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

DOMINGO, 19/07
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33%15ºC
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SOLIDARIEDADE

Luta de cadeirante 
termina com fi nal feliz

Dar voz aos que precisam ser ou-
vidos é, certamente, um dos preceitos 
fundamentais do jornalismo e, nesta 
semana, a redação de O ECO teve um 
exemplo muito claro da diferença que 
isso pode fazer na comunidade. Uma 
matéria exibida na última terça-feira 
(14) pelo programa O ECO CIDADE, 
ajudou um lençoense a conseguir uma 
cadeira de rodas motorizada que tanto 
precisava. O gesto de solidariedade 

partiu de um conhecido empresário 
lençoense, que preferiu não ser iden-
ti� cado. Ao assistir ao programa que 
falava sobre uma campanha feita pela 
família de Flávio Antônio Ferraris, 
que visava arrecadar R$ 10 mil para a 
compra do equipamento, ele decidiu 
que havia chegado a hora de doar uma 
cadeira motorizada que, depois de ter 
sido utilizada por um parente já faleci-
do, estava sem uso em sua casa. A6

Lençóis criou 1,1 mil 
empregos neste ano
Em alta, construção civil responde por 75% das novas ocupações na cidade A5

EM ALTA
De janeiro a maio, 

setor contabiliza 
855 vagas de 
saldo positivo

No fi nal do mês passado, foi iniciada mais uma etapa do novo projeto 
de mídia de O ECO, com a chegada da O ECO CAST, que insere o jornal 
defi nitivamente no universo dos podcasts, programas em formato de 
áudio que podem ser ouvidos a qualquer hora do dia por plataformas 
como Spotify e o próprio canal do Youtube (www.youtube.com/OECOTV).

Diariamente, às 17h
Youtube, Spotify 

e outras plataformas

Quartas-feiras, às 19h
Youtube, Spotify 

e outras plataformas

Sextas-feiras, às 19h
Youtube, Spotify 

e outras plataformas

Terças-feiras, às 19h
Youtube, Spotify

e outras plataformas

Quintas-feiras, às 19h
Youtube, Spotify

e outras plataformas

Domingos, às 19h
Youtube, Spotify

e outras plataformas
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RESUMÃO
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POLITICANDO

HORÓSCOPO

CIRCUITO DIGITAL

Ilusionismo e música 
são destaques A7

YOUTUBE

Hoje tem cinema e 
fotografi a no MIS A7

TEATRO

Jovem em Cena
inicia atividades A7

LEI ALDIR BLANC

Artistas podem receber 
auxílio de R$ 600 A7

CORONAVÍRUS

Amanhã tem terceira 
fase do Censo Covid

A Secretaria de Saúde de Len-
çóis Paulista realiza amanhã (19) 
a terceira e última etapa do Censo 
Covid. A pesquisa epidemiológica, 
que teve início em 29 de maio, está 
testando pacientes assintomáticos 
para veri� car o percentual da po-
pulação infectada no município. 
Como na etapa anterior, foram dis-
ponibilizados mil testes rápidos, 
200 em cada uma das cinco unida-
des selecionadas. A ação acontece na 
UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. 

José Antonio Garrido, no Jardim Ubi-
rama, e nas ESF (Estratégias de Saúde 
da Família) Dr. João Paccola Primo, 
no Núcleo Luiz Zillo, Antonio Bene-
detti, no Jardim Monte Azul, Dr. José 
Nege, no Jardim Cruzeiro, e Dr. Luiz 
Fernando Lellis Andrade, no Jardim 
do Caju. Para participar, basta compa-
recer aos locais com o Cartão Cidadão 
e documento com foto. A distribuição 
de senhas começa a partir das 8h. Já a 
testagem acontece com agendamento, 
das 8h às 17h. A8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acolhimento ainda 
gera resistência 
em Lençóis

Desde a segunda quinzena de 
junho, o Serviço Especializado de 
Abordagem Social do Centro de 
Referência de Assistência Social 
(CREAS) de Lençóis Paulista tem 
intensi� cado o trabalho junto aos 
moradores em situação de rua. Por 
meio da operação “Inverno Acolhe-
dor”, a equipe está percorrendo a 
cidade para tentar convencer pes-
soas que vivem nas ruas a aderirem 
ao Programa Acolhe Mais Mãe da 
Piedade. Segundo informações do 
CREAS, atualmente 21 pessoas vi-
vem em situação de rua em Len-
çóis Paulista. Sete delas resistem 
veementemente ao acolhimento e 
as outras 14, mesmo sendo constan-
temente abordadas, também apre-
sentam certa resistência ao apoio. 
Ney Goés, secretário da Assistên-
cia Social, ressalta que o processo 
de aceitação realmente demanda 
tempo e persistência. A6

DROGA

Plantação de 
maconha é achada 
em canavial

Na manhã da última quarta-fei-
ra (15), um operador de colhedeira 
encontrou, enquanto trabalhava em 
uma plantação de cana-de-açúcar, 
diversos pés de maconha cultiva-
dos em vasos. A droga estava escon-
dida em meio a uma área de mata 
localizada nas proximidades das 
Chácaras Virgílio Rocha. N.J.E., de 
45 anos, que presta serviços para 
uma empresa local, acionou a Po-
lícia Militar, que fez a apreensão 
das drogas. Oito vasos com o en-
torpecente foram encaminhados à 
Delegacia da Polícia Civil. A4

MARIA DA PENHA

Homem é preso 
após apedrejar
e ameaçar a ex

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou um � agrante de 
lesão corporal e violência domésti-
ca no Centro. Segundo informações 
obtidas pela reportagem do Jornal 
O ECO, no último domingo (12), 
após discutir com a ex-companhei-
ra, um homem teria arremessado 
diversas pedras contra a mesma, 
causando um ferimento em sua 
nuca. Uma das pedras também te-
ria atingido uma criança de cinco 
anos, que teve uma lesão grave em 
um dos olhos. Após a violência, o 
indivíduo fugiu. A4
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FRASE
 “Em tempos de fake news, que se tornaram um problema crônico 

da sociedade, mais do que nunca o jornalismo profissional precisa ser 
valorizado”,
Breno Corrêa Medola, proprietário de O ECO, sobre novos projetos do jornal.

PARA PENSAR
 “Você é livre no momento em que 

não busca fora de si mesmo alguém 
para resolver os seus problemas”,

Immanuel Kant.
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Uma polêmica tem ecoado em 
Macatuba desde a segunda-feira (13), 
quando foi realizado o sorteio de 162 
casas populares que estão em fase de 
conclusão pela CDHU. Enquanto mui-
tas famílias contempladas comemo-
ravam a oportunidade de sair do alu-
guel, outras, que ficaram de fora da 
lista, movimentaram as redes sociais.

NÃO PODE
De acordo com comentários feitos 

nos canais oficiais, muitos beneficia-
dos não necessitariam das moradias, 
alguns por já possuírem casa própria; 
outros por terem renda familiar ele-
vada. Diversos sorteados também 
não atenderiam a mais requisitos, 
entre eles, moradores de Lençóis que 
forneceram endereços de Macatuba 
e até deficientes sem deficiência.

SÓ O COMEÇO
A Prefeitura usou sua página no 

Facebook para postar um vídeo expli-
cando que o processo não acaba no 
sorteio. Nele, a secretária de Assistên-
cia Social, Emília Damasceno, afirma 
que todos os contemplados terão as 
documentações analisadas pela CDHU 
antes da entrega das chaves e que, 
caso haja inconsistência nas informa-
ções, entram na lista os suplentes.

BURBURINHOS
As explicações não acabaram com 

os burburinhos facebookeanos, que 
foram inflamados por algumas pes-
soas com notórios interesses políti-
cos. Para muitos dos que se dispuse-
ram a interagir pelas redes sociais, as 
avaliações de perfil deveriam acon-
tecer antes do sorteio, o que assegu-
raria a participação apenas das pes-
soas que realmente não têm um teto.

SIMPLES ASSIM
Seria muito mais justo, mas não 

exatamente mais prático, conside-
rando o grande volume de inscrições 
- 2,6 mil, de acordo com a própria 
CDHU. Isso sem colocar na conta o 
fator pandemia e todas as restrições 
que ela traz consigo nas casas deci-
mais. É muito mais fácil analisar docu-
mentos de pouco mais de uma cen-
tena de pessoas do que de milhares.

FORA DE MODA
Também merece um parêntese o 

fato de que tudo deve partir do prin-
cípio da honestidade, mesmo que tais 
adjetivos estejam um tanto quanto 
em desuso no Brasil. Ainda que este 
seja um desejo utópico, o que se es-
pera, neste caso, é que apenas quem 
realmente precise se candidate. Fa-
tos como este só comprovam que a 
corrupção não é um mal exclusivo de 
boa parte da classe política.

COMITIVA
Falando em classe política, o as-

sunto também chegou ao Legislativo 
local, que foi em comitiva protocolar 
um requerimento na sede da CDHU, 
em Bauru, pedindo rigor na análise das 
documentações. Além do presidente 
Julio Saes (PTB), estiveram na compa-
nhia os vereadores Ricardo Genovêz 
(CIDA), Fabrício Gino Pereira (PSD) e 
Lasaro Cordeiro, o Lasão (PSD).

MERCHAN
A bem da verdade, soa mais como 

propaganda política do que como ato 
meramente administrativo. É obvio 
que todos foram eleitos para defender 
os interesses da população, mas tam-
bém é obvio que rigor é o mínimo que 
se espera no trato da coisa pública, in-
dependentemente de papel timbrado 
de qualquer Câmara sobre a mesa.

PLEITO
Só para aproveitar o gancho, na 

cidade vizinha também já é possível 
observar movimentações por conta 
das eleições municipais que se apro-
ximam. Além do atual prefeito, Mar-
cos Olivatto (PL), candidato natural à 
reeleição, outros nomes começam a 

circular pela boca do povo quando o 
assunto é a corrida eleitoral.

SERÁ?
Do Legislativo surgem dois possí-

veis candidatos. Um deles é o já citado 
Fabrício Gino Pereira, filho do ex-pre-
feito José Gino Pereira Neto, o Zezo, 
que exerce seu primeiro mandato. O 
outro, também em primeiro mandato, 
é Anderson Ferreira (PODE), que, in-
clusive, já teria aparecido no topo de 
uma pesquisa de intenção de votos 
realizada no ano passado.

UM E OUTRO
Mas o principal adversário de Oli-

vatto deve ser mesmo o ex-prefeito 
Tarcísio Abel (PTB). Depois de coman-
dar o Executivo entre 2013 e 2016 e 
decidir não concorrer à reeleição, ele 
reaparece como um forte nome. Fon-
tes indicam que existem, inclusive, 
conversas avançadas para a definição 
de um vice. Haveria até a possibilidade 
da união de dois virtuais candidatos.

DISPUTA
O embate particular entre Olivat-

to e Tarcísio já vem ocorrendo há al-
gum tempo. As próprias casas sorte-
adas nesta semana têm sido objeto 
de disputa. Ambos se apresentam 
como pais da criança, cada um com 
sua parcela de razão. Macatuba não 
recebia moradias populares há qua-
se 20 anos e as que lá estão foram 
viabilizadas com a participação fun-
damental dos dois.

CEDO
De qualquer modo, enquanto os 

partidos não se posicionarem, tudo 
que envolve essa disputa não passa 
de especulação. O período de con-
venções teria início na próxima se-
mana, mas com o adiamento do plei-
to para 15 de novembro, isso deve 
ocorrer apenas entre 31 de agosto e 
16 de setembro. As candidaturas de-
vem ser registradas até o dia 26.

REVANCHE?
Seguindo na região, Areiópo-

lis deve ter novamente um embate 
entre o atual prefeito, Antonio Mar-
cos do Santos, o Toni Cadete (PL), e 
Adriano Romualdo de Oliveira (CIDA). 
Pelo menos é o que tem sido venti-
lado nos bastidores. Mesmo que surja 
outro candidato, a expectativa é que 
os votos se concentrem entre os dois. 
Em 2016, Toni venceu com 52,71% dos 
votos válidos contra 41,92%.

SUCESSOR
Na pacata Borebi, órfã do eter-

no prefeito Antonio Carlos Vaca, do 
PSDB, que faleceu no mês passado 
vítima da Covid-19, um nome é tido 
como certo. Anderson Pinheiro de 
Góes, o Chiquinho, do MDB, deve en-
cabeçar a chapa da situação. O atual 
chefe do Executivo, Pedro Miguel de 
Araújo, do mesmo partido, pode no-
vamente ser o escolhido para o posto 
de número dois, como já foi de Vaca.

DISPUTA...
A particularidade por lá se deve 

à disputa acirrada para a escolha do 
candidato da oposição, que deve sair 
do Podemos. De acordo com o próprio 
diretório local do partido, três nomes 
estão no páreo e a escolha só deve 
ser feita na convenção. Quem lide-
ra as preferências é o Pastor Adilson 
Vera, que de 2013 a 2016 ocupou o 
cargo de vice-prefeito na gestão de 
Manoel Frias Filho, o Mané Frias.

... INTERNA
O segundo da lista é Antonio Ro-

berto Moreira, o Tonho, candidato a 
vice na chapa do mesmo Mané Frias 
em 2016. O terceiro postulante ao 
cargo é Ronderlei Repeker, talvez o 
menos político dos três, que pode 
despontar justamente por esta con-
dição. Qualquer que seja a escolha, 
o esperado é que o segundo mais 
votado dentro do partido complete 
a chapa oposicionista.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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o Convivendo com a quarentena

Nelson Faillace
é escritor

Estamos todos confinados em um 
regime de quarentena, na esperança de 
podermos combater o grave mal des-
te quase início de século XXI, chamado 
novo coronavírus. Todo isolamento cos-
tuma trazer alguns dissabores, mas é de 
suma importância no aspecto preventivo. 
Alguns se sentem como prisioneiros, sem 
aquela velha e costumeira liberdade do ir 
e vir, às vezes, até com um certo exagero.

Exemplos simples seriam os encon-
tros com os amigos no bar, às tardinhas; 
o bate-bola com os colegas; o café para 
colocar as notícias em dia, principalmen-
te entre as senhoras. Realmente, ser im-
pedido de jogar um futebol descompro-
metido é até um castigo. De tomar uma 
cervejinha com os amigos, para muitos, é 
castigo ainda maior. Para outros tantos, 
não saber das novidades chega a ser um 
verdadeiro tormento. 

Porém, quando a tormenta passar 
por inteiro, e é o que todos almejamos 
de coração, muitos assuntos poderão 
ser colocados em dia. Já imaginaram 
como vai ser depois de meses pratica-
mente incomunicáveis, sem trocar ne-
nhuma ideia? Na volta, quantas novida-
des surgirão? Separações, esperadas ou 
não. Uniões das mais surpreendentes 
possíveis e as mais variadas exclama-
ções de admiração.

Os mais afoitos se sentirão livres no-
vamente. Aliás, um grande exemplo a se 
tirar desse isolamento é a valorização do 
que temos de mais importante em nos-
sas vidas, que é a liberdade de ir e vir. Ser 
livre para poder escolher seu próprio des-
tino, seus passos e, principalmente, saber 
valorizar o que temos de melhor, sem a 
necessidade de procurar rumos políticos 
duvidosos e não confiáveis. Valorizar a 
política deve ser uma das lições. Não se 
deve procurá-la pelo simples poder, mas 
como um meio eficaz de proteção da li-
berdade individual verdadeira.

Gente, podemos usar esta quarente-
na em benefício próprio, pelo menos de 
duas formas: primeiro para colocar as 
ideias em ordem, pelo convencimento 
de que temos muitas coisas importantes 
na vida e que não sabemos valorizar; se-
gundo para dar o real valor à liberdade 
individual, sempre com responsabilidade.

Ficou claro que este isolamento tira 
muita gente de sua rotina diária que 
lhes trazia grande satisfação. Em con-
trapartida, ele pode criar novos focos 
de interesse junto aos familiares. Por 
exemplo, um joguinho de baralho ou 
um jogo de tabuleiro, damas ou xadrez, 
uma revisão nos álbuns de fotografias, 
coisas rotineiras que já estavam cain-
do no esquecimento. Essa quarentena 
não é nada agradável, mas é de gran-
de necessidade na preservação da 
saúde da população.
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l A pandemia, o emprego e as eleições

A crise econômica causada pela 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) é tão grave quanto a crise sa-
nitária sem precedentes enfrentada 
pelo país e pelo mundo. Os reflexos 
da baixa atividade econômica, impos-
tos pelas medidas restritivas adotadas 
para conter o avanço do contágio, co-
meçam a ficar ainda mais evidentes 

no cenário nacional.
É o que comprovam os dados 

do Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), que 
revelam que mais de 1 milhão de 
brasileiros engrossaram a fila do 
desemprego neste ano, 331,9 mil 
apenas em maio, mês de referência 
da última atualização do Ministério 
da Economia.

O problema, de certo modo, já era 
esperado. Resta saber até quando a 
curva ascendente de desemprego vai 
continuar a subir. Especialistas proje-

tam para setembro ou outubro o iní-
cio da queda do número de casos de 
Covid-19 no país. Antes disso é muito 
improvável que se consiga colocar a 
engrenagem novamente para rodar.

Não que sirva de consolo, mas pelo 
menos algumas poucas áreas têm 
conseguido manter o ritmo. Com qua-
se tudo parado ou em marcha lenta, a 
construção civil tem sido o combustí-
vel da locomotiva, sobretudo em Len-
çóis Paulista, que vai na contramão da 
tendência e já registra mais de 1,1 mil 
vagas abertas.

A segunda metade de 2020 deve 
ser muito difícil. Vai ser interessante 
ver e ouvir o que os nobres postu-
lantes aos cargos públicos municipais 
têm a dizer aos seus eleitores. Muitas 
promessas virão, como sempre, mas, 
neste ano, o povo clama pela urgên-
cia, pelo concreto. O que vai ganhar o 
jogo é o agora, não o depois.

