis Paulista e região.

Fazendo hoje, cuidando do futuro!

PARABÉNS,
JORNAL O ECO!
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PARA PENSAR
 “Não existe nada de completamente 

errado no mundo, mesmo um relógio parado 
consegue estar certo duas vezes por dia”,

Paulo Coelho.

FRASE
 “Além de iniciarmos uma reformulação no site, intensificaremos o trabalho 

nas redes sociais e começaremos a produzir conteúdo exclusivo para a internet. 
Estamos animados com os novos projetos e acredito que o público vai aprovar”,

Breno Corrêa Medola, proprietário do ECO.
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l No impresso ou no digital, o importante é ecoar

Empreender no Brasil não é algo 
fácil nos dias atuais. Imagine como 
era há 82 anos, quando um visionário 
chamado Alexandre Chitto resolveu 
colocar um novo periódico em circu-
lação. Batizado de E’cho, em home-
nagem a um ‘primo’ francês chamado 
“L’Écho de Paris”, o jornal começou a 
circular todos os domingos, com qua-

tro páginas que traziam um pouco 
do que acontecia na pequena e pa-
cata Lençóes.

Para muitos dos que presencia-
ram os devaneios daquele jovem 
lençoense, que há pouco havia re-
tornado de uma breve passagem 
por São Paulo, tudo aquilo teria 
prazo de validade, afinal, como 
seria possível manter por tanto 

tempo um negócio que quase nada 
trazia de retorno? A resposta não po-
deria ser outra, a não ser muito amor 
e determinação.

Com o tempo, até os mais pes-
simistas perceberam que estavam 
equivocados e viram O ECO - o nome 
já havia mudado, assim como o da 
cidade, que passou a se chamar Ubi-
rama e depois Lençóis Paulista - não 
apenas ‘sobreviver’, como também 
encabeçar as principais lutas da co-
munidade local, que na época carecia 
de muitas benfeitorias. O ECO foi o 

porta-voz da cidade.
Ao longo de todo esse tempo, o jor-

nal não se limitou a registrar em suas 
páginas os aspectos mais importantes 
da história de Lençóis Paulista. Partici-
pou ativamente dela através de cada 
pessoa que ajudou a construir o seu 
legado. Depois de mais de oito déca-
das, o espírito continua o mesmo. Com 
respeito ao passado, mas olhos vol-
tados ao futuro, os que permanecem 
mantêm vivo aquele mesmo sonho.

Atento às transformações e às re-
lações cada vez mais dinâmicas esta-
belecidas com seu público, O ECO bus-
ca se reinventar a cada dia para seguir 
contando as melhores histórias. Nesta 
edição anunciamos com muito entu-
siasmo parte de nossos novos proje-
tos para 2020, como foco principal na 
ampliação da cobertura jornalística 
nos meios digitais.

Somos “Um Senhor Jornal”, mas 
um senhor com espírito cada vez mais 
juvenil. No digital ou no impresso, 
manteremos sempre o compromisso e 
o respeito com nossos leitores e par-
ceiros. Compromisso que nos trouxe 
até aqui e que continuará nos levando 
cada vez mais longe em meio às cons-
tantes transformações. Há 82 anos, 
seguir em frente faz parte da nossa 
essência. Isso nunca vai mudar!
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Ser on-line é saber da importância do off-line

Juliana Maria Garippe
é Gerente de Relacionamento com o 

Cliente do Sistema Positivo de Ensino

“É lindo ver o mundo se tornar di-
gital, mas todos nós precisamos vi-
giar para que ele nunca deixe de ser 
humano e pessoal” Essa foi a mensa-
gem de um filme publicitário de final 
de ano produzido por uma organiza-
ção financeira em 2016. O conteúdo 
desse filme, com pouco mais de dois 
minutos, e ainda muito atual apesar 
dos anos que já se foram, resume de 
forma brilhante tudo o que está acon-
tecendo dentro desse mundo on-line 
em que estamos mergulhados. Expõe 
a importância das conquistas tecnoló-
gicas que surgem cada vez mais rá-
pido, trazendo evolução, facilidades e 
até mesmo a cura. E, no contraponto, 
a falta de medida desse avanço, em 
que o benéfico passa a ser destrutivo 
se analisado do ponto de vista das re-
lações humanas. 

Mesmo que alguns mais radicais 
alimentem correntes defendendo o 
término das relações interpessoais 
em prol das robotizadas, tecnolo-
gia alguma vai acabar com isso, nem 
agora nem no futuro. Estamos falan-
do da raça humana, aquela que busca 
e depende do contato, da troca e da 
interação com o seu semelhante em 
todos os âmbitos da sua vida, sejam 
eles pessoais, sejam profissionais. No 
aspecto pessoal, acredita-se que até 
agora cada um ‘sofre’ as inovações 
tecnológicas de maneira mais con-
trolada, pois ainda existe uma certa 
escolha entre o on-line e o off-line. 
Podemos optar, por exemplo, em ar-
ranjar um pretendente amoroso num 
lindo banco de praça ou se vamos fa-
zer uso de algum aplicativo para filtrar 
alguns perfis disponíveis, sem que se 
tenha qualquer contato pessoal pré-
vio. A escolha é de cada um.

Por outro lado, essa liberdade que 
ainda se preserva na vida pessoal se-
gue em decadência quando tratamos 
da relação com o consumidor ou do 
atendimento prestado a clientes. Do 
ponto de vista de algumas empresas, 
a impressão que se tem é que não so-
mente somos atendidos por um robô, 
mas que também, enquanto clientes, 
não passamos também de um robô. 

Nessa realidade, somos tratados 
como números de protocolos, como 
mais um CPF igual a tantos outros que 
recebem um atendimento sem qual-
quer personalização, sem levar em 
conta nosso maior bem, que é nossa 
essência humana. Sim, aquela mesma 
que comentamos há pouco, permea-
da de necessidades inerentes como 
o afeto, a troca, a interação pesso-
al e de todas as outras relações que 
só encontramos no modo off-line da 
nossa vida. Engana-se redondamen-
te a organização que ‘moderniza’ seu 
atendimento sem oferecer às pessoas 
um contato um pouco mais humani-
tário, alegando ser de vanguarda, ou 
melhor, ser on-line ou qualquer outra 
coisa do gênero.

