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Efeito Covid-19 Vereador Manezinho dá 
testemunho sobre a doença
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MACATUBA
120 ANOS
Município celebra seu 
aniversário de fundação 
neste sábado (13), além do 
dia de Santo Antônio, seu 
padroeiro. A cidade, que 
recebeu este nome em 1944, 
teve sua trajetória iniciada 
em 1900, com o surgimento 
do antigo povoado de Santo 
Antônio do Tanquinho que, 
por sua vez, deu origem 
ao distrito de Bocaiúva, 
emancipado de Lençóis 
Paulista em 1924. Nesta 
data especial, celebrada 
sem festa em decorrência 
da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o 
que � ca marcado é o que 
os macatubenses têm de 
melhor: a garra para superar 
as adversidades. A todos, 
nossos sinceros parabéns!
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MacatubaESPECIAL

ANOS

Macatuba celebra 120 anos de 
fundação neste sábado (13), além 
do dia de Santo Antônio, seu 
padroeiro. A cidade, que recebeu 
este nome em 1944, teve sua 
trajetória iniciada em 1900, com 
o surgimento do antigo povoado 
de Santo Antônio do Tanquinho 
que, por sua vez, deu origem ao 
distrito de Bocaiúva, emancipado 
de Lençóis Paulista em 1924. 
Nesta data especial, celebrada 
sem festa em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), o que � ca marcado é 
o que os macatubenses têm de 
melhor: a garra para superar as 
adversidades. A todos, nossos 
sinceros parabéns!

PLANO SÃO PAULONO AR

Região terá de 
recuar na retomada 
da economia

Cidade volta a 
ter sinal da TV 
Canção Nova

A Prefeitura de Lençóis Paulista, 
pautada na decisão do Governo de 
São Paulo de recuar a região de Bauru 
para a Fase 2 do Plano São Paulo, que 
regride as � exibilizações adotadas no 
início do mês, deve publicar até na 
segunda-feira (15) um novo Decreto 
para regulamentar o funcionamento 
das atividades não essenciais diante 
da pandemia. A expectativa é de que 
a cidade cumpra as normas ditadas 
pelo estado. O prefeito Anderson Pra-
do de Lima deve convocar uma cole-
tiva de imprensa entre hoje e amanhã 
para falar das novas regras.

Depois de cerca de quatro anos, 
Lençóis Paulista voltou a contar, 
nessa quinta-feira (11), com o sinal 
da TV Canção Nova, pelo canal di-
gital 35.1. As negociações para que 
a emissora, que tem a programação 
exclusivamente religiosa, voltasse a 
ser disponibilizada na cidade já vi-
nham se estendendo há vários anos, 
intermediadas principalmente pelo 
vereador Manoel dos Santos Silva, 
o Manezinho (PSL). A última visita 
à sede da TV, em Cachoeira Paulis-
ta, aconteceu em novembro do ano 
passado. Na ocasião, o vereador, 
acompanhado de Waldomiro Ponso-
ni, então secretário de Recursos Hu-
manos da Prefeitura Municipal, se 
reuniu com Paulo Bueno e Osvaldo 
Luiz, diretores da emissora (foto). A4
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Respondendo por 90% das vagas criadas, 
construção salva emprego em Lençóis
Setor emprega 9 em cada 10 trabalhadores que tiveram a carteira assinada entre janeiro e abril; saldo é de 914 vagas

FATAL

Jovem de 23 anos 
morre em acidente A3

APELO

Mãe vive drama pela 
guarda dos � lhos A8

DESCUMPRIMENTO

PM fecha bares
com aglomerações A3

NOVIDADE

Teatro anuncia novo 
projeto cultural A7

RESENHA

Bate-papo esportivo 
faz sucesso na rede A7

CORPUS CHRISTI

Operação nas estradas 
termina amanhã A3

SOLUÇÃO

Empresa inaugura 
cinema drive-in B1

AGRESSÃO

Casal é agredido a 
pauladas no Centro A3
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PARA PENSAR
 “Você só precisa fazer algumas 

poucas coisas certas na vida, desde 
que não faça muitas erradas”,

Warren Buffett.

FRASE
 “A economia é uma engrenagem que precisa ser movimentada, com as pessoas 

consumindo, as empresas produzindo, oferecendo serviços e, consequentemente, 
gerando empregos”,
Júlio Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico de Lençóis Paulista, sobre o Caged
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A pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) é assunto recorrente nos 
últimos meses, inclusive no meio 
político. Em Lençóis Paulista não é 
diferente. O tema tem sido o centro 
das discussões e debates nos basti-
dores e também publicamente, tan-
to nas coletivas de imprensa convo-
cadas pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM) quanto nas sessões 
da Câmara Municipal.

NA PONTA DA LÍNGUA
Nesse sentido, o presidente do 

Legislativo, vereador Nardeli da 
Silva (DEM), talvez seja a figura 
pública lençoense que mais co-
mente sobre a pandemia. Membro 
do comitê local de enfrentamento 
à Covid-19 desde que o órgão foi 
criado, além de presidir os traba-
lhos da Casa de Leis ele participa 
de todas as coletivas realizadas 
para falar das medidas de combate 
adotadas pelo município.

OPS!
De tanto falar sobre o coronaví-

rus, Nardeli, porém, acabou falando 
demais. Na última segunda-feira 
(8), na sessão remota da semana, 
o presidente acabou causando pâ-
nico na população ao afirmar que a 
enfermaria do Hospital Nossa Se-
nhora da Piedade, montada exclu-
sivamente para o atendimento de 
casos de Covid-19, estava prestes a 
entrar em colapso. Informação ex-
tremamente equivocada.

NÚMEROS
O erro foi cometido depois que 

o vereador Manoel dos Santos Sil-
va, o Manezinho (PSL), divulgou os 
dados do boletim atualizado publi-
cado no mesmo dia pela Prefeitura 
Municipal. A postagem informava 
que 10 pessoas com diagnóstico 
positivo e outras 19 com suspeita 
de infecção estavam hospitaliza-
das, mas não especificava onde e 
em quais condições tais pacientes 
estavam internados.

DESINFORMAÇÃO
Nardeli, por infelicidade, acabou 

dizendo durante a transmissão que, 
como a Enfermaria Covid dispunha 
de 20 leitos, caso chegassem mais 
dois pacientes precisando de inter-
nação não haveria vaga para um de-
les, o que obrigaria que outros proto-
colos fossem colocados em prática. 
A informação caiu como bomba nas 
redes sociais e se alastrou tão rápido 
como o próprio coronavírus.

FOI MAL
No dia seguinte, o próprio vere-

ador tratou de desfazer o equívoco, 
explicando que, na verdade, as inter-
nações informadas no boletim não 
se referiam exclusivamente ao Hos-
pital Piedade, o que já deveria saber 
depois de 90 dias acompanhando 
a evolução da pandemia na cidade. 
Apenas 11 (no dia seguinte caiu para 
nove) dos 19 pacientes com suspeita 
de infecção e dois dos 10 com diag-
nóstico positivo estavam no local.

MAIS CUIDADO
É obvio que não houve má fé do 

vereador, mas é preciso ter cuidado 
quando se fala sobre algo tão delica-
do, principalmente uma pessoa que 
ocupa um cargo público e integra o 
grupo criado para combater direta-
mente o problema. O episódio, pelo 
menos, vai servir de lição não ape-
nas para o pobre edil, que acabou 
sendo ‘crucificado’ (até de forma 
exagerada), mas para todos.

MUDANÇA
O fato acabou servindo como 

incentivo para que a Prefeitura 
Municipal modificasse o formato 
do boletim divulgado diariamente. 
O documento, além das informa-
ções epidemiológicas, que indicam 
o avanço da pandemia na cidade, 
passou a contar com os dados refe-
rentes à ocupação dos leitos de en-
fermaria e UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do Hospital Piedade.

2 + 2 = ???
Na apresentação do novo mo-

delo, na quinta-feira (11), porém, 
outro ruído de informação deixou a 
imprensa e o público que acompa-
nhava a coletiva um tanto quanto 
confusos. O boletim, com dados do 
dia anterior, informava 450 casos 
positivos, que, naturalmente, de-
veriam ser a soma entre casos ati-
vos, pacientes recuperados e óbitos 
confirmados. A soma, no entanto, 
dava 460.

RESOLVIDO
Na coletiva, questionado sobre 

a divergência, o prefeito Prado che-
gou a discordar dos apontamentos 
da imprensa, mas tudo acabou sen-
do devidamente corrigido na atu-
alização das 19h do mesmo dia. De 
fato, se não houver dados incorre-
tos, o novo modelo ficou bem mais 
completo do que o anterior. Pelos 
comentários na página da Prefeitura 
Municipal, a iniciativa foi aprovada 
pela população.
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Lençóis teve, em 2019, o melhor de-
sempenho dos últimos 12 anos na gera-
ção de emprego, com a criação de quase 
1,6 mil novas vagas, grande parte ligada 
direta ou indiretamente ao megaem-
preendimento da Bracell, que está cons-
truindo aquela que se tornará a maior 
fábrica de celulose solúvel do mundo. 
Com o avanço do projeto, que tem ex-

pectativa de geração de mais de 7 mil 
postos de trabalho no pico da obra, 
2020 começou em clima de otimismo, 
como não poderia deixar de ser.

Ninguém contava, entretanto, 
que no meio do caminho surgiria 
uma pandemia. Desde março, com a 
adoção de uma série de medidas res-
tritivas para conter o avanço do novo 
coronavírus, era esperado que hou-

vesse queda no nível de emprego em 
todos os segmentos, mas, como o Go-
verno Federal ainda não havia divulga-
do nenhum dado oficial no ano, não era 
possível dimensionar o impacto do ‘Efei-
to Covid-19’ no mercado de trabalho.

O suspense acabou neste mês, 
quando entrou no ar o site do Novo Ca-
ged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). Com dados atualiza-
dos até abril, o portal criado pelo Minis-
tério da Economia aponta que os três 
primeiros meses seguiram a tendência 

projetada, com superávit total de mais 
de 1,2 mil vagas. Em abril, porém, parte 
dos empregos criados foram perdidos, 
mais precisamente 370 ocupações, que 
reduziram o saldo para 914.

Os números ainda são positivos, di-
ferentemente do que se observa nos 
outros níveis geográficos. Sem dúvida, 
é a Bracell que impede, neste momento 
delicado, que a cidade volte a ver o ín-
dice de desemprego crescer. Prova dis-
so é que quase 90% das vagas criadas 
são da construção civil, que está em alta 
com as obras do Projeto Star. Mas não se 
sabe até quando isso irá se manter, pois, 
mesmo que a empresa e seus dezenas 
de prestadores de serviço continuem 
empregando, se a engrenagem da eco-
nomia não voltar a girar o desemprego 
pode imperar em muitos setores.

Só o comprometimento de todos 
pode fazer com que as coisas comecem 
a voltar ao normal mais depressa. Nada 
mudará enquanto o coronavírus oferecer 
risco, enquanto continuar se alastrando. 
O “Fique em casa” nunca foi uma frase 
de impacto para encerrar noticiário, para 
ilustrar capa de jornal. Enquanto a parte 
irresponsável da população - que pode 
manter o isolamento, mas prefere pas-
sear pela cidade - não se der conta disso 
todos irão sofrer as consequências.
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o Meu testemunho de enfrentamento à Covid-19

Manoel dos Santos Silva, Manezinho
é vereador em Lençóis Paulista

A população desta querida Lençóis 
sabe que enfrentei a Covid-19. Contraí 
coronavírus não sei onde e nem quando. 
Quando percebi, estava com os sintomas 
da doença e precisei de atendimento 
médico no Hospital Nossa Senhora da 
Piedade. Até fiquei calmo quando recebi 
os resultados da tomografia e do teste 
rápido indicando que estava com a do-
ença. Quando fui diagnosticado, o vírus 
já tinha atingido 40% dos meus pulmões.

Por recomendação, fiquei por uma 
semana internado e recebendo cuida-
dos médicos. Bons cuidados médicos, 
porque graças ao trabalho abençoado 
da equipe médica e de enfermagem, o 
sofrimento foi aliviado. Graças a Deus, 
saí curado e saí também transforma-
do daquele hospital. Deus é maior que 
tudo. Eu, que já sabia disso, passei a ter 
mais certeza e mais fé de que tudo pos-
so naquele que me fortalece.

Após este tempo de recuperação, 
meu coração deseja agradecer aos anjos 
que cuidaram de mim e de tantas pessoas 
que vêm enfrentando a Covid-19 no seu 
estado mais grave. Agradeço de coração 
às equipes de enfermagem e médica da 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 
do Hospital Piedade. Cito nominalmente 
os doutores Carina Cavalcanti, Gabriel 
Soares Lopes, Gabriel Pompermayer, 
Murilo Pavanello e Antonio Celso Barros 
Filho, mas agradeço também a todos os 
demais profissionais de saúde que cui-
daram de mim. Peço a Deus em minhas 
orações que os abençoe grandemente e 
os fortaleça em sua missão. Precisamos 
que seus conhecimentos e suas habili-
dades continuem a sempre salvar mais 
vidas, a amenizar a dor das pessoas no 
momento em que elas mais sofrem.

Lembro que no terceiro dia da inter-
nação eu tive medo de morrer. Eu que 
tinha recebido a notícia da contaminação 
pelo coronavírus com calma, tive medo 
de morrer porque entendi que aquilo era 
muito sério. Esta experiência me colocou 
diante de um momento difícil e muito 
especial na minha vida. A gente sabe 
pela imprensa, pelos dados divulgados 
que é grande o número de mortos pela 
Covid-19. No Brasil e no mundo todo. 
Testemunho que, no enfrentamento à 
Covid-19, tive medo de morrer e von-
tade de vencer aquela luta. A cabeça 
pensa isso, o coração sente isso. Não se 

pode evitar esses sentimentos e pen-
samentos quando se está diante de um 
inimigo muitas vezes invencível, um ini-
migo mais forte que nós.

Naqueles momentos também me 
emocionei com mensagens de força que 
recebi de amigos e de pessoas queridas. 
Muitas, incontáveis manifestações de 
pessoas que estavam pedindo a Deus 
pela minha cura, pela minha saúde. Mú-
sicas e vídeos que me enviaram, trazen-
do sempre a mensagem da perseveran-
ça e da esperança. Primeiramente Deus, 
mas também com a ajuda dos médicos 
e enfermeiros e com as mensagens re-
cebidas de tantas pessoas, isso tudo me 
colocou em pé de novo.