A2
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CAMPANHA CULTURAL
A Polícia Militar Ambiental lançou nesta sexta-feira (17), uma campanha cultural 
para celebrar o Dia de Proteção às Florestas e também do Curupira - personagem do 
folclore brasileiro. Jovens e adolescentes podem participar enviando trabalhos com o 
tema “Curupira e a Polícia Ambiental” para o e-mail cpambp5@policiamilitar.sp.gov.
br. Todos os trabalhos serão compartilhados nas redes sociais da PM Ambiental.
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Polícia

ASSINE NOSSO CANAL
youtube.com/OECOtv

ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU DE KARATE SAMURAY
C.N.P.J.: 01.027.802/0001-58

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 153, VILA MAMEDINA
LENCOIS PAULISTA/SP, CEP 18681-038

Balanço encerrado em: 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO SALDO ATUAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 56.750,13D
DISPONÍVEL 56.750,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 56.750,13D
CONTA APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56.750,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 26.051,88D
IMOBILIZADO 26.051,88D
MATERIAIS USADOS PROJETO 28.237,08D
TATAME 100 X 100 X 20MM 8.413,87D
KIT PROTEÇÃO, SKATES PROFISSIONAIS E CAPACETES 5.507,50D
MATERIAIS ATLETISMO, CONES, BARREIRAS, MARTELOS, DISCOS, 
PESO, CORDAS, TRENA, ARCO APITO E CRONOMETRO 4.585,71D

EQUIP. CAPOEIRA, BERIMBAU COMPLETO, ATABAQUE E PANDEIRO 1.630,00D
EQUIPAMENTOS TREINO SANDÁ, APARADORES DE SOCO E CHUTE, 
LUVAS VINIL 8.100,00D

(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 2.185,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SANDÁ, SKATE, CAPOEIRA 
E ATLETISMO 2.185,20C

TOTAL ATIVO 82.802,01D
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 53.650,24C
FORNECEDORES 864,00C
FORNECEDORES 864,00C
ESCRITORIO CONTÁBIL G5 CONTEC LTDA 800,00C
EMILIO EMIDIO DOS SANTOS 64,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 620,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 620,45C
IRRF A RECOLHER 620,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 52.165,79C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 14.816,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 14.816,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 12.397,51C
INSS A RECOLHER 10.509,08C
FGTS A RECOLHER 1.664,61C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER 223,82C
PROVISÕES 24.951,93C
PROVISÕES PARA FÉRIAS 18.239,76C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 5.070,65C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.459,12C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 182,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 810,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 810,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES 810,00C
ADIANTAMENTO REFERENTE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE 
MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 810,00C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 28.341,77C
DEFICIT OU SUPERAVIT 28.341,77C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS 28.341,77C
SUPERAVIT 1º TRIMESTRE DE 2019 15.975,17C
SUPERAVIT 2º TRIMESTRE DE 2019 3.173,44C
SUPERAVIT 3º TRIMESTRE DE 2019 6.305,25C
SUPERAVIT 4º TRIMESTRE DE 2019 2.887,91C
TOTAL PASSIVO 82.802,01C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição Saldo Atual
RECEITA BRUTA 319.396,00
SUBVENÇÃO PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL LENÇÓIS PAULISTA 319.396,00
RECEITA LÍQUIDA 319.396,00
RESULTADO BRUTO 319.396,00
DESPESAS OPERACIONAIS (291.655,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (291.655,60)
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PROJETO (2.185,20)
SALÁRIOS E ORDENADOS (163.972,82)
13º SALÁRIO (12.987,12)
FÉRIAS (18.239,76)
INSS (54.297,03)
FGTS (15.624,62)
PIS S/ FOLHA (1.921,96)
VALE ALIMENTAÇÃO (8.767,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (49,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (9.696,64)
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO SITE ASSOCIAÇÃO (2.308,55)
CAMISETAS PROJETO (360,00)
CERTIFICADO DIGITAL A1 (240,00)
TARIFAS BANCÁRIAS (1.004,50)
RECEITAS FINANCEIRAS 601,37
JUROS DE APLICAÇÕES 601,37
RESULTADO OPERACIONAL 28.341,77
RESULTADO ANTES DO IR E CSL 28.341,77
SUPERAVIT DO PERIODO 28.341,77

LENCOIS PAULISTA, 15 de Julho de 2020

NILCEIA PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

CPF: 308.419.658-38

EDSON GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191000

CPF: 004.792.558-22

EDITAL DE INTIMAÇÃO

INFRATEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com 
sede em Franca, São Paulo, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 2340, Sala 
01, Jardim Centenário, CEP 14403-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
04.997.287/0001-27, por seu administrador abaixo assinado, com as exigên-
cias e preceitos da lei n° 6.766 de 19/12/79, parágrafo 2°, artigo 49, intima 
os compromissários compradores, do loteamento denominado “Residencial 
Planalto, localizado no município de Lençóis Paulista/SP, abaixo relaciona-
dos, a comparecem no setor administrativo de nossa empresa para tratar de 
assuntos dos contratos particulares de Compromisso de Venda e Compra que 
firmaram com a requerente.

Compromissários Compradores que ficam intimados pelo presente edital:
Nome RG Contrato Bairro Quadra Lote

Ana Paula Gonçalves Marcelino 41.653.482-X 073JP       
Planalto K 05

Tiago Alexandre de Paula Souza 45.048.221-2 354JP       
Planalto J 09

Lençóis Paulista/SP, 18 de julho de 2020
Infratec Empreendimentos Imobiliários Eireli

Eduardo Cortez Bortoletto

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Julho de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 50,43.

Prefeitura Municipal
de Borebi
PREGÃO Nº 13/2020

Objeto: Registro de Preços de Pães, bolos e petit four. Entrega dos en-
velopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 30 de julho de 
2020, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com.

Borebi, 17 de Julho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

ATROPELAMENTO

DROGA

MARIA DA PENHA

Jovem é atingida 
por motociclista no 
Jardim Monte Azul

Plantação de maconha é 
encontrada em canavial

Homem é preso após 
apedrejar e ameaçar
ex-companheira de morte 

Vítima foi encaminhada à UPA em estado de 
choque, estado de saúde não foi informado

Denúncia foi feita por um operador de 
colhedeira nas proximidades do Virgílio Rocha

Durante a agressão, uma criança de cinco 
anos também foi ferida em um dos olhos

Flávia Placideli

Um atropelamento envolven-
do um motociclista e uma 
pedestre foi registrado pela 

Polícia Militar na tarde da última 
quarta-feira (15) no Jardim Mon-
te Azul, em Lençóis Paulista. De 
acordo com as informações, uma 
jovem de 15 anos foi atingida pelo 
veículo na Rua Guaianazes. Com 
o impacto, ela caiu no chão e pre-
cisou ser socorrida. Seu estado 
de saúde não foi informado pela 

equipe médica. As partes foram 
orientadas a registrar o Boletim de 
Ocorrência e liberadas em seguida. 

De acordo com informações 
registradas pela 5ª Cia da Polícia 
Militar, o acidente ocorreu por 
volta das 15h20. O condutor da 
motocicleta, uma Honda/Biz, que 
estava no local dos fatos quando 
a equipe policial chegou, revelou 
que o atropelamento aconteceu 
após ele passar por um quebra-
-molas que não estava devidamen-
te sinalizado. Também alegou que 

ficou sem visão por conta da luz 
solar e disse não ter tido tempo há-
bil para frear, atingindo a pedestre.

Ainda segundo o condutor, a 
vítima, de 15 anos, bateu em seu 
ombro e, com o impacto, foi lança-
da ao chão. Ele também comentou 
que parou a motocicleta para prestar 
os primeiros socorros, versão confir-
mada pela genitora da jovem, que 
esteve no local e relatou que ao che-
gar algumas pessoas e o condutor do 
veículo tentavam ajudar sua filha.

A vítima foi socorrida pela 

equipe de resgate e encaminhada 
à UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento) acompanhada de sua mãe. 
Policiais se dirigiram até a unida-
de, mas a versão da jovem não foi 
colhida pelo fato de a mesma se 
encontrar em estado de choque. 
Sua condição de saúde não foi in-
formada pela equipe médica.

Policiais constataram que os 
documentos da motocicleta bem 
como do condutor estavam em 
ordem, sendo liberados ao final 
da ocorrência. 

Flávia Placideli

Na manhã da última quarta-
-feira (14), um operador de 
colhedeira encontrou, en-

quanto trabalhava em uma plan-
tação de cana-de-açúcar, diversos 
pés de maconha cultivados em 
vasos. A droga estava escondida 
em meio a uma área de mata 
localizada nas proximidades das 
Chácaras Virgílio Rocha. Oito 
pés da droga foram apreendidos 
e encaminhados à Delegacia da 
Polícia Civil.

N.J.E., de 45 anos, que presta 
serviços para uma empresa local, 

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou um fla-
grante de lesão corporal e 

violência doméstica no Centro. 
Segundo informações obtidas pela 
reportagem do Jornal O ECO, no 
último domingo (12), após discu-
tir com a ex-companheira, um ho-
mem teria arremessado diversas 
pedras contra a mesma, causando 
um ferimento em sua nuca. Uma 
das pedras também teria atingido 
uma criança de cinco anos, que 
teve uma lesão grave em um dos 
olhos. Após a violência, o indiví-
duo fugiu.

O socorro foi acionado e as ví-
timas foram encaminhadas à UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to). A Polícia Militar realizou di-
ligências a fim de encontrar o au-
tor das agressões, que não teve a 
identidade informada. Momentos 
depois, o homem teria se dirigido 
à unidade de saúde ameaçando 
de morte sua ex-companheira, 
mas novamente fugiu antes da 

ACIDENTE - Atropelamento foi registrado na Rua Guaianazes

MACONHA - Apreensão de mudas foi feita em meio ao canavial

FLAGRANTE - Homem 
agride ex-companheira 
e faz ameaça de morte 
contra a mesma

DIGITAL

Delegacia Eletrônica é 
alternativa durante pandemia
População pode utilizar plataforma online 
para registrar 13 tipos de ocorrência

Flávia Placideli

Criada para facilitar o regis-
tro de boletins de ocorrên-
cia, principalmente durante 

a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a Delegacia Eletrôni-
ca, disponível no site da Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP) do 
Governo do Estado de São Paulo 
(www.ssp.sp.gov.br) possibilita à 
população o registro de 13 tipos 
de ocorrência. 

Podem ser registrados casos de 
furto e roubo, perda de documen-
tos, celulares e placas de veículos, 
injúria, difamação, calúnia, desa-
parecimento e encontro de pesso-
as, acidente de trânsito sem vítima 
e denúncias de violência domésti-
ca. O site possui um manual com 
passo a passo para que vítimas 
possam denunciar e solicitar me-
didas protetivas pela internet.

Para quem presenciar ou to-
mar conhecimento de casos envol-
vendo animais, também é possível 
registrar ocorrências através do 
DEPA (Delegacia Eletrônica de 
Proteção Animal). No site da SSP, 
a ocorrência on-line só não pode 
ser registrada nos casos de estu-
pro, homicídio e latrocínio (roubo 
seguido de morte). Nesses casos, 

o cidadão precisa procurar a de-
legacia mais próxima e registrar a 
ocorrência pessoalmente.  

O registro da ocorrência pela 
web depende do preenchimento 
correto de um formulário disponí-
vel no site da Delegacia Eletrônica. 
Além de informações pessoais da 
vítima, são pedidos dados como 
local onde o crime aconteceu e ca-
racterísticas de um possível autor.

Em alguns casos, como rou-
bos e furtos, um policial da De-
legacia Eletrônica analisará o caso 
e entrará em contato com a vítima 
por telefone para checar algum 
dado ou colher mais informações. 
Ele será responsável por aprovar 
ou reprovar o Boletim de Ocor-
rência. É possível acompanhar 
o andamento do pedido e ainda 
complementar, caso cheque algu-
ma nova informação sobre o caso.

Uma vez aprovado, o boletim 
será encaminhado ao Distrito Po-
licial da área onde ocorreu o cri-
me, que o investigará. Nos casos 
de roubo, a vítima será orientada 
a comparecer à unidade policial 
indicada no prazo de cinco dias 
úteis após a aprovação do bole-
tim. Este serviço está disponível 
apenas para o registro de fatos 
ocorridos no Estado de São Paulo.

FACILIDADE - Registro de ocorrências criminais pode ser feito on-line

declarou que estava trabalhando 
na área quando acabou localizan-
do as drogas e acionou a Polícia 
Militar. Após a chamada feita via 
Copom (Centro de Operações), 
uma equipe se deslocou até o 
local para a retirada das mudas. 

Diante dos fatos, o opera-
dor foi conduzido à Delegacia 
da Polícia Civil juntamente com 
os pés de maconha. No local, a 
autoridade de plantão colheu seu 
depoimento para a elaboração do 
Boletim de Ocorrência, registra-
do como localização e apreensão 
de objeto. As drogas seriam enca-
minhadas para incineração.

chegada das viaturas, seguindo 
em sentido ao Rio da Prata.

Uma equipe realizou um 
cerco nas proximidades do local, 
tendo êxito em abordar o autor 
pela Rua Aracy de Lourdes Mo-
retto Paccola. Ele foi contido e al-
gemado e conduzido à Delegacia 
da Polícia Civil, onde a autorida-
de de plantão, após tomar ciência 
dos fatos, ratificou a prisão em 
flagrante, mantendo o agressor à 
disposição da Justiça.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AULAS NO ESTADO
O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, disse ontem (17) que a 
volta às aulas está mantida para o início de setembro nas cidades que tiverem mais 
de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Na quinta-feira (16), o Governo do 
Estado havia anunciado que a retomada seria objeto de uma reavaliação por conta 
de estudos que estimaram aumento de mortes por Covid-19 entre crianças.
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Regional

DATA: 10/7/2020 a 17/7/2020

Obituário
Leonildo Romani faleceu na sexta-feira (17) aos 82 anos em Lençóis Paulista

Edeval Jaccon faleceu na quinta-feira (16) aos 85 anos em Lençóis Paulista

José Carlos Lopes faleceu na quinta-feira (16) aos 66 anos em Lençóis Paulista

Laudelina Rosa Nascimento faleceu na quinta-feira (16) aos 83 anos em Areiópolis

Oswaldo Barbosa faleceu na quinta-feira (16) aos 73 anos em Lençóis Paulista

Jurair Alonso Rodrigues faleceu na quarta-feira (15) aos 79 anos em Lençóis Paulista

Nelson Pupato faleceu na quarta-feira (15) aos 75 anos em Macatuba

Anésia Daré faleceu na segunda-feira (13) aos 91 anos em Macatuba

Antonio Alberto Valvassori faleceu na segunda-feira (13) aos 73 anos em Lençóis Paulista

Gentil Francisco dos Santos faleceu na segunda-feira (13) aos 69 anos em Macatuba

José Sérgio Rancura faleceu na segunda-feira (13) aos 57 anos em Lençóis Paulista

Benedito Sabino faleceu no domingo (12) aos 61 anos em Lençóis Paulista

Marino Rodrigues da Silva faleceu no domingo (12) aos 73 anos em Lençóis Paulista

Renato Luiz Carletti faleceu no domingo (12) aos 70 anos em Lençóis Paulista

Marco Antônio Artioli faleceu no sábado (11) aos 65 anos em Macatuba

Mario Pereira de Castro faleceu no sábado (11) aos 66 anos em Lençóis Paulista

Antonio Aparecido Tavano faleceu na sexta-feira (10) aos 74 anos em Macatuba

João Luiz Aquino faleceu na sexta-feira (10) aos 65 anos em Lençóis Paulista

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO SICOOB CRED- ACILPA

CNPJ n° 09.004.796/0001-25 / NIRE n° 35400096942

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Sicoob Cred-Acilpa, por meio do 

Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 
1.768 (hum mil, setecentos e sessenta e oito), em condições de votar, para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 31 de Julho de 2020, às 
14:00 (quatorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados; às 15:00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de 
metade dos associados mais um; ou às 16:00 (dezesseis horas), em terceira e última 
convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo 
o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer do Conselho 
Fiscal e o parecer da Auditoria Externa;

2. Criação Fundo de Expansão e a aprovação de seu regulamento;
3. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
4. Assuntos gerais.
Nota I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo 

Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, 
acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

Nota II. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio 
http://www.cred-acilpa.com.br/assembleia.

Nota III. Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, em seu artigo 46, as 
Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, acompanhadas do respectivo Parecer 
dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperati-
va, bem como no sítio http://www.cred- acilpa.com.br/documentos_especiais.

Lençóis Paulista, 18 de julho de 2020.
Marcos Augusto Santana - Presidente do Conselho de Administração

Publicado no jornal O Eco, no dia 18 de Julho de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 44,83.

Prefeitura Municipal
de Borebi

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 07/2020
Objeto:- Contratação de empresa para prestação de serviços médicos nas 

áreas de Ginecologia, Pediatria e Psiquiatria – Menor Preço Unitário. Encer-
ramento:- Dia 07/08/2020. Horário- 10h00. O edital encontra-se disponível 
no site www.borebi.sp.gov.br ou na Prefeitura de Borebi, sita à Rua Doze de 
Outubro, nº 429 - Borebi. Fone (14) 3267-8900.  

Borebi, 20 de Julho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

O clima é de otimismo 
no comércio para a retomada 
da economia após a primeira 
semana da Região Adminis-
trativa de Bauru na Fase La-
ranja. “Sentimos nessa pri-
meira semana um otimismo 
por parte do comerciante, 
mas também certa apreen-
são pelo o que está por vir. 
Isso porque as coisas mu-
dam a cada dia”, afirma José 
Antonio Silva, o Neno, presi-
dente da Acilpa (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lençóis Paulista), que se diz 
favorável a outro sistema de 

PLANO SÃO PAULO

Comércio segue aberto 
com algumas restrições
Região foi mantida na Fase Laranja; clima é de otimismo para mais um avanço na semana que vem

Angelo Franchini Neto

A Região Administrativa 
de Bauru foi mantida na 
Fase 2 (Laranja) do Plano 

São Paulo, projeto que prevê a 
retomada gradativa das ativida-
des econômicas no estado du-
rante a pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). O anúncio 
foi feito pelo governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), nes-
sa sexta-feira (17), durante co-
letiva de imprensa realizada no 
Palácio dos Bandeirantes. Deste 
modo, Lençóis Paulista e Ma-
catuba seguem a retomada da 
economia com maior controle, 
pautadas em regras de higiene, 
limite de pessoas nos estabele-
cimentos e horários limitados 
de funcionamento.

Parte do avanço e da con-
sequente manutenção da re-
gião na Fase Laranja do Plano 
São Paulo se deve ao início do 
funcionamento de 40 leitos de 
enfermaria do novo Hospital 
das Clínicas de Bauru, desti-
nados a casos de baixa e média 
complexidades de pacientes 
diagnosticados com Covid-19. 
A quantidade de leitos exclusi-
vos para o tratamento da doen-
ça para cada 100 mil habitan-
tes é um dos cinco indicadores 
utilizados para a classificação 
das regiões. Os demais são 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) Covid-19, variação de 
casos, variação de internações 
e variação de óbitos.

Em Lençóis Paulista, passa-
dos quatro meses do início da 
quarentena, a economia tam-
bém vem sendo tratada como 
prioridade. “Estamos traba-
lhando para promover o fomen-
to da economia enquanto segui-
mos no combate da doença na 
área da saúde. Aguardamos do 
Governo do Estado o envio de 
mais 20 respiradores a Bauru e, 
por isso, com essa maior dispo-
nibilidade de leitos, existe uma 
expectativa de que, na próxima 
mudança de fase do Plano São 
Paulo, a região retorne à Fase 
Amarela, o que vai possibilitar 
mais flexibilizações em relação 
à abertura do comércio”, desta-
ca o prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM).

Em Macatuba o cenário é 
o mesmo. Na Fase Laranja, os 
comerciantes têm mais liber-
dade para trabalhar, voltam a 
atender presencialmente o pú-
blico, mesmo que por tempo 
reduzido (os estabelecimentos 
podem funcionar até seis ho-
ras diárias, desde que fechem 
durante três dias da semana), 
o que representa um grande 
avanço. “Se todos continuarem 
colaborando, a tendência é 
que nós evoluamos mais uma 
fase daqui uma semana. Mas é 
bom deixar claro que todas as 
medidas de prevenção e o dis-
tanciamento entre as pessoas 
devem ser respeitados. Vamos 
caminhar à normalidade para 
que a economia possa aquecer 
novamente”, garante o prefeito 

OTIMISMO - Lençóis Paulista espera avançar para Fase Amarela do Plano São Paulo

Marcos Olivatto (PL).
Em Bauru, cidade conside-

rada polo comercial da região, 
está em vigor uma lei, proposta 
e aprovada pelo Poder Legisla-
tivo, de flexibilização da qua-
rentena que contraria o plano 
estadual. O prefeito Clodoaldo 
Gazzetta (PSDB) chegou a vetar 
o texto, pois, segundo o chefe 
do Executivo, ela seria incons-
titucional, mas a Câmara Muni-
cipal derrubou tal decisão. A lei 

foi publicada e, após desaven-
ças, a discordância foi sanada 
na semana passada, depois que 
ambos os Poderes publicaram 
uma nota conjunta para “selar 
a união no enfrentamento da 
pandemia”. No entanto, há a ex-
pectativa de que a matéria seja 
derrubada pela Justiça.

Passados 14 dias da nova 
classificação conquistada, na 
semana que vem, a Região Ad-
ministrativa de Bauru já pode 

ir para a Fase 3 (Amarela) do 
Plano São Paulo, com a aber-
tura de um número maior de 
setores, pois, segundo o projeto, 
os avanços de fase acontecem a 
cada duas semanas, caso haja 
algum avanço nos indicadores 
de saúde. Em contrapartida, 
se for constatada piora na si-
tuação, o Governo do Estado 
tem a prerrogativa de rebaixar 
a região novamente, nesse caso, 
a análise é semanal.