Certa vez, colidi com meu carro no 
trajeto da minha casa para o trabalho. 
Passado o susto, entrei em contato 
com o 0800 da seguradora de veícu-
los para obter informações sobre os 
procedimentos a serem cumpridos 
por conta do ocorrido. Imediatamen-
te a ligação foi direcionada para uma 
URA (Unidade de Resposta Audível). 
Estranhamente passei por não mais 
que três rápidas opções, oferecidas 
pelo tal robô, servindo apenas para di-
recionar melhor o tipo de atendimen-
to que precisava naquele momento. 
Tudo bem, faz parte. Em poucos ins-
tantes, já estava em contato com uma 
atendente de ‘carne e osso’ que per-
guntou prontamente, antes de tentar 
saber o sempre solicitado número do 
RG, CPF, apólice ou qualquer outra in-
formação desse tipo: “A senhora está 
bem? Precisa que seja acionado al-
gum tipo de socorro médico ou talvez 
gostaria que entrássemos em contato 
com algum dos seus familiares?”.

O seguro era do carro, mas o foco 
imediato da atendente foi tentar sa-
ber sobre o estado do condutor do 
carro. Sentiu a diferença? É disso que 
precisamos. É esse o atendimento 
que buscamos. São essas as empre-
sas que queremos, pois prestam um 
atendimento on-line, mas sabem 
da importância das atitudes off-line 
como principal meio de encantamen-
to e respeito pelos seus clientes. Esse 
é o verdadeiro futuro, em que temos 
a tecnologia como aliada, trabalhando 
por todos nós e nunca contra nós.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista retornou de recesso na se-
gunda-feira (3) com diversos projetos 
na pauta, porém, apenas três foram 
votados. Um, em segundo turno, au-
torizou a criação do programa “Conec-
ta Mais”, que pretende ampliar a ofer-
ta de internet gratuita à população. 
Os demais trataram da fixação dos 
vencimentos dos cargos eletivos para 
o próximo mandato (2021 a 2024).

DIN DIN
Aprovados em regime de urgên-

cia, os projetos estabeleceram que 
prefeito, vice-prefeito, presidente da 
Câmara e demais vereadores conti-
nuarão recebendo os salários atuais a 
partir do ano que vem: R$ 21.227,86; 
R$ 2.047,87; R$ 6.006,59 e R$ 
4.668,66, respectivamente. Os valo-
res podem sofrer reajustes de acor-
do com o aumento concedido aos os 
servidores do Executivo e Legislativo.

EXPEDIENTE
Sobre os demais projetos que se-

guiram para análise das comissões, 
destacam-se transferências de recur-
sos do Governo Federal para obras 
como a conclusão ginásio do Jardim 
América, reforma do estádio da Ce-
cap, calcamento da Rua Quinze de 
Novembro e ampliação do posto de 
saúde do Jardim Cruzeiro. Outro texto 
trata da adequação do prédio do asilo 
com recursos do Fundo do Idoso.

TRIBUNA
Outros assuntos também ganha-

ram destaque. Irani Gorgônio (PSDB) 
pediu creche para filhos de pais que 
trabalham nos fins de semana. So-
bre o tema, o presidente Nardeli 
da Silva (MDB) citou o aumento da 
demanda e disse que é preciso agir 
para garantir o serviço aos que pre-
cisam. Diusa Furlan (REDE), por sua 
vez, lembrou que a ampliação de 
salas em algumas unidades resultou 
no aumento de 100 vagas neste ano.

SAÚDE
Sobre a Saúde, Jucimário Cer-

queira dos Santos, o Bibaia (PV), 
falou de recorrentes furtos que 
estariam ocorrendo em postos de 
saúde. Já Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSDB), aproveitou para 
confirmar a realização de um inédi-
to mutirão de exames de ressonân-
cia magnética, custeado por R$ 236 
mil conquistados por ele junto ao 
deputado Edmir Chedid (DEM).

ESTOMAZIL 
Paulo Henrique Victaliano, o Pau-

linho (PSDB), único a utilizar a pala-
vra livre ao final da sessão, demons-
trou que ainda não digeriu muito 
bem as alterações no Plano Diretor 
Participativo (PDP), aprovadas em 
agosto do ano passado. Aprovei-
tando a recente inauguração de um 
aeroporto em São Roque, o edil vol-
tou a criticar mudanças no entorno 
do Aeroporto Municipal José Boso.

NA CONTRAMÃO
Com a aprovação do novo Plano 

Diretor, o local foi autorizado a rece-
ber empreendimentos comerciais e 
residenciais, contrariando o desejo 
de Paulinho, Leonardo Henrique de 
Oliveira, o Dudu do Basquete (CIDA), 
e Mirna Justo (PSC), que tentaram 
barrar as alterações, mas tiveram 
emendas rejeitadas pelos demais 
colegas, favoráveis ao projeto.

SERÁ?
Ao desenterrar o assunto, Pauli-

nho exibiu um vídeo sobre a inau-
guração do Aeroporto Catarina, pri-
meiro do país focado em aviação 
executiva, construído com R$ 600 
milhões de investimento privado. 
Para ele, o aeroporto local, por con-
ta da movimentação econômica ge-
rada pela ampliação da Bracell, seria 
um candidato a receber um empre-
endimento do tipo futuramente, 
mas o PDP acabou com essa chance.

DOIS PESOS
O raciocínio do vereador foi visto 

como um tanto quanto exagerado. 
Apesar da grandiosidade do empre-
endimento lençoense, não se pode 
ignorar que os contextos são dis-
tintos, a começar pelo fato de São 
Roque estar situada entre três das 
quatro maiores Regiões Metropoli-
tanas do estado (Sorocaba, Campi-
nas e São Paulo), que concentram 
muita demanda por este tipo de 
serviço, o que não ocorre por aqui.