Conseguir a graça da minha recupe-
ração me fez pensar diferente. Confesso 
que a experiência de contrair Covid-19 
mexeu profundamente comigo. Sei que 
Deus me deu uma nova vida, uma nova 
oportunidade de seguir vivendo. Sei 
que Ele ouviu as orações e preces de 
tantas e tantas pessoas que pediram 
por mim. Saí daquela internação hospi-
talar renovado e agradecido. Foi mesmo 
uma experiência transformadora.

E, através deste testemunho, ve-
nho dizer publicamente que tudo isso 
me deu ainda mais energia e incentivo 
para lutar por melhorias por nossa cida-
de. Quero aproveitar esta nova vida que 
Deus me deu para fazer ainda mais por 
minha cidade e por nossa população. Eu 
já disse isso em outras oportunidades, 
nas conversas com amigos e até em dis-
curso na Câmara Municipal. Agora faço 
isso aqui, através deste jornal ao qual 
estive vinculado a minha vida toda. 

Minha forma de agradecer esta opor-
tunidade de estar reunido com familiares 
e amigos novamente será trabalhar mais 
para conseguir mais verbas para investir 
em Lençóis Paulista. Na saúde principal-
mente, porque saúde é tudo. Quero do-
brar meu esforço para conquistar recursos 
para nosso Hospital, para os postos de 
saúde, a UPA, a rede municipal de saúde 
pública. Vou seguir pedindo recursos para 
outras áreas também, como sempre fiz. 
E vou dar atenção especial para a saúde.

Era isso que eu queria dizer a todos. 
Que estou feliz por ter essa nova opor-
tunidade de viver, que vou trabalhar ain-
da mais por nossa cidade e que me sinto 
grato por todas as pessoas que direta ou 
indiretamente estiveram comigo nesta 
provação. Contem comigo, agora ainda 
mais motivado para trabalhar e realizar.

A2
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FAMESP
O Serviço Social do Hospital de Base de Bauru (HBB) procura familiares de Luiz Pereira 
dos Santos, internado desde a terça-feira (9) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da 
unidade. O paciente tem aproximadamente 1,75 metro, olhos castanhos. O mesmo foi 
encontrado caído em via pública na cidade de Pederneiras. Se alguém tiver alguma 
informação, deve entrar em contato pelos telefones (14) 3231-4956 ou (14) 3231-4958. 
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Polícia

AGRESSÃO

FATAL

DESCUMPRIMENTO

ESTRADAS

Casal é agredido a pauladas no Centro

Jovem de 23 anos morre em acidente 
de moto na Vila Cachoeirinha

Polícia Militar fecha bares que tinham 
aglomerações de pessoas em Lençóis

Policiamento 
Rodoviário 
realiza Operação 
Corpus Christi

Desentendimento começou após mulher reclamar de dano em sua motocicleta em um lava-rápido

Carlos Alberto Luiz Rocha Junior deu entrada na 
UPA com vida, mas não resistiu aos ferimentos

Ação de fiscalização visa cumprir 
decreto da Prefeitura Municipal

Fiscalização intensiva segue até este 
domingo em toda a malha rodoviária

Da Redação

A Polícia Militar de Lençóis 
Paulista registrou uma 
ocorrência de agressão 

física na tarde da última quarta-
-feira (10). A violência aconteceu 
em um lavatório de veículos na 
Avenida Vinte e Cinco de Janei-
ro, no Centro. O desentendimen-
to teria ocorrido depois de uma 
cliente reclamar de um dano em 
sua motocicleta após o serviço 
prestado pela empresa. Depois 
de ter sido empurrada pelo pro-
prietário do local, ela teria volta-
do ao local com seu ex-namorado 
armado com uma faca, quando a 
agressão teria ocorrido.

Segundo as informações 
contidas no Boletim de Ocor-
rência registrado pela 5ª Cia 
da PM, o fato foi registrado por 
volta das 16h30. O autor da 
agressão, S.M.R., de 50 anos, 
declarou em sua versão que no 
período da tarde, a mulher se 
dirigiu até ele e iniciou uma dis-
cussão por conta de um serviço 
de lavagem em uma motocicle-
ta. Disse ainda que a cliente 
retornou acompanhada de ou-
tro indivíduo armado com faca 
exigindo o pagamento de um 
reparo no veículo, que teria sido 
danificado no local. Após isso, o 
agressor relatou que pegou um 
porrete de madeira que tinha 
guardado para sua segurança 
e deu um golpe na cabeça do 
homem, que caiu no chão e es-

Flávia Placideli

Um acidente de trânsito 
registrado na noite do 
último domingo (7), em 

Lençóis Paulista, vitimou fatal-
mente um jovem de 23 anos. 
Carlos Alberto Luiz Rocha Ju-
nior teria perdido o controle 
de uma motocicleta e colidido 
frontalmente contra um muro 
na Rua Aimorés, na Vila Ca-
choeirinha. O jovem chegou a 
ser socorrido com vida, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Boletim de 

Flávia Placideli

Na noite do último sába-
do (6), equipes da 5ª 
Companhia da Polícia 

Militar fecharam dois bares 
em Lençóis Paulista. Ambos os 
estabelecimentos reuniam gru-
pos de pessoas, contrariando 
as orientações das autoridades 
sanitárias e determinações de 
diversos decretos municipais 
que versam sobre medidas de 
prevenção ao contágio do novo 
coronavírus (Covid-19).

As duas ocorrências foram 

Da Redação

O Comando de Policiamen-
to Rodoviário (CPRv), ór-
gão de execução da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, 
alinhado ao Programa Respeito 
à Vida - São Paulo Dirigindo 
com Responsabilidade e ao Pro-
grama de Redução de Acidentes 
de Trânsito e Segurança Viária 
da ONU (Organização das Na-
ções Unidas), iniciou na última 
quarta-feira (10) a Operação 
“Corpus Christi 2020”, em toda 
a malha rodoviária do estado 
de São Paulo. O efetivo opera-
cional empregado, diuturna e 
estrategicamente, segue até este 
domingo (14) em toda extensão 
das rodovias estaduais.

Face à diminuição de mo-
vimento nas rodovias nesse 
período excepcional de qua-
rentena, o policiamento osten-
sivo está direcionado às áreas 
de incidência criminal e pre-
venção de acidentalidade nas 
rodovias, de forma a aumentar 
a percepção de segurança de 
todos os usuários que necessi-
tem fazer deslocamentos entre 
municípios estados.

Durante todos esses dias, o 
Policiamento Rodoviário atuará 
com objetivo de proporcionar 
um trânsito cada vez mais se-
guro, consciente e humaniza-
do. Com atenção especial ao 
comportamento dos usuários 
das rodovias, as equipes reali-
zarão fiscalizações de embria-
guez na condução de veículos, 
o excesso de velocidade, as 
ultrapassagens proibidas, veri-
ficando, ainda, o uso de cintos 
de segurança e dos dispositivos 
de retenção para crianças e do 
celular ao volante.

O Policiamento Rodoviário 
também estará atento a outras 
questões que envolvem as nor-
mas de trânsito, com o objetivo 
de reduzir o número de mortos 
e feridos no trânsito, conforme 
preconizado pela ONU, além 
do uso de drones para o monito-
ramento em pontos estratégicos 
da malha paulista. O trabalho é 
feito em conjunto com as con-
cessionárias, DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem) 
e Artesp (Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São 
Paulo) e outros parceiros.

barrou na mulher, que também 
acabou caindo de cabeça.

Já a vítima, S.M.C., de 33 
anos, contou que levou sua moto 
ao lavador e a mesma acabou 
sendo danificada. Disse que ten-
tou conversar com o proprietário 
do lavador, mas que foi empur-
rada. Posteriormente, retornou 
com seu ex-namorado, D.S.M., 
de 40 anos, para dialogar com 
S.M.R. que sacou um pedaço 
de pau e deu várias pauladas no 
homem. Também alegou que ao 
tentar apartar também foi agredi-
da na cabeça, caiu na rua e des-
maiou. D.S.M confirmou a ver-
são de sua ex-namorada e relatou 
ainda que S.M.C revelou que se 
tivesse mais tempo os mataria, 
pois possui uma arma em sua re-
sidência. Viaturas da Polícia Mi-
litar que atenderam a ocorrência 
apreenderam o porrete utilizado 
por S.M.R. e uma faca de D.S.M.

Devido à gravidade dos fe-
rimentos, as vítimas precisaram 
ser socorridas por uma equipe 
do SAMU (Serviço Móvel de 
Urgência e Emergência) e en-
caminhadas à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). Segundo 
as médicas plantonistas, ambos 
não corriam risco de morte, 
mas ficaram sob observação. 
Diante dos fatos, a ocorrência 
foi apresentada na Delegacia da 
Polícia Civil, onde o delegado 
de plantão registrou o fato como 
lesão corporal, liberando as 
partes em seguida.

VIOLÊNCIA - Fato foi 
acompanhado por diversos 

populares até o desfecho

Ocorrência registrado pela 
5ª Cia da Polícia Militar, o 
acidente aconteceu por vol-
ta das 20h30. No momento 
da colisão, a vítima estaria 
conduzindo uma motocicleta 
Honda/CG 160 Fan no senti-
do Centro-bairro, quando, por 
motivos que serão apurados 
pela Polícia Civil, acabou per-
dendo o controle e colidindo 
frontalmente contra um muro.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, no momento 
em que os policiais militares 
chegaram ao local do acidente, 
a vítima estava sendo socorri-
da por uma equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) e diversos 
populares dificultavam a pre-
servação da cena. O próprio 
veículo já teria sido removido 

do local, o que impediu a rea-
lização de perícia.

Carlos deu entrada na UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) em estado gravíssimo 
e não resistiu aos ferimentos, 
vindo a óbito pouco depois. 
Diversos familiares e amigos 
prestaram homenagens nas 
redes sociais para o jovem. O 
corpo da vítima, que residia 
no Jardim Santa Teresinha, foi 
velado no Memorial Paraíso da 
Colina e sepultado na tarde da 
segunda-feira (8) no Cemitério 
Municipal Alcides Francisco.

registradas no período da noi-
te. A primeira, às 19h30 em 
um bar na Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), próximo ao 
Posto Chapadão. A proprie-
tária, D.F.G.G., de 27 anos, 
relatou que possuía alvará do 
local, mas que não havia ido 
buscar na Prefeitura Muni-
cipal. Diante disso, a PM fez 
uma notificação pela não apre-
sentação do documento e o es-

tabelecimento foi fechado.
A outra ocorrência, às 

20h30, foi registrada em um 
bar na Avenida Vinte e Cin-
co de Janeiro, também com 
aglomeração de pessoas. A 
Polícia Militar, com apoio de 
um fiscal da Prefeitura Mu-
nicipal, fez contato com a 
proprietária, L.I.P.P., de 25 
anos, que apresentou o alvará 
do estabelecimento, mas, pelo 

descumprimento das medidas 
restritivas, também foi obriga-
da a fechar o local.

Vale lembrar que a Polícia 
Militar, juntamente com os fis-
cais da Vigilância Sanitária de 
Lençóis Paulista, está realizando 
a fiscalização em toda a cidade, 
reforçando a obrigatoriedade 
do cumprimento das medidas 
estabelecidas pelas autoridades 
locais, que seguem as determi-
nações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Mesmo com 
flexibilização, nenhum local 
pode registrar aglomerações.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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BOA NOTÍCIA
O governador João Doria (PSDB) anunciou na quinta-feira (11) um acordo entre o 
Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech para a produção de uma 
vacina contra a Covid-19, que prevê teste em nove mil voluntários brasileiros. 
Caso comprove eficácia, a medicação pode estar disponível no primeiro 
semestre de 2021. A vacina já passou pelas fases 1 e 2 de testes. 
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COVID-19

Lençóis terá de recuar na 
retomada da economia
Com piora nos índices, Região Administrativa de Bauru foi rebaixada para a Fase 
2 do Plano São Paulo; novas regras devem ser publicadas até segunda-feira (15)

Angelo Franchini Neto

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, pauta-
da na decisão do Gover-

no do Estado de São Paulo de 
recuar a Região Administrativa 
de Bauru para a Fase 2 (Laran-
ja) do Plano São Paulo, que re-
gride as flexibilizações adotadas 
no início do mês, deve publicar 
até na segunda-feira (15) um 

novo Decreto Municipal para 
regulamentar o funcionamento 
das atividades não essenciais 
diante da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). A expec-
tativa é de que a cidade cumpra 
as normas ditadas pelo estado.

Na quarta-feira (10), em co-
letiva de imprensa realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, na 
capital paulista, o governador 
João Doria (PSDB) anunciou a 

reclassificação das regiões do 
estado e também a extensão da 
quarentena para o dia 28 deste 
mês. Com o quinto prolonga-
mento anunciado desde o início 
da medida, no dia 24 de março, 
o estado completará pelo me-
nos 96 dias de isolamento, caso 
não ocorra um novo adiamento.

“Será uma retomada cons-
ciente da economia por fases 
e por regiões conforme prevê 

o Plano São Paulo, com cui-
dado, com segurança e dentro 
dos limites determinados pela 
ciência e pela medicina e dessa 
orientação nós não nos afastare-
mos”, disse Doria. “A mesma 
disposição e firmeza que temos 
para avançar com o Plano São 
Paulo teremos também para re-
cuar, teremos para orientar me-
didas restritivas na quarente-
na”, argumentou o governador.

DATA: 5/6/2020 a 11/6/2020

Obituário
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS faleceu na quarta-feira (10) aos 53 anos em 

Lençóis Paulista
JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA faleceu na terça-feira (9) aos 67 anos em Lençóis Paulista
LEONILDA FONSECA MALAVASI faleceu na segunda-feira (8) aos 71 anos em 

Lençóis Paulista
NELSON PEREIRA faleceu na segunda-feira (8) aos 71 anos em Lençóis Paulista
CARLOS ALBERTO LUIZ ROCHA JÚNIOR faleceu no domingo (7) aos 23 anos em 

Lençóis Paulista
JOSÉ STANIZIO faleceu no domingo (7) aos 76 anos em Lençóis Paulista
MÁRCIO ROGÉRIO BARBI faleceu no domingo (7) aos 46 anos em Lençóis Paulista
MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA faleceu no domingo (7) aos 76 anos em 

Lençóis Paulista
MARIA DAS DORES SILVA faleceu no sábado (6) aos 65 anos em Lençóis Paulista
ANTONIO CARLOS DA SILVA faleceu na sexta-feira (5) aos 66 anos em Lençóis Paulista
IZAEL VICENTE DE LIMA faleceu na sexta-feira (5) aos 65 anos em Borebi

A retomada gradativa se-
gue uma série de restrições 
que podem ser enrijecidas 
ou abrandadas conforme 
enquadramento dos municí-
pios em um dos cinco cená-
rios previstos: Fases 1 (Ver-
melha) - somente atividades 
essenciais; Fase 2 (Laranja) 
- abertura com restrições; 
Fase 3 (Amarela) - amplia-
ção das atividades; Fase 4 
(Verde) - diminuição das 
restrições; e Fase 5 (Azul) - 
funcionamento total.