Associações comerciais 
estão otimistas com avanço

horários de funcionamento das 
lojas. “Seria muito melhor para 
todos se o comerciante pudesse 
abrir sua loja das 7h às 22h, por 
exemplo, pois se o espaçamento 
de tempo é maior, a aglomera-
ção, consequentemente, será 
menor”, avalia.

Evandro Manfio, presi-
dente da ACE (Associação 
Comercial e Empresarial) de 
Macatuba, acredita que há 
uma ansiedade geral por parte 
de todos com relação a mais 
avanços da região no Plano São 
Paulo, sempre mantendo os 
protocolos de segurança. “Não 

está sendo fácil se manter 
com esse abre e fecha, todos 
nós sabemos, mas a popu-
lação precisa ter a consci-
ência de que os cuidados 
precisam ser mantidos”, 
pontua. Sobre a primeira 
semana na Fase Laranja, 
ele faz um balanço positivo. 
“Mesmo sendo em uma jor-
nada reduzida, percebemos 
melhora. Ainda não temos 
um comparativo de vendas 
entre uma fase e outra, mas 
o importante é que a nossa 
população está cautelosa”, 
completa Manfio.
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FANTASMA DO DESEMPREGO
Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 653.160 em junho, informou 
ontem (17) o Ministério da Economia. O resultado representa uma queda 
de 32% na comparação com maio, em que foram contabilizados 960.309 
requerimentos, havendo, portanto, uma diferença de 307.149. Na comparação 
com junho de 2019, com 508.886 pedidos, houve aumento de 28,4%.
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Economia

NOVO CAGED

Com construção em alta, Lençóis 
já criou 1.152 empregos em 2020
Dados de maio revelam que cidade caminha na contramão do país, 
que viu mais de 1,1 milhão de pessoas entrando na �la do desemprego

Elton Laud

O fator Covid-19 segue com-
prometendo a geração de 
emprego no mercado for-

mal brasileiro. É o que revela 
a atualização mais recente do 
Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), divulgada recentemente 
pela Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, vinculada 
ao Ministério da Economia. Os 
dados, que neste ano passaram 
a ser compilados em uma nova 
plataforma que reúne estatís-
ticas de três sistemas (Caged, 
eSocial e Empregador Web), 
revelam que o país já fechou 
mais de 1,1 milhão de postos 
de trabalho em 2020, 331,9 mil 
apenas em maio.

A tendência é observada 
em todos os níveis geográficos, 
no entanto, Lençóis Paulista 
caminha na direção oposta. 
De acordo com informações 
coletadas pela reportagem de 
O ECO, a cidade já criou 1.152 
empregos neste ano (4.943 con-
tratações e 3.791 demissões). 
De janeiro a maio, apenas o 
comércio registra déficit, de 
141 vagas (711 contratações e 
852 demissões). O destaque até 
aqui é a construção civil, que 
responde por quase 75% do su-
perávit, com 855 novas ocupa-
ções com Carteira de Trabalho 
assinada (1.551 contratações e 
696 demissões).

Segundo José Henrique 
Paccola, engenheiro civil com 
mais de 20 anos de experiên-
cia e sócio de uma empresa 
do setor, a explicação para as 
estatísticas é bem simples, 
pois o mercado segue aqueci-
do mesmo com a pandemia. 
“Para nós, da construção civil, 
a Covid-19 não trouxe reflexos 
negativos. Nosso trabalho não 
parou - a atividade é classifi-
cada como essencial pelo Go-
verno Federal - e, por incrível 
que pareça, está sendo um ano 
muito bom. Estamos com mui-
tas obras grandes não apenas 
em Lençóis Paulista, mas em 
outras cidades”, comenta.

Ainda de acordo com Pacco-
la, 2020 não tem sido o melhor 
dos últimos anos para a cons-
trução civil, mas a demanda 
atual é mais do que suficiente 
não apenas para manter os em-
pregos do setor, como também 
para gerar mais vagas formais, 
pelo menos em Lençóis Paulis-
ta. Além dos grandes empre-
endimentos, como, por exem-
plo, as obras de ampliação da 
Bracell, o que tem contribuído 
para impulsionar a alta são as 
construções de médio porte e 
até as pequenas reformas, que 
ele garante que têm aumentado 
bastante na cidade.

“Parece que as pessoas co-
meçaram a ficar mais em casa 
e passaram a dar atenção para 
pequenos problemas. Tem mui-
ta reforma em andamento. Por 
todo lugar que eu passo vejo ma-
teriais de construção na frente 

EM ALTA - Construção civil segue em bom momento e contribui para a manutenção do emprego em Lençóis

das casas. As contratações não 
param. Admitimos funcionários 
todo mês e as pessoas com as 
quais tenho conversado tam-
bém estão nesta mesma realida-
de. Inclusive no setor de venda 
de materiais de construção, que 
tem registrado um movimento 
bem alto. Felizmente, apesar da 
pandemia estar afetando muitos 
segmentos, alguns têm se man-
tido bem”, finaliza.

FORA DA FILA DO
DESEMPREGO

Por conta do bom momento 
do setor, alguns trabalhadores 
que haviam perdido o empre-
go conseguiram se reinserir no 
mercado. Claudinei Donizete 
Ribeiro, de 37 anos, atuava in-
formalmente como lavador de 
carros, mas perdeu o emprego 
no final de maio. No primeiro 
mês, o socorro do auxílio emer-
gencial de R$ 600 concedido 
pelo Governo Federal ajudou 

Macatuba registra melhora em maio, mas segue no vermelho

Areiópolis tem superávit de 119 postos de trabalho

Agricultura puxa Borebi para baixo em 2020

Agropecuária foi único setor em alta no país em maio

a pagar as contas, mas não foi 
suficiente. A apreensão aca-
bou em maio, quando surgiu 
uma oportunidade de trabalhar 
como servente de pedreiro.

Com a Carteira de Trabalho 
assinada, ele recebe cerca de 
R$ 1,8 mil por mês, mais uma 
boa cesta básica, o que tem sido 
muito comemorado. “Graças a 
Deus, enquanto muitas pessoas 
estão sendo mandadas embora 
do serviço, consegui um novo 
emprego. Estou ganhando até 
mais do que ganhava como lava-
dor e ainda com uma cesta bá-
sica que ajuda bastante. Espero 
que essa crise passe logo, para 
que outras pessoas consigam 
ganhar seu pão com dignida-
de”, frisa Ribeiro.

DESEMPENHO
GERAL DE MAIO

Apenas em maio foram ge-
rados 230 novos postos de tra-
balho em Lençóis Paulista (845 

Macatuba, que vinha 
de dois meses ruins, teve 
uma leve recuperação em 
maio, com superávit de 
dois postos de trabalho (48 
contratações e 46 demis-
sões). O melhor desempe-
nho foi do comércio, que 
abriu 11 vagas (19 contra-

Areiópolis se manteve 
em alta em maio com sete 
empregos criados (45 contra-
tações e 38 demissões), com 
destaque para a agropecuária 
que fechou o mês com saldo 
positivo de 14 vagas (34 con-
tratações e 20 demissões). 

Borebi, a menor das 
quatro cidades da área de 
cobertura de O ECO, fechou 
o mês de maio com saldo 
negativo de três vagas (três 
contratações e seis demis-
sões), todas registradas na 
agropecuária. Com mais 

A tendência de queda 
decorrente da pandemia foi 
observada em todo o país em 
maio. A exceção foi a agro-
pecuária, que registrou su-
perávit, gerando 15.993 em-
pregos (69.062 contratações 
e 53.069 demissões) no mês. 
O pior índice foi do setor de 
serviços, que perdeu 143.479 
ocupações (305.898 contrata-

tações e oito demissões). Já a 
indústria teve uma pequena 
queda, com quatro empregos 
perdidos (17 contratações e 
21 demissões), acompanha-
da pelo setor de serviços (10 
contratações e 14 demissões).

No ano, porém, o resulta-
do segue ruim. Entre janeiro e 

maio já foram perdidos 91 em-
pregos na cidade (398 contrata-
ções e 489 demissões). O setor 
que leva os números para bai-
xo é a indústria, que sozinha 
acumula saldo negativo de 92 
vagas (134 contratações e 226 
demissões). O melhor desem-
penho é da agropecuária, que 

criou 14 postos de emprego (17 
contratações e três demissões).

O déficit foi contraído en-
tre março e abril. Em março 
o município teve baixa de 63 
ocupações (75 contratações e 
138 demissões). Já em abril, 
foram fechadas 65 vagas (58 
contratações e 123 demis-

sões). Apenas janeiro e 
fevereiro tiveram saldo 
positivo. Em janeiro foram 
criados três postos de tra-
balho (99 contratações e 96 
demissões). Já fevereiro fe-
chou com saldo positivo de 
29 empregos (105 contrata-
ções e 76 demissões).

Na contramão, o comércio 
registrou déficit de cinco ocu-
pações (quatro contratações e 
nove demissões), o mesmo que 
a indústria (duas contratações e 
sete demissões).

No acumulado, a cidade já 
abriu 119 postos de trabalho 

em 2020 (295 contratações e 
176 demissões), também com 
a agropecuária puxando a alta 
com a geração de 99 novos em-
pregos (179 contratações e 80 
demissões). O índice só não é 
melhor devido ao desempenho 
da indústria, que perdeu 19 va-

gas no período (quatro contrata-
ções e 23 demissões).

O melhor resultado do ano 
foi observado em abril, que teve 
saldo de 104 vagas (143 contra-
tações e 39 demissões). Na sequ-
ência aparecem os meses de ja-
neiro, com saldo positivo de 12 

empregos (36 contratações e 
24 demissões), e fevereiro, 
com dois postos de trabalho 
criados (44 contratações e 42 
demissões). Apenas março 
registrou déficit, com seis 
ocupações perdidas (27 con-
tratações e 33 demissões).

um desempenho ruim, a cida-
de ainda não conhece cenário 
diferente em 2020, chegando 
a cinco meses consecutivos de 
déficit na geração de emprego.

Em abril, foram perdidos 
20 postos de trabalho (duas 
contratações e 22 demissões). 

Em março, o déficit foi de 12 
empregos (nove contratações 
e 21 demissões). O mês de fe-
vereiro fechou com três ocu-
pações a menos (12 contrata-
ções e 15 demissões). Já em 
janeiro foi registrada a perda 
de uma vaga (17 contratações 

e 18 demissões).
Com a sequência de bai-

xas, no acumulado do ano, a 
cidade contabiliza déficit de 
39 ocupações (43 contratações 
e 82 demissões), com a que-
da impulsionada justamente 
pela agropecuária, que fechou 

45 postos de trabalho entre 
janeiro e maio (22 contrata-
ções e 67 demissões). No pe-
ríodo, o melhor desempenho 
foi do setor de serviços, que 
teve saldo positivo de cinco 
empregos (12 contratações e 
sete demissões).

ções e 449.377 demissões).
No geral, o país recuou 

331.901 vagas no índice de em-
prego formal de maio (703.921 
contratações e 1.035.822 de-
missões). Com isso, o desem-
prego só aumenta. No ano, o 
acumulado negativo já chega a 
1.144.875 de postos de traba-
lho (5.766.174 contratações e 
6.911.049 demissões).

No Sudeste, foram perdidas 
180.466 vagas no mês (369.953 
contratações e 550.419 demis-
sões), também só com a agro-
pecuária com saldo positivo, de 
18.777 empregos (53.243 con-
tratações e 34.466 demissões), e 
o setor de serviços com o pior 
desempenho, déficit de 87.292 
ocupações (172.103 contrata-
ções e 259.395 demissões).

Já o estado de São Paulo 
fechou maio com 103.985 em-
pregos a menos (236.123 con-
tratações e 340.108 demissões), 
igualmente com a agropecuária 
em alta, com 16.613 novas vagas 
(44.147 contratações e 27.534 
demissões), e com o setor de 
serviços em baixa, com 51.332 
vagas a menos (115.354 contra-
tações e 166.686 demissões).

Com isso, entre janei-
ro e maio, a região sudes-
te já contabiliza baixa de 
641.154 postos de trabalho 
(3.043.656 contratações e 
3.684.810 demissões). O es-
tado responde por mais da 
metade das perdas, com sal-
do negativo de 339.554 ocu-
pações (1.965.761 contrata-
ções e 2.305.315 demissões).

contratações e 615 demissões). 
O melhor resultado do mês foi 
a indústria, que criou 145 em-
pregos (263 contratações e 118 
demissões). Em seguida vieram 

o comércio, com 49 vagas (171 
contratações e 122 demissões), 
a construção, com 45 postos 
(229 contratações e 184 demis-
sões) e a agropecuária, com 26 

ocupações (55 contratações e 
29 demissões). Apenas o setor 
de serviços ficou no vermelho, 
com 35 empregos perdidos (127 
contratações e 162 demissões).
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AMPLIAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista entregou nesta semana as obras de reforma e 
ampliação da Creche Dona Augusta Parpinelli Zillo, no Jardim Cruzeiro. O local recebeu três 
novas salas de aula, além de cobertura termoacústica, novo piso, forro de PVC no pátio 
central e melhorias no calçamento da área externa. Com a ampliação, a unidade que atende 
crianças de até quatro anos incompletos aumenta sua capacidade de 90 para 120 vagas.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOLIDARIEDADE

Acolhimento ainda gera resistência

Campanha divulgada por
O ECO termina com �nal feliz

Mesmo com intensi�cação do trabalho do Serviço Especializado de Abordagem Social, Lençóis 
Paulista ainda tem 21 pessoas em situação de rua, muitos dependentes de álcool e drogas

Flávio Ferraris precisava de cadeira motorizada e teve o pedido atendido por empresário lençoense

Priscila Pegatin

Desde a segunda quinzena 
de junho, o Serviço Espe-
cializado de Abordagem 

Social do Centro de Referência 
de Assistência Social (CREAS) 
de Lençóis Paulista tem inten-
sificado o trabalho junto aos 
moradores em situação de rua. 
Por meio da operação “Inverno 
Acolhedor”, a equipe está per-
correndo a cidade para tentar 
convencer pessoas que vivem 
nas ruas a aderirem ao Programa 
Acolhe Mais Mãe da Piedade.

Segundo informações do 
CREAS, atualmente 21 pesso-
as vivem em situação de rua 
em Lençóis Paulista. Sete de-
las resistem veementemente 
ao acolhimento e as outras 14, 

Flávia Placideli

Dar voz aos que precisam 
ser ouvidos é, certamente, 
um dos preceitos funda-

mentais do jornalismo e, nesta 
semana, a redação de O ECO 
teve um exemplo muito claro 
da diferença que isso pode fazer 
na comunidade. Uma matéria 
exibida na última terça-feira 
(14) pelo programa O ECO CI-
DADE, informativo semanal da 
O ECO TV, veiculado por meio 
do canal do Youtube (www.
youtube.com/OECOTV), ajudou 
um lençoense a conseguir uma 
cadeira de rodas motorizada que 
tanto precisava.

O gesto de solidariedade e 
amor ao próximo partiu de um 
conhecido empresário lençoen-
se, que preferiu não ser identi-
ficado. Ao assistir ao programa 
que falava sobre uma campanha 
feita pela família de Flávio Antô-
nio Ferraris, que visava arreca-

dar R$ 10 mil para a compra do 
equipamento, ele decidiu que 
havia chegado a hora de doar 
uma cadeira motorizada que, de-
pois de ter sido utilizada por um 
parente já falecido, estava sem 
uso em sua casa.

“Eu estava esperando a pes-
soa certa para doar. Então, vi a 
notícia, conversei com minha 
mãe sobre a doação e resolve-
mos procurar O ECO para que 
vocês pudessem nos ajudar a 
entrar em contato com o Flávio”, 
comenta o empresário, que com 
a nobre atitude deixou a equipe 
do jornal com um enorme sen-
timento de gratidão, também 
compartilhado por Ferraris e sua 
família, que há dois anos lutava 
para angariar fundos para a com-
pra da cadeira motorizada.

Morador do Núcleo Luiz 
Zillo, Flávio Antônio Ferraris, 
de 48 anos, perdeu o movimen-
to das pernas em 2018, após um 
acidente de carro. Na colisão, ele 

teve politraumatismo grave e le-
sionou a medula óssea. Hoje, se-
gundo o laudo médico, ele sofre 
de paraparesia, condição neu-
rológica causada pela paralisia 
parcial dos membros inferiores. 
Com a cadeira motorizada, agora 
ele pode ter mais independência 
nas atividades do dia a dia.

“Após o acidente, nós perde-
mos tudo o que tínhamos para 
comprar fraldas e remédios. 
Ele ficou um tempo acamado 
e depois não tinha forças para 
se sentar. Com ajuda da fisiote-
rapia, aprendeu a ser cadeiran-
te, mas, por ser obeso e ter as 
mãos trêmulas, caía sempre da 
cadeira manual. De lá para cá, 
a compra da cadeira motorizada 
se tornou uma luta para nós. A 
partir de agora, ele poderá sair, 
me ajudar, ser independente. 
Estamos muito felizes”, relata a 
esposa, Juliana Ferraris.

A cadeira foi entregue na re-
sidência do lençoense na tarde 

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

mesmo sendo constantemente 
abordadas, também apresentam 
certa resistência ao apoio. Ney 
Goés, secretário da Assistência 
Social, ressalta que o processo 
de aceitação realmente deman-
da tempo e persistência.

“A equipe tem insistido em 
períodos diferentes do dia”, 
revela o secretário, que explica 
que a preocupação do Poder 
Público, neste momento, vai 
muito além da vulnerabilidade 
social em que essas pessoas 
se encontram, principalmen-
te por conta do alto risco de 
contágio pelo novo coronavírus 
(Covid-19), visto que a falta de 

acesso à higiene básica é algo 
comum entre elas.

No entanto, apesar da di-
ficuldade de convencer essas 
pessoas a deixarem as ruas, seja 
para voltar às famílias ou para 
receber apoio na busca por uma 
reinserção de forma digna na 
sociedade, a operação tem dado 
bons resultados. De acordo com 
Góes, em pouco mais de um 
mês, 13 moradores de rua dis-
seram sim e foram recebidos de 
braços abertos na antiga Casa 
Mãe da Piedade.

CUIDADOS REDOBRADOS
O programa oferece mora-

dia, refeição e cuidados assis-
tenciais às pessoas acolhidas, 
mas, desde o início da pande-
mia, as regras de higiene fica-
ram bem mais rígidas. “Todos 
são testados para Covid-19, co-
locados em isolamento até sair 
o resultado e, a partir daí, vão 
para a casa”, destaca Góes.

Das 13 pessoas que aceitam 
apoio desde que a operação “In-
verno Acolhedor” foi iniciada, 
nenhuma testou positivo para 
a Covid-19. 12 foram encami-
nhados para o Acolhe Mais e 
um para a Casa a CAPE (Casa 
de Apoio projeto Esperança), 
parceira do programa, que trata 

de pessoas com dependência de 
álcool e drogas.

Por falar em coronavírus, 
a casa de acolhimento segue 
regras rígidas quanto à preven-
ção do contágio do vírus. “Lá 
são tomados todos os cuidados 
com relação às medidas sani-
tárias, como uso de álcool em 
gel e medição de temperatura”, 
afirma o secretário.

COMO AJUDAR
Para reforçar o trabalho da 

Assistência Social, a orientação 
é para que os lençoenses não 
deem esmolas às pessoas em si-
tuação de rua. “Doações em di-

nheiro podem servir para cus-
tear drogas ou álcool, ajudam a 
sustentar o vício”, pontua Ney 
Góes, que pede para que, quan-
do abordado, o cidadão oriente 
a pessoa a procurar o CREAS 
ou entre em contato com o ser-
viço para que uma equipe se 
dirija ao local.