RASO
Ainda que um dia haja demanda, 

muitos fatores devem ser levados 
em conta antes de se pensar em 
algo do tipo, desde viabilidade eco-
nômica até requisitos técnicos que 
apenas alguém com conhecimento 
na área poderia avaliar. Não se pode 
afirmar que algo foi um erro sem ter 
o acerto nas mãos. Divergência de 
ideias é razoável. Ausência de argu-
mentos convincentes é só raso.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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FATAL
Nessa segunda-feira (3), um idoso de 83 anos morreu após ter sido atacado por um 
enxame de abelhas em um sítio da zona rural de Bariri. Segundo o Corpo de Bombeiros, 
ao chegar à propriedade, os bombeiros auxiliaram Argemiro Castilho a se desvencilhar das 
ferroadas da espécie abelha-europeia. O aposentado estava no chão, protegendo o rosto. 
Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas morreu no caminho.
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Polícia

ASSASSINATO

COLISÃO

ABUSO

JARDIM DO CAJU

Homem é morto a 
facadas na Cecap

Polícia Militar 
registra acidente de 
trânsito com vítimas

Polícia prende suspeito 
de estupro de vulnerável

Procurado da Justiça é preso 
em ocorrência de agressão

Primeiro homicídio do ano em Lençóis Paulista teria sido motivado por divergências 
relacionadas a um imóvel; acusado já foi identificado, mas continua foragido

Carro com placas de Torrinha avançou 
a preferencial de uma moto no Parque 
Antártica e fugiu logo em seguida; duas 
pessoas se feriram feridas

Criança de 11 anos contou ao pai que o 
acusado a ofereceu doces antes de molestá-la

Homem foi encontrado durante o 
atendimento a uma ocorrência de agressão

Angelo Franchini Neto

Um acidente de trân-
sito com vítimas foi 
registrado na manhã 

do último sábado (1), em 
Lençóis Paulista. Um carro 
modelo GM/Corsa Sedan, 
de cor preta, teria invadido 
a preferencial em um cru-
zamento no Parque Antár-
tica e colidido contra uma 
moto modelo Honda/Biz. O 
condutor do carro fugiu sem 
prestar socorro.

A Polícia Militar recebeu 
a informação via Copom 
(Centro de Operações da 
Polícia Militar) de que dois 
veículos, uma moto e um 
carro, haviam se envolvido 
em um acidente de trânsito 

por volta das 7h40. Ao che-
gar ao local, o motociclista 
W.A.M.G., de 23 anos, disse 
que trafegava pela Rua João 
Germino, sentido Centro-
-bairro, acompanhado da ga-
rupa S.C.O.M., de 43 anos, 
quando, no cruzamento com 
a Rua Armando Firmino 
Dalben, o veículo Corsa Se-
dan avançou a preferencial e 
o atingiu em cheio.

Com o impacto, o para-
-choques do carro foi arran-
cado e jogado na rua. O con-
dutor do carro, com placas 
de Torrinha, fugiu logo em 
seguida. As vítimas foram 
socorridas à UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) com 
ferimentos leves e liberadas 
em seguida.

Angelo Franchini Neto

Mais uma acusação de 
estupro, desta vez de 
vulnerável, foi regis-

trada em Lençóis Paulista. 
I.S.A, 47 anos, foi preso no 
último sábado (1), após ten-
tar beijar e apalpar os seios 
de uma criança de 11 anos no 
Jardim Maria Luiza IV. O fato 
ocorreu por volta das 17h, na 
Rua João Ramponi.

Segundo o Boletim de 
Ocorrências (BO) registrado 
na 5ª Cia da Polícia Militar, 
a criança foi abordada em um 
estabelecimento comercial 
pelo acusado, que, sob força 
física, tentou beijá-la e apalpá-

-la, atitudes que configuram 
estupro de vulnerável. Toda a 
ação foi relatada pela criança 
ao pai, E.V.P.S, de 37 anos, res-
ponsável por acionar a Polícia 
Militar via Copom (Centro de 
Operações da Polícia Militar).

Os policiais comparece-
ram ao local, detiveram I.S.A. 
e o apresentaram à Delegacia 
de Polícia, sem a necessidade 
do uso de algemas. Em depoi-
mento, o acusado alegou que 
apenas deu balas à criança e 
negou ter molestado a mesma, 
porém, após ouvir as partes, o 
delegado Luís Cláudio Massa 
ratificou a prisão em flagrante, 
mantendo o indivíduo preso, à 
disposição da Justiça.

Angelo Franchini Neto

Um homem de 38 anos, pro-
curado da Justiça, foi preso 
no domingo (2), por volta 

das 14h, após uma ocorrência no 
Jardim do Caju II, em Lençóis 
Paulista. Ele foi levado à Delega-
cia da Polícia Civil, onde o man-
dado de prisão foi ratificado.

Segundo a Polícia Militar, 
em atendimento a uma ocorrên-
cia de agressão na Rua Flávio 
Paccola, apenas R.A.F.D., de 38 

anos, estava no local. Durante 
consulta via (Centro de Opera-
ções da Polícia Militar), os po-
liciais constaram que o homem 
tinha dívidas com a Justiça. 

Após ser realizado o exame 
de corpo de delito na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento), 
R.A.F.D. ficou à disposição das 
autoridades competentes. No 
Boletim de Ocorrências (BO)) 
da Polícia Militar não há deta-
lhes sobre o motivo pelo qual o 
homem era procurado.

Angelo Franchini Neto

O primeiro homicídio do 
ano em Lençóis Paulis-
ta foi registrado nessa 

segunda-feira (3), por volta 
das 13h40, na Cecap. O idoso 
Leonildo Luiz Rodrigues, de 
74 anos, levou três golpes de 
faca e chegou a ser socorrido, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) da 
cidade. O acusado, J.P.D., 58 
anos, fugiu e, até o fechamen-
to desta matéria, não havia 
sido encontrado.