Após uma semana e meia 
de flexibilização das ativida-
des econômicas em cidades 
do estado de São Paulo, o 
governador João Doria infor-
mou em coletiva de impren-
sa realizada na quarta-feira 
(10) que regiões do interior 
do estado terão que recuar 
a retomada da economia, o 
chamado Plano São Paulo.

Entre estas regiões está a 
de Bauru, a qual pertentem 
Lençóis Paulista, Macatu-
ba e Borebi, que estava na 
Fase 3 e, a partir de agora, 
terá que recuar para a Fase 
2. Areiópolis, que pertence 
à Região Administrativa de 
Sorocaba, já estava na Fase 
2, na qual permanecerá.

Segundo a secretária 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen, o 
interior de São Paulo apre-
sentou um aumento grande 
na disseminação dos casos 
de Covid-19, embora a taxa 
de ocupação dos leitos hos-
pitalares ainda esteja sob 
controle. Durante a coletiva, 
ela destacou que a região 
metropolitana e o litoral 

registraram uma desacele-
ração no avanço do vírus, o 
que não ocorreu no interior.

As normas do estado au-
torizam prefeitos de cidades 
a conduzir e fiscalizar a flexi-
bilização de setores segundo 
as características dos cená-
rios locais. Os pré-requisitos 
para a retomada são adesão 
aos protocolos estaduais de 
testagem e apresentação de 
fundamentação científica 
para liberação das ativida-
des autorizadas no Plano São 
Paulo. As regiões são avalia-
das periodicamente de acor-
do com alguns critérios.

Os indicadores conside-
rados pelo Governo do Esta-
do para a classificação são o 
número de leitos UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
para tratamento de Covid-19 
por 100 mil habitantes; índi-
ce de ocupação de leitos; ta-
xas de acréscimo ou decrés-
cimo de casos, internações 
e mortes pela doença na 
comparação com a semana 
anterior, além do índice de 
isolamento social.

Com a constatação do 
cumprimento dos critérios 
as regiões podem avançar 
para uma fase de maior re-
laxamento a cada 14 dias ou 
voltar para uma fase mais 
restrita a cada sete dias (ou 
imediatamente, caso haja 
evidência da piora da situ-
ação). O objetivo da classi-
ficação é assegurar atendi-
mento de saúde à população 
e garantir que a dissemina-
ção do coronavírus em ní-
veis seguros para modular as 
ações de isolamento.

De acordo com o Plano 
São Paulo, as prefeituras têm 
autonomia para flexibilizar se-
tores estabelecidos. Com isso, 
municípios que estiverem nas 
fases 2 (Laranja), 3 (Amarela) 
e 4 (Verde) podem flexibilizar 
determinados setores anuncia-
dos anteriormente. Uma reu-
nião por teleconferência entre 
os prefeitos que compõem o 
Pacto Regional pela Covid-19, 
agendada para ontem (12), 
definiria um pacote de reivin-
dicações dos municípios da 
região ao Governo Estadual.

O documento seria en-
caminhado por meio do 
secretário-executivo do Desen-
volvimento Regional, Rubens 
Cury, e também do secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. A expectativa 
é que ainda neste final de 
semana ocorra um posiciona-
mento do governador João Do-
ria para que os prefeitos pos-
sam anunciar as medidas aos 
seus respectivos munícipes, 
que aguardam para saber de 
que forma deverão proceder a 
partir da próxima semana.

Durante coletiva de im-

prensa realizada na quinta-
-feira (11), o prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM), expôs 
o que foi decidido pelo go-
vernador João Dória. “O que 
faremos na segunda-feira? Es-
tamos buscando a resposta”, 
disse o prefeito, ao anunciar 
que nova coletiva deverá ser 
convocada entre hoje e ama-
nhã, assim que houver um po-
sicionamento do governador. 
O prefeito destacou que Len-
çóis Paulista é uma das poucas 
cidades do país a testar pesso-
as em grande escala e divulgar 
claramente os números.

O presidente da Câmara, 
Nardeli da Silva (DEM), que 
também participou da coleti-
va, lembrou que o trabalho é 
constante em busca de solu-
ções para a saúde, economia 
e outros setores da municipali-
dade. “Faz 90 dias que nós es-
tamos aqui e eu sempre disse 
que tudo muda de uma hora 
para outra”, pontuou o vere-
ador, que disse que ninguém 
sabe o que pode acontecer 
amanhã e pediu a união dos 
políticos lençoenses na luta 
contra a pandemia.

Entenda o porquê do recuoCidades do Pacto Regional 
farão reivindicações

NA ESPERA - Prefeito 
Anderson Prado de Lima 
deve convocar coletiva 
no final de semana para 
anunciar novas regras

RECUO - Rebaixamento da 
Região Administrativa de 

Bauru para Fase 2 do plano 
São Paulo foi anunciado na 

quarta-feira (10)

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DOS CIRURGIÕES DENTISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE da “ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DOS CIRURGI-
ÕES DENTISTAS”, Márcio Caneppele Santerém, brasileiro, casado, porta-
dor do CPF(MF) 110.721.358-41 e do RG(SSP-SP) 12.601.653, residente e 
domiciliado na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, convocou 
todos os associados para que no dia 26 de junho participarem de uma reu-
nião da referida Associação para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 
eleição e posse da nova diretoria para o biênio 2020/2022.

Lençóis Paulista (SP), 6 de junho de 2020.

Márcio Caneppele Santarém

ORAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrados Coração de Jesus, em vós deposito toda minha confiança 
e esperança.

Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis, 
Vós que fizeste o cego ver, paralítico andar, o morto voltar a viver, o le-
proso sarar.

Vós que vedes as minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Di-
vino Coração, como preciso alcançar esta graça: (pede-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver, só de Vós 
espero com fé e confiança: (pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar estar conversa, 
dentro de nova dias, alcance esta tão grande graça; e para vos agradecer, di-
vulgarei esta graça para que os homens aprender a ter fé e confiança em Vós.

Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta luz 
está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa.

Sagrados Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrados Cora-
ção de Jesus, aumente ainda mais a minha fé. Amém.

Edevar Ferrari

O ECO NOTÍCIAS
facebook.com/jornaloeco
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REGIÃO
Entre as cidades da região de circulação do Jornal O ECO, Areiópolis foi a única que fechou abril 
com saldo positivo na geração de emprego, com 104 vagas criadas. Borebi e Macatuba registraram 
baixa de 20 e 65 ocupações. No ano, Areiópolis tem superávit de 112 postos de trabalho. Já Borebi 
e Macatuba perderam 35 e 96 empregos, respectivamente. A evolução das cidades passa a ser 
divulgada de forma mais detalhada a partir da próxima atualização do Ministério da Economia.
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Lançado em 1965, como 
ferramenta de acompanha-
mento e fiscalização do pro-
cesso de admissão e dispensa 
de trabalhadores regidos pela 
Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT), o Caged foi 
criado para subsidiar a ela-
boração de medidas contra o 
desemprego, mas a partir de 
1987 também acabou se tor-
nando uma importante fonte 
de informação sobre o merca-
do de trabalho formal.

Em 2018, porém, o Ca-
dastro começou a ser subs-
tituído por uma plataforma 
mais abrangente, que além do 
caráter trabalhista contempla 
questões tributárias e previ-
denciárias: o Sistema de Es-

CAGED

Após três meses de alta, Lençóis Paulista 
perde 370 empregos em meio à pandemia
Mesmo com baixa, saldo se manteve positivo no acumulado até abril, com 914 vagas abertas; construção responde por 88,3% das contratações

Elton Laud

Depois de quatro meses sem 
liberação de dados, a Se-
cretaria Especial de Previ-

dência e Trabalho, vinculada ao 
Ministério da Economia, voltou 
a divulgar os detalhes da evolu-
ção do nível de emprego formal 
no Brasil. As informações, com-
piladas por meio de uma meto-
dologia diferente da que vinha 
sendo seguida nos últimos anos, 
estão disponíveis em um novo 
site. A plataforma, conhecida 
como Novo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), reúne estatísticas de 
outros dois sistemas do Governo 
Federal (confira no box).

Lençóis Paulista, a exemplo 
do que foi registrado ao longo de 
todo o ano passado, que fechou 
com 1.589 novas vagas com Car-
teira de Trabalho assinada (9.146 
contratações e 7.557 demissões), 
começou 2020 com excelentes 
índices na geração de emprego. 
Janeiro teve saldo positivo de 480 
ocupações (1.232 contratações e 

BALANÇO - Primeiro 
trimestre registrou superávit 
de 1.284 empregos, mas 370 

vagas foram perdidas em abril; 
saldo positivo é sustentado 

por obras da Bracell

752 demissões). Em fevereiro 
foram criados 568 postos (1.316 
contratações e 748 demissões). Já 
março registrou alta de 236 colo-
cações no mercado formal (1.026 
contratações e 790 demissões).

Os números revelam que a 
cidade finalizou o primeiro tri-
mestre com superávit de 1.284 
empregos, sendo que nos três 
meses a alta teve como desta-
que o setor da construção, que 
respondeu por 64,1% das vagas 
criadas (823). A movimentação 
se justifica, em grande parte, 
pelo megaempreendimento de 
ampliação da Bracell (Projeto 
Star), que emprega milhares de 
trabalhadores - muitos deles re-
sidentes na própria cidade - nas 
obras da unidade que se tornará 
a maior fábrica de celulose solú-
vel do mundo, com capacidade 
de produção de 1,5 milhão de 
toneladas por ano.

FATOR COVID-19
Conforme esperado, no en-

tanto, o avanço da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) e, 

consequentemente, a adoção de 
diversas medidas restritivas de 
prevenção ao contágio, acabou 
freando a escalada de contrata-
ções a partir da segunda quinze-
na de março. Mais do que isso, a 
crise instaurada em todo o país 
diante do cenário de instabilida-
de trouxe de volta o fantasma do 
desemprego para centenas de tra-
balhadores de diversos segmen-
tos. A combinação dos fatores 
teve como resultado uma queda 
expressiva no balanço de abril.

Com 513 contratações e 883 
demissões, o mês foi encerrado 
com déficit de 370 vagas formais. 
Só a agropecuária fechou com 
saldo positivo, mas de apenas 
duas vagas (69 contratações e 67 
demissões). Os demais setores 
globais da economia ficaram no 
vermelho. O pior desempenho 
foi da indústria, que perdeu 219 
postos (129 contratações e 348 
demissões), seguida por comér-
cio, serviços e construção, com 
baixas de 74 (78 contratações e 
152 demissões), 63 (119 contrata-
ções e 182 demissões) e 16 (118 

contratações e 134 demissões) 
empregos, respectivamente.

Mesmo com a baixa de abril, 
o saldo positivo segue expressivo 
no acumulado do ano, com 914 
vagas abertas (4.087 contratações 
e 3.173 demissões). No topo da 

lista vem a construção, com alta 
de 807 (1.320 contratações e 513 
demissões) ocupações, o que 
representa 88,3% do total. Em 
seguida, com 151 postos cria-
dos, aparecem indústria (1.103 
contratações e 952 demissões) 

e serviços (892 contratações e 
741 demissões). Na outra ponta, 
agropecuária e comércio surgem 
com déficit, com sete (233 con-
tratações e 240 demissões) e 188 
(539 contratações e 727 demis-
sões) empregos perdidos.

Com cenário incerto, secretário 
adota cautela ao falar do futuro

Apesar do superávit, Jú-
lio Gonçalves, secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
de Lençóis Paulista analisa a 
questão com cautela. “A eco-
nomia é uma engrenagem 
que precisa ser movimenta-
da, com as pessoas consumin-
do, as empresas produzindo, 
oferecendo serviços e, conse-
quentemente, gerando empre-
gos. Mas tudo ainda é incerto 
e não há como dimensionar 
enquanto se mantiver indefi-
nida a questão entre restrição 
e flexibilização por conta do 
coronavírus. Muitas empresas 
sequer voltaram a funcionar e 
já houve mudança. O cenário 
é bem difícil”, comenta.

De acordo com Gonçal-
ves, visando minimizar os im-
pactos da crise econômica na 
geração de emprego, a Prefei-
tura Municipal tem buscado 
alternativas voltadas principal-
mente aos micro e pequenos 
empreendedores, com suporte 
de programas como o Banco 

INCERTO - Júlio Gonçalves destaca que ainda não 
é possível prever como mercado vai se comportar

do Povo, do Governo do Estado 
de São Paulo. A expectativa é 
que, nas próximas semanas, tam-
bém seja divulgado pelo Governo 
Federal o aguardado programa de 
auxílio para essa faixa, que mais 
tem sofrido com a instabilidade, 
mas segue sem suporte contun-
dente do Poder Público.

“A queda no nível de em-
prego, infelizmente, é geral. Em 
Lençóis Paulista, o que ajuda é o 
saldo dos primeiros meses, mas 
não sabemos como o mercado 

vai se comportar. Na Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico estamos fazendo um 
diagnóstico para ver o impac-
to real, principalmente em 
relação aos pequenos, que ge-
ram emprego, mas trabalham 
no limite e sentem dificulda-
de mais rápido. Ainda não 
sabemos até quando isso vai 
se estender, mas vamos bus-
car todos os meios possíveis 
para contribuir no processo 
de recuperação”, conclui.

Lençóis Paulista vem se 
destacando no quesito gera-
ção de emprego desde o ano 
passado, que teve um dos me-
lhores desempenhos da histó-
ria. De acordo com os dados 
divulgados no final de janeiro 
pelo Ministério da Econo-
mia, o mercado local fechou 
2019 com superávit de 1.589 
ocupações com Carteira de 
Trabalho assinada (9.146 con-
tratações e 7.557 demissões).