“O trabalho está sendo re-
alizado da melhor forma para 
garantir que todos que queiram 
sair das ruas tenham essa opor-
tunidade, entretanto, as ações só 
serão bem-sucedidas se houver 
apoio da população, não dan-
do esmolas e orientando sobre 
o serviço oferecido”, ressalta 
Góes, que lembra que o Servi-
ço Especializado de Abordagem 
Social atende pelos telefones 
(14) 3264-1716 e (14) 3265-9565.

dessa quinta-feira (16). A repor-
tagem de O ECO acompanhou 
e registrou o momento, que foi 
de muita emoção, felicidade e 
gratidão para Flávio Ferraris e 
seus familiares. “Eu não tenho 
palavras para agradecer ao 
doador dessa cadeira que será 
muito útil em minha vida. A 
partir de hoje vou fazer minhas 
coisas, vou poder passear. Mui-
to obrigado”, agradeceu o emo-
cionado cadeirante.

Como gentileza gera genti-
leza, boas ações também geram 
boas ações. Com o sonho reali-
zado e parte do valor pretendi-
do pela campanha “Ajuda para 
cadeira motorizada do Flávio” já 
arrecadado, a família irá ajudar 
duas importantes entidades de 
Lençóis Paulista com a doação 
de R$ 1 mil para a Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) e mais R$ 1 mil para 
a Rede do Câncer. Bela iniciativa 
de todos!

PRESENTE  
Emocionado, Flávio 
Ferraris recebeu a 

cadeira de rodas 
motorizada doada por 
empresário lençoense

ACOLHE MAIS - Operação Inverno Acolhedor já 
retirou 13 pessoas da rua; ação também evita a 
contaminação pelo novo coronavírus
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Cultura LITERATURA
O Museu da Língua Portuguesa, ligado à Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado de São Paulo, lançou nesta semana o projeto 
virtual “A palavra no agora”, que estimula o público a pensar e processar esse 
momento complexo a partir de exercícios de escrita. O projeto está disponível 
gratuitamente no site www.noagora.museudalinguaportuguesa.org.br.
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LEI ALDIR BLANC

TEATRO CIRCUITO DIGITAL

YOUTUBE

Artistas locais podem se 
cadastrar para auxílio 
emergencial de R$ 600

Jovem em Cena inicia atividades em Lençóis Lives do � nal de semana 
têm ilusionismo e música

Cinema e fotogra� a são destaques do MIS em Casa

Lei prevê repasse de R$ 3 bilhões à classe; 
pagamento deve ocorrer durante três meses

Por conta da pandemia, projeto teve aulas adaptada para o ambiente virtual
Transmissões acontecem ao vivo pelas 
páginas do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Hoje tem exibição 
do � lme “Obra” 
e bate papo com 
convidados

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista iniciou 
nesta semana o processo 

de cadastramento de artistas 
locais para obtenção de um au-
xílio emergencial que pode ser 
liberado através da Lei Aldir 
Blanc, sancionada pelo Gover-
no Federal no final de junho. 
A lei aguarda regulamentação, 
mas os profissionais da área já 
podem se cadastrar pelo site 
informado ao final da matéria.

Segundo o responsável 
pela pasta, Marcelo Maganha, 
que ao lado de outros gestores 
participou de reuniões por vi-
deoconferência com o secre-
tário de Cultura do Estado de 
São Paulo, Sérgio Sá Leitão, é 
importante que os profissio-
nais interessados no auxílio 
emergencial realizem o cadas-
tramento o quanto antes para 
adiantar o processo de libera-
ção dos recursos.

“Tenho participado de di-
versas reuniões virtuais para 

que, assim que os recursos fo-
rem liberados, nós já tenhamos 
todos os documentos para aju-
dar a classe artística local, mes-
mo que não possamos garantir 
que o auxílio seja recebido por 
todos os profissionais cadastra-
dos”, enfatiza Maganha.

A Lei de Emergência Cultu-
ral Aldir Blanc, que levou este 
nome em homenagem ao com-
positor e escritor brasileiro que 
morreu em maio, vítima do 
novo coronavírus, estabelece 
um conjunto de ações para ga-

Flávia Placideli

Jovens de Lençóis Paulis-
ta e região que se interes-
sam pelo teatro têm uma 

nova oportunidade de apro-
fundar seus conhecimentos e 
aprender mais sobre técnicas 
de expressão vocal, improvisa-
ção, cenário, figurino, drama-
turgia e iluminação. O projeto 
Jovem em Cena retornou nes-
te mês em novo formato por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

As atividades foram inicia-
das na última terça-feira (14), 
pela internet, o que permite a 
participação de todos os ins-
critos e não apenas dos 60 se-
lecionados, como ocorria nas 
atividades presenciais. O crono-
grama virtual deve seguir até ja-
neiro de 2021, mas os encontros 
presenciais podem ser retoma-

Flávia Placideli

O Circuito Digital de Artes 
apresenta, neste final 
de semana, uma progra-

mação bem diversificada, que 
vai do ilusionismo à música. 
Transmitido pelas páginas do 
Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti no Facebook (@tea-
trolencois), Instagram (@tea-
trolencois) e Youtube (Teatro 
Municipal Adélia Lorenzetti), 
o projeto lançado no início de 
junho é uma realização da Alic 
(Associação Lençoense de In-
centivo à Cultura), com apoio 
da Prefeitura Municipal e pa-
trocínio da empresa Bracell.

Neste sábado (18), a par-
tir das 18h, o ilusionista Caio 
Ferreira encanta e diverte o pú-
blico com alguns clássicos do 
ilusionismo mundial. Na live, 
ele também ensina alguns tru-

ques incríveis que podem ser 
feitos com objetos que todos 
tem em casa. Bicampeão Lati-
no-americano de ilusionismo, 
Caio Ferreira é especialista em 
realizar efeitos mágicos apenas 
com as habilidades das mãos, 
sendo reconhecido no mundo 
todo pela técnica.

Já no domingo (19), no 
mesmo horário, tem o show 
“U Kara Ukê”, com Gil Teles, 
ator que interpreta o perso-
nagem Falcão, da novela “As 
aventuras de Poliana”, do SBT. 
Na live, o artista mistura seus 
dons da música e do teatro 
com histórias e situações atípi-
cas de sua vida. Em um espe-
táculo dinâmico que mistura 
samba, pagode raiz e MPB, 
ele promete animar o público 
do começo ao fim. Ambas as 
apresentações têm classifica-
ção indicativa livre.

Flávia Placideli

Neste sábado (18), a par-
tir das 16h, o Museu da 
Imagem e do Som (MIS), 

órgão ligado à Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Pau-
lo, promove mais uma sessão 
de cinema com a exibição do 
filme “Obra”, seguida por um 
bate-papo ao vivo com convi-
dados. A transmissão acontece 
pelo canal do museu (MIS São 
Paulo) no Youtube.

Dirigido por Gregório Gra-
ziosi, “Obra” revela a solidão 
em São Paulo. No filme, o ar-
quiteto João Carlos, às vésperas 

DISTANCIAMENTO - Encontros presenciais estão previstos apenas para o ano que vem

MAIS RÁPIDO DO QUE OS OLHOS - Ilusionista Caio 
Ferreira se apresenta hoje no Circuito Digital de Artes 

OBRA - Filme dirigido por Gregório Graziosi vai ao ar a partir das 16h

AUXÍLIO - Artistas e 
espaços culturais podem 
receber benefício de R$ 

600 por três meses

rantir uma renda emergencial 
para trabalhadores da área da 
cultura, além da manutenção 
dos espaços culturais durante a 
pandemia da Covid-19.

O texto prevê repasse de 

R$ 3 bilhões, oriundos do su-
perávit do Fundo Nacional de 
Cultura, a todos os municípios 
do país. A proposta é que cada 
profissional receba por três 
meses um benefício de R$ 600. 

A lista completa com as cate-
gorias que podem solicitar o 
auxílio está disponível no site 
www.jornaloeco.com.br. O ca-
dastro pode ser feito pelo en-
dereço https://cutt.ly/XayezOF.

da série “Radiolas”, mostra 
selecionada pela convocatória 
Nova Fotografia e exposta no 
Museu em 2019. Na exposição, 
Larozza busca as raízes e a atual 
situação da vasta cena cultural 
do Maranhão e a chegada das 
equipes de som à cidade de São 
Paulo. O conteúdo é livre.

do nascimento de seu primeiro 
filho, encontra uma ossada em 
uma obra que está prestes a ini-
ciar. A descoberta desestabiliza 
sua vida, fazendo com que ele 
questione sua profissão, a cida-
de em que vive e até mesmo o 
relacionamento com sua esposa.

Após a exibição, às 18h, o 

diretor do filme participa de um 
bate-papo ao vivo com o cineas-
ta e professor André Fratti, com 
mediação de Vanise Carneiro, 
que é atriz, diretora, educadora 
e preparadora de elenco.

Já no domingo (19), às 11h, 
o fotógrafo Felipe Larozza conta 
a história por trás das imagens 

dos antes, caso haja liberação 
pelas autoridades sanitárias.

A transmissão das aulas 
acontece ao vivo pela platafor-
ma Google Meet, pelo menos 
uma vez por mês. Quem pre-
cisar esclarecer dúvidas sobre 
as atividades também pode 
acessar o aplicativo Classroom. 

Após a etapa on-line, estão pre-
vistos encontros presenciais 
para a produção de dois espe-
táculos com textos e interpreta-
ção dos participantes.

Realizado pelo Instituto 
Ideia Coletiva, com patrocínio 
da Lwart Lubrificantes, por 
meio da Lei de Incentivo à Cul-

tura, o Jovem em Cena aborda 
inúmeros temas com professores 
especializados, como práticas de 
atuação, figurino, cenografia, 
iluminação, dramaturgia, clown, 
expressão vocal e direção teatral, 
entre outros. A exibição das pro-
duções dos alunos acontece em 
evento ainda sem data definida.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde VACINA
A OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou uma das vacinas 
testadas no Brasil, a da Universidade de Oxford, do Reino Unido, 
como a mais adiantada no mundo e a mais avançada em termos de 
desenvolvimento. A reitoria da Unifesp (Universidade Federal de São 
Paulo) prevê que, se aprovada, o registro será liberado em junho de 2021.

Iniciado em 29 de maio, o 
Censo Covid já aplicou 1.870 
testes nas duas primeiras 
etapas e 125 pessoas tiveram 
resultado positivo para a Co-
vid-19. A testagem em massa 
de assintomáticos tem como 
objetivo medir a evolução 
do contágio na cidade e pos-
sibilitar que as autoridades 
avaliem a situação e definam 
estratégias mais eficientes de 
enfrentamento à pandemia.

Na primeira etapa, o 
público foi escolhido por 
sorteio e o exame foi colhi-
do nas casas e também nas 
unidades de saúde. Dos 846 
testes sorológicos aplicados, 

CORONAVÍRUS

Amanhã tem terceira 
fase do Censo Covid
Com estratégia similar à adotada na segunda etapa, Secretaria 
de Saúde realiza mil testes rápidos em pacientes assintomáticos

Priscila Pegatin

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista realiza 
amanhã (19) a terceira 

e última etapa do Censo Co-
vid. A pesquisa epidemiológi-
ca, que teve início em 29 de 
maio, está testando pacientes 
assintomáticos para verificar 
o percentual da população in-
fectada no município. Como 
na etapa anterior, foram dis-
ponibilizados mil testes rá-
pidos, 200 em cada uma das 
cinco unidades selecionadas.

Com o teste rápido do tipo 
IgM/IgG é possível identifi-
car se a pessoa se contami-
nou com o novo coronavírus 
e seu organismo já combateu 
o vírus ou se a infecção está 
ativa, em fase de transmissão. 
Pessoas positivadas recebem 
atendimento na própria uni-
dade de saúde, onde um mé-
dico fica a postos para orien-
tar sobre o isolamento social 
e prescrever, se necessário, os 
remédios adequados.

A ação acontece na UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 

TESTAGEM EM MASSA - Estratégia de Saúde da Família do Núcleo Luiz Zillo 
é uma das cinco unidades de saúde da cidade a realizar o Censo Covid amanhã

Com quase 1,9 mil testes aplicados, foram identi�cados 125 casos
31 tiveram resultado positivo, 
sendo que 11 apresentavam 
anticorpos do tipo IgG, o que 
indicava que o sistema imuno-
lógico já havia combatido o ví-
rus e não existia mais risco de 
replicação para outras pessoas.

Nos outros 20 pacientes 
positivados foram identificados 
anticorpos do tipo IgM, o que 
indicava infecção ativa, em 
fase de transmissão. Todos re-
ceberam atendimento médico 
e foram orientados em relação 
à importância do isolamento 
domiciliar para evitar o contá-
gio. Na primeira fase, o estudo 
epidemiológico revelou taxa de 
contágio de 3,66% na cidade.

Já na segunda etapa, reali-
zada no dia 28 de junho, foram 
aplicados 1.024 testes rápidos 
em cinco unidades de saúde, 
que ficaram abertas para aten-
dimento dos interessados. Ao 
todo foram identificadas 94 in-
fecções, 36 fora do período de 
transmissão do vírus e 58 em 
fase ativa. Como resultado, a 
taxa de contágio da cidade subiu 
de 3,66% para 8,7%.

O Ricardo Conti Barbeiro 
avalia que a ação tem sido muito 
positiva para o enfrentamento 
à pandemia. “Com as testagens 
temos indicadores para realizar 
estratégias de atendimento, tanto 
hospitalar quanto ambulatorial. 

Além disso, podemos saber 
se as ações que tomamos den-
tro de determinado período 
foram efetivas ou não, como 
a implantação do protocolo 
medicamentoso”, explica.

Com a finalização da ter-
ceira fase do Censo Covid, o 
secretário de Saúde de Len-
çóis Paulista ressalta que será 
possível ter um novo pano-
rama da circulação do vírus 
na cidade. A previsão é que 
um balanço geral seja divul-
gado já na próxima semana. 
“Com o cruzamento desses 
dados vamos ter uma visão 
ampliada da Covid dentro do 
município”, finaliza.

Dr. José Antonio Garrido, no 
Jardim Ubirama, e nas ESF 
(Estratégias de Saúde da Fa-
mília) Dr. João Paccola Primo, 
no Núcleo Luiz Zillo, Antonio 
Benedetti, no Jardim Monte 
Azul, Dr. José Nege, no Jardim 

Cruzeiro, e Dr. Luiz Fernando 
Lellis Andrade, no Jardim do 
Caju. Para participar, basta 
comparecer aos locais com o 
Cartão Cidadão e documento 
com foto.

A distribuição de senhas 

começa a partir das 8h. Já a 
testagem acontece com agen-
damento, das 8h às 17h. A Se-
cretaria de Saúde reforça que 
os moradores devem respeitar 
os horários agendados para 
evitar aglomerações. Segundo 

a pasta, na frente de todas as 
unidades estão montadas ten-
das com cadeiras para garantir 

o conforto e o distanciamento 
da população.

O secretário Ricardo Conti 
Barbeiro explica que podem 
participar da pesquisa pessoas 
de ambos os sexos e de todas as 
idades. Para evitar o risco de 
contaminação, as exceções são 
idosos, gestantes e pessoas com 
comorbidades. “Pedimos que 
quem já fez o teste na primeira 
ou segunda etapa não procure 
a unidade desta vez, para dei-
xar a oportunidade para outros 
moradores”, completa.

Apesar desta ser a tercei-
ra e última etapa prevista do 
Censo Covid, o secretário de 
Saúde não descarta a realiza-
ção de outros mutirões e meto-
dologias de testagem enquanto 
houver a circulação do novo 
coronavírus na cidade. “Esta-
mos criando estratégias para 
garantir o teste em outras si-
tuações, tudo discutido com 
o Comitê de Enfrentamento à 
Covid 19”, revela.
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Caderno B

Em alto e bom som
Com novos programas e podcasts, O ECO investe na produção de conteúdo audiovisualElton Laud

Quem acompanha O 
ECO pela internet cer-
tamente já se deparou 

com algumas novidades. Com 
um novo projeto de mídia, o 
jornal está cada vez mais pre-
sente no meio digital, conci-
liando a publicação da tradi-
cional versão impressa - que 
circula ininterruptamente há 
mais de 82 anos - com a pro-
dução de diversos conteúdos 
exclusivos para o site, redes 
sociais, Youtube e outras pla-
taformas de streaming.

Lançada em fevereiro, a O 
ECO TV já apresentou ao pú-
blico uma série de programas 
jornalísticos, como O ECO 
NOTÍCIAS, BOLETIM CORO-
NAVÍRUS, O ECO CIDADE, 
O ECO ENTREVISTA, além 
do CONSCIÊNCIA LUMINO-
SA, programa viabilizado por 
meio de parceria com o astró-
logo Junior Moura, que tam-
bém assina a coluna semanal 
de horóscopo do site.

No final do mês passado, 
foi iniciada mais uma etapa do 
projeto com a chegada da O 
ECO CAST, que insere o jornal 
definitivamente no universo 
dos podcasts, programas em 
formato de áudio que podem 
ser ouvidos a qualquer hora 
do dia por plataformas como 
Anchor, Spotify e o próprio ca-
nal do Youtube (www.youtube.
com/OECOTV).

Além do diário O ECO 
BRASIL, que apresenta os 
principais assuntos do país, 
de segunda a sexta, às 17h, 
os destaques ficam por conta 
do POLITICANDO, que toda 
quinta-feira, às 19h, fala de 
tudo o que acontece nos basti-
dores da política local e regio-
nal, e do RESUMÃO, um com-
pilado dos principais assuntos 
da semana, que vai ao ar às 
sextas-feiras, às 19h.

Muitos projetos devem ser 
apresentados em breve. Alguns 
já conhecidos, mas totalmente 
remodelados por conta da pan-
demia do novo coronavírus (Co-

vid-19), como o Prêmio Melho-
res do Ano. Outros que chegam 
com uma proposta totalmente 
inovadora, focada no dinamis-
mo e interatividade da internet. 

O objetivo é aproximar ainda 
mais O ECO e seus produtos do 
público e da comunidade.

“Pretendemos concluir to-
das as etapas de implantação 

até o final deste ano. Estamos 
discutindo inúmeros pontos, 
analisando dados, elaborando 
e redesenhando diversos pro-
jetos. A ideia é dar uma cara 

nova ao jornal, deixando-o cada 
vez mais inserido no meio di-
gital, mas mantendo, claro, a 
essência que o trouxe até aqui. 
Afinal, são mais de oito décadas 

de história”, comenta o proprie-
tário Breno Corrêa Medola.

NOVO SITE
Outra grande novidade está 

em fase de desenvolvimento. 
Um novo site, com uma nova 
identidade visual, uma nova 
estrutura e uma nova proposta 
editorial deve entrar no ar entre 
o final de agosto e o início de 
setembro. A responsável pelo 
projeto é a Aspin Tecnologia, 
conceituada empresa de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, es-
pecializada em soluções para 
veículos de comunicação.

“Acredito que quem atua 
nas áreas do jornalismo e do 
entretenimento deve sempre 
se pautar pela inovação e é isso 
que estamos buscando com o 
novo site. Precisamos de uma 
plataforma que ofereça suporte 
para tudo que foi e que ainda 
será implantado. Cada detalhe 
também está sendo pensado 
para atender às expectativas de 
nosso público. Queremos ofere-
cer a todos a melhor experiên-
cia”, afirma Medola.

Com o novo site, O ECO 
também passa a investir nas 
assinaturas digitais. A propos-
ta é que todo leitor continue 
tendo acesso às informações 
reportadas pela redação, mas 
que apenas os assinantes 
desfrutem do vasto conteú-
do exclusivo, que vai desde 
matérias mais aprofundadas 
e analíticas a programas de 
entrevistas, séries especiais e 
outros projetos voltados ao jor-
nalismo e ao entretenimento.