Segundo informações da 
5ª Cia da Polícia Militar, uma 
equipe foi acionada via Co-
pom (Centro de Operações da 
Polícia Militar) para atender a 
uma ocorrência de agressão na 

A.A.C., ex-esposa da vítima, informou em depoimento à 
polícia que no dia anterior ao crime - domingo (2) - J.P.D es-
teve em sua residência acompanhado de outros três homens, 
entre eles, o dono de um imóvel alugado para Rodrigues. O 
assunto seriam possíveis pendências relacionadas ao prédio.

Ainda de acordo com A.A.C., a vítima havia decidido en-
cerrar o comércio de botijão de gás e água, também demos-
trando interesse em vender o ponto a um terceiro, sendo que o 
dono do imóvel não havia autorizado tal negócio. Uma dívida 
referente ao não pagamento do aluguel do prédio também foi 
apontada pela ex-esposa como um dos motivos pelos quais o 
acusado fazia ameaças frequentes à vítima.

Divergências relacionadas a um 
imóvel teriam motivado o crime

Rua Ciro Fernandes e, durante 
o descolamento, foi informa-
da que Rodrigues havia sido 

esfaqueado. Moradores do 
bairro relataram que o autor 
dos golpes seria J.P.D., versão 

confirmada pela ex-esposa da 
vítima (confira mais detalhes 
no box ao lado). De acordo 
com o Boletim de Ocorrência 
(BO), o acusado fugiu em um 
carro do modelo Fiat Pálio, de 
cor prata.

A vítima foi socorrida pela 
Unidade de Resgate do Corpo 
de Bombeiros com duas per-
furações na região do abdome 
e uma no peito. Diante da gra-
vidade dos ferimentos, Rodri-
gues foi encaminhado à UPA, 
onde faleceu pouco depois de 
dar entrada.

O Jornal O ECO entrou 
em contato com a Polícia Civil 
para saber os rumos da inves-
tigação, mas, até o fechamen-
to desta matéria, nenhuma 
resposta havia sido enviada à 
equipe de reportagem. 

CRIME - Homicídio aconteceu na 
tarde da segunda-fera, na Cecap
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REDES SOCIAIS
A atuação do Jornal O ECO nas redes sociais como o Facebook e 
Instagram também deve ser intensificada a partir deste mês. O objetivo 
é ampliar o alcance das publicações para públicos que atualmente são 
pouco impactados. A estratégia visa trazer mais visibilidade para os 
novos produtos, a começar pela mudança da identidade visual.
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Especial

MÍDIA

Com novos projetos, O ECO 
expande atuação no meio digital
Reformulação no site, novos colunistas e produção de conteúdo exclusivo para a internet estão no planejamento estratégico para 2020

Elton Laud

Esta quinta-feira (6) é uma 
data mais do que especial 
para O ECO, que completa 

82 anos de circulação ininter-
rupta, reportando os principais 
fatos e acontecimentos de Len-
çóis Paulista e região, sempre 
com comprometimento e res-
peito aos seus leitores e parcei-
ros. Fundado em 6 de fevereiro 
de 1938 pelo saudoso jornalista 
e historiador Alexandre Chitto, 
o jornal se mantém firme como 
um dos mais antigos periódicos 
em atividade no país, sustenta-
do pela força da tradição, mas 
ao mesmo tempo guiado pelo 
desejo de constante evolução.

Com muito apreço e res-
peito ao passado, mas sempre 
com foco voltado ao futuro, 
O ECO se mantém atento às 
transformações do presente e 
às relações cada vez mais di-
nâmicas estabelecidas com seu 
público. Em tempos de perma-
nentes revoluções tecnológicas, 
o desafio de continuar produ-
zindo conteúdo relevante e de 
qualidade se renova a cada dia, 
a cada hora ou na velocidade 
de um clique. Por isso, o jor-
nal segue se reinventando para 
seguir contando as melhores 
histórias, como faz há mais de 
oito décadas. Não por acaso, 
este momento é propício para 
iniciar um novo capítulo.

2020 será um ano de gran-
des transformações. Após a fu-
são com a Revista O Comércio, 
anunciada em novembro do ano 
passado, novas ideias e antigos 
projetos que estavam engave-
tados devem ser colocados em 
prática gradativamente, a maio-
ria com foco no meio digital. As 

Dentro do projeto de expansão da atuação no meio digital, 
O ECO também apresenta nesta edição alguns dos novos nomes 
para o seu time de colunistas, que abordarão temas variados a 
partir desta semana, como política, educação, cultura, esporte, 
economia, saúde, entre outros. Todas as apresentações ocorrerão 
ao longo das próximas semanas no site www.jornaloeco.com.br 
e nas redes sociais: facebook.com/jornaloeco e instragram.com/
jornaloeco. Hoje o destaque fica por conta das colunas de Gau-
dêncio Torquato, José Renato Nalini e Eduardo Neves.

GAUDÊNCIO TORQUATO
Com passagem pelos 

principais veículos impres-
sos do Brasil, como Jornal 
do Brasil, Correio da Ma-
nhã, O Estado de S. Paulo 
e Folha de S. Paulo, inclu-
sive com um Prêmio Esso 
de Jornalismo no currículo 
(conquistado em 1955), 
Gaudêncio Torquato é um 

dos nomes mais respeitados da área no país.
Doutor em comunicação pela USP (Universidade de São 

Paulo), também construiu uma sólida carreira acadêmica le-
cionando em conceituadas universidades como Cásper Líbero, 
Unicamp (Universidade de Campinas) e a própria USP, onde 
ainda ocupa o posto de professor titular.

Atuando como consultor de comunicação organizacional e 
de marketing institucional e político, o jornalista e professor pu-
blica há vários anos seus artigos nas edições impressas do Jornal 
O ECO. A partir desta semana, também passa a manter uma co-
luna no site, com foco nos desdobramentos da política nacional.