O resultado apurado foi o 
mais expressivo dos últimos 12 
anos e o terceiro melhor da sé-
rie histórica, considerando os 

Cidade teve melhor desempenho dos últimos 12 anos em 2019
dados disponibilizados pela pas-
ta, compilados a partir de 2003. 
O resultado ficou abaixo apenas 
de 2007, que registrou alta de 
1.877 postos de trabalho (15.420 
contratações e 13.543 demissões), 
e de 2005, quando foram criados 
1.806 empregos (12.245 contrata-
ções e 10.439 demissões).

No acumulado de 2019, o se-
tor que mais se destacou na ci-
dade, confirmando a tendência 
observada ao longo do ano, foi 
a indústria, com saldo positivo 
de 872 colocações (2.520 contra-
tações 1.648 demissões). O nú-
mero representa 54,9% do total.  

O setor foi o que mais criou 
empregos em quatro meses: 
janeiro (102), junho (76), ju-
lho (120) e outubro (188).

Na comparação com 2018, 
o desempenho do ano passado 
representa um crescimento de 
9,3% no número de empregos 
no mercado formal, passando 
de 17.094 para 18.683 vagas 
preenchidas. Entre os traba-
lhadores contratados, 588 con-
seguiram o primeiro emprego, 
a maioria como auxiliar de 
escritório (148), assistente ad-
ministrativo (72) e vendedor 
de comércio varejista (51).

O Brasil todo sentiu os 
reflexos da pandemia. Em 
decorrência das medidas 
adotadas para conter o avan-
ço da Covid-19, todos os se-
tores da economia tiveram 
queda na geração de empre-
go. Após fechar janeiro e fe-
vereiro com saldo positivo de 
113.155 (1.461.965 contrata-
ções e 1.348.810 demissões) e 
224.818 (1.553.294 contrata-
ções e 1.328.476 demissões) 
vagas, respectivamente, o 
país teve dois meses de baixa.

Em março, quando a qua-
rentena teve início, foram ex-
tintas 240.702 ocupações com 
Carteira de Trabalho assina-
da (1.386.126 contratações e 
1.626.828 demissões); já em 
abril foram perdidos 860.503 
empregos formais (598.596 
contratações e 1.459.099 de-
missões). Em ambos os me-
ses, o pior desempenho foi 
do setor de serviços, segui-
do por comércio, indústria, 
construção e agropecuária, 
todos com saldo negativo.

Tendência de queda se repete em todos os níveis geográficos

A mesma tendência foi ob-
servada na região Sudeste, que 
teve alta de 33.724 (753.494 con-
tratações e 719.770 demissões) e 
107.928 (807.861 contratações 
e 699.933 demissões) postos de 
trabalho em janeiro e fevereiro, 
mas encerrou 139.548 (739.664 
contratações e 879.212 demis-
sões) e 450.707 (329.893 con-
tratações e 780.600 demissões) 
colocações em março e abril.

O estado de São Paulo, 
principal centro econômico do 
país, terminou janeiro e feve-
reiro com superávit de 40.975 
(486.080 contratações e 445.105 
demissões) e 76.655 (512.994 
contratações e 436.339 demis-

sões) vagas, mas teve déficit 
de 84.398 (477.780 contra-
tações e 562.178 demissões) 
e 260.902 (227.098 contra-
tações e 488.000 demissões) 
empregos em março e abril.

Com a retração dos últi-
mos meses, em todos os ní-
veis geográficos o cenário é 
desfavorável, com saldos ne-
gativos de 713.232 (4.999.981 
contratações e 5.763.213 de-
missões), 448.603 (2.630.912 
contratações e 3.079.515 
demissões) e 227.670 
(1.703.952 contratações e 
1.931.622 demissões) ocupa-
ções no Brasil, Sudeste e São 
Paulo, respectivamente.

RUIM - De janeiro a abril país fechou mais de 700 mil empregos
Novo Caged reúne dados de três diferentes sistemas

crituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial), desenvolvido 
para simplificar a prestação de 
contas das empresas e comparti-
lhado pelas secretarias especiais 
de Previdência e Trabalho e Re-
ceita Federal, além do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social).

De acordo com a assessoria 
de imprensa do Ministério da 
Economia, como o processo de 
substituição vem sendo feito por 
etapas, a pasta criou uma plata-
forma para compilar os dados 
durante o período de transição. 
Até a conclusão, que está pre-
vista para novembro do ano que 
vem, o Novo Caged deve reunir 
as estatísticas do mercado de tra-
balho formal coletadas em três 

diferentes sistemas do Gover-
no Federal: Caged, eSocial e 
Empregador Web. O novo site 
entrou no ar em maio.

“A metodologia de imputa-
ção adotada para o ajuste das 
informações prestadas ao eSo-
cial e ao Caged visa assegurar 
a qualidade e a integridade 
das estatísticas do emprego 
formal durante a transição 
dessas fontes de captação de 
dados. A Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
apura tecnicamente o rece-
bimento dessas informações 
nos registros administrativos e 
atua de forma a divulgar as es-
tatísticas com segurança me-
todológica e transparência”, 
diz nota emitida pela pasta.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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NOTAS EXPLICATIVAS
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba, estabelecida na Avenida 

Cel. Virgilio Rocha, n. 7-40, Jardim Capri, na cidade de Macatuba, estado de São Paulo, ins-
crita no CNPJ n. 49.892.425/0001-41, fundada em Assembleia realizada em 01 de Janeiro de 
1980, é uma associação, de direito privado, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem 
fins lucrativos, a qual tem como objetivo promover e articular serviços e programas de preven-
ção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e profissionalização, visando à inclusão 
social da pessoa com deficiência; rege-se pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas e apresentadas em con-

formidade com a Resolução CFC no. 1409/12 de 21/09/2012, que aprovou a interpretação 
ITG 2002, norma específica para as Entidades sem Finalidade de Lucro.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade em conformidade com seus efetivos valores reais.
NOTA 05
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendi-

mentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
NOTA 06
A entidade não possui estoque nesta data.
NOTA 07
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.
NOTA 08
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, en-

tre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as 
inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09
Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No 

ano a entidade recebeu as seguintes doações:
Descrição 2019 2018
Donativos Pessoa Jurídica 15.300,00 16.069,00
Donativos Pessoa Física 8.670,99 10.560,65
Pena de Prest. Pecuniária - TJSP 2.207,29 3.580,15
Total 26.178,28 30.209,80

NOTA 10
A entidade recebeu no ano as seguintes Subvenções do Poder Público:

Descrição 2019 2018
Pref. Mun. Macatuba - Assistência Social 293.938,08 349.232,63
Pref. Mun. Macatuba - Educação 302.276,35 292.738,76
Pref. Mun. Macatuba - Federal SAC 5.273,88 15.264,19
Pref. Mun. Macatuba - FNAS Prot. Social 800,00 800,00
Total 602.288,31 658.035,58

NOTA 11
A entidade recebeu no ano os seguintes Convênios:

Descrição 2019 2018
S.U.S. 228.990,75 228.926,07
Secretaria de Educação Estado SP 58.977,52 54.834,81
UNIMED - Taxa Sala Fisioterapia 4.858,33 3.150,20
PDDE - Educação Especial MEC 0,00 2.853,57
Pref. Mun. Macatuba - M. Saúde F. 65.542,68 0,00
Total 358.369,28 289.764,65

NOTA 12
A diretoria da entidade organiza durante o ano vários eventos para angariar recursos, 

sendo os seguintes:
Descrição 2019 2018
Promoções da Diretoria 42.086,45 47.677,70

NOTA 13
A entidade presta serviços fisioterapia à particulares, sendo os seguintes:

Descrição 2019 2018
Taxa Sala Fisioterapia 160,00 0,00

NOTA 14
A entidade recebe mensalmente doações de associados, sendo os seguintes:

Descrição 2019 2018
Mensalidades Associados 14.665,87 16.152,00

NOTA 15
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformida-

de com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 16
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformi-

dade com as exigências legais e fiscais.
NOTA 17
As gratuidades oferecidas à toda comunidade.
NOTA 18
Todos os alunos, são atendidos de forma gratuita.
NOTA 19
O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros, e COFINS:

Descrição 2019 2018
Previdência Social - Renúncia Fiscal 215.117,54 212.359,60
COFINS - Renúncia Fiscal 6.314,89 7.332,16
Total 221.432,43 219.691,76

NOTA 20
As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas 

com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utiliza-
dos nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito 
das áreas de atuação da APAE.

Patrimônio Social: Findo o exercício, Apresentou Deficit no valor de (R$ 44.564,20), 
consolidando o saldo em 31/12/2019 de (R$ 29.882,56).

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

MACATUBA, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO 2019 2018
ATIVO 173.675,93 132.002,83
CIRCULANTE 55.342,14 14.358,90
DISPONÍVEL 53.592,13 14.348,80
DISPONIVEL 53.592,13 14.348,80
CAIXA GERAL 0,00 125,23
BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS 
LIVRES 15.231,70 338,40

BANCOS C/ MOVIMENTO-REC. C/
RESTRIÇÕES 5,65 3,45

APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMED. - REC. 
LIVRES 0,00 12.186,31

APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMED. - REC. 
RESTR 38.354,78 1.695,41

CRÉDITOS 1.750,01 10,10
CRÉDITOS 1.750,01 10,10
IMPOSTOS A RECUPERAR 1.750,01 10,10

NÃO CIRCULANTE 118.333,79 117.643,93
IMOBILIZADO 118.333,79 117.643,93
IMOBILIZADO 118.333,79 117.643,93
IMOBILIZADO 255.466,47 245.766,47
ADMINISTRAÇÃO 8.434,97 8.434,97
(-) DEPRECIAÇNOES (147.346,56) (136.557,51)
IMOBILIZADO EM LOCAÇÃO 1.778,91 0,00

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO 173.675,93 132.002,83
CIRCULANTE 199.033,20 106.762,18
CONTAS A PAGAR 160.188,66 100.592,64
CONTAS A PAGAR 160.188,66 100.592,64
FORNECEDORES 160,50 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 151.540,81 91.653,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.453,63 2.402,16
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 6.033,72 6.536,53

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, FOMENTO E 
DOAÇÕES 37.065,63 6.169,54

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, FOMENTO 
E DOAÇÕES 37.065,63 6.169,54

SUBVENÇÕES/FOMENTO 32.603,69 4.740,75
CONVÊNIOS 4.461,94 1.428,79

OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.778,91 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.778,91 0,00
LOCAÇÕES A DEVOLVER 1.778,91 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL 
A LONG 4.525,29 10.559,01

OBRIGAÇÕES TRIIBUTARIAS 4.525,29 10.559,01
OBRIGAÇÕES TRIIBUTARIAS 4.525,29 10.559,01
OBRIGAÇÕES TRIIBUTARIAS 4.525,29 10.559,01

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO (29.882,56) 14.681,64
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 
TOTAL (29.882,56) 14.681,64

SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 
TOTAL (29.882,56) 14.681,64

SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 
TOTAL (29.882,56) 14.681,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado 
nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e 
Passivo, com os respectivos totais de R$ 173.675,93 (cento e setenta e tres mil, seiscentos 
e setenta e cinco Reais e noventa e tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita ape-
nas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com 
elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua 
exatidão e veracidade.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Patrimônio Social Outras Reservas Ajustes Aval. 
Patrimonial Superávit / Déficit Total do Patrimônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2018 14.681,64 0,00 0,00 0,00 14.681,64
Movimento do Período
Aumento do Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diminuição do Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit / Déficit do Período 0,00 0,00 0,00 (44.564,20) (44.564,20)
Ajustes da Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Superávit com Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 14.681,64 0,00 0,00 (44.564,20) (29.882,56)

DFC TERCEIRO SETOR
Período: 01/01 a 31/12

Modo Indireto - Valores em R$
Fluxo de Caixa Originados de: 2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Déficit do Período 44.564,20 C
Superávit do Período 48.775,51 D
Ajustes por:
(+) Depreciação 10.789,05 D 11.980,99 D
(+) Amortização 0,00 C 0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial 0,00 C 0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado 0,00 C 0,00 C
Déficit Ajustado 33.775,15 C
Superávit Ajustado 60.756,50 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
Mensalidades de Terceiros 0,00 C 0,00 C
Atendimentos Realizados 0,00 C 0,00 C
Adiantamentos a Empregados 0,00 C 0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores 0,00 C 0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos 0,00 C 0,00 C
Tributos a Recuperar 1.899,58 C 0,00 C
Despesas Antecipadas 0,00 C 0,00 C
Outros Valores a Receber 0,00 C 0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Fornecedores de bens e serviços 160,50 D 74,50 C
Obrigações com Empregados 59.886,86 D 51.380,68 C
Obrigações Tributárias 6.485,06 C 6.152,22 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 C 0,00 C
Recursos de Projetos em Execução 0,00 C 0,00 C
Recursos de Convênios em Execução 3.033,15 D 835,53 D
Subvenções e Assistências Governamentais 0,00 C 4.697,67 D
Outras Obrigações a Pagar 0,00 C 0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 20.920,72 D 8.682,30 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recursos Recebidos pela Venda de Bens 0,00 C 0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados 0,00 C 0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo 1.700,00 C 0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de 
Investimento 1.700,00 C 0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos 0,00 C 0,00 C
Pagamentos de Empréstimos 0,00 C 0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil 0,00 C 0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades 
Financiamento 0,00 C 0,00 C

Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa 19.220,72 D 8.682,30 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período 14.348,80 D 8.880,49 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 53.592,13 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 14.348,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Período: 01/01 a 31/12

NOTAS 2019 2018
RECEITAS

DOAÇÕES  26.178,28 C 30.209,80 C
DONATIVOS PESSOA JURIDICA 15.300,00 C 16.069,00 C
DONATIVOS PESSOA FISICA 8.670,99 C 10.560,65 C
PENA DE PREST. PECUNIÁRIA - TJSP 2.207,29 C 3.580,15 C

SUBVENÇÕES/FOMENTO 602.288,31 C 658.035,58 C
PREF. MUN. MACATUBA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 293.938,08 C 349.232,63 C
PREF. MUN. MACATUBA - EDUCAÇÃO 302.276,35 C 292.738,76 C
PREF. MUN. MACATUBA - FEDERAL PTMC 5.273,88 C 15.264,19 C
PREF. MUN. MACATUBA - FNAS PROT. SOCIAL 800,00 C 800,00 C