“Isso já é feito por veícu-
los de todo o mundo, desde os 
gigantescos grupos de comuni-
cação até os jornais de peque-
no porte. Em tempos de fake 
news, que se tornaram um 
problema crônico da socieda-
de, mais do que nunca o jorna-
lismo profissional precisa ser 
valorizado. Todo leitor pode 
contribuir para que o trabalho 
feito com critério, seriedade e 
responsabilidade seja manti-
do. Isso, pagando bem pouco”, 
finaliza Medola.

SAIBA UM POUCO MAIS SOBRE CADA PROGRAMA

Vídeo | segundas-feiras | 19h | Youtube
Programa semanal de Junior Mou-
ra, experiente astrólogo que auxilia 
pessoas a descobrirem sua própria 
consciência luminosa através da astro-
logia, numerologia, radiestesia, tarot, 
reiki e alquimia.

Podcast | quintas-feiras | 19h
Youtube, Spotify e outras plataformas
Podcast semanal com Elton Laud, editor-
-chefe de O ECO, que traz alguns pontos 
e contrapontos da política em Lençóis 
Paulista e região, sempre com opinião, 
análise e informações de bastidores.

Podcast | diariamente | 17h | Youtube, Spotify e outras plataformas
Podcast informativo diário com Priscila Pegatin, jornalista de O ECO. Produzido em parceria com as agências Brasil 61 e Radioweb, o 
programa traz na pauta os assuntos de destaque em todo o país.

Vídeo e podcast | terças-feiras | 19h
Youtube, Spotify e outras plataformas
Programa informativo semanal com Flá-
via Placideli, jornalista de O ECO, que 
apresenta ao público algumas das prin-
cipais notícias do dia a dia de Lençóis 
Paulista, Macatuba, Areiópolis e Borebi.

Podcast | sextas-feiras | 19h
Youtube, Spotify e outras plataformas
Podcast informativo semanal apresentado 
por Breno Medola e Elton Laud, proprie-
tário e editor-chefe de O ECO, que resga-
tam os assuntos que mais repercutiram na 
semana, na região, no Brasil e no mundo.

Vídeo e podcast | quartas-feiras | 19h
Youtube, Spotify e outras plataformas
Programa de entrevistas semanal ancora-
do por Elton Laud, editor-chefe de O ECO, 
que recebe convidados para falar sobre as-
suntos relevantes do cotidiano, abordando 
sempre temas que estão em evidência.

Podcast | domingos | 19h
Youtube, Spotify e outras plataformas
Podcast semanal com Flávia Placideli, 
jornalista de O ECO, que apresenta as 
previsões astrológicas da semana e tam-
bém comenta sobre as dicas do astrólogo 
Junior Moura para cada signo do zodíaco.

CONSCIÊNCIA LUMINOSA

POLITICANDO

O ECO BRASIL

O ECO CIDADE

RESUMÃO

O ECO ENTREVISTA

HORÓSCOPO
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INTEGRAL
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista retoma na segunda-feira (20) o atendimento ao público das 
7h30 às 17h. Por conta da pandemia do novo coronavírus, ainda seguem suspensos todos os eventos 
culturais, educacionais e esportivos com aglomeração de pessoas em qualquer número, aulas no 
âmbito da Secretaria Municipal da Educação, inclusive creches, e atividades em áreas públicas fechadas 
como Biblioteca Municipal, Museu, Teatro, Centros de Convivência Social, dentre outros espaços.
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Cotidiano

- Edital nº 02/2017: para os cargos de Gerontólogo, Monitor de 
Creche, Motorista, Operador de Máquinas, Orientador Social, 
Pedreiro, Técnico em Informática, Terapeuta Ocupacional.

- Edital nº 03/2017: para os cargos de Agente de Cemitério, 
Analista de Sistemas, Assistente Social, Monitor Cultural Ar-
tesanato, Monitor Cultural Capoeira, Monitor Cultura Música/
Instrumental Percussão, Técnico de Vigilância Sanitária.

- Edital nº 04/2017: para os cargos de Assistente de Saúde da 
Família, Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico 
Ortopedista, Médico Pediatra e Nutricionista.

- Edital nº 01/2018: para os cargos de Agente Administrativo, 
Agente de Serviços Gerais, Contador e Fiscal de Tributos.

- Edital nº 03/2018: para os cargos de Professor de Educação 
Especial, Professor de Educação Infantil I, Professor de Educa-
ção Infantil II, Professor de Ensino Fundamental I, Coordena-
dor Pedagógico e Diretor de Escola.

- Edital nº 01/2019: para os cargos de Agentes Comunitá-
rios de Saúde, Agente Escolar, Agente de Saúde, Agente de 
Serviços Urbanos, Agente de Vigilância Eletrônica, Assistente 
Técnico Administrativo, Carpinteiro, Cirurgião Dentista, Ci-
rurgião Dentista Odontopediatra, Eletricista, Engenheiro Civil, 
Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico do 
Trabalho, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Monitor Cul-
tural Canto Coral, Monitor Cultural Piano e Teclado, Monitor 
Cultural Sopros Metais e Psicólogo.

- Edital nº 02/2019: para os cargos de Médico de Saúde da 
Família, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico 
Veterinário.

- Edital nº 04/2019: para os cargos de Professor de Ensino 
Fundamental, Professor Substituto de Ensino Fundamental, 
Professor de Educação Infantil.

- Edital nº 05/2019: para os cargos de Médico do Trabalho, 
Médico Gastroenterologista e Médico Otorrinolaringologista.

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura suspende os prazos de 
validade de concursos públicos
Medida visa evitar que concursos sejam extintos e município tenha que realizar novos processos

Angelo Franchini Neto

Já está em vigor em Len-
çóis Paulista a Lei Muni-
cipal 5372/2020, que sus-

pende validade de concursos 
públicos já homologados. A 
determinação vale até o fim do 
decreto de calamidade pública 
estipulado pelo município para 
enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo coronaví-
rus (Covid-19). A medida tem 
como objetivo principal evitar 
que os concursos sejam extin-
tos e que o município tenha 
que realizar novos processos.

“A Administração Pública 
tomou esta decisão tendo em 
vista várias situações, como 
resguardar aos classificados 
nos concursos homologados 
maior possibilidade de pre-
enchimento de vagas que sur-
girão devido à vacância de 
cargos, bem como economia 
ao município, já que as etapas 
dos concursos públicos são 
extensas e onerosas”, reforça 
o secretário de Negócios Jurí-
dicos da Prefeitura Municipal, 
Rodrigo Fávaro.

Para o secretário, a suspen-

SEM PRAZO - Segundo 
Rodrigo Fávaro, suspensão dos 
prazos dá aos classificados 
mais chance de preenchimento 
de vagas futuras

VEJA QUAIS CONCURSOS 
TIVERAM A VALIDADE SUSPENSA

são da validade dos concursos 
em nada afeta a qualidade 
dos mesmos, tendo em vista 
que o processo de seleção já 
aconteceu e encontra-se ho-
mologado, devendo obedecer 
a lista final de classificação. 
Fávaro também aproveita para 
orientar os classificados nos 
concursos enquadrados na Lei 
a acompanharem, com frequ-

ência, as convocações de ofe-
recimentos de vagas realizadas 
pelo Diário Oficial do Muni-
cípio, publicado no site da 
Prefeitura Municipal (www.
lencoispaulista.sp.gov.br).

A Lei 5372/2020 contem-
pla concursos realizados entre 
2017 e 2019, com vagas para 
cargos que vão desde monitor 
de creche, operador de má-

quinas, agente administrativo, 
monitor cultural e professor de 
educação infantil até a agente 
de saúde, médico ortopedista, 
nutricionista e cirurgião den-
tista. Ao todo, estão incluídas 
mais de 60 funções, com cen-
tenas de candidatos à ocupação 
de cargos que possam, eventu-
almente, ser abertos. Confira a 
lista completa ao lado:

B2



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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA

FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
3ª VARA CUMULATIVA

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Jardim Ubirama
CEP 18683-471, Fone: (14) 3264-4703, Lençóis Paulista-SP

E-mail: lencois3@tjsp.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003185-18.2018.8.26.0319
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução
Requerente: Lwarcel Celulose Ltda
Requerido: Lopes Negócios Comerciais Ltda

EDITAL, COM PRAZO DE 20 DIAS, PARA CITAÇÃO DO RÉU NA 
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL 
Nº. 1003185-18-2018-8-26-0319, MOVIDA POR BRACELL SP CELULO-
SE LTDA EM FACE DE LOPES NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA.

O Doutor José Luiz Pereira Andrade, Juiz de Direito da 3a. Vara desta 
Comarca de Lençóis Paulista/SP, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele co-
nhecimento tiverem que, por esta Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Lençóis Paulista/SP, e respectiva secretaria processam- se os autos da 
AÇÃO DE COBRANÇA c.c. RESCISÃO CONTRATUAL, nº 1003185-
18.2018.8.26.0319, movida por BRACELL SP CELULOSE LTDA, tendo 
como pedido a condenação do réu ao pagamento de R$ 574.186,19 (qui-
nhentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e dezenove cen-
tavos) atualizado até a data do efetivo pagamento. Estando o réu em lugar 
incerto e não sabido, é expedido o pressente edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, para citação de LOPES NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.923.688/0001-68, para os atos e termos da ação proposta, 
para que pague o valor supramencionado, ou ofereça a defesa que tiver no 
prazo legal. Ficando ciente de que, não apresentando defesa, ser-lhe-á decre-
tada a revelia, tendo por verdadeiros os fatos alegados na inicial, condenan-
do-o ao pagamento do valor pleiteado. E para que chegue ao conhecimento 
de todos é expedido o presente, com prazo de 20 (vinte) dias, findos os quais 
se iniciará a contagem do prazo para a defesa de 15 (quinze) dias. Este edital 
será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Lencois Paulista, aos 01 de julho de 2020.

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE 
LUIS PEREIRA ANDRADE, liberado nos autos em 01/07/2020 às 
17:46. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta-
digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003185-
18.2018.8.26.0319 e código 7581557.

COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS 

EMPREGADOS DAS 
EMPRESAS ZILLO 

LORENZETTI
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA - EDITAL

DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Coo-
perativa de Consumo dos 
Empregados das Empresas 
Zillo-Lorenzetti, usando as 
atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social, convoca os 
24(vinte e quatro) delegados, 
para se reunirem em Assem-
bléia Geral Ordinária, no dia 28 
de julho de 2020, na sala 04 de 
reunião do Escritório Central, 
sito à rua XV de Novembro, 
número 865, em Lençóis Pau-
lista, Estado de São Paulo, por 
absoluta falta de espaço em sua 
sede social, em primeira con-
vocação às 15:00 horas, com 
a presença de 2/3(dois terços) 
do número total de delegados; 
caso não haja número legal 
para instalação, ficam desde 
já convocados para a segunda 
convocação, às 16:00 horas, no 
mesmo dia e local, que se rea-
lizará com a presença de meta-
de mais um do número total de 
delegados. Persistindo a falta 
de “quorum” legal a Assem-
bléia realizar-se-á então, no 
mesmo dia e local, em terceira 
e última convocação, às 17:00 
horas, com a presença mínima 
de 10(dez) delegados, a fim 
de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia :-

ORDEM DO DIA: 

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do 
exercício de 2019, compreen-
dendo o Relatório da gestão, 
Demonstrativo da Conta So-
bras ou Perdas e Parecer do 
Conselho Fiscal;

2. Destinação das sobras li-
quidas e sua fórmula de cálculo; 

3. Eleição dos componen-
tes da Diretoria Executiva;

4. Eleição dos componen-
tes do Conselho Fiscal; 

5. Aplicação do Fundo de 
Assistência Técnica, Educa-
cional e Social – FATES;

6. Fixação da cédula de 
presença dos membros do 
Conselho Fiscal;

7. Fixação do valor global 
para pagamento dos honorá-
rios e gratificações dos mem-
bros da Diretoria.

8. Comunicados de assun-
tos gerais (sem deliberação).

Lençóis Paulista, 18 de ju-
lho de 2020.

LUIZ ALBERTO CAPELARI
Diretor Presidente

NOTA: As demonstrações 
contábeis do exercício de 2019 
acompanhadas do respectivo 
parecer do Conselho Fiscal 
estão a disposição dos associa-
dos na sede da cooperativa.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1-A EMPRESA
A- A COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPRE-

GADOS DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI, foi 
constituida em 01 de novembro de 1990 e tem sua sede na 
cidade de Lençóis Paulista , à Rua Francisco Prestes Maia, n 
1052 e filiais nas cidades de Macatuba e Quatá.

B- Área de Atuação e objeto Social: A COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS 
ZILLO LORENZETTI tem sua área de atuação para efeito 
de admissão de associados, abrangendo o Estado de São Pau-
lo e tem como objetivo a defesa econômica e social de seus 
associados, produzir, industrializar, beneficiar e embalar, pro-
dutos do seu programa operacional, promovendo a educação 
cooperativista.

2-PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acor-

do com as normas ditadas pela Lei das Sociedades por Ações 
(6404/76), observando as seguintes praticas:

A-Contas de resultado
Os ingressos e Dispêndios foram apropriadas ao resul-

tado do periodo segundo o regime contabil de competência. 
Foram também apropriadas ao resultado do período e previs-
to para férias e encargos.

B-Ativo Imobilizado
Os bens imobilizados são registrados e demonstrados 

contabilmente pelo custo de aquisição
3-CONTAS A RECEBER
Os saldos a receber do representam valores a receber dos 

Cooperados que deverão ser recebidas no início de 2020.
4-ESTOQUES
Os estoques em 31 de dezembro, estão valorizados pelo 

custo médio, que não supera o valor de mercado.
5-OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, IMPOSTOS E 

CONTRIBUIÇÕES
Representam valores a pagar referentes a salários, provi-

sões de férias, Inss, Fgts, Contribuições e benefícios a recolher.
6-PATRIMONIO LÍQUIDO
É representado em valores que compreendem a cotiza-

ção mensal, acrescida de sobras capitalizadas no decorrer de 
sua existência, reservas legais, (Fundo de reservas e FATES), 
Reserva de Reavaliação e Sobras a disposição da AGO.

7-INGRESSOS E DISPÊNDIOS
a) Dos Ingressos: São apurados pelo regime de compe-

tência, tendo como comprovantes notas fiscais, avisos ban-
cários e outros

b) Dos dispêndios: Foram apuradas através de notas fiscais 
e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

c) Os recursos da cooperativa foram aplicados em suas fina-
lidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, 
demonstrados por seus dispêndios e investimentos patrimoniais.

Lençois Paulista, 31 de dezembro 2019.

LUIZ ALBERTO CAPELARI
Presidente

CPF:066.082.858-84

ELAINE CRISTINA CHAPANI
Contadora

CRC:1SP249971/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O 12/31/2018 12/31/2019 P A S S I V O 31/12/2018 31/12/2019
Circulante 4.257.106 4.178.966 Circulante 1.862.851 1.796.652
     Caixa e equivalentes de 
Caixa 87.891 101.404             Fornecedores 1.173.842 1.016.859

     Créditos de cooperados 1.870.307 1.900.489             Obrigações 
Tributárias 46.556 44.500

     Estoques 2.190.348 2.037.355             Obrigações 
Trabalhistas 504.549 413.271

     Outros Créditos 108.560 139.718             Outras Obrigações 137.904 322.022
Não Circulante 6.741.409 6.888.032 Não Circulante 6.895.065 6.985.167
     Realizável a Longo 
Prazo 6.396.331 6.574.970      Exigível a Longo Prazo 6.895.065 6.985.167

          Depósito judicial pis/
cofins 6.396.331 6.574.970             Depósito judicial pis/

cofins 6.335.228 6.515.693

     Investimentos 33.451 35.500             Provisão p/ampliação 
loja 469.473 469.473

     Imobilizados 210.465 176.400             Empréstimos 90.364  - 
     Intangiveis 101.162 101.162 Patrimônio Líquido 2.240.598 2.285.179

            Capital Social 1.504.727 1.518.333
            Capital de 
reavaliação  -  - 

             Reserva de Sobras 608.571 645.895
             Sobras/Perdas 
Acumuladas 127.300 120.950

TOTAL 10.998.515 11.066.998 TOTAL 10.998.515 11.066.998

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM REAIS

Eventos 
Reservas de Sobras 

Capital Reserva 
reav. Ativo Legal

 Sobras 
ou Perdas 

Acumuladas 
 Totais 

 Saldo em 31/12/2017 1.496.136 0 652.057 23.730 2.171.923 
 Movimentações de Capital: -
  Com Sobras e Reservas (89.890) (89.890)
  Credito de Juros ao capital 0 
  Por Subscrição/Realização 8.591 8.591 
  Por  Devolução ( - ) 0 
 Reversões de Reservas 0 
 Sobras ou Perdas Líquidas 193.461 193.461 
 Destinação das Sobras ou Perdas: -
 . Fundo de Reserva 20.437 20.437 
 . F A T E S (63.923) (63.923)
Outras destinações (loja) 0 
RESERVA REAVALIAÇÃO 
ATIVOS 0 

 Saldos em 31/12/2018 1.504.727 0 608.571 127.300 2.240.599 
 Movimentações de Capital: -
  Com Sobras e Reservas 7.300 (127.300) (120.000)
  Sobras Líquidas a distribuir 0 
  Credito de Juros ao capital 0 
  Por Subscrição/Realização 6.306 6.306 
  Por  Devolução ( - ) 0 
 Reversões de Reservas : 0 
  Fundo de Reserva 0 
 Ajustes de exercícios encerrados 120.425 120.425 
 Sobras ou Perdas Líquidas 525 525 
 Destinação das Sobras ou Perdas: -
 . Fundo de Reserva 60.062 60.062 
 . F A T E S (22.738) (22.738)
Outras destinações (loja) 0 
Reserva reavaliação Ativos 0 
 Saldos em 31/12/2019 1.518.333 0 645.895 120.950 2.285.179 

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS EM REAIS
31/12/2018 31/12/2019

Ingresso Operacional Bruto 25.174.568 25.183.043
Ingresso de consumo de cooperados 20.745.632 20.376.789
Ingresso de consumo de não cooperados 4.324.900 4.715.559
Bonificações 104.036 90.694
Deduções dos Ingressos (1.562.976) (1.593.561)
Devoluções de ingressos (27.396) (38.669)
Tributos estaduais (680.739) (700.823)
Tributos federais (854.841) (854.070)
Custo dos ingressos (17.880.671) (18.045.519)
C.M.V. (17.880.671) (18.045.519)
Outros Ingressos/Rec. (Dispêndios/
Desp) Operacionais (5.432.161) (5.537.708)

Dispêndios administrativos (5.335.670) (5.465.235)
Resultado financeiro líquido (96.490) (72.473)
Resultado Operacional 298.761 6.255 
Resultado não Operacional  -  - 
Resultado Antes da Tributação e 
Participações 298.761 6.255

Imposto de Renda e Contribuição 
Social (75.174) (5.637)

Sobras ou Perdas Líquidas do 
Exercício 223.587 619

Participações Estatutárias nas Sobras (66.161) (93)
F.A.T.E.S. (47.640) (31)
Reserva Legal (18.521) (62)
Sobras/Perdas à Disposição da A.G.O. 157.426 526

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/2018 31/12/2019
Atividades Operacionais
Sobras/Perdas do Exercício 223.587 619
Depreciações e Amortizações 74.148 44.315 
Aumento/Diminuição nas contas a receber (204.258) (208.821)
Aumento/Diminuição de estoques (126.433) 152.993 
Aumento/Diminuição Contas a pagar 201.383 (91.706)
Aumento/Diminuição Obrig. 
Trabalhistas (70.168) (91.278)

Aumento/Diminuição Outros Creditos (12.900) (31.158)
Aumento/Diminuição Outras 
Obrigações 26.893 33.055 

Caixa Líquido Aplicado em 
Atividades Operacionais 112.253 (191.981)

Atividades de Investimentos
Aumento/Diminuição Ativo Imobilizado (11.249) (10.250)
Aumento/Diminuição Outros 
Investimentos (23.051) (2.049)

Caixa Líquido Aplicado / Originado 
em Investimentos (34.300) (12.299)

Atividades de Financiamentos
Aumento aportes de Capital 20.437 60.000 
Aumento/Diminuição Emprestimos (24.744) 151.063 
Aumento de Capital por Sobras 8.591 13.606 
Diminuição Sobras AGO (69.553) (6.876)
Caixa Líquido Aplicado / Originado 
em Financiamentos (65.269) 217.793 

Aumento / Redução Líquida das 
Disponibilidades 12.684 13.513 

Modificações em Disponibilidades 
Líquidas
No Início do Período 75.207 87.891 
No Fim do Período 87.891 101.404 
Variação Líquida das 
Disponibilidades 12.684 13.513 

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Con-

sumo das Empresas Zillo Lorenzetti, após exame dos Balan-
ços Gerais, da Demonstração de Sobras e Perdas e de do-
cumentos correspondentes ao exercício encerrado em 2019, 
constataram que:

1- A escrituração Contabil encontra-se em perfeita ordem;
2 - Os informes  financeiros e  os balancetes foram prepa-

rados, apresentados e divulgados no devido tempo;
3 - As despesas efetuadas foram autorizadas pelo Con-

selho de Administração e pela Diretoria Executiva, que 
consumaram-se dentro das necessidades e possibilidades da 
Cooperativa;

4 - Os membros  da Diretoria Executiva reuniram-se re-
gularmente e desempenharam com agrado suas funções;

5 - Não houve empréstimo/operação efetuada sobre o 
qual este Conselho não estivesse de acordo;

6 - Não tem a Cooperativa qualquer  questão a resolver 
com as autoridades do Cooperativismo.