JOSÉ RENATO NALINI
Doutor em Direito pela 

USP (Universidade de São 
Paulo), José Renato Nalini 
iniciou a carreira no Minis-
tério Público na década de 
1970, mas logo se transferiu 
para a magistratura. Atuou 
como juiz em diversas co-
marcas, até chegar ao posto 
de desembargador do Tribu-

nal de Justiça, órgão que presidiu entre 2014 e 2015.
Entre 2016 e 2018, após a aposentadoria, aceitou o convite 

para assumir a Secretaria de Educação do Governo do Estado 
de São Paulo, da qual esteve à frente até 2018. Atualmente, 
também atua como reitor na Uniregistral (Universidade Cor-
porativa dos Registradores de Imóveis).

Autor de diversos livros, Nalini é o atual presidente da Aca-
demia Paulista de Letras (APL), para a qual foi eleito em 2003. 
Transitando por diversos temas, também é velho conhecido 
dos leitores do Jornal O ECO, que a partir de agora têm acesso 
aos seus artigos através do site.

EDUARDO NEVES
Recém-chegado a Len-

çóis Paulista, vindo de Luté-
cia, um pequeno município 
de menos de 3 mil habitan-
tes localizado na região de 
Marília, Eduardo Neves de 
25 anos, é um entusiasta da 
preservação histórica, não 
por acaso, sua identificação 
com a Cidade do Livro foi 

imediata, como amor à primeira vista.
Graduado em História pela Unesp (Universidade Estadual 

Paulista), com mestrado pela Unicamp (Universidade de Cam-
pinas) e doutorado iniciado pela USP (Universidade de São 
Paulo), o jovem se mudou para Lençóis para lecionar história 
na rede municipal de ensino.

Nem bem chegou e já mergulhou de cabeça neste univer-
so encantador. Suas impressões acerca da história local serão 
contadas de uma forma bem particular em uma coluna no site 
do ECO. O ponto de partida para esta odisseia é o acervo do 
jornal, hoje totalmente digitalizado e disponível na internet.

Site apresenta novo 
time de colunistas

edições impressas continuam 
a circular normalmente, aos 
sábados - esta edição é extraor-
dinária - em Lençóis Paulista, 
Macatuba, Agudos, Areiópolis 
e Borebi, mas a presença do 
jornal passa a ser cada vez mais 
forte na internet, ampliando o 
alcance das publicações.

De acordo com Breno Cor-
rêa Medola, proprietário da 
Editora e Jornal Folha Popular, 
responsável pela publicação do 
Jornal O ECO, e da BCM Pu-
blicidade, que publica a Revista 
O Comércio, o planejamento 

estratégico definido para este 
ano vai ao encontro do objetivo 
da fusão das empresas, que foi 
unir forças para fortalecer cada 
vez mais os produtos editoriais 
entregues ao leitor. Compar-
tilhando experiências, recur-
sos e estruturas, os veículos já 
atuam de forma integrada e as 
mudanças devem começar a ser 
sentidas na prática com o lança-
mento de novos projetos.

“A ideia de manter cada 
veículo como um produto inde-
pendente se mantém, porque 
são propostas diferentes que, 

apesar de alcançarem uma 
parcela em comum de leitores, 
também atingem públicos dis-
tintos. Paralelamente, começa-
remos a oferecer coisas novas 
já a partir deste mês, aprovei-
tando o mês de aniversário de 
fundação do ECO. Além de 
iniciarmos uma reformulação 
no site, intensificaremos o tra-
balho nas redes sociais e come-
çaremos a produzir conteúdo 
exclusivo para a internet. Es-
tamos animados com os novos 
projetos e acredito que o públi-
co vai aprovar”, relata.

Um dos principais proje-
tos previstos para este ano é 
a implantação da TV O ECO, 
que deve apresentar uma nova 
abordagem jornalística, com 
a mesma qualidade dos con-
teúdos editoriais, potenciali-
zada, no entanto, pelo atrativo 
dos recursos audiovisuais. O 
conteúdo será disponibilizado 
por meio do Youtube, na pági-
na do jornal no Facebook e no 
site www.jornaloeco.com.br.

A partir da próxima se-
mana, a equipe de jornalis-
mo começa a produzir um 

TV O ECO foca na produção audiovisual para a internet

noticiário com os principais 
acontecimentos de Lençóis Pau-
lista e região. Agenda Cultural, 
agenda esportiva, previsão do 
tempo, notícias policiais, pres-
tação de serviços e diversos 
outros assuntos de interesse da 
comunidade local integram a 
grade do primeiro programa da 
TV O ECO.

“Começaremos com a pro-
dução de um noticiário uma 
ou duas vezes por semana, 
mas a ideia é que, em breve, 
isso se torne um programa 
com maior periodicidade. 

Ainda para o primeiro semes-
tre deste ano deveremos anun-
ciar outras novidades. Temos 
projetos de programas de 
entrevista, podcasts e outros 
conteúdos que estão em alta”, 
adianta Breno Medola.

Ainda de acordo com Me-
dola, os novos conteúdos edi-
toriais, além de ampliarem o 
alcance da cobertura jornalísti-
ca, também abrem espaço para 
uma atuação diferenciada do 
departamento comercial, que 
passa a contar com um portifó-
lio mais amplo de produtos.