CONVÊNIOS  358.369,28 C 289.764,65 C
S.U.S. 228.990,75 C 228.926,07 C
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADO SP 58.977,52 C 54.834,81 C
UNIMED - TAXA SALA FISIOTERAPIA 4.858,33 C 3.150,20 C
PDDE - EDUCAÇÃO ESPECIAL MEC 0,00 2.853,57 C
PREF. MUN. MACATUBA - M. SAUDE F. MUNIC. 65.542,68 C 0,00

PROMOÇÕES 42.086,45 C 47.677,70 C
PROMOÇÕES DA DIRETORIA 42.086,45 C 47.677,70 C

VENDA DE BENS E SERVIÇOS 160,00 C 0,00
TAXA SALA FISIOTERAPIA 160,00 C 0,00

MENSALIDADES  14.665,87 C 16.152,00 C
MENSALIDADES ASSOCIADOS  14.665,87 C 16.152,00 C

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.545,05 C 2.377,73 C
BANCO DO BRASIL C/C 22236-4 FNDE-PEEE 0,69 C 4,28 C
BANCO DO BRASIL DI C/C 408-1 383,76 C 626,38 C
BANCO SANTANDER FIC FI CLASSIC 46-7 132,84 C 286,31 C
BANCO DO BRASIL DI LP 415-4 0,00 302,08 C
BANCO DO BRASIL DI C/C 8882-X 0,08 C 17,31 C
BANCO DO BRASIL DI 20451-X 0,10 C 0,63 C
BANCO DO BRASIL - PDDE-SUPRE.C/C 16285-X 0,06 C 0,41 C
CAIXA E FEDERAL C/C 149-1 379,00 C 518,61 C
CAIXA E FEDERAL C/C 150-5 344,70 C 621,72 C
BANCO DO BRASIL - C/C 13408-2 303,82 C 0,00

(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 352,39 D 405,28 D
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES DE RENDA VARIAVEL 0,00 0,52 D
(-) IRRF S/ APLIC DE RENDA VAR-EDUC II 92,22 D 64,13 D
(-) IRRF S/ APLIC DE RENDA VAR-PDDE 0,00 3,88 D
(-) IRRF S/ APLIC DE RENDA VAR-SAUDE SUS 61,12 D 129,61 D
(-) IRRF S/ APLIC RENDA VAR - CEF 149-1 72,05 D 100,60 D
(-) IRRF S/ APLIC RENDA VAR - CEF 150-5 65,55 D 106,54 D
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO - BB C/C 13408-2 61,45 D 0,00

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.661,38 C 2.876,27 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 7,59 C 1,01 C
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA 6.653,79 C 2.875,26 C

DESPESAS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO 6.270,00 D 0,00
SERV. DE SEGURANÇA / MED. OCUPACIONAL 6.270,00 D 0,00

BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGA 1.883,30 D 2.091,00 D
ALIMENTAÇÃO 1.883,30 D 2.091,00 D

REMUN. DE PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREG. 59.800,34 D 52.728,55 D
ESTAGIÁRIOS 0,00 14.778,30 D
SERVIÇOS TERCEIROS / PESSOA FÍSICA 59.800,34 D 37.950,25 D

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 68.100,84 D 3.703,95 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 67.214,68 D 0,00
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 130,00 D 1.883,55 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 756,16 D 1.820,40 D

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 5.875,92 D 5.674,97 D
PROVEDOR INTERNET 0,00 629,66 D
TELEFONIA 5.875,92 D 5.045,31 D

DESPESAS GERAIS  13.404,57 D 29.805,47 D
MATERIAL DE LIMPEZA 1.896,51 D 1.094,74 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 940,49 D 2.396,38 D
ÁGUA E ESGOTO 4.672,51 D 7.876,28 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.313,72 D 929,07 D
VIAGENS E ESTADAS 180,00 D 0,00
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS 600,00 D 600,00 D
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS 0,00 26,30 D
FOTOCÓPIAS, FIRMAS, AUTENTICAÇÕES 162,00 D 0,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 1.694,96 D 2.208,15 D
CERTIFICAÇÕES DIGITAIS 0,00 337,00 D
TARIFA DE PEDAGIO/ESTACIONAMENTOS 66,40 D 0,00
BENS NATUR. PERMANENTE PEQUENO VALOR 1.727,10 D 705,91 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO 150,88 D 4.920,80 D
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEICULOS 0,00 126,38 D
SERV. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 3.173,35 D
MEDICAMENTO/REC. MÉDICO/MAT HIG. 0,00 830,00 D
DESPESAS COM PROMOÇOES DA DIRETORIA 0,00 1.140,00 D
PCMSO - ADMISSIONAL/PERIOD./DEMISSIONAL 0,00 3.441,11 D

DESPESAS COM SEGUROS 2.730,26 D 3.292,37 D
SEGURO DE VEÍCULOS 1.333,06 D 1.210,25 D
SEGURO EMPRESARIAL 1.397,20 D 2.082,12 D

DESPESAS FINANCEIRAS 4.232,21 D 4.371,68 D
JUROS/MULTAS PAGAS 1.396,76 D 1.197,90 D
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO SANTANDER 2.486,90 D 2.825,80 D
DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA E. FEDERAL 0,00 140,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL 348,55 D 207,98 D

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.789,05 D 11.980,99 D
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 10.789,05 D 11.980,99 D

ATIVIDADE EDUCACIONAL 82.635,70 D 70.362,12 D
ATENDIMENTO A DEFICIENTE 82.635,70 D 70.362,12 D

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 79.624,90 D 100.193,95 D
ATENDIMENTO A DEFICIENTE 79.624,90 D 100.193,95 D

ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE 59.171,83 D 49.135,69 D
ATENDIMENTO A DEFICIENTE 59.171,83 D 49.135,69 D

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS 14,88 D 0,00
I.O.F. 14,88 D 0,00

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS 101,20 D 0,00
IPVA / LICENCIAMENTO 101,20 D 0,00

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 54.427,40 D 50.448,80 D
SALARIOS 41.415,50 D 38.059,04 D
FÉRIAS 5.193,78 D 4.945,32 D
13º SALARIO 3.786,14 D 3.639,90 D
F.G.T.S. 4.031,98 D 3.804,54 D

DESPESAS GERAIS  8.541,00 D 5.370,62 D
MATERIAIS DIDÁDICOS 7.513,00 D 5.370,62 D
MAT DE HIG E LIMPEZA 1.028,00 D 0,00

DEV. DE PREST. DE CONTAS 0,00 6,80 D
DEV. DE PREST. DE CONTAS 0,00 6,80 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.137,66 D 837,18 D
DESPESAS BANCARIAS 1.137,66 D 837,18 D

DESPESAS TRIBUTARIAS  505,46 D 478,56 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 503,89 D 466,42 D
I.O.F. 1,57 D 12,14 D

DESPESAS GERAIS 0,00 2.867,00 D
MATERIAIS DIDÁTICOS / PEDAGÓGICOS 0,00 2.867,00 D

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS 255.016,93 D 218.617,57 D
SALARIOS 195.538,00 D 166.760,15 D
FÉRIAS 24.281,16 D 21.018,92 D
13º SALARIO 15.490,16 D 14.706,43 D
F.G.T.S. 19.707,61 D 16.132,07 D

DESPESAS GERAIS  924,87 D 15.196,60 D
MAT DE USO E CONSUMO 0,00 910,48 D
MAT DE HIG E LIMPEZA 0,00 6.403,00 D
MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO  924,87 D 6.013,01 D
MAT. DE ESCRITÓRIO / IMPRESSOS 0,00 1.870,11 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.134,89 D 1.377,05 D
DESPESAS BANCARIAS 1.060,29 D 1.377,05 D
MULTAS E JUROS 74,60 D 0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.502,29 D 2.050,54 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.450,18 D 1.981,11 D
I.O.F 52,11 D 69,43 D

REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPR. 46.666,00 D 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA 30.000,00 D 0,00
ESTAGIARIOS 16.666,00 D 0,00

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 309.271,28 D 370.269,91 D
SALARIOS 225.358,27 D 271.047,29 D
GRATIFICAÇÕES 0,00 11.580,00 D
AVISO PREVIO 1.994,24 D 0,00
FÉRIAS 32.451,82 D 34.257,20 D
13º SALARIO 22.644,09 D 25.555,83 D
F.G.T.S. 26.822,86 D 27.828,43 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1,16 D

DESPESAS GERAIS  2.984,75 D 6.511,99 D
TELEFONE 0,00 511,99 D
MATERIAL CONSUMO 924,00 D 4.497,84 D
MATERIAL DE SECRETARIA 2.060,75 D 1.502,16 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.437,78 D 1.372,59 D
DESPESAS BANCARIAS 1.344,53 D 1.372,59 D
MULTAS E JUROS 93,25 D 0,00

DESPESAS TRIBUTARIAS 2.876,61 D 3.530,29 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.828,33 D 3.415,07 D
I.O.F. 48,28 D 115,22 D

DESPESAS GERAIS 0,00 86,37 D
PROVEDOR DE INTERNET 0,00 86,37 D

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 559,50 D
DESPESAS BANCARIAS 0,00 559,50 D

DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 206,00 D
DESPESAS BANCARIAS 0,00 206,00 D

DEVOLUÇÃO DE PREST. CONTAS 0,00 142,62 D
DEVOLUÇÃO DE PREST. CONTAS 0,00 142,62 D

DESPESAS FINANCEIRAS  163,34 D 118,47 D
DESPESAS BANCARIAS  163,34 D 118,47 D

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 231.503,78 D 201.500,66 D
SALARIOS 173.913,26 D 142.812,27 D
AVISO PREVIO 0,00 3.600,60 D
FÉRIAS 23.039,04 D 17.579,91 D
13º SALARIO 15.761,95 D 13.346,35 D
F.G.T.S. 17.052,77 D 22.010,20 D
AJUDA DE CUSTO 1.736,76 D 2.151,33 D

DESPESAS GERAIS 331,47 D 0,00
MEDIC E MAT DE HIGIENE PESSOAL 331,47 D 0,00

DESPESAS FINANCEIRAS 1.301,71 D 981,09 D
DESPESAS BANCARIAS 1.301,71 D 981,09 D

DESPESAS TRIBUTARIAS 2.236,64 D 1.733,75 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.131,89 D 1.683,97 D
I.O.F. 104,75 D 49,78 D

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BENEFÍCIO INTEGRAL  221.432,43 C 219.691,76 C
ATIVIDADE EDUCACIONAL 82.635,70 C 70.362,12 C
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 79.624,90 C 100.193,95 C
ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 59.171,83 C 49.135,69 C

= Déficit  44.564,20 D 48.775,51 C

PRESIDENTE
ROSENEIDE DE F. C. DE TOLEDO CESAR

RG: 12.629.934-1

TESOUREIRO
PAULO VALENTINO PRADO

RG: 18.815.932

CONTADOR
MARCIO PEREIRA DE FREITAS

CT CRC: 1SP184128/O-0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACATUBA
CNPJ: 49.892.425/0001-41

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PLANTADORES
DE CANA DA REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO 

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da Re-
gião de Lençóis Paulista, CNPJ  50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, COMUNICA que 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada para 01/06/2020, 
conforme Edital de Convocação publicado no Jornal “ O Eco”  de 23/5/2020, 
Edição nº 7.851, Página “A5”, foi anulada em razão do prazo de convocação 
não ter respeitado o período mínimo estabelecido por Lei, publicando nesta 
oportunidade novo Edital de Convocação para a adequada realização de uma 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Lençóis Paulista/SP, 13 de Junho de 2020

NELSON ANTUNES JUNIOR 
Presidente 

________________________________

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PLANTADORES
DE CANA DA REGIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana da Re-
gião de Lençóis Paulista;  CNPJ  50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Asso-
ciados, que nesta data são de número 252 (Duzentos e cinquenta e dois), em 
condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e  Ex-
traordinária, a realizar-se na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 698, na cidade 
de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, no dia 29/6/2020 às 8h00 (oito 
horas), com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em 
primeira convocação; às 9h00 (nove horas), com a presença de metade mais 
um dos Associados, em segunda convocação; às 10h00 (dez horas) horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

I. Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação de contas do órgão de administração referente ao exercício 

findo de 2019.
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo.
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações 

dos membros da Diretoria Executiva e cédulas de presença dos membros do 
Conselho Fiscal.

4. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, nos 
termos da Resolução CMN nº 4.434, de 05 de agosto de 2015.

5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores nos termos da 
Resolução CMN nº 4.538 de 24 de novembro de 2016.

6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Confor-
midade, nos termos da Resolução CMN nº 4.595, de 28 de agosto de 2017.

II. Assembleia Geral Extraordinária 
1. Reforma do Estatuto Social para as seguintes alterações: 
 a) redação do inciso II, do Artigo 1º; 
 b) redação do Artigo 21:
 c) redação do Artigo 22,
 d) redação do Artigo 66;
 e) redação do Artigo 69.
2. Destinação do saldo remanescente da Reserva estatutária para au-

mento de capital revogada pela reforma estatutária realizada na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 5/11/2019.

3. Aprovação do Regulamento Eleitoral.

Nota 1: A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por 
falta de espaço físico adequado.

 
Lençóis Paulista/SP, 13 de junho de 2020

NELSON ANTUNES JUNIOR
Presidente
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Cidade MIS EM CASA
Hoje (13) o Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe o documentário “Nanook, o esquimó”. O 
primeiro documentário de longa-metragem produzido no mundo será transmitido às 16h, pelo 
site do MIS (www.mis-sp.org.br) e seguido por um bate-papo com o professor e crítico de cinema 
Cássio Starling e com a documentarista Daniela Gonçalves. A campanha #MISemCasa é realizada 
pelo MIS e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.
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NOVIDADE NA REDE

Teatro Municipal anuncia 
novo projeto cultural
Circuito Digital de Artes é uma parceria entre Alic e Bracell; transmissões tem início hoje

Flávia Placideli

Quem estava com sauda-
de das peças de teatro e 
musicais pode se animar, 

porque eles estão de volta. Nesta 
semana a Alic (Associação Len-
çoense de Incentivo à Cultura), 
responsável pela programação ar-
tística do Teatro Municipal Adélia 
Lorenzetti em parceria com a Se-
cretaria de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, 
anunciou a criação de seu mais 
novo projeto. O Circuito Digital de 
Artes, que conta com patrocínio 
da Bracell, chega com o objetivo 
de levar cultura e entretenimento 
on-line à população, mantendo as 
medidas preventivas adotadas em 
decorrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

A programação do Circuito 
Digital de Artes, que será trans-
mitido pelas redes sociais do Te-
atro Municipal, tem início neste 
sábado (13). Quem inaugura o 
palco é a Banda Corset, que se 
apresenta com a participação es-
pecial das cantoras Ana Ranza-
ni, Aline Marinelli e Ana Kelly, 
além do guitarrista Kemuel 
Silva. O especial “Mulheres do 
Rock” traz um setlist repleto de 
sucessos do rock e do pop, que 
alcançaram o topo das paradas 
na voz de grandes artistas como: 

RESENHA BOA

Projeto on-line relembra grandes 
momentos do esporte em Lençóis
Ideia é apresentar histórias e resenhas de atletas que marcaram o seu nome na cidade

Angelo Franchini Neto

A Secretaria de Esportes e 
Recreação está promo-
vendo em sua página do 

Facebook www.facebook.com/es-
portelencois) o projeto Esporte e 
Resenha, que reúne personalida-
des que fizeram e fazem a história 
do esporte lençoense. Os encon-
tros acontecem às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, sempre às 19h, 
uma hora antes das apresentações 
musicais do Lençóis in Live.