Pelo exposto recomendamos a ASSEMBLEIA GERAL à 
aprovação dos Balanços Gerais e da Demonstração de Sobras 
e Perdas do Fluxo de Caixa e do Demonstrativo das Muta-
ções do Patrimonio Liquido do exercicio encerrado em 31 de 
Dezembro de 2019.

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI - CNPJ 65.433.989/0001-72

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 exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil 

Brasileiro:
 
SERGIO BURATTO JÚNIOR e ISABELLE CRISTINA BELLAN, sendo o pretendente: nacionalidade brasilei-

ro, solteiro, convive em união estável, engenheiro, nascido em Macatuba - SP, aos 31/05/1989, residente e domiciliado 
em Lençóis Paulista - SP, filho de SERGIO BURATTO e de BARBARA VIEIRA DA SILVA BURATTO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, professora de música, nascida em Santa Bárbara d` Oeste - 
SP, aos 28/11/1991, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de PAULO CESAR BELLAN e de MARA 
CRISTINA DUARTE BELLAN.

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 julho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
PERÍODO: 2º Trimestre - EXERCÍCIO: 2.020

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 217.915,49 12.122 - Administração Geral da 
Secretaria da Educação 0,00

Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 40.347,73 12.361 - Ensino Fundamental 3.835.489,51
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 243.998,68 12.365 - Educação Infantil 1.345.318,06
Imposto de Renda Retido na Fonte 241.176,58 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 16.856,24
Dívida Ativa de Impostos 37.851,67 12.367 - Educação Especial 75.625,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 ( = ) Total da Despesa do Ensino 5.273.288,81

Multa/Juros provenientes de impostos 13.403,66 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, 
Convênios e Outros 4.354.055,85

Fundo de Participação dos Municípios 5.518.355,43 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de 
Aplicações - Conta LDB 0,00

Imposto Territorial Rural 1.727,47 ( - ) Despesas c/ Recursos de 
Operações de Crédito 0,00

Desoneração de Exportações (LC-87/96) 175.564,28 ( = ) Total da Despesa com Recursos 
Próprios 919.232,96

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e 
Serviços 2.084.566,80 ( + ) Depesas realizadas com Recursos 

do FUNDEB 3.863.969,59

Imposto s/ Propriedade de Veículo 
Automotor 872.541,37 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao 

FUNDEB * 1.733.640,23

Imposto s/ Produto Industrial s/ 
Exportação 15.447,20 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho 

Líquido - FUNDEB 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 9.462.896,36 ( = ) TOTAL APLICADO NO 

ENSINO 2.652.873,19

APLICAÇÃO NO ENSINO 
(ART. 212 CF) 28,03%

QSE, Convênios e Outros Recursos 
Adicionais 99.339,00

Rendimentos de Aplicação Financeira - 
Conta LDB e Adicionais 2.078,59

Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB

Recursos recebidos do FUNDEB 4.165.802,21 Aplicação dos recursos recebidos 
do FUNDEB 118,65%

Rendimentos de Aplicação Financeira do 
FUNDEB 2.815,90 Aplicação nos profissionais do 

Magistério - FUNDEB 58,16%

TOTAL DOS RECURSOS 
ADICIONAIS 4.270.035,70

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 13.732.932,06
       

Elaine Maria Pedroso Mendoça
Diretor Municipal de Educação

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite
TCCRCSP 1SP220941/O-9

Prefeitura Municipal de Areiópolis

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 13/2.020. Processo nº 735/2.020. Tipo: Menor Pre-

ço Unitário por Item. Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Aquisição 
de gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar (exclusivo para ME, 
EPP e equiparadas), conforme especificações constantes do anexo I deste 
Edital. Data e hora da realização: Dia: 30 de Julho de 2.020 às 09:30h. Cre-
denciamento: Dia: 30 de Julho de 2.020: a) Das 08:30h às 09:00h apenas para 
ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas 
(ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas 
na forma descrita no item a acima). Local: Prefeitura Municipal de Areiópo-
lis, Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18670-000, telefo-
ne (14) 3846.9800. Edital completo: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. Areiópolis, 16/07/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal. Aviso de Licitação. Tomada de Preços n.º 04/2020. Processo n.º 
737/2020. Edital - Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Global. Obje-
to resumido: Contratação de empresa para a execução de obra de construção 
do muro e iluminação do estádio municipal, tudo em conformidade com o 
Convênio nº 037/2020 celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Esportes e o Município de Areiópolis (Expediente SEESP 
nº 1883418/2019). Os envelopes serão recebidos até às 09:00 horas do dia 
04/08/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na 
Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 
3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se dispo-
níveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no 
endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.
com.br. Publique-se.

Areiópolis, 16/07/2020.
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCACÃO

O Presidente da Copercred - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados das Empresas Zillo-Lorenzetti, CNPJ-58.022.195/0001-50, NIRE 
35400017635, usando as atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 
24 (vinte e quatro) delegados, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária 
e Extraordinária, no dia 28 de julho de 2020, a realizar-se na sede social à rua 
XV de Novembro, nº 865, Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, , obedecendo 
aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o Estatuto o Social: 1) em primeira convocação às 
15h30, com a presença de 2/3 do número total de delegados; 2) em segunda 
convocação, às 16h30 com a presença de metade mais um do número total de de-
legados; 3) em terceira e última convocação, às 17h30, com a presença mínima 
de 10(dez) delegados, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:.
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma Parcial do Estatuto Social, destacando:
a) Exclusão do inciso “III” do parágrafo único do artigo 3º;
B) Alteração da redação do art. 77, compatibilizando-o com o inciso XVII 

do artigo 73.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
ORDINÁRIA :
1. Prestação de Contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2019, com-

preendento o Relatório da gestão, o Demonstrativo das Sobras ou Perdas e os 
Pareceres dos Auditores independentes e Parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das sobras liquidas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FA-

TES;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Adminis-

tração e do Conselho Fiscal;
7. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações 

dos membros da Diretoria Executiva;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

LENÇÓIS PAULISTA, 18 DE JULHO DE 2020.

VALNEI LEDA
DIRETOR PRESIDENTE 

Nota I: CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO  CMN nº 4434/15 
EM SEU ARTIGO 46, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍ-
CIO DE 2019 ACOMPANHADAS DO RESPECTIVO PARECER DOS AU-
DITORES INDEPENDENTES, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS 
NA SEDE DA COOPERATIVA.

Nota II: O prazo para inscrições da chapas para os Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal será de 15/07/2020 à 24/07/2020, diretamente na sede da Coope-
rativa, dentro do horário de funcionamento.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercí-

cio de 2019 da COPERCRED - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Empregados das Empresas Zillo Lorenzetti, na forma da Legislação em vigor.

1. Política Operacional
Em 2019, a COPERCRED - Cooperativa de Crédito Mútuo dos Emprega-

dos das Empresas Zillo Lorenzetti completou 32 anos mantendo sua vocação de 
instituição voltada para fomentar o crédito para seu público alvo, os cooperados. 
A atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente através da concessão 
de empréstimos e captação de depósitos.

2. Avaliação de Resultados
No exercício de 2019, a COPERCRED - Cooperativa de Crédito Mútuo dos 

Empregados das Empresas Zillo Lorenzetti obteve um resultado de R$139.100, 
após as destinações estatutárias e pagamento de juros ao capital, representando 
um retorno anual sobre o Patrimônio Líquido de 1,07%.

3. Ativos
Os recursos depositados na Centralização Financeira e em Títulos e Valores 

Mobiliários somaram R$ 4.808.143. Por sua vez a carteira de créditos represen-
tava R$ 9.339.389.

A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Carteira Comercial R$ 9.339.389 100,00%
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31/12/2019 o 

percentual de 11,31% da carteira, no montante de R$ 1.056.522.
4. Captação
As captações, no total de R$ 2.508.006 apresentaram um decréscimo em 

relação ao exercício anterior de 22,02%.
As captações encontravam-se assim distribuídas:
Depósitos à Vista R$ 249.823 9,96%
Depósitos a Prazo R$ 2.258.183 90,04%
Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 31/12/19 o 

percentual de 90,06% da captação, no montante de R$ 2.258.632.
5. Patrimônio de Referência
O Patrimônio de Referência da COPERCRED - Cooperativa de Crédito 

Mútuo dos Empregados das Empresas Zillo Lorenzetti em 31 de dezembro de 
2019 era de R$ 11.889.176 O quadro de associados era composto por 2.279 Co-
operados, apresentando um redução de 23,06% em relação ao exercício anterior.

6. Política de Crédito
A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, 

havendo limites de alçadas pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, 
cercando ainda a cooperativa de todas as consultas cadastrais e com análise do 
risco do associado e de suas operações por meio do “RATING” (avaliação por 
pontos), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.

O Copercred adota a política de classificação de crédito de sua carteira de 
acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682, havendo 
uma concentração de 98,90 % nos níveis de “AA a C”.

7. Governança Corporativa
Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e 

externos, que permitem aos associados definir e assegurar a execução dos objeti-
vos da cooperativa, garantindo a sua continuidade, os princípios cooperativistas 
ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão.

Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, que 
é a reunião de todos os associados, o poder maior de decisão.

A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara sepa-
ração de funções. Cabem ao Conselho de Administração as decisões estratégicas 
e à Diretoria Executiva, a gestão dos negócios da Cooperativa no seu dia a dia.

A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisio-
nado diretamente pelo SICOOB CENTRAL CECRESP, que, por sua vez, faz as 
auditorias internas. 

Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite 
relatórios, levados ao conhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses 
processos são acompanhados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, órgão 
ao qual cabe a competência de fiscalizar a Cooperativa.

Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Coopera-
tiva adota ferramentas de gestão. Para exemplificar, na concessão de crédito, a 
Cooperativa adota o Manual de Crédito, aprovado, como muitos outros manuais, 
pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central. 

Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os 
quais destacamos o Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Adminis-
tração, o Regimento do Conselho Fiscal, o Regulamento Eleitoral. 

A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis 
e fiscais, além de ter uma política de remuneração de seus empregados e esta-
giários dentro de um plano de cargos e salários que contempla a remuneração 
adequada, a separação de funções e o gerenciamento do desempenho de todo o 
seu quadro funcional.

Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais 
para levar aos associados e à sociedade em geral a transparência da gestão e de 
todas as atividades desenvolvidas pela instituição.

8. Conselho Fiscal
Eleito  a cada dois anos na AGO, com mandato até a AGO de 2020, o Con-

selho Fiscal tem função complementar à do Conselho de Administração. Sua 
responsabilidade é verificar de forma sistemática os atos da administração da 
Cooperativa, bem como validar seus balancetes mensais e seu balanço patrimo-
nial anual. Em 2021, os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal novos 
irão participar de um curso de formação ministrado pelo SICOOB CENTRAL 
CECRESP, com o objetivo de detalhar as responsabilidades dos conselheiros 
fiscais e as formas de exercê-las.

9. Código de Ética
Todos os integrantes da equipe da COPERCRED aderiram, em 2007, por 

meio de compromisso firmado, ao Código de Ética e de Conduta Profissional 
proposto pela Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB 
CONFEDERAÇÃO. A partir de então, todos os novos funcionários, ao ingressar 
na Cooperativa, assumem o mesmo compromisso.

10. Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a 

serviço dos cooperados, dispõe de diretor responsável pela área e de um Ou-
vidor. Atende às manifestações recebidas por meio do Sistema de Ouvidoria do 
SICOOB, composto por sistema tecnológico específico, atendimento via DDG 
0800 e sítio na internet integrado com o sistema informatizado de ouvidoria ten-
do a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos direitos 
dos usuários de nossos produtos, além de atuar como canal de comunicação com 
os nossos associados e integrantes das comunidades onde estamos presentes. No 
exercício de 2019, a ouvidoria da Copercred não registrou nenhuma manifes-
tação de cooperados sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela 
Cooperativa.

Lençóis Paulista - SP, 27 de março de 2020.

Conselho de Administração e Diretoria

VALNEI LEDA – DIRETOR/PRESIDENTE
MOISÉS DOS SANTOS  BARBOSA – DIRETOR OPERACIONAL/VI-

CE-PRESIDENTE
ADIR CARNEIRO - CONSELHEIRO
MARINDALVO APARECIDO DE GODOY FAUSTINO - CONSELHEIRO
FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS - CONSELHEIRO
FLÁVIO LUIZ BODO - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da Coper-
cred - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas 
Zillo Lorenzetti Lençóis Paulista - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Copercred - Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Zillo Lorenzetti, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Copercred - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das 
Empresas Zillo Lorenzetti em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-

cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à coope-
rativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o re-
latório do auditor

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 
com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.

 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-

ções contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 

uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-

beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

▪ Identificamos e avaliamos o risco de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, e conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

▪ Obtemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da cooperativa.

▪ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

▪ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam 
levantar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional 
da cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

▪ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 27 de março de 2020.

Ronaldo Reimberg Lima Contador
CRC 1SP215393/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL :

Os membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Zillo Lorenzetti , após exame dos Balanços Gerais, da 
Demonstração de Sobras e Perdas e de documentos correspondentes ao primeiro e segundo semestres do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019, constataram que :

1. A escrituração Contábil encontra-se em perfeita ordem.
2. Os informes financeiros e os balancetes mensais foram preparados, apresentados e divulgados no devido tempo.
3. As despesas efetuadas foram autorizadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva e consumaram-se dentro das necessidades e possibilidades da 

Cooperativa.
4. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva reuniram-se regularmente e desempenharam com agrado suas funções.
5. Não houve empréstimo efetuado sobre o qual este Conselho não estivesse totalmente de acordo.
6. Não tem a Cooperativa qualquer questão a resolver com as autoridades do Cooperativismo.

Pelo exposto, recomendamos a ASSEMBLÉIA GERAL à aprovação dos balanços gerais e da Demonstração de Sobras e Perdas, do Fluxo de Caixa e do Demonstra-
tivo das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

CONSELHO FISCAL

ELISABETE GUTIERREZ GIGLIOLI
MARCOS DONIZETE POLONI

KHRISTÓFERSON TEIXEIRA DA PAZ

LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO 
JORGE ARAUJO NOVAIS
BRÁS MARCOS BUENO

COPERCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI - CNPJ 58.022.195/0001-50

RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (EM REAIS)
Ativo Notas 31/12/19 31/12/18 Passivo Notas 31/12/19 31/12/18
Circulante Circulante
    Disponibilidades 4 181.256 145.388         Depósitos à vista 8 249.823 197.744 
    Títulos e valores mobiliários 4 4.619.795 4.948.373         Depósitos a prazo 8 2.258.183 3.018.423 
    Relações interfinanceiras 4 188.348 422.777         Sociais e Estatutárias 9 340.355 315.927 
    Operações de crédito 5 5.427.581 6.179.572         Fiscais e Previdenciárias 10 34.724 34.226 
    Outros crédito 6 742.507 844.284         Diversas 11 138.213 162.765 
Total do ativo circulante 11.159.487 12.540.394 Total do passivo circulante 3.021.298 3.729.085 
Não circulante Não circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo 
    Operações de crédito 5 3.827.098 3.884.454         Diversas 11 173.617 193.154 
Total Realizável a Longo Prazo 3.827.098 3.884.454 Total do passivo não circulante 173.617 193.154 
Permanente Patrimônio líquido
    Investimento 7.a 1.162.984 1.053.935 Capital social 13.a 12.038.852 12.673.208 
    Imobilizações de uso 7.b 33.121 14.473 Reserva Legal 13.b 809.823 792.435 
Total do permanente 1.196.105 1.068.408 Sobras ou perdas acumuladas 13 d 139.100 105.374 
Total do ativo não circulante 5.023.203 4.952.862 Total do patrimônio líquido 12.987.775 13.571.017 
Total do ativo 16.182.690 17.493.256 Total do passivo 16.182.690 17.493.256 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(EM REAIS)

Capital 
Subscrito

Reserva 
Legal

Sobras 
ou Perdas 

acumuladas
Total

Saldos em 31/12/2017 12.398.888 779.263 145.096 13.323.247 

Destinação de Sobras 
Exercício Anterior
Ao Capital 131.501 -   (131.501) -   
Sobras Liquidas à Pagar 
- Ex associados -   -   (13.595) (13.595)

Por Subscrição/
Realização 1.605.957 -   -   1.605.957 

Por  Devolução ( - ) (1.538.901) -   -   (1.538.901)
Integralização de juros 
ao capital 75.763 -   -   75.763 

Sobras ou perdas 
líquidas -   -   146.346 146.346 

Outros valores -   -   1.525 1.525 
FATES - Atos não 
cooperativos -   -   (16.153) (16.153)

Destinação das Sobras 
ou Perdas:
FATES - Atos 
cooperativos -   -   (13.172) (13.172)

Reserva legal -   13.172 (13.172) -   
Saldos em 31/12/2018 12.673.208 792.435 105.374 13.571.017 
Destinação de Sobras 
Exercício Anterior
Ao Capital 84.851 -   (84.851) -   
Sobras Liquidas 
à Distribuir - Ex 
associados

-   (20.523) (20.523)

Por Subscrição/
Realização 1.530.656 -   -   1.530.656 

Por  Devolução ( - ) (2.302.085) -   -   (2.302.085)
Integralização de juros 
ao capital 52.222 -   (56.898) (4.676)

Sobras ou perdas 
líquidas -   -   233.028 233.028 

Outros valores -   -   10.379 10.379 
FATES - Atos não 
cooperativos -   -   (12.633) (12.633)

Destinação das Sobras 
ou Perdas: -   

FATES - Atos 
cooperativos -   -   (17.388) (17.388)

Reserva legal -   17.388 (17.388) -   

Saldos em 31/12/2019 12.038.852 809.823 139.100 12.987.775 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS (EM REAIS)
Notas 2º Semestre de 2019 31/12/19 31/12/18