“Como os novos produtos 
devem alcançar públicos di-
ferentes e também em locais 
diferentes, é natural que a 
gente consiga expandir nossa 
carteira de clientes. O foco é 
e sempre será o jornalismo, 
mas o aspecto comercial é 
importante para a empresa. 
Queremos oferecer conteúdo 
de qualidade às pessoas que 
nos acompanham, ao mesmo 
tempo em que oferecemos 
boas oportunidades de negó-
cio aos nossos parceiros. Tudo 
caminha junto”, finaliza.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ELTON LAUD/O ECO

REFORMULAÇÃO - Lançado em fevereiro de 2016, site receberá alguns ajustes para se adequar às novas propostas

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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SUPER BOWL
Na noite do domingo (2), em partida emocionante no Hard Rock Stadium, em 
Miami, o Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers por 31 a 20, de virada, 
e conquistou o título do Super Bowl. Esta foi a 54ª edição da competição. A última 
e única conquista do Chiefs na NFL, principal liga de futebol americano no mundo, 
havia sido há 50 anos, na temporada de 1969/1970.
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Esporte

FUTSAL FEMININO

FUTSAL MASCULINO

RESISTÊNCIA

Rodada define semifinalistas da Copa Lençóis

Tonicão recebe três jogos 
nesta quinta-feira (6)

Lençóis recebe etapa da Copa 
Interior de Triathlon e Duathlon

Athletic Club Futsal encara Unidas pelo Fut; 
Santa Luzia enfrenta Lendas of Team

Confrontos válido 
pelos grupos 
A e B abrem a 
segunda rodada

Evento reúne 
atletas de diversas 
cidades do estado 
de São Paulo

Elton Laud

Dois confrontos marcados 
para a noite desta quarta-
-feira (5), no Ginásio 

Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão), de-
finem os semifinalistas da 1ª 
Copa Lençóis de Futsal Femi-
nino, que tem a final marcada 
para a sexta-feira (7). Abrindo 
a rodada decisiva, às 19h30, 

Elton Laud

A noite desta quinta-feira 
(6) marca a abertura da 
segunda rodada da Copa 

Lençóis de Futsal 2020. A ta-
bela divulgada pela Secretaria 
de Esportes e Recreação de 
Lençóis Paulista, que organiza 
a competição, prevê a dispu-

Da Redação

Pelo quarto ano segui-
do Lençóis Paulista vai 
receber uma etapa da 

Copa Interior de Triathlon e 
Duathlon. A competição será 
disputada no domingo (16), 
com largada às 7h, no entorno 
do Parque do Povo e nas de-
pendências do Recinto de Ex-
posições José Oliveira Prado 
(Facilpa). As inscrições estão 
abertas e devem ser feitas pelo 
site www.copainterior.com.br.

Realizado pela empresa 

AREIÓPOLIS

Rodada do Varzeano é 
marcada por goleadas
Golinho e Audax levaram a melhor 
sobre Vila Cremer e Zebra Total

Elton Laud

O Estádio Municipal Geral-
do Pereira de Barros rece-
beu na manhã do último 

domingo (2) mais dois confron-
tos do 2º Campeonato Varzeano 
de Areiópolis, promovido pelo 
Departamento de Esportes da 
Prefeitura Municipal da cidade 
vizinha. Ambas as partidas, vá-
lidas pela quarta rodada termi-
naram com goleadas.

O placar mais extenso foi 
registrado no duelo entre Goli-
nho e Vila Cremer, pelo Grupo 
A, que terminou com uma vitó-
ria incontestável de 9 a 0 do Go-
linho. O artilheiro do jogo foi o 
atacante Vinicius Lecciolle, que 
marcou seis vezes. Os outros 
gols foram anotados por Mu-

rilo Turco, Igor Luz e Gabriel 
Amaral.

No outro confronto, válido 
pelo Grupo B, o Audax/Gera 
Soccer também goleou a repre-
sentação do Zebra Total, mas 
por um placar mais apertado, 
de 4 a 2, com gols de Josias Ze-
ferino (2), Paulo Barbosa Júnior 
e Igor Alves - Lucas Purideli e 
Kaio Fusco descontaram.

No domingo (9), no mesmo 
local. Às 8h, pelo Grupo B, o 
time da Mercearia Lima enfren-
ta o combinado do Meninos da 
Rua. Na sequência, às 10h, pelo 
Grupo A, o Mercenários encara 
o Golinho Master. A primeira 
fase se encerra no dia 16, com 
outros dois últimos: Audax/
Gera Soccer x Meninos da Rua; 
Golinho x Golinho Master.

TUDO OU NADA - Santa Luzia (uniforme preto) 
decide vaga na final contra Lendas of Team

EM QUADRA - Depois de estrear com vitória sobre o Atlétiko Kaju, 
Athletic Club (uniforme Branco) encara o Primavera União

Triathlon
- Fitness (375 metros de na-
tação, cinco quilômetros de 
ciclismo e dois quilômetros 
de corrida)
- Sprint (750 metros de na-
tação, 20 quilômetros de ci-
clismo e cinco quilômetros 
de corrida)
- Olímpico (um quilômetro 
e meio de natação, 40 qui-
lômetros de ciclismo e cinco 
quilômetros de corrida)

Duathlon
- Fitness (um quilômetro de 
corrida, cinco quilômetros 
de ciclismo e mais dois qui-
lômetros de corrida)

BOREBI

Deportivo goleia 
Flamengo pelo Grupo B
Equipe macatubense 
venceu pelo placar 
de 4 a 0

Elton Laud

A bola voltou a rolar no úl-
timo domingo (2), no Es-
tádio Municipal Antonio 

Carlos Vaca, que sedia a disputa 
do 4º Campeonato Regional de 
Futebol Amador de Borebi. Os 
confrontos, válidos pela quarta 
rodada da primeira fase, coloca-
ram em campo as equipes dos 
grupos C e D da competição 
promovida pela Liga Lençoense 
de Futebol Amador (LLFA) com 
apoio da Prefeitura Municipal da 
cidade vizinha.

Pelo Grupo C, Atleticano 
Lençoense e Borebi levaram a 
melhor sobre seus respectivos 
adversários e garantiram três 
pontos com vitórias de 1 a 0. O 
Atleticano derrotou o União da 
Vila (Bauru), com gol de Igor 
do Prado. Já o time da casa ven-
ceu o Botafogo (Dois Córregos), 
balançando as redes com Elton 
Luís Bueno.