De acordo com o secretário 
da pasta, Raphael Blanco, o obje-
tivo da ação é manter acesa a cha-
ma do esporte local, mesmo em 
tempos de pandemia, revivendo 
as principais conquistas das di-
versas modalidades esportivas do 
município. “Queremos uma ação 
que mantenha viva a história do 
esporte local. Estamos convidan-
do pessoas que fizeram ou que 
fazem parte do esporte lençoense, 
professores, atletas ou outros pro-
fissionais ligados à área. Temos 
uma rica história esportiva, como, 
por exemplo, no vôlei, no futebol, 
no basquete e no atletismo. E os 
mais jovens estão tendo a oportu-
nidade de saber um pouco mais 
das conquistas, participações e 
curiosidades com muitos relatos 
interessantes”, comenta Blanco.

O Esporte e Resenha é o ter-

BATE-PAPO DESCONTRAÍDO - Projeto Esporte e Resenha reúne 
atletas que fizeram e ainda fazem história na cidade de Lençóis Paulista

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PLANTADORES DE CANA DO MÉDIO TIETÊ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam os senhores cooperados da Cooperativa de Consumo dos Planta-
dores de Cana do Médio Tietê que se achem em pleno gozo de seus direitos 
sociais convocados para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar na sede 
da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, sita a Rua Pedro 
Natálio Lorenzetti, nº. 698, Centro, em Lençóis Paulista/SP, em primeira 
convocação às 9 horas do dia 29/06/2020, com a presença de, no mínimo, 
2/3 (dois terços) de cooperados ou, em segunda convocação, às 10 horas 
desse mesmo dia, com a presença de, no mínimo, a metade mais um dos 
cooperados ou, em terceira convocação, às 11 horas desse mesmo dia, com 
a presença de, no mínimo, 10 cooperados, tendo como Ordem do Dia: AGO 
-I-Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do pare-
cer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço; 
c) demonstrativo de sobras ou das perdas apuradas; II  - destinação das so-
bras ou das perdas apuradas; III - eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
Não é permitido o voto por procuração. 

Número de cooperados para efeito de quórum: 125 (cento e vinte e cinco)

Lençois Paulista, 13 de junho de 2020.

JOSÉ OSÓRIO DE CAMPOS ALMEIDA
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DO MÉDIO TIETÊ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade com os Estatutos Sociais, ficam os senhores associa-
dos da ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DO MÉDIO 
TIETÊ convocados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
a se realizarem na sede da entidade, à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 698, 
Centro, em Lençóis Paulista/SP no dia 29 de Junho de 2020, em primeira 
convocação às 09h00, com a presença de, no mínimo, maioria absoluta dos 
associados com direito de voto ou, em segunda convocação, meia hora mais 
tarde, com a presença de qualquer número de associados com direito de 
voto para deliberar sobre as matérias constantes da pauta da AGO ou com a 
presença de, no mínimo 5% (cinco por cento) de associados com direito de 
voto para deliberar sobre as matérias constantes da pauta da AGE, ou ainda, 
em terceira convocação, com a presença de, no mínimo 10 (dez) associados 
com direito de voto, para deliberar sobre as matérias constantes da pauta da 
AGE, sendo as seguintes as pautas dessas assembleias: 

AGO - a) tomada de contas da administração, exame, discussão e vo-
tação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado 
em 31.12.2019;

b) eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o tri-
ênio 2020/2023. 

AGE - propostas de alteração dos artigos 9º, §2º, e 19 do estatuto so-
cial, aquele dizendo respeito à participação, em plano de assistência médica 
contratada pela ASCANA, de associados, e respectivos dependentes, que, 
na safra, tenham a previsão de fornecimento de cana em quantidade inferior 
a 3.000 (três mil) toneladas, e este para incluir na competência do Conselho 
Deliberativo poderes para estabelecer normas de participação de associados, 
e respectivos dependentes, em plano de saúde contratado pela entidade; para 
alienar imóveis, bem como para deliberar sobre matéria em relação à qual o 
estatuto seja omisso, ressalvadas as restrições legais a respeito.

Número de associados com direito a voto e para efeito de quórum: 292 
(duzentos e noventa e dois)

Lençóis Paulista, 29 de Junho de 2020.

JÚLIO MÁRCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de junho de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 11/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus. Entrega dos envelo-
pes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 01 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, 09 de junho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAUJO
Prefeito Municipal Interino.

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 exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
RODRIGO MARTINS DE ALMEIDA e DANIELE CRISTINA 

LUCCAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, con-
vive em união estável, eletricista, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 
13/05/1983, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de 
APARECIDO MARTINS DE ALMEIDA e de GERSILEI REBELATO DE 
ALMEIDA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em 
união estável, do lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 06/10/1992, resi-
dente e domiciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de CLAUDEMIR LUC-
CAS e de ROSA MARIA DE OLIVEIRA LUCCAS.

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

prensa Local.
Lençóis Paulista,10 de junho de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

Publicado no jornal O Eco, no dia 13 de junho de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 47,63.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 12/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias. Entrega dos en-
velopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 03 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, 10 de junho de 2.020.

PEDRO MIGUEL DE ARAUJO
Prefeito Municipal Interino

ceiro projeto on-line realizado 
pela Secretaria de Esportes e Re-
creação desde o surgimento do 
novo coronavírus (Covid-19). Os 
dois anteriores foram o Esporte 
Digital, com vídeos de atividades 
esportivas e recreativas pratica-
das por monitores da Secretaria, 
e o Bom Dia Lençóis, voltado a 
quem quer começar o dia com 
alongamento e fortalecimento 
muscular. “Depois que interrom-
pemos as atividades por conta da 
pandemia, vimos a necessidade 
de levar à população atividades 
recreativas e esportivas através 

das redes sociais. E assim lança-
mos os projetos. Lençóis Paulista 
tem uma história rica, reconhe-
cida nacionalmente e até fora do 
país, por isso, nada melhor do 
que a geração atual conhecer os 
atletas do passado e também a 
história que eles construíram lá 
atrás”, completa o secretário.

MUITA HISTÓRIA
PARA CONTAR

O responsável por interme-
diar o bate-papo do Esporte e 
Resenha é Adolfo Martini, co-
ordenador administrativo da 

Secretaria de Esportes e Recrea-
ção. Ele conta que, até o momen-
to, o balanço tem sido extrema-
mente positivo e que ainda tem 
muito mais por vir. “O Esporte e 
Resenha é uma roda de amigos 
que conta histórias sobre as suas 
carreiras. Dessa forma, levamos 
ao pessoal de casa o que aquela 
pessoa significou e ainda signifi-
ca para a cidade. Conhecemos os 
bastidores, as alegrias e também 
as tristezas. Tudo para, de algu-
ma forma, valorizar aquele atleta 
ou ex-atleta”, conta Martini.

Até o momento, grandes figu-
ras do esporte já passaram pelo 
Esporte e Resenha. Destaque 
para Cristiano, Adilton, Douglas 
e Iojane, do voleibol; Dudu, Wi-
lian e João Paulo, do basquete; 
Cagarete e Animal, do biribol; 
Flaubert, delegado da Federação 
Paulista de Futebol, Tiago, Wag-
ner e Rafael, do futsal; entre ou-
tros. “O balanço tem sido além 
do esperado. O programa tem 
duração de cerca de uma hora e 
meia, mas em alguns casos pode 
até passar de duas horas por 
conta do embalo”, revela Mar-
tini, que completa dizendo que 
há muita coisa por vir. “A ideia 
é manter esse projeto depois da 
pandemia, até mesmo quando 
as competições estiverem acon-
tecendo”, finaliza.

Pitty, Pink, Janis Joplin, Adele, 
Lady Gaga, The Cranberries, 
Evanescence e muito mais.

Seguindo a agenda, neste 
domingo (14), a renomada atriz 
Eva Wilma, conhecida por atuar 
em importantes papéis da tele-
dramaturgia nacional, faz um 
encontro de leitura e depoimen-
tos enfatizando o valor da arte 
e da cultura. As transmissões 
acontecem a partir das 18h pelas 
páginas do Teatro Municipal no 
Facebook (www.facebook.com/
teatrolencois) e Instagram (www.
instagram.com/teatrolencois), 
além do canal no Youtube (Tea-
tro Municipal Adélia Lorenzetti).

Segundo a organização, a 
programação on-line deve se es-

tender até o mês de julho com 
divulgação das atrações pelas 
redes sociais. “O patrocínio da 
Bracell e o apoio da Prefeitura 
Municipal proporcionarão à 
Alic a possibilidade de continu-
ar seu trabalho nesses tempos 
difíceis e, aos interessados, a 
oportunidade de receber arte e 
cultura, agora não só no Teatro 
Municipal, mas no grande mun-
do digital”, destaca João Carlos 
Lorenzetti, presidente da Alic.

Para Sabrina de Branco, ge-
rente sênior de Relações Institu-
cionais, Comunicação e Susten-
tabilidade da Bracell, o projeto 
possibilita, neste momento em 
que é necessário evitar aglome-
rações, acesso a uma ampla pro-

gramação cultural com espetácu-
los, shows, teatros, entre outros.

“Para a Bracell, todo esse 
conjunto de ações está integrado 
aos valores da empresa, de que 
tudo o que fazemos deve ser 
bom para a comunidade, e então 
será bom para a empresa. Neste 
momento de distanciamento so-
cial, entendemos que esse tipo 
de ação é ainda mais relevante, 
pois possibilita que as pessoas 
continuem tendo acesso à cultu-
ra e entretenimento na seguran-
ça de suas casas. Muitos projetos 
estão sendo adiados por conta da 
pandemia, mas entendemos que 
chegou a hora de reinventarmos 
as formas para que as coisas con-
tinuem acontecendo”, afirma.

ESTREIA - Circuito 
Digital de Artes 

apresenta hoje show 
com a banda Corset e 

convidadas lençoenses

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Cotidiano SAÚDE PÚBLICA
Dados de uma pesquisa divulgada no ano passado pela Fiocruz revelam 
que o Brasil pode ter cerca de 5 milhões de usuários frequentes de drogas. 
O apontamento toma como base o resultado de entrevistas feitas com 
mais de 17 mil pessoas entre 12 e 65 anos. A substância mais consumida é 
a maconha (7,7%), seguida pela cocaína (3,1%) e crack (0,9%).

APELO

Mãe vive drama após perder guarda dos filhos
Andreia Lopes da Silva se diz recuperada de dependência química e tenta reverter situaçãoFlávia Placideli

Uma mulher de 41 anos, 
moradora de Lençóis 
Paulista, entrou em con-

tato com a reportagem do Jor-
nal O ECO para contar sobre o 
drama que está vivendo. No dia 
5 de dezembro do ano passado 
ela perdeu a guarda de seus três 
filhos menores de idade, de 15 
e três anos, além de uma re-
cém-nascida que foi levada logo 
após o nascimento, hoje com 
apenas cinco meses. O motivo 
foi sua dependência química.

“Perdi tudo. Perdi minha 
vida. Hoje, o que eu mais que-
ria era poder cuidar dos meus 
filhos e conhecer a minha me-
nina recém-nascida, que ficou 
comigo por cerca de minutos 
após seu nascimento e depois 
foi tirada de mim”, lamenta An-
dreia Lopes da Silva.

Semanas antes do nasci-
mento de sua filha, em janeiro, 
Andreia conta que ficou inter-
nada no Hospital das Clínicas 
de Botucatu, no Sarad (Serviço 
de Atenção e Referência em 
Álcool e Drogas), mas acabou 
fugindo do local.

Após muitas denúncias para 
o Conselho Tutelar do municí-
pio, ela perdeu a guarda de seus 
três filhos menores, mas alega 
que, mesmo quando era usuária 
de cocaína e crack, nunca dei-

SEM CHÃO - Dependência 
química fez com que 
Andreia perdesse a guarda 
de três filhos e agora não 
pode chegar perto deles

xou faltar nada dentro de casa.
“Sempre trabalhei e tive mi-

nha profissão de motorista. Eu 
e meu esposo éramos usuários, 
mas nossa casa era limpa, tinha 
comida, e meus filhos nunca 
sofreram maus-tratos. “Come-
çamos usando drogas há cinco 
anos. Primeiro a cocaína, mas 
agora, no fim, estávamos usan-
do crack. Confesso que cheguei 

no extremo do vício”, conta.
Andreia tem quatro filhos, 

duas de seu primeiro casamento 
e outros dois da atual relação, 
de sete anos. Segundo ela, as 
crianças menores de idade fo-
ram levadas para a Casa Abri-
go Amorada, onde ficaram por 
cerca de um mês, antes da filha 
primogênita, de 22 anos, entrar 
na Justiça solicitando a guarda 

dos irmãos.
Andreia não pode se apro-

ximar da antiga casa e nem 
dos filhos por conta de uma 
medida protetiva e está vi-
vendo em dois cômodos com 
seu esposo. À  reportagem ela 
desabafa sobre a situação. “É 
triste, o período em que eles 
ficaram no abrigo foi de mui-
ta angústia para mim. O que 

me conforta é saber que meus 
filhos estão morando e sen-
do cuidados pela minha filha 
mais velha, com a ajuda de 
meu genro”, diz.