Ingressos e receitas da 
intermediação financeira
  Operações de Crédito 714.816 1.421.250 1.417.824 
  Resultado de Oper.c/
Títulos e Vlrs.Mobiliarios 125.920 263.351 283.458 

16 840.736 1.684.601 1.701.282 
Dispêndios e despesas da 
intermediação financeira
  Operações de Captação no 
Mercado 8.b (69.722) (154.622) (177.776)

  Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa (3.580) (10.467) 40.874 

(73.302) (165.089) (136.902)
Resultado bruto da 
intermediação financeira 767.434 1.519.512 1.564.380 

Outros ingressos, receitas/
dispêndios e despesas 
operacionais
  Receitas de Prestação de 
Serviços 1.340 2.238 3.470 

  Dispêndios e Despesas de 
Pessoal (419.376) (941.225) (966.435)

  Outros Dispêndios e 
Despesas Administrativas 17 (295.621) (588.383) (576.632)

  Dispêndios e Despesas 
Tributárias (2.934) (5.865) (5.980)

  Ingressos de depósitos 
intercooperativos 11.559 32.788 36.009 

  Outros Ingressos e 
Receitas Operacionais                   18 93.213 220.252 180.520 

  Outras Despesas Operacionais (5.622) (14.879) (19.960)
(617.441) (1.295.074) (1.349.008)

Resultado operacional 149.993 224.438 215.372 
Resultado não operacional 14 5.726 12.633 16.154 
Resultado antes da 
tributação e  do juros ao 
capital

155.719 237.071 231.526 

   Imposto de Renda e 
Contribuição Social (1.832) (4.043) (5.180)

   Juros ao capital 15 (56.898) (56.898) (80.000)
Resultado antes das 
destinações estatutárias 96.989 176.130 146.346 

Outros Valores 13.d -   10.379 1.525 
F A T E S Ato não 
Cooperativos 14 -   (12.633) (16.153)

F A T E S 13.d -   (17.388) (13.172)
Reserva Legal 13.d -   (17.388) (13.172)
Sobras ou Perdas à 
disposição da Assembleia 
Geral

96.989 139.100 105.374 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis CONTINUA NA PÁGINA B5
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (EM  REAIS)

2º Semestre 
de 2019 31/12/19 31/12/18

  Atividades operacionais
   Sobras ou Perdas do exercício/semestre 176.130 146.346 
  Ajustes por:
      Provisão para operações de crédito (15.781) (24.421) 50.619 
      Depreciações 4.294 7.403 8.771 
      Outros valores -   10.379 1.525 

85.502 169.491 207.261 
  Variação nos ativos e passivos
    Operações de crédito 190.928 833.768 669.170
    Outros créditos 45.348 101.777 18.137
    Depósitos a vista e a prazo (280.571) (708.161) 102.421 
    Outras obrigações (3005 (19.163) 23.335 

(44.295) 208.221 813.063 
  Caixa gerado nas operações 41.207 377.712 1.020.324 
  Fluxo de caixa das atividades de investimento
    Aplicação  em investimentos (38.215) (109.049) (72.108)
    Aplicação em imobilizado de Uso (26.051) (26.051) (6.660)
  Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (64.266) (135.100) (78.768)
  Fluxo de caixa das atividades de financiamento
   Aumento por novos aportes de Capital 745.415 1.530.656 1.605.957 
   Devolução de capital a cooperados (953.381) (2.302.085) (1.538.901)
   Destinação de sobras exercício anterior a cotas de capital a pagar -   (20.523) (13.595)
   Integralização do juros ao capital 52.222 52.222 75.763 
   FATES - Resultado de atos não cooperativos (12.633) (12.633) (16.153)
   FATES - Atos cooperativos (17.388) (17.388) (13.172)

(185.765) (769.751) 99.899 
  Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa (208.824) (527.139) 1.041.455 
  No início do período (Nota 4) 5.198.223 5.516.538 4.475.083 
  No fim do período  (Nota 4) 4.989.399 4.989.399 5.516.538 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A  COPERCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS 

DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI, é uma cooperativa de crédito singular, instituição financeira não 
bancária, fundada em 1.987, filiada à Cooperativa Central – SICOOB CENTRAL CECRESP e componente 
da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, em conjunto com 
outras cooperativas singulares e centrais. Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela lei 
nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 
5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, pela lei complementar nº 130/2009, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015, que dispõe sobre a 
constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento 
de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito.

A COPERCRED possui um Posto de Atendimento (PA) no município de Quatá (SP).
A COPERCRED tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo como finalidade:
i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;
ii) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da ajuda 

mútua da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e
iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação de recur-

sos, concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços, formalização de convênios com outras 
instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou sem 
emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da moeda e remunerar os recursos.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conside-
rando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, a 
Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BACEN, apresentadas conforme Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e sua emissão foi autorizada pelo Conselho de 
Administração em 23 de março de 2020.

Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas 
e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis 
às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que não confrontar com as normas 
por ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do 
CMN, foram aplicados integralmente na elaboração destas Demonstrações Contábeis.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis 

estão descritas a seguir:
a) Apuração do resultado
Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de competência.
As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando da presta-

ção de serviços ao associado ou a terceiros.
Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo 

com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não 
identificados com cada atividade.

b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para determinar o valor 

de certos ativos, passivos e outras transações considerando a melhor informação disponível. Incluem, portanto, 
estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à vida útil dos bens do ativo imobiliza-
do, provisões para causas judiciais, dentre outros. Os resultados reais podem apresentar variação em relação 
às estimativas utilizadas.

c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/2008, incluem as rubricas caixa, 

depósitos bancários e as relações interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valores e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas 

por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas a valor presente, calculadas 
por critério “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados.

e) Provisão para operações de crédito
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realiza-

ção dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em aberto, as garantias existen-
tes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos 
apresentados em cada operação, além da conjuntura econômica.

As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação das opera-
ções de crédito definindo regras para constituição da provisão para operações de crédito, as quais estabelecem 
nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

f) Investimentos
Representados substancialmente por quotas do SICOOB CENTRAL CECRESP e ações do BANCOOB, 

avaliadas pelo método de custo de aquisição.
g) Imobilizado
Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos e instalações, são 

demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo 
método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas em 
nota específica abaixo, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

h) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou 

quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos contrários, 
caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável, 
quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações contábeis.

i) Depósitos
Os depósitos são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os en-

cargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
j) Demais ativos e passivos
São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, 

quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, até a data do balanço. Os demais passi-
vos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias incorridos.

k) Provisões
São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de 

eventos passados, sendo provável que um  recurso econômico  seja requerido  para saldar uma  obrigação legal. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

l) provisões de demandas judiciais e passivos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado 

provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no futuro de 
recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados com suficiente se-
gurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações 
contábeis e as ações com chance remota de perda não são divulgadas.

m) Obrigações legais
São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro 

instrumento fundamentado em lei, aos quais a cooperativa tem por diretriz.
n) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro tem incidência sobre os atos não cooperativos, 

situação prevista no caput do Art. 194 do Decreto 9.580/2018 (RIR2018). Entretanto, o resultado apurado em 
operações realizadas com cooperados não tem incidência de tributação, sendo essa expressamente prevista no 
caput do art. 193 do mesmo Decreto.

o) Segregação em circulante e não circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante, e os 

prazos superiores, no longo prazo (não circulante).
p) Valor recuperável de ativos - impairment
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quan-

do o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável 
ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em 
que foram identificadas.

Em 31 de dezembro de 2019 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos 
ativos não financeiros.

q) Eventos subsequentes 
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autoriza-

ção para a sua emissão. São compostos por:
  • Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das 

demonstrações contábeis; e 
  • Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-

-base das demonstrações contábeis. 
Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019.
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por:

Descrição 31/12/19 12/12/18
Disponibilidades 181.256 145.388 
Títulos e valores mobiliários (a) 4.619.795 4.948.373 
Relações interfinanceiras – centralização financeira (b) 188.348 422.777 
Total 4.989.399 5.516.538 

(a) Os Títulos de Renda Fixa referem-se, a aplicações em Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, 
no SICOOB CENTRAL CECRESP, com remuneração de, aproximadamente, 98,67% do CDI. Tal recurso tem 
por objetivo garantir operações firmadas junto a cooperados que aplicam recursos na cooperativa.

(b) Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da cooperativa, depositadas junto 
ao SICOOB CENTRAL CECRESP, conforme determinado no art. 24, da Resolução CMN nº 4.434/2015.

5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Modalidade
31/12/19

31/12/18
Circulante Não circulante Total

Adiantamento a depositante 279 - 279 87.714
Cheque especial 35.903 - 35.903 31.552 
Empréstimos 5.442.636 3.860.571 9.303.207 10.053.890 
(-) Provisões para operações de crédito (51.237) (33.473) (84.710) (109.130)
Total 5.427.581 3.827.098 9.254.679 10.064.026 

b) Composição da carteira de créditos por tipo de operação, e classificação por nível de risco de 
acordo com a Resolução CMN nº 2.682 de 21/12/1999:

Nível  /  Percentual de Risco  
/ Situação

AD / Cheque 
especial / 

Empréstimos
Total em 

31/12/2019
Total da 

Provisão em 
31/12/2019

Total em  
31/12/2018

Total da 
Provisão em 
31/12/2018

AA - Normal 18.692 18.692 -0 4.498 -0
A 0,5% Normal 8.422.585 8.422.585 (42.113) 9.907.768 (49.538)
A 0,5% Vencidas 5.502 5.502 (28) -  -  
B 1% Normal 544.060 544.060 (5.441) 32.839 (328)
B 1% Vencidas 547 547 (5) 436 (4)
C 3% Normal 235.149 235.149 (7.054) 107.423 (3.223)
C 3% Vencidas 10.056 10.056 (302) 12.738 (382)
D 10% Normal 51.136 51.136 (5.114) 22.620 (2.262)
D 10% Vencidas 5.488 5.488 (549) 4.881 (488)
E 30% Normal 20.674 20.674 (6.202) 5.788 (8.492)
E 30% Vencidas 872 872 (262) 2.788 (1.737)
F 50% Normal 9.109 9.109 (4.555) 1.241 (622)
F 50% Vencidas 1.586 1.586 (793) 479 (240)
G 70% Normal 2.589 2.589 (1.812) 2.649 (1.854)
G 70% Vencidas 2.877 2.877 (2.014) 3.496 (2.447)

H 100% Normal 4.886 4.886 (4.886) 21.248 (21.248)
H 100% Vencidas 3.581 3.581 (3.581) 16.265 (16.265)

Total Normal 9.308.880 9.308.880 (77.177) 10.129.073 (87.567)
Total Vencido 30.509 30.509 (7.533) 44.083 (21.563)
Total Geral 9.339.389 9.339.389 (84.710) 10.173.156 (109.130)
Provisões (-) (84.710) (84.710) (109.130)
Total Líquido 9.254.679 9.254.679 10.064.026

c) Composição da carteira de créditos segregada por  faixas de vencimento  

Descrição Até 90 De 91 até 360 Acima de 360 Total em 
31/12/2019

Adiantamento a depositante 279 -   -   279
Cheque especial 35.903 -   -   35.903
Empréstimos 1.701.338 3.741.298 3.860.571 9.303.207
Total 1.737.520 3.741.298 3.860.571 9.339.389

(*) Não contempla provisão para crédito de liquidação duvidosa.
d) Composição da carteira de créditos segregada por tipo produto, cliente e atividade econômica:

Setor
31/12/19 31/12/18

Conta Corrente Empréstimo Total da Carteira Total da Carteira
Setor Privado - Serviços - 249.298 249.298 190.082
Pessoas  Físicas 36.182 9.053.909 9.090.091 9.983.074
Total 36.182 9.303.207 9.339.389 10.173.156

(*) Não contempla provisão para crédito de liquidação duvidosa.
e) Concentração dos principais devedores:

Descrição 31/12/19 % Carteira Total 12/31/18 % Carteira Total
Maior Devedor 249.297 2,67% 380.468 3,74%
10 maiores devedores 760.807 8,15% 1.064.164 10,46%
50 maiores devedores 1.731.481 18,54% 1.998.988 19,65%

f) Créditos Baixados como Prejuízo, Renegociados e Recuperados em conformidade com a Resolu-
ção n° 2.682/1999 (CMN), artigo 11º, III, os montantes de operações  estão assim compostos: 

Descrição 31/12/19 31/12/18
Saldo Inicial 269.979 329.354 
Transferências / recuperação no período (40.640) (59.375)
Total 229.339 269.979 

6 – OUTROS CRÉDITOS
Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 

no país, conforme demonstrado:

Outros Créditos
12/31/19 12/31/18

Circulante Total Total
Títulos e Créditos a Receber (a) 742.507 742.507 844.284 

(a) Em Títulos e Créditos a Receber estão registrados os valores a receber de empréstimos e capitalização 
descontados em folha da empresa e repassados no quinto dia útil para a Cooperativa.

7 – PERMANENTE
a) Investimentos
O saldo é representado por quotas do SICOOB CENTRAL CECRESP,  ações do  BANCOOB e outros 

investimentos, conforme demonstrado:

Descrição 31/12/19 31/12/18
Cooperativa Central – SICOOB CENTRAL CECRESP 972.206 905.413 
Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB 189.738 147.482 
Cooperativa Central – CORRETORA CECRESP 1.040 1.040 
Total  1.162.984 1.053.935 

b) Imobilizado de uso
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas 

pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo:

Imobilizado de Uso
31/12/19 31/12/18 Taxas anuais 

de depreciação 
%

Custo 
corrigido

Depreciação 
acumulada

Total 
Líquido

Total 
Líquido

Instalações 32.530 (29.303) 3.227 3.707 10%
Móveis e equipamentos de uso 41.140 (38.467) 2.673 3.162 10%
Sistema de processamento de dados 230.376 (203.155) 27.221 7.604 20%
Sistema de segurança 12.063 (12.063) -0 -0 10%
Total 316.109 (282.988) 33.121 14.473 

8 – DEPÓSITOS

Descrição 31/12/19 31/12/18
Pessoa Física 2.369.893 3.064.283 
Depósito à Vista (a) 201.317 130.420 
Depósito à Prazo (b) 2.168.576 2.933.863 
Pessoa Jurídica 138.113 151.884 
Depósito à Vista (a) 48.506 67.324 
Depósito à Prazo (b) 89.607 84.560 
Total 2.508.006 3.216.167

(a) É composto de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, denominado de depósitos a 
vista, portanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos recursos fazê-lo 
conforme sua necessidade.

(b) É composto também por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré-estabelecidos, deno-
minados depósitos a prazo, os quais recebem atualizações por encargos financeiros remuneratórios conforme 
a sua contratação em pós ou pré-fixada. Suas remunerações pós fixadas são calculadas com base no critério de 
“Pro rata temporis”; já as remunerações pré-fixadas são calculadas e registradas pelo valor futuro, com base no 
prazo final das operações, ajustadas, na data do demonstrativo contábil, pelas despesas a apropriar, registradas 
em conta redutora de depósitos a prazo.

Os depósitos, até o limite de R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil Reais), por CPF/CNPJ, estão ga-
rantidos pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), o qual é uma associação civil sem 
fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado de abrangência nacional, regida pelo presente 
Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, conforme, constituído conforme Resoluções 
CMN n°4.284/2013. As instituições associadas são todas as cooperativas singulares de crédito e os bancos 
cooperativos.

a) Concentração dos principais depositantes

Descrição 31/12/19 % Carteira Total 31/12/18 % Carteira Total
Maior Aplicador 359.059 14,32% 411.116 12,78%
10 maiores aplicadores 1.832.949 73,08% 2.419.135 75,22%
50 maiores aplicadores 2.424.451 96,67% 3.209.691 99,80%

b) Despesas com operações de captação de mercado:

Descrição 31/12/19 31/12/18
Despesas de depósitos a prazo 150.431 173.116 
Despesas de contribuição ao fundo garantidor de créditos 4.191 4.660 
Total 154.622 177.776 

9 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

Descrição 31/12/19 31/12/18
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (a) 295.029 262.002 
Cotas de capital a pagar (b) 2.574 1.211 
Outras obrigações  (c) 42.752 52.714 
Total 340.355 315.927 

(a) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus 
familiares e empregados da cooperativa, sendo constituído pelo resultado dos atos não cooperativos e 10% das 
sobras líquidas, conforme determinação estatutária. A classificação desses valores em contas passivas segue 
determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

(b) As  Cotas de Capital a pagar referem-se a capital de cooperados demitidos antes da aprovação da AGO.
(c) Outras obrigações é composta de  sobras líquidas a distribuir aos ex associados.
10 – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Descrição 31/12/19 31/12/18
Outras obrigações - Impostos e contribuições a recolher 34.724 34.226 

Outras obrigações - Impostos e contribuições a recolher é composto de impostos s/ folha de pagamento 
e outros.

11 – DIVERSAS
As obrigações diversas, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações estão assim com-

postas:

Descrição
31/12/19 31/12/18

Circulante Exigível Longo prazo Total Total
Cheques administrativos  (a) 13.935 - 0 13.935 3.044 
Outras despesas administrativas (b) 117.835 - 0 117.835 153.088 
Empresa conta repasse - Outros 6.443 - 0 6.443 6.633 
Outras obrigações - Trabalhistas (c) - 0 173.617 173.617 193.154 
Total 138.213 173.617 311.830 355.919

(a)  Refere-se a cheques nominais emitidos a cooperados que ainda não foram compensados.
(b) Provisão para pagamentos a efetuar, referem-se, substancialmente ao provisionamento de salários e 

encargos a pagar
(c) Refere-se a provisões de  encargos (INSS, FGTS e 13º SALÁRIO ) sobre valores de participação em re-

sultados pagos aos colaboradores da Copercred em 2018 e em exercícios anteriores, limitado aos últimos 5 anos.
12 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
O COPERCRED opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, títu-

los e valores mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito e  depósitos à vista e a prazo.
Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contá-

beis, os quais se aproximam dos valores justos.
13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por 

seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em um voto, independente do 
número de suas cotas-partes. 

Descrição 31/12/19 31/12/18
Capital Social 12.038.852 12.673.208 

Descrição 31/12/19 31/12/18
Total de associados 2.279 2.962

b) Reserva Legal
Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 10%, utilizada para reparar per-

das e atender ao desenvolvimento de suas atividades.
c) Sobras Acumuladas 
As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e 

posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do BACEN, por meio da 
Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como 
exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.

Em Assembleia Geral Ordinária,  a realizada em  24 de abril de 2019, os cooperados deliberaram pelo au-
mento do capital social com as sobras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 105.374, 
desse valor R$ 84.851 mil foi integralizado e R$ 20.523 mil transferido para sobras Liquidas à Distribuir - Ex 
associados.

d) Destinações estatutárias e legais
De acordo com o estatuto social da cooperativa e a Lei nº 5.764/1971, as sobras líquidas do exercício 

terão a seguinte destinação:

Descrição 31/12/19 31/12/18
Sobras /lucro líquido do exercício 176.130 146.346 
Lucro líquido decorrente de atos não-cooperativos apropriado ao FATES (12.633) (16.153)
Outros Valores 10.379 1.525 
Sobras líquidas, base de cálculo das destinações. 173.876 131.718 
Destinações estatutárias
Reserva legal - 10% (17.388) (13.172)
Fundo de assistência técnica, educacional e social  - 10% (17.388) (13.172)
Sobras ou Perdas à disposição da Assembleia Geral 139.100 105.374

14 – RESULTADO DE ATOS NÃO COOPERATIVOS
O resultado de atos não cooperativos tem a seguinte composição:

Descrição 31/12/19 31/12/18
Receita de prestação de serviços 12.633 16.189 
Despesas apropriadas na proporção das receitas de atos não cooperativos - 0 (35)
Resultado de atos não cooperativos 12.633 16.154 

15 – PAGAMENTO DE JUROS AO CAPITAL
A remuneração do pagamento dejuros ao capital foi aprovada pelo Conselho de Administração conforme 

reunião realizada em 30 de dezembro de 2019, com remuneração de 70% da SELIC. O referido pagamento 
foi evidenciado na Demonstração de Sobras ou Perdas – DSP e na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL, conforme Circular BACEN nº 2.739/1997.