O destaque da rodada foi o 

Deportivo (Macatuba), que go-
leou o Flamengo (Agudos) pelo 
placar de 4 a 0, com gols de 
Ulisses Fernandes, Anderson Sil-
va, Rafael Gonçalves e Lucas da 
Silva. Na outra partida da chave, 
o time de Jaú, que enfrentaria o 
Red Bull (Bauru), não compare-
ceu ao jogo e foi eliminado.

Segundo a organização, com 
a desclassificação da equipe 
jauense, que havia entrado do 
lugar da Associação Avareense, 
que desistiu da participação, não 
haverá contabilização dos pon-
tos por WO para nenhuma das 
equipes remanescentes, ficando 
o Grupo D com se estivesse ini-
ciado com três times.

SEQUÊNCIA
O campeonato segue com 

mais quatro jogos no domingo 
(9). Pelo Grupo B, às 8h, o Boa 
Esperança (Boa Esperança do 
Sul) enfrenta o Unidos da Vila 
(Lençóis Paulista). Às 10h, jogam 
Santa Cruz (Areiópolis) e Juven-
tus (Pederneiras). Pelo Grupo A, 
às 14h, o Atlético Nacional (Bau-
ru) duela com o time sub-20 de 
Borebi. Às 16h, entram em cam-
po União Ponte Alta (Barra Bo-
nita) e Grêmio Cecap (Lençóis).

jogam Athletic Club Futsal e 
Unidas pelo Fut. Em seguida, 
às 20h20, entram em quadra 
Santa Luzia e Lendas of Team.

Athletic Club e Santa Luzia, 
com as duas melhores campa-
nhas da primeira fase (confira 
a classificação completa na 
tabela abaixo), ambos com 16 
pontos (o Athletic Club levou 
vantagem no saldo de gols, com 
53 contra 30 do rival), haviam 

se garantido direto na semifi-
nal e precisaram aguardar a 
definição dos adversários nas 
partidas das quartas de final, 
que foram disputadas na noite 
da segunda-feira (3).

O oponente do Athletic 
Club será o Unidas Pelo Fut, 
que terminou a fase classifi-
catória em quarto lugar, com 
nove pontos, e conquistou sua 
vaga com vitória de 4 a 1 sobre 
o combinado de Alfredo Gue-
des. O adversário do Santa Lu-
zia, será o Lendas of Team, que 
ficou na terceira colocação na 

primeira fase, com 12 pontos, 
e avançou ao golear o Resenha 
pelo placar de 7 a 0.

Os dois vencedores deci-
dem o título já na noite des-
ta sexta-feira (7), também no 
Tonicão. A final está marcada 
para as 20h20. Antes, às 19h30, 
tem a disputa do terceiro lu-
gar entre os dois perdedores. 
Após as partidas, acontece a 
cerimônia de premiação, com 
a entrega dos troféus e meda-
lhas às três melhores equipes, 
à artilheira e à melhor goleira 
do campeonato.

ças com o Primavera União. Na 
sequência, às 20h55, também 
pelo Grupo B, o Grêmio Cecap 
joga contra o On-Line Futsal.

A rodada se completa ape-
nas na semana que vem. Na 
terça-feira (11), pelo Grupo A, às 
19h15, jogam Liverpool e Atléti-
ko Kaju. Às 20h05, pelo Grupo 
C, se enfrentam Açaí e Reduto. 
Às 20h55, pela mesma chave, en-
tram em quadra JA e Nacional. 
Na quarta-feira (12), pelo Grupo 
D, às 19h40, duelam Valentes e 
Atlético Guarani. Às 20h30, tam-
bém pelo Grupo D, jogam Meni-
nos da Vila e Bela Vista.

ta de três partidas no Ginásio 
Municipal de Esportes Antonio 
Lorenzetti Filho (Tonicão).

Abrindo a rodada, às 19h15, 

pelo Grupo B, o União Prima-
vera pega o Paulista. Em segui-
da, às 20h05, pelo Grupo A, o 
Athletic Club Futsal mede for-

CLAS. GRUPO A P J V E D GP GC S
1 Athletic Club Futsal 16 6 5 1 0 59 6 53
2 Santa Luzia 16 6 5 1 0 36 6 30
3 Lendas of Team 12 6 4 0 2 37 11 26
4 Unidas Pelo Fut 9 6 3 0 3 17 13 4
5 Alfredo Guedes 6 6 2 0 4 9 39 -30
6 Resenha 3 6 1 0 5 15 31 -16
7 Bola com Batom 0 6 0 0 6 6 73 -67

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE DA 1ª COPA LENÇÓIS DE FUTSAL FEMININO

Chelso Sports & Business, o 
evento que conta com patro-
cínio da Secretaria de Espor-
tes e Recreação de Lençóis 
Paulista, recebeu 350 atletas 
de todo o estado de São Pau-
lo em 2019. Nesta etapa serão 
disputadas provas femininas e 
masculinas de triathlon, dua-
thlon e aquathlon, todas com 
três modalidades.

Cada atleta pode optar 
pela modalidade que melhor 
se enquadre ao seu perfil de 
treinamento e condiciona-
mento. A modalidade fitness 
é mais curta, ideal para ini-
ciantes. O sprint é voltado 
aos atletas que já praticam o 
esporte. Já o olímpico é des-
tinado aos atletas profissionais 
ou mais experientes (confira o 
detalhamento ao lado).