A lençoense garante que 
não usa drogas há sete meses 

e agora tenta reverter o caso 
delicado. “Eu estou limpa. 
Tenho atestado de exame toxi-
cológico da Prefeitura Munici-
pal que comprova isso. Estou 
trabalhando, fazendo meus 
bicos. Tenho uma vida normal 
e, por isso, quero ter nova-
mente a oportunidade de vol-
tar a morar e cuidar dos meus 
filhos. Agradeço ao Jornal O 
ECO por me dar um espaço 
para contar minha história e, 
quem sabe, fazer com que as 
pessoas me ouçam e me aju-
dem a recuperar a guarda de 
meus filhos”, destaca.

No mês passado, Andreia 
se acorrentou em um poste 
para chamar atenção, mas foi 
retirada após uma equipe da 
Polícia Militar chegar no lo-
cal. “Eu fiz isso para ser vista, 
para que alguém pudesse ou-
vir minha história e me aju-
dar. Estou ciente que a guarda 
dos meus filhos não virá para 
mim agora, mas eu só que-
ro poder voltar para minha 
casa, para cuidar, dormir com 
meus filhos, dar banho nos 
meus filhos. É só isso que eu 
quero, ter mais uma chance 
de poder ficar perto dos meus 
filhos”, finaliza.

FOTO: FLÁVIA PLACIDELI/O ECO
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Caderno B
Lençóis ganha 
cinema drive-in
Sessões ao ar livre seguem até o final de 
julho, quando Cine Sul deve reabrir as portas

Priscila Pegatin

Auge nos anos 60 e conhe-
cido por muitos apenas 
pelo registro do próprio 

cinema, a exibição de filmes 
no formato drive-in é realidade 
em Lençóis Paulista desde a úl-
tima sexta-feira (5). A nostalgia 
de assistir aos filmes dentro do 
carro, estacionado em frente 
a uma tela gigante está sendo 
possível graças à empresária 
Carla Guezi, proprietária do 
Cine Sul Lençóis Paulista, que 
recebeu a sugestão da Secreta-
ria de Cultura do município.

Responsável por trazer de 
volta aos lençoenses a emoção 
das telonas, já que a cidade 
ficou 10 anos sem cinema, a 
empresária abriu as portas do 
Cine Sul no dia 9 de janeiro, 
porém, devido às restrições 
adotadas para conter o avan-
ço do novo coronavírus (Co-
vid-19), precisou suspender as 
atividades no dia 17 de março. 
Com nove funcionários demiti-
dos e as contas do recente in-
vestimento em aberto, ela con-

NA TELA DO CINEMA 
Com drive-in, Cine Sul 
Lençóis Paulista retoma 
atividades na cidade

ta que não pensou duas vezes 
para aderir à ideia.  “Brinco 
que em quatro meses abri um 
cinema e em quatro dias um 
drive-in. Quero mostrar que 
viemos para fazer a diferença”, 
comemora a empresária.

Com autorização da An-
cine (Agência Nacional de 
Cinema) para exibição ao ar 
livre, a estrutura do drive-in, 
montada no Hangar Eventos, 
conta com um caminhão que 
se tornou sala de projeção 
e uma tela de 17 metros de 
comprimento por sete metros 
de altura para a exibição dos 
filmes. No terreno, que fica 
na Rodovia Osni Mateus (SP-
261), próximo ao Aeroporto 
Municipal José Boso, é possí-
vel estacionar até 100 veículos 
por sessão. Para que tudo fun-
cionasse, foram contratados 
quatro funcionários. “Saímos 
na frente de toda a região. 
Tem muitas cidades grandes 
que não tem um drive-in com 
essa estrutura e acabamento”, 
ressalta Carla Guezi, que diz 
que, já na estreia, o espaço 

contou com 60% de ocupação.
O local tem banheiro e 

bomboniere logo na entrada, 
para compra de pipoca, refri-
gerantes e doces. Ao chegar, 
o público é orientado por um 
manobrista sobre a melhor 
vaga para a sessão. O som é 
transmitido pelo rádio do car-
ro e se for preciso chamar um 
atendente o motorista deve 
dar um sinal de luz. “Acre-

dito ser uma surpresa boa no 
meio de tanta coisa ruim”, diz 
a empresária.

Os filmes são exibidos de 
quinta-feira a domingo, com 
sessões às 19h30 e 21h. Os in-
gressos podem ser adquiridos 
na hora, pelo site ingresso.com 
ou na loja Carla Medola Style, 
no Centro de Lençóis Paulista. 
“A pessoa paga R$ 40 e pode 
entrar com o carro com até 

quatro pessoas”, explica. Além 
do valor do ingresso, é possível 
fazer uma ação solidária doan-
do um litro de leite ou um qui-
lo de alimento. As doações são 
entregues para a Assistência 
Social do município, que dire-
ciona para as famílias carentes.

O projeto do drive-in deve 
seguir até julho, data prevista 
para reabertura do espaço físi-
co do Cine Sul. “A expectativa 

é reabrir até o dia 29 de julho”, 
conta Carla, que convida os 
moradores de Lençóis Paulista 
e região para a experiência das 
telonas ao ar livre. “Tem que 
prestigiar e ver um filme à luz 
da lua, das estrelas. É um ce-
nário maravilhoso”, finaliza.

A programação dos filmes 
pode ser acompanhada no site 
do Cine Sul Lençóis Paulista: 
www.cinesullp.com.br.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Classificados

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE FIESTA, ano 
2015, cor branco, automá-
tico, 4 pneus novos. Toda 
documentação em dia. 
Impecável e completo. 
Tratar (14) 99785-7828

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Crefito 
- 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 (fixo). 

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino 
Fundamental) 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! 
Financiamos seu imóvel 
pela Caixa Econômica 
Federal! *Imóvel Novo 
*Imóvel Usado *Terreno 
e Construção faça uma 
avaliação de crédito! (14) 
3264-5165 / (14) 99820- 
0872 - José Carlos. Rua 15 
de Novembro, 581. Edifício 
Luiz Paccola, 3o andar, sala 
32. Lençóis Paulista. 

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

VENHA PARTICIPAR do 
Feira do Rolo (carros e 
motos) que está aconte-
cendo 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 mó-
dulos sendo R$ 250 reais 
cada módulo. Falar com 
Dani Cel: (14) 99624-2282 

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

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

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

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de 
novidades quentíssimas 
para esse verão, sempre 
com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, nº 
533 - Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitas, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 02 
carros e área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 m2 
de construção. Tratar: (14) 
99616-6780. 

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

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

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

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

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.

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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

EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE 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 
basculante 3x2,4m. Semi-
novo. R$ 1.500. Tratar (14) 
99613-4250 e 99700-6189.

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

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

e várias recompensas. 

ACESSE
www.apoia.se/

jornaloeco
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Classificados

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

MAMEDINA - Casa - 2 
dormitórios, 1 suite, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 2 
carros. R$ 380.000,00. 
Código 02825. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Casa/Sala Co-
mercial - 2 dormitórios, 1 
sala, 2 cozinha, 1 lavande-
ria, 1 banheiro, 2 garagem 
cobertas. R$ 402.800,00. 
Código 02398. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

JOÃO PACCOLA - Casa 
- 4 suítes, 2 salas, 1 
cozinha, 1 sala, 1 sala 
de jantar, 2 banheiros, 
1 lavanderia, piscina, 
churrasqueira, sacada 
e garagem coberta. R$ 
487.600,00. Código 02412. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Casa - 3 
dormitórios, 1 sala de 
visita/jantar, 1 cozinha, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagens para 5 carros, 
edícula com 2 dormitórios, 
1 banheiro. R$ 560.000,00. 
Código 02657. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

AREIÓPOLIS - Casa/Sala 
Comercial - 3 dormitórios, 
1 sala, 1 banheiro, 1 cozi-
nha, 1 lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros; 
Edícula: 1 dormitório, 1 ba-
nheiro, pia. Sala comercial: 
2 banheiros, 1 cozinha. R$ 
750.000,00. Código 02454. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

SÃO JOSÉ - Casa - 1 dor-
mitório, 2 suítes, 1 cozinha 
planejada, 1 sala, 1 copa, 
1 lavanderia fechada e co-
berta, 3 garagens cobertas; 
Edícula: 1 dormitório, 1 
banheiro, 1 churrasqueira, 
1 pia, 1 salão amplo, 1 pis-
cina média. R$ 800.000,00. 
Código 02800. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Apartamento 
- 4 Dormitórios, 1 suíte, 1 
sala, 1 cozinha, 1 lavande-
ria, 1 garagem coberta. R$ 
450.000,00. Código 02752. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Apartamento 
- 4 dormitórios, 1 suíte, 1 
sala, 1 sala de jantar, 1 co-
zinha, 1 copa, 1 lavanderia, 
2 banheiros, 2 garagens 
cobertas. R$ 848.000,00. 
Código 02450. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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

ALUGA-SE SALA 
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 

TROCA CASA - 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem e la-
vanderia 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 Bran-
co e Agudos) a negociar. 
Tratar: (14) 99665-5755 ou 
(14) 99648-6977.

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.

AREIÓPOLIS - casa - 3 
dormitórios, 1 sala, 1 cozinha 
com armários embutidos, 1 
banheiro social, 1 lavanderia, 
garagem coberta para 1 veí-
culo; Edícula: 1 dormitório, 1 
banheiro, churrasqueira. R$ 
170.000,00. Código 02573. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VILA SÃO Judas 
Tadeu - Casa + terreno - 2 
dormitórios, 1 suíte, 1 sala 
de visita, 1 sala de jantar, 1 
cozinha comum, 1 banheiro, 
1 lavanderia. Edícula com 1 
quarto, 1 banheiro. Terreno 
ao lado 15m X 25m. R$ 
525.000,00. Código 02829. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

BELA VISTA - Casa/
Comércio - 3 dormitórios, 1 
sala, 1 cozinha, 1 lavanderia, 
1 depósito, 1 banheiro, 
garagem; sala comercial 
com 1 sala e 1 banheiro. R$ 
250.000,00. Código 02738. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

AVARÉ - Casa - 2 dormi-
tórios, 2 suites, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 1 
cozinha comum, 5 banheiros, 
4 garagens cobertas. R$ 
300.000,00. Código 02510. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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 

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

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

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 
financiamento. Tratar (14) 
99795-2449. Magno Ferreira 
Cresci 194142F

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

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

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

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

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

GREENVILLE RESIDEN-
CIAL: Terreno topografia 
plana, excelente localiza-
ção 1056 m2 R$ 650.000 
Adriano Cian Consultor 
de Imóvel Tel. (14) 99126-
5928.

OPORTUNIDADE. MA-
RIA LUIZA IV: 04 Terrenos 
Juntos, total de 1115 m2 
excelente localização 
topografia plana (próximo 
ao Senai) R$ 528.000 
Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

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

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

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: 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 
financiamento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 99791- 
3666.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JD. VILLAGE - Terre-
no - Área: 250 m². R$ 
160.000,00. Código 02704. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

VILA CRUZEIRO - Terreno 
- 2 terrenos planos e lotes 
próximos, 275 m² cada. R$ 
100.000,00. Código 02846. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

Garibaldi, 701 - 
Centro - Lençóis 
Paulista. Telefo-
nes: 3263-0801 / 

99735-4017.

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

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

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 1500 metros, excelente 
localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada 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 varan-
da, 03 Quartos, Suíte com 
Ar Condicionado, Cozinha, 
Banheiro Social, Poço Arte-
siano, Mangueira, Pastagem, 
Plantação de Milho a 12 Km 
de Lençóis, aceito Residência 
como parte do negócio. 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-5928.

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

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

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

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. 

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

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

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

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. 

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

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

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

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

VENDE-SE OU troca chá-
cara no Virgílio Rocha com 
1.025 m², fechada com alam-
brado, valor R$ 55.000,00. 
Tratar (14) 99650-0053.
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Clodoaldo Roberto Galli, sexta-feira (12) Cristiano Fonseca, sexta-feira (12)Adriana Malavasi, segunda-feira (15)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Emanuel Davi Soares Gimenez, sábado (13) Gustavo Pacheli, quarta-feira (17)Daiane Ramos, segunda-feira (15)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Pedro Caversan, terça-feira (16) Rafael Franko, domingo (14)Isabel Pagnoncelli, domingo (14)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Samar  a Victoria Duarte, sábado (13) Wellington Oliveira, quarta-feira (17)Rafael Yassuo Kawamura, sexta-feira (12)

Junho segue com muitos lençoenses estreando idade nova e recebendo votos 
de muita saúde, paz e felicidades dos amigos e familiares. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

ÁLBUM DE FAMÍLIA - A foto desta 
semana é um antigo registro do álbum 
da família Paccola, compartilhado pela 
lençoense Natália Justo. No detalhe, 
Adirce, Elza, Dayse, Luisinha e Herval, 
filhos do saudoso ex-prefeito Jácomo 
Nicolau Paccola.

Por Nelson Faillace
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MacatubaESPECIAL

ANOS

Macatuba celebra 120 anos de 
fundação neste sábado (13), além 
do dia de Santo Antônio, seu 
padroeiro. A cidade, que recebeu 
este nome em 1944, teve sua 
trajetória iniciada em 1900, com 
o surgimento do antigo povoado 
de Santo Antônio do Tanquinho 
que, por sua vez, deu origem ao 
distrito de Bocaiúva, emancipado 
de Lençóis Paulista em 1924. 
Nesta data especial, celebrada 
sem festa em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), o que fi ca marcado é 
o que os macatubenses têm de 
melhor: a garra para superar as 
adversidades. A todos, nossos 
sinceros parabéns!
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Macatuba 120 anos

ADMINISTRAÇÃO

“É tudo muito difícil, mas estamos 
encarando de frente”, relata Olivatto
Para prefeito de Macatuba, participação da comunidade e iniciativa 
privada tem sido fundamental no enfrentamento à pandemia

Elton Laud

Hoje (13) é uma data espe-
cial para a vizinha Macatu-
ba, que completa 120 anos 

de existência. Porém, em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o dia 
não será celebrado com grandes 
eventos com a participação sem-
pre calorosa da população. Mes-
mo que o momento não permita 
que o clima seja todo de festa, a 
data remete ao que o povo maca-
tubense tem de melhor: a garra 
para superar as adversidades.