16 – INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Descrição 31/12/19 31/12/18
Rendas de adiantamento a depositantes 14.683 2.929 
Rendas de empréstimos 1.349.772 1.414.895 
Recuperação de créditos baixados como prejuízo 56.795 - 0
Rendas de títulos de renda fixa 263.351 283.458 
Total 1.684.601 1.701.282

 
17 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição 31/12/19 31/12/18
Despesas com água (667) (1.846)
Despesas de aluguéis (1.560) (1.300)
Despesas com malote (18.190) (6.263)
Despesas com telefone (4.667) (6.217)
Despesas com conservação (1.115) - 0
Despesas com reparos (7.497) (5.122)
Despesas com materiais de escritórios (1.870) (1.304)
Despesas de aluguel de equipamentos (4.232) (3.657)
Despesas de manutenção de equipamentos (4.475) - 0
Outras despesas processamento de dados (4.487) (3.771)
Despesas com serviços bancários (10.892) (23.435)
Despesas com serviços de compensação (15.519) (20.903)
Despesas com fornecimento de talões (473) (648)
Despesas com fornecimento de cartões (2.867) (5.362)
Outras despesas do sistema financeiro (22.136) (6.989)
Despesas com cópias (1.364) (815)
Despesas com serviço de proteção de crédito (1.442) (700)
Despesas com auditoria (32.081) (26.680)
Despesas com serviços de terceiros (a) (98.669) (93.586)
Despesas com alarme (9.179) (8.562)
Despesas com Cecresp (179.503) (234.346)
Despesas com OCESP (27.455) (24.098)
Despesas com Sisbr (122.430) (77.338)
Despesas com depreciação (7.403) (8.771)
Outras despesas administrativas (8.210) (14.919)
Total (588.383) (576.632)

(a) Referem-se substancialmente contabilização das seguintes despesas: Acessoria na área de sistema de 
informática no valor de R$ 73.510 e a prestação de serviço na área contábil no valor de R$ 21.320

18 – OUTROS INGRESSOS/RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição 31/12/19 31/12/18
Taxa de administração 36.671 43.107 
Centralização financeira 6.864 11.231 
Juros ao capital - Cecresp 38.215 54.349 
Dividendos - Bancoob 42.400 36.343 
Outras receitas operacionais (a) 96.102 35.490 
Total 220.252 180.520

(a) Refere-se substancialmento a Rendas de juros de cartão e tarifa intercredis no montante de R$ 76.291.
19 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, 

dirigir e controlar as atividades da cooperativa; as pessoas jurídicas a estes pertencentes ou que exerçam contro-
le e membros próximos da família de tais pessoas.

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições 
estabelecidas em regulamentação específica. 

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da coo-
perativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com ob-
servância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como aplicações e resgates de 
RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são avais.
a) Saldo das operações ativas e passivas no exercício de 2019:

Descrição 31/12/19 31/12/18 % em relação à 
carteira total

Saldo das operações ativas 83.911 10.868 0,90%
Saldo das operações passivas 659.575 242.532 26,30%

b) Detalhamento das Operações Ativas:

OPERAÇÕES ATIVAS
Natureza da Operação de 
Crédito - Transações com 
partes relacionadas

Valor da Operação de 
Crédito

PCLD (Provisão para 
crédito de Liquidação 
Duvidosa)

% da Operação 
Crédito em relação à 
carteira total

Empréstimos 83.911 420 0,90%

c) Detalhamento das Operações Passivas:

OPERAÇÕES PASSIVAS
Natureza da Aplicação Financeira - 
Transações com partes relacionadas

Valor da Aplicação 
Financeira

% da Aplicação financeira 
em relação à carteira total

Taxa média 
- %

Depósitos a vista 19.443 7,78% -
Depósitos a prazo 640.132 28,35% 98% do CDI

d) Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo e emprés-
timos à taxa/remuneração relacionada no quadro abaixo, por modalidade:

Natureza das Operações Ativas e 
Passivas - Transações com partes 
relacionadas

Taxas aplicadas em Relação 
às Partes Relacionadas

Taxas aplicadas pelo 
Conselho da Administração/

Diretoria Executiva
Conta Corrente (cheque especial) 5% a.m. 5% a.m.
Empréstimos  1% a.m + 15% cdi.  1% a.m + 15% cdi.
Aplicação Financeira (RDC) Taxa média de 98% do CDI Taxa média de 98% do CDI

e) No exercício de 2019, os benefícios monetários destinados às partes relacionadas foram represen-
tados por honorários, apresentando-se da seguinte forma:

BENEFÍCIOS MONETÁRIOS DE PARTES RELACIONADAS EXERCÍCIO 2019
Descrição Total dos Benefícios
Honorários 54.137

20 – COOPERATIVA CENTRAL
A COPERCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS 

DAS EMPRESAS ZILLO LORENZETTI, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Coope-
rativa Central - SICOOB CENTRAL CECRESP, que representa o grupo formado por suas afiliadas perante as 
autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

O SICOOB CENTRAL CECRESP, é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização 
em comum em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas 
singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma autônoma e independente, através dos instru-
mentos previstos na legislação pertinente e normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitan-
do a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL CECRESP a coordenação 
das atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação dos 
recursos captados, a implantação e implementação de controles internos voltados para os sistemas que acompa-
nhem informações econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

A COPERCRED responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL CE-
CRESP perante terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à 
sua participação nessas operações.

21 – GERENCIAMENTO DE RISCO
A gestão integrada de riscos e de capital no âmbito das cooperativas do Sicoob é realizada de forma 

centralizada pelo Sicoob Confederação, abrangendo, no mínimo, os riscos de crédito, mercado, liquidez, ope-
racional, socioambiental, continuidade de negócios e de gerenciamento de capital.

A política institucional de gestão integrada de riscos e de capital, bem como as diretrizes de gerenciamen-
to dos riscos e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração do Sicoob Confederação.

A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza das ope-
rações e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição aos 
riscos das entidades do Sicoob.

Em cumprimento à Resolução CMN 4.557/2017, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.
com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital.

21.1 – RISCO OPERACIONAL
O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio 

das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, comunicação 
e informação.

Os resultados desse processo são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação 

da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).
21.2 – RISCO MERCADO E DE LIQUIDEZ
O gerenciamento do risco de mercado é o processo que visa quantificar a possibilidade de ocorrência de 

perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pelas cooperativas, e inclui o 
risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na carteira de 
negociação (trading) e o risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instru-
mentos classificados na carteira de negociação ou na carteira bancária (banking).

O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida com a possibilidade de a cooperativa não ser capaz 
de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes 
de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

No processo de gerenciamento do risco de mercado e da liquidez das cooperativas são realizados os 
seguintes procedimentos:

a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o risco de mercado das cooperativas;
b) análise de descasamentos entre ativos e passivos para avaliação de impacto na margem financeira das 

cooperativas;
c) definição de limite máximo para a exposição a risco de mercado;
d) realização periódica de backtest do VaR das carteiras das cooperativas e dos modelos de cálculo de 

risco de mercado;
e) definição de limite mínimo de liquidez para as cooperativas;
f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 (noventa) dias;
g) diferentes cenários de simulação de perda em situações de stress.
21.3 – RISCO DE CAPITAL
O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital, mantido pela 

cooperativa para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.
21.4 – GERENCIAMENTO DE CAPITAL E RISCO SOCIOAMBIENTAL
O gerenciamento de risco de crédito objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do 

capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.
O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e no trata-

mento dos riscos com possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais.
Compete ao gestor centralizado (Sicoob Confederação) a padronização de processos, de metodologias de 

análises de risco de clientes e de operações, da criação e de manutenção de política única de risco de crédito e 
socioambiental para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.

21.5 – GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
A Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) é um processo abrangente de gestão que identifica ame-

aças potenciais de descontinuidade das operações de negócios para a organização e possíveis impactos, caso 
essas ameaças se concretizem.

O Sicoob Confederação realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, 
com objetivo de definir estratégias para continuidade desses processos e, assim, resguardar o negócio de in-
terrupções prolongadas que possam ameaçar sua continuidade. O resultado da AIN é baseado nos impactos 
financeiro, legal e de imagem.

O Sicoob Confederação realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, 
com objetivo de definir estratégias para continuidade desses processos e, assim, resguardar o negócio de in-
terrupções prolongadas que possam ameaçar sua continuidade. O resultado da AIN é baseado nos impactos 
financeiro, legal e de imagem.

São elaborados, anualmente, Planos de Continuidade de Negócios (PCN) contendo os principais proce-
dimentos a serem executados para manter as atividades em funcionamento em momentos de contingência. Os 
Planos de Continuidade de Negócios são classificados em: Plano de Continuidade Operacional (PCO) e Plano 
de Recuperação de Desastre (PRD).

Visando garantir sua efetividade, são realizados anualmente testes nos Planos de Continuidade de Ne-
gócios (PCN).

22 – PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA E ÍNDICE DE BASILÉIA
O Patrimônio de Referência - PR no valor de R$ 11.889.176 e o Índice de Basileia - IB de 111,32% 

da cooperativa encontram-se compatíveis com o grau de risco da estrutura dos ativos, apresentando margem 
positiva para o limite de compatibilização em 31 de dezembro de 2019. 

23 – PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS
Segundo a Administração da Cooperativa, não existem processos judiciais nos quais a cooperativa figure 

como polo passivo, classificados com probabilidade de perda provável ou possível.

Lençóis Paulista - SP, 27 de março de 2020.
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Diretor Presidente
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Classificados

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

AUTO STILO Lava Car 
- lavagens simples a 
completa, lavagem interna 
e polimento Rua Nove de 
Julho, no 999 - Centro. 
E-mail esthemacedo@
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/aca-
demiadejudolp tratar: 
(14) 99822-9294 ou (14) 
99769-4121 

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

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

GALERIA MARIA 
“Mistura do Brasil”. A loja 
que faltava em Lençóis 
Paulista, conta espaço 
natura, moda indiana, 
decorações de várias regi-
ões do brasil, acessórios 
com muito requinte e bom 
gosto, além de vinhos, 
doces finos em cachepôs 
de madeira 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. 

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 

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Cre�to 
- 301604-F. Atendimento 
domiciliar e na clínica Pris-
cila Sanches. Endereço: Rua 
Dr. Antonio Tedesco, 859 
- Centro - Lençóis Paulista 
- SP. Email - vlquadrado@
hotmail.com. Contato - (14) 
99725-2601 (whatsapp) ou 
3264-7658 (�xo). 

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

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 gra�calencois@ 
globomail.com

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

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

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 
renovação? 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, do-
méstica 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 

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

VEÍCULOS
VENDA

TROCA-SE GOL, ano 2012 
por Saveiro ou Strada. Tratar 
(14) 99776-0689.

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

VENDO ECOSPORT 
XLS 1.6 2006, �ex, prata, 
completa, sensor estacio-
namento - Tel whats (14) 
99614-3191

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

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

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

VENDE OU troca S10, 
2011, 4x4 Diesel, Rodeio, 
completa. 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. 

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

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

VENDO CORSA Sedan 
1.0, 2000, cinza, gasolina, 4 
portas. R$ 10 mil Tratar (14) 
99754-2946

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.

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 

CONTRATA-SE VEN-
DEDORES. EFAC está 
selecionando vendedores 
para cursos pro�ssionali-
zantes. Interessados enviar 
curriculo para: gerentea-
dm@franquiaefac.com.br

PROCURO VAGA de diaris-
ta; 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 

LAVA SECO Cavazzotti - 
Empresa especializada em 
limpeza e higienização de 
estofados em geral, também 
com lava Car na Rua vinte e 
Cinco de Janeiro 780, agora 
com o serviço de sanitiza-
ção. Tratar (14)99701-3523.

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

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. 

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

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

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

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

ROCHA SERRALHERIA 
- Portões basculantes, 
portas, vitrôs, esquadrias 
metálicas em geral, faça um 
orçamento. Tratar na Rua 
Paraná, s/n, Jd. 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 o�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 pra-
gas, em plantas frutíferas 
e ornamentais. Tratar (14) 
99127-0004 

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

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

GEOVANE ELÉTRICA 
Residencial: Serviços Insta-
lações e reparos elétricos, 
faça um orçamento sem 
compromisso, atendimento 
24 horas. Tratar (14) 3264-
3837 / 99864-9769 

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

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

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

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

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

LANCHE MANIA - Trailer 
do Gilson Chapeiro na 
rotatória do Posto Leão na 
Cecap (entrega 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.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

PROCURA-SE APOSEN-
TADO procurando chácara, 
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 aten-
der suas necessidades. Favor 
entrar em contato pelo fone 
(14) 3263-1716 ou (14) 99788- 
4437 com Valdir ou Maria.

ANIMAIS

EXCURSÕES

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 

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

EMPREGOS

SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO

DIVERSOS

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

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

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

VENDE-SE PORTÃO bas-
culante 3x2,4m. Seminovo. 
R$ 1.500. Tratar (14) 99613-
4250 e 99700-6189.

VENDE-SE TELHA romana. 
800 telhas por R$ 400. Rua 
Ana Maria Moretto Paccola, 
100, Jd Santana, Lençóis 
Paulista. Tratar (14) 99613-
4250 e 99700-6189.

VENDO LOTE com 18 
matrizes de ovelha Ile 
de 99613. R$ 8.000,00. 
Tratar (14) 99661-8289 e 
99694-7889

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. 

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

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

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

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 

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 

FESTAS

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

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

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.

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.

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

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

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. 

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

VENDE-SE ESTERCO 
bovino sem agrotóxico, 
embalagem de 5kg, faço 
entrega a domicílio somente 
em Lençóis Paulista, para 
pedidos acima de 10 
unidades. Ele é composto de 
estrume puro bovino, urina 
(uréia) e 20% de serragem 
(pó de serra), e ensacado 
diretamente da esterqueira, 
não é peneirado e o proces-
so de curtimento é natural. 
OBS: Para lojistas preços e 
frete a combinar. Os pedidos 
serão entregues com 2 dias 
úteis mediante identi�cação 
clara do interessado pelo 
WhatsApp. Tratar com 
Andrade (14) 99721-7534.

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÕES PARA 
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. 

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

FESTAS DE �nal de ano 
chegando, venha �car 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. 
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Classificados

RESIDÊNCIAS
VENDA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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 

MARIA LUIZA 2. Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 2 
suítes, 1 banheiro, 1 sala, 
2 vagas de garagem, 1 
área de serviço. Valor R$ 
220.000,00. Não aceita 
�nanciamento. Tratar (14) 
99795-2449. Magno Ferreira 
Cresci 194142F

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

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

MONTE AZUL, casa da 
frente 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro com box, 
lavanderia e garagem co-
berta, casa fundo 1 quarto, 
cozinha, sala, banheiro 
com box, lavanderia e 
garagem coberta, quintal, 
água e luz separado, valor 
R$ 249.000,00. Tratar (14) 
99795-2449 Magno Ferreira 
Cresci 194142F.

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

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.

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.

AÇAÍ I - Casa de esquina 
com dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
lavanderia coberta, R$ 
179.000,00. Magno Ferreira, 
Cresci 194142F. Tratar (14) 
99795-2449.

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 �nanciamento. 
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.

TERRENOS
VENDA

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

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

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. 

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

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 

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

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 

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

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

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

CENTRO - Casa Fundos - 2 
dormitórios, sala de visita, 
sala de jantar, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia co-
berta com banheiro externo. 
R$ 1.100,00. Código 02913. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

MONTE AZUL - Casa - 3 
dormitórios sendo 2 suítes, 
sala de visita, sala de jantar, 
cozinha americana grande, 
banheiro social completo, 
lavanderia, escritório 
com armários, garagem 
coberta para 2 carros. 
Edícula c/ churrasqueira, 
cozinha, salão, piscina, hi-
dromassagem. R$ 4.000,00. 
Código 02914. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Casa - 3 quartos 
sendo 1 suite com armários, 
sala de visita, sala de 
jantar, 1 escritório,1 cozinha 
com armários, depósito, 
1 lavanderia, banheiro 
interno, banheiro externo, 
suíte externa, garagem 
coberta, edícula com chur-
rasqueira, piscina e jardim. 
R$ 2.500,00. Código 02907. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

VILA MARIA Cristina - 
Quitinete - 1 dormitório, 
cozinha americana, banheiro 
social, varanda, garagem. 
R$ 880,00. Código 02912. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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 

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

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

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

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) topogra�a 
plana, toda cercada, arbo-
rizada R$ 185.000 (aceito 
caminhonete como parte 
do negócio) Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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) topogra�a 
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) topogra�a 
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, topogra�a plana, 
toda cercada, arborizada 
R$ 480.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com 181m², 
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 400m², 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 70m², 
com 1 sala para recepção, 1 
sala para escritório e 1 hall 
de entrada para o escritório. 
R$ 1.100,00. Código 02421. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- Sala ampla com um 
banheiro. R$ 500,00. 
Código 02887. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

CENTRO - Sala Comercial 
- sala grande c/ banheiro 
e depósito. R$ 700,00. 
Código 02883. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

UBIRAMA - Sala Comercial 
- Salão de 42 M², Cozinha 
(pia, coifa, banheiro social, 
tela na janela, quintal, 2 
portas de ferro com vidro). 
R$ 1.400,00. Código 02881. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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 

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.

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

VENDO LOTE de terreno 
na cidade de Macatuba, 
Loteamento Bem Viver, 
com 200m2. Tratar (14) 
99703-1919.

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 topogra�a 
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 topogra�a 
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 
topogra�a plana (vendo 
separado 225 cada lote 225 
m2 R$ 113.000) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

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

VENDE-SE 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 
�nanciamento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 99791- 
3666.

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. Topogra�a plana 
80% murado, R$ 100.000,00. 
Tratar: (14) 99782-7113 ou 
(14) 99709-5288.

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. Ven-
do um terreno com topogra�a 
plana, com 517,5 m2 (15m 
x 34,5m), na parte alta do 
Jardim Itamaraty. Tratar com 
Eduardo (14) 99786-3769.

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

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

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

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

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.

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

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

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo 4X10m², 
1 banheiro, 2 porta de 
ferro, piso frio, forro de 
laje, telhado brasilite. R$ 
1.000,00. Código 02552. 
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.
imobiliaria21lp.com.br

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

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.

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

CHÁCARAS
VENDA

 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. 

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

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

VENDE/TROCA TERRENO 
300m² no condomínio 
fechado Spazio em Lençóis, 
por chácara. Tratar (14) 
99682-8837.
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Lais Souza, sexta-feira (17) Luiz Casari, domingo (19)Graciane Serrano Caversan, sexta-feira (17)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Maite Arantes Pereira, quarta-feira (15) Marina Cavalheiro, quarta-feira (15)Luiz Generick, quarta-feira (15)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Pedro Sérgio Barbosa, quarta-feira (22) Ricardo da Luz, quarta-feira (22)Milena Mileski, segunda-feira (20)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Thaiane Mary, domingo (19) Thalita Franco, sábado (18)Telma Gutierres de Souza, quinta-feira (23)

A semana é de festa para muitos lençoenses que estreiam idade nova e 
recebem o carinho dos amigos e familiares. Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

A próxima quarta-feira (22) é especial para o sr. Uris Paccola, 
que completa 90 anos de idade e recebe o carinho dos amigos 
e da família, especialmente da esposa Veide e dos filhos José 
Augusto (Gea     da), Toninho e Angela. Muita saúde e paz!
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