- Sprint (dois quilômetros e 
meio de corrida, 20 quilôme-
tros de ciclismo e mais cinco 
quilômetros de corrida)
- Olímpico (cinco quilôme-
tros de corrida, 40 quilôme-
tros de ciclismo e mais 10 
quilômetros de corrida)

Aquathlon
- Fitness (375 metros de na-
tação e dois quilômetros de 
corrida)
- Sprint (750 metros de na-
tação e cinco quilômetros de 
corrida)
- Olímpico (um quilômetro e 
meio de natação e 10 quilô-
metros de corrida)

DISTÂNCIAS PERCORRIDAS EM CADA MODALIDADE

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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CORONAVIRUS
A Secretaria de Saúde de Bauru informou nessa terça-feira (4) que investiga um caso suspeito do novo coronavírus. 
Trata-se de uma jovem de 18 anos que esteve há 14 dias na China e apresentou sintomas da doença no último 
dia 2, sendo febre, tosse e coriza. A paciente permanece em isolamento até a remissão dos sintomas e não foi 
necessária a internação. A Secretaria ressaltou que todas as medidas foram tomadas de acordo com os protocolos 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.
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ZOONOSES

Jardim Ibaté é o 
primeiro bairro a 
receber Castramóvel
Previsão é que castrações sejam feitas entre os dias 22 e 
23 deste mês, com prioridade para animais já cadastrados 

Priscila Pegatin

Deve começar no dia 22 
deste mês, no Jardim 
Ibaté, o atendimento do 

Castramóvel de Lençóis Paulis-
ta. Inaugurado em outubro de 
2018, a unidade de atendimen-
to veterinário precisou passar 
por alterações estruturais que 
no momento da compra não 
existiam nas exigências do Con-
selho Regional de Medicina 
Veterinárias (CRMV). Entre as 
mudanças houve readequação 
do corredor de entrada e saídas 
de animais e, consequentemen-
te, das salas.  

Agora, de acordo com as 
especificações do CRMV o 
Castramóvel tem sua primeira 
parada no Jardim Ibaté, pro-
vavelmente entre os dias 22 e 
23 deste mês. Segundo a coor-
denadora de Proteção Animal 
de Lençóis Paulista, Milena 
Mileski, estão sendo realizadas 
as últimas reuniões para definir 

dim Ibaté com animais já 
cadastrados no Centro Mu-
nicipal Veterinário Ana Ga-
briela Toniolo. Além deles, a 
população do bairro em geral 
poderá cadastrar seus pets, no 
dia, local e horários a serem 
divulgados pelo Centro com 
no mínimo uma semana de an-
tecedência. Além da castração 
o animal já sai do atendimento 
com o chip de identificação 
para controle municipal.

CRONOGRAMA DE 
CASTRAÇÃO

Depois do Jardim Ibaté, 
estão na lista do Castramóvel 
os jardins do Caju, Grajaú, 
Carolina e Planalto. Na sequ-
ência, Alfredo Guedes, Jardim 
Primavera, Conjunto Habita-
cional Maestro Júlio Ferrari e 
Parque Residencial Rondon. 
“Ainda não conseguimos dizer 
quanto tempo o Castramóvel 
ficará em cada bairro, mas 
sempre que necessário o bair-

os detalhes. Sobre a escolha do 
bairro, ela explica que tem re-
lação com a grande quantidade 
de animais de rua. “Não por 
causa da população local, mas 
pelas pessoas que vão lá e sol-
tam esses animais”, pontua.

Com uma equipe de três 
veterinários, mais funcionários 
auxiliares, o Castramóvel tem 
autorização para castrar 12 ani-
mais por dia, somando 24 cães 
e gatos em um fim de semana. 
“Estamos programando o aten-
dimento para um fim de sema-
na por mês para sentir como 
vai ser a demanda e a adesão da 
população. O Castramóvel é um 
serviço para aqueles que não 
tem como transportar o animal 
até a castração e provavelmente 
não tem disponibilidade duran-
te a semana, porque trabalha, 
então vamos conseguir atender 
no sábado e no domingo”, ex-
plica a coordenadora.

Terão prioridade nas cas-
trações os moradores do Jar-

QUASE LÁ - Após dois anos de espera, Castramóvel começa a atender neste mês

ro pode retornar para a lista”, 
explica Mileski.

Podem ser castrados cães e 
gatos, machos e fêmeas a par-
tir dos cinco ou seis meses de 
vida até os sete anos. Para pas-
sar pela cirurgia o animal deve 
estar em bom estado de saúde, 
não estar no cio, amamentando 
ou ter tido cria a menos de 45 
dias - no caso das fêmeas -, além 
de não ter pulga, carrapato ou 
sarna. “A castração é um pro-
cedimento cirúrgico e o animal 
passa por uma avaliação clíni-
ca, se não estiver com a saúde 
adequada ou apresentar algum 
risco a cirurgia será reagenda-
da”, ressalta a coordenadora.

REFORÇO NO 
ATENDIMENTO

O serviço de castração já 
é oferecido gratuitamente pela 
Prefeitura Municipal através 
do Centro Municipal de Aten-
dimento Veterinário Ana Ga-
briela Toniolo e o Castramóvel 
vem para facilitar o acesso da 
população ao serviço. No ano 
passado, o Centro realizou 
1.320 castrações, sendo 530 de 
machos e 790 de fêmeas.

Atualmente 550 animais 
aguardam ser chamados, 
sendo que o tempo de espe-
ra varia de um mês para os 
machos e quatro meses para 
as fêmeas. Em 2019, além das 

castrações, foram realizadas 
2.066 consultas, 219 adoções 
e resgatou 341 pets. 

Apesar do número repre-
sentativo de castrações, a coor-
denadora de Proteção Animal, 
Milena Mileski, explica que 
ele poderia ser ainda maior. 
“De 10% a 12% dos animais 
cadastrados não são levados no 
dia da castração. Foram aproxi-
madamente 132 castrações que 
deixaram de ser feitas por este 
motivo. A castração é um com-
prometimento sério por parte 
da população. É a forma mais 
eficaz de evitar o abandono 
com crias indesejáveis”, finali-
za a coordenadora.
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UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 
GRATUITO, 

PARA VOCÊ FALAR 
DIRETAMENTE 
COM A BRACELL!

Um canal de atendimento 24 horas, 
onde você pode obter informações sobre 
a empresa, tirar dúvidas, fazer sugestões, 

relamações ou elogios.
É a Bracell mais perto da comunidade!
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SAIBA MAIS EM: www.bracell.com
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