O prefeito Marcos Olivatto 
(PL), que cumpre seu último 
ano de mandato, mas natural-
mente deve concorrer à reelei-
ção ao lado de seu vice, Amauri 
Bornello (PV), relata que não é 
uma tarefa fácil estar à frente 
do cargo máximo do Executivo 
local em tempos como este, não 
apenas pela complexidade do 
enfrentamento a um inimigo 
invisível, como o novo corona-
vírus, mas por todas as mazelas 

OTIMISMO - Em meio ao cenário de instabilidade e incertezas, Olivatto acredita que dias melhores virão em breve

causadas pela pandemia.
Além dos esforços para ga-

rantir que o sistema de saúde 
tenha capacidade para suprir a 
demanda, uma série de proble-
mas secundários, mas não me-
nos importantes, têm tirado o 
sono de gestores em todas as es-
feras de governo. Em Macatuba 
não é diferente. A economia é 
a área que mais preocupa, pois 
sofre diretamente o impacto das 
medidas restritivas - muito ne-
cessárias - adotadas para conter 
o avanço do contágio.

Com a maioria das ativida-
des suspensas ou em funcio-
namento parcial desde o final 
de março, a administração 
pública sofre com uma queda 
substancial de arrecadação, en-
quanto que a iniciativa priva-
da, dos microempreendedores 
aos grandes empresários, vai 
chegando ao limite das forças 
na luta para superar mais uma 
crise. Como resultado, o fan-
tasma do desemprego volta a 
assombrar muitas famílias.

Em meio ao cenário de ins-
tabilidade e incertezas, o prefei-
to mantém o otimismo e acredi-
ta que dias melhores, em breve, 
vão surgir no horizonte. Para 
ele, a cidade sairá disso muito 
mais forte do que entrou. “É 
uma experiência nova para todo 
mundo. O que estamos enfren-
tando vamos levar para o resto 
de nossas vidas. É tudo muito 
difícil, mas estamos encarando 
de frente e, juntos, vamos ven-
cer a pandemia”, afirma.

Para Olivatto, tudo tem sido 
uma provação que exige não 
apenas serenidade nas decisões, 
mas também muita fé. “Deus 
quis que estivéssemos aqui, 
neste momento. Não é nada fá-
cil, mas sinto que essa é minha 
missão. Todo dia temos deci-
sões importantes para tomar na 
Administração e peço para que 
sejamos iluminados para fazer 
o que é melhor para a popula-
ção. Estou confiante que vai dar 
tudo certo”, completa.

No enfrentamento à pande-

mia, a participação da comuni-
dade e da iniciativa privada tem 
feito muita diferença na cidade. 
A soma das forças de todos os 
segmentos da sociedade contri-
bui de diversas formas, para for-
talecer a área da saúde, para dar 
o suporte necessário no campo 
da assistência social ou para 

garantir o fomento mínimo no 
âmbito da economia. Solidarie-
dade é a palavra que define os 
120 anos de Macatuba.

“Todo o apoio é fundamen-
tal, porque o prefeito, o vice-
-prefeito e a equipe da Prefei-
tura Municipal não conseguem 
fazer nada sozinhos. Estamos 

fazendo o melhor que podemos, 
trabalhando muito para man-
ter a cidade em um ponto de 
equilíbrio. Aproveito esta data 
especial em que comemoramos 
os 120 anos de nossa querida 
cidade para deixar meus agra-
decimentos a toda a população 
macatubense”, finaliza Olivatto.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CIDADE
GLORIOSA!

!

Cidade de gente
com ideais fortes,
com vocação para
vencer e crescer.
Celebrar o povo
macatubense.
EEsse é o plano.

MACATUBA
120 ANOS
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Macatuba 120 anos

OBRAS

Prefeitura entrega 
Ambulatório Animal 
e reforma de Estádio
Em fase fi nal, Parque da Figueira deve ser inaugurado ainda neste mês

Priscila Pegatin

Apesar de estar priorizan-
do a saúde em decor-
rência da pandemia, a 

Prefeitura Municipal de Maca-
tuba também mantém o crono-
grama de obras em andamento 
e, nesta semana de aniversário 
de 120 anos da cidade, inau-
gurou mais duas delas, ambas 
na última quarta-feira (10): o 
Ambulatório Médico Animal 
(AMA) João Francisco Palácio 
e o Estádio Municipal Lourival 
Soares de Goes.

As solenidades, que foram 
fechadas ao público devido 
às medidas de prevenção ao 
novo coronavírus (Covid-19), 
contaram com a presença do 
prefeito Marcos Olivatto (PL), 
do vice-prefeito Amauri Bor-
nello (PV), da secretária de 
Saúde, Elaine Bino, da secre-
tária de Esporte, Lara Cardoso 
Mariano, além de familiares 
dos homenageados.

O AMA, que abriu as por-

tas no dia 18 de maio, oferece 
atendimento veterinário gra-
tuito, com consultas clínicas, 
coletas de exames e encami-
nhamento para castração, com 
prioridade para animais de rua. 
O local funciona de segunda a 
quarta-feira, das 7h30 às 11h, 
e de quinta-feira, das 7h30 às 
10h30, com senhas entregues a 
partir das 7h.

Já o Estádio Municipal Lou-
rival Soares de Goes, que fica 
ao lado da ONG São Francisco 
de Assis, passou por reforma e 
teve melhorias no vestiário, ar-
quibancada, pista de caminha-
da, ganhou bancos reservas, 
ponto de hidratação e reade-
quação da trave de society para 
futebol de campo.

Segundo a assessoria de 
imprensa, em ambas as obras, 
parte dos materiais e mão de 
obra foram da própria Prefei-
tura Municipal de Macatuba, 
que investiu aproximadamente 
R$ 35 mil dos cofres públicos, 
sendo R$ 5 mil apenas para 

aquisição de equipamentos 
para o AMA.

EM ANDAMENTO
Com superávit orçamentá-

rio de R$ 8,6 milhões em 2019, 
a Administração também tem 
dado atenção a outras áreas. 
O maior investimento vai para 
construção do novo cemitério 
municipal, que deve custar R$ 
2 milhões, R$ 1,3 milhão de 
recursos próprios e o restante 
vindo dos governos Estadual e 
Federal (Pré-sal).

Localizado no prolonga-
mento da Rua João Batista 
Daré, no bairro Santa Maria, 
o espaço começou a receber 
guias e pavimentação. Também 
será construída uma rotatória 
para garantir o fluxo de veícu-
los. O projeto civil e arquitetô-
nico tem previsão de conclusão 
para daqui a seis meses. A lici-
tação deve ser realizada no dia 
25 deste mês.

O projeto inclui velório, 
instalação de carneiras, es-

ENTREGUES - Prefeitura de Macatuba entregou obras do AMA e do Estádio Municipal na quarta-feira (10)

tacionamento e paisagismo. 
No cemitério, os jazigos serão 
subterrâneos, cobertos por 
gramado e o túmulo identifi-
cado por placas. A construção 
do local atende demanda an-
tiga da cidade, já que o atual 
cemitério está no limite de 
sua capacidade.

Outra obra é a reforma do 

Parque da Figueira, às mar-
gens do Córrego Tanquinho, 
que está na reta final. Após a 
conclusão da parte de drena-
gem da pista de caminhada, 
será feito o plantio de árvores 
frutíferas e arbustos. A entre-
ga do local está prevista ainda 
para este mês.

A última etapa da obra 

utiliza recursos próprios es-
timados em R$ 300 mil. Na 
primeira etapa, que contem-
plou a construção da pista de 
caminhada, quiosque e banhei-
ros, foram investidos R$ 225 
mil de emenda parlamentar do 
deputado federal Baleia Rossi 
(MDB), solicitada pelo verea-
dor Marcos Góes (MDB).

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Parabéns,
MACATUBA!
13 / j u n h o 

120 a n o s

CELEBRAR A HISTÓRIA COM 
ENERGIA PARA PLANTAR O 
FUTURO QUE DESEJAMOS!

É com orgulho que celebramos que a nossa história foi semeada 

no município de Macatuba, com a unidade São José, e que essa 

parceria existe há 74 anos.

A transformação faz parte da nossa essência, e também da 

energia com que trabalhamos para mover o mundo e a vida de 

milhares de pessoas.

#

#SomosParceiros, nossas ações 
contribuem para o desenvolvimento e bem-
estar das nossas comunidades.

SomosEssenciais, nossos produtos 
alimentam o mundo e tornam nosso planeta 
mais limpo e sustentável.

Somos parte dessa história. E juntos vamos ainda mais longe!
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Macatuba 120 anos

FESTA

Macatuba organiza lives solidárias
Shows on-line integram as comemorações de aniversário da cidade

Priscila Pegatin

A tradicional festa em co-
memoração ao aniver-
sário de Macatuba, que 

completa 120 anos neste sába-
do (13), ganhou uma versão 
on-line neste ano. Seguindo 
as medidas preventivas ado-
tadas em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura Mu-
nicipal cancelou todas sole-
nidades presenciais e propôs 
uma programação de shows 
virtuais e solidários.

“Neste ano, o aniversá-
rio de Macatuba não terá o 
nosso tão esperado e tradi-
cional desfile cívico, com 
nossas crianças mostrando 
sua alegria contagiante, o fi-
gurino especial, as bandas, 
fanfarras, nossas entidades 
e a participação da comuni-
dade. Por isso, fizemos esta 
programação musical com o 
intuito de levar a alegria para 
a casa das famílias e, ao mes-
mo tempo, contribuir com as 
nossas entidades”, explica o 
prefeito Marcos Olivatto (PL), 
que lembra que o município 
também teve que cancelar o 
encontro de carros antigos, a 
festa junina e o torneio espor-
tivo, sempre realizados nesta 
época do ano.

Com as comemorações 
concentradas no projeto Ma-
catuba In Live, os macatu-
benses e moradores da região 
estão acompanhando uma sé-
rie de shows ao vivo desde a 
quinta-feira (11). As transmis-
sões acontecem pelas páginas 
da Prefeitura Municipal no 
Facebook (www.facebook.
com/macatuba.sp.gov.br) e 
Instagram (www.instagram.
com/prefeiturademacatuba).

Além de curtir apresenta-
ções de diversos gêneros sem 
sair de casa, o público pode 
ajudar as entidades assisten-
ciais do município neste mo-
mento de pandemia, já que 
cada live tem o objetivo de 
divertir e também auxiliar as 
instituições com os produtos 
que elas mais precisam.

PROGRAMAÇÃO
A abertura do Macatuba 

In Live aconteceu na quinta-
-feira (11), com o show virtual 
do cantor Giovenni Eduardo, 
Banda La Frequência e Fábio 
com “Sertarock”. Na data fo-
ram arrecadados sabão em 
pó, desinfetante, água sanitá-
ria e papel higiênico em prol 
da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais).

Ontem (12), Dia dos Na-
morados e véspera do feriado 

municipal, teve Noite Serta-
neja com a dupla Clayton & 
Thiago e o cantor João Vitor. 
Pela transmissão foi pedido 
leite longa vida em prol da 
Rede do Câncer.

Hoje (13), aniversário de 
Macatuba, tem show com o 
lençoense Guto Hueb e Bru-
no Henrique. Quem acompa-
nhar a live pode doar óleo e 
pó de café em prol ao Recanto 
dos Velhinhos.

A festa continua on-line 
nas duas próximas quintas-
-feiras, dias 18 e 25. No dia 
18 o show é do cantor Cristia-
no e do grupo Ostenta Samba. 
No dia 25 é a vez do Grupo 
Êxtase. Nas duas datas podem 
ser doados copos descartáveis 
de 180 ml e de papel higiê-
nico em prol a Santa Casa, 
detergente, vassoura, saco de 
lixo reforçado e ração para a 
Organização São Francisco de 
Assis, respectivamente. Todas 
as lives começam às 19h30.

As doações dos alimentos 
e itens de higiene e limpeza 
devem ser feitas na Assistên-
cia Social do município que 
fica na Travessa Romoaldo 
Antônio Scian, s/n. O local 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30. O 
telefone para contato é o (14) 
3298-9970.

MÚSICA BOA
Lençoense Guto Hueb 
se apresenta a partir 

das 19h30 deste sábado

FOTO: DIVULGAÇÃO
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LEGISLATIVO

“Entendo que a Câmara tem dado 
a sua contribuição”, diz Julio Saes

Desde 2017, 968 indicações, 224 requerimentos e 235 projetos já tramitaram pela Casa de LeisDa Redação

O Poder Legislativo é fun-
damental para que o Bra-
sil - e os demais países re-

gidos pelo regime democrático 
- prospere em suas mais varia-
das esferas. Cabe a vereadores, 
deputados e senadores a difícil 
e importante missão de discu-
tir as Leis e também fiscalizar 
o Poder Executivo nos âmbitos 
municipal, estadual e federal, 
representando diretamente os 
interesses do povo.

O vereador Julio Cesar Saes 
(PTB), presidente da Câmara 
Municipal de Macatuba no bi-
ênio 2019/2020, considera que 
a Casa de Leis vem desempe-
nhando bem esse papel, fazen-
do um bom trabalho na discus-
são dos principais problemas 
da cidade, além de contribuir 
com sugestões e aprovar vários 
projetos considerados de gran-
de interesse à população, enca-
minhados pela Administração.

“Entendo que a Câmara tem 
dado a sua contribuição, ques-
tionando, esclarecendo dúvidas 
e promovendo audiências públi-
cas com a participação da po-
pulação. Todos os projetos que 

PAPEL IMPORTANTE - Para presidente, Legislativo de Macatuba vem fazendo um bom trabalho na discussão dos principais problemas da cidade

o Executivo enviou e que foram 
entendidos como algo bom para 
a população tiveram o total 
apoio do Legislativo”, pontua o 
presidente da Casa de Leis.

Saes também destaca a atua-
ção de todos os vereadores deste 
mandato, citando os números 

de proposituras que tramitaram 
no Legislativo desde 2017. Ao 
todo foram 968 indicações, 224 
requerimentos e 235 projetos de 
Lei. “Os números comprovam 
uma Câmara atuante. O papel 
do vereador não se resume so-
mente à sessão, que é uma con-

sequência de todo um trabalho 
buscado diariamente, atenden-
do aos pedidos e compreenden-
do todos os anseios da popula-
ção”, explica o presidente. 

O chefe do Legislativo ressal-
ta ainda que os vereadores maca-
tubenses sempre se empenharam 

muito na busca por recursos para 
o município. Até o final do ano 
passado, segundo ele, todos con-
quistaram cerca de R$ 7 milhões 
em emendas parlamentares pro-
venientes de pedidos feitos a de-
putados estaduais e federais.

“A somatória de todas as 

emendas totaliza mais de 10% 
do orçamento anual da Pre-
feitura Municipal. É um valor 
significativo, resultado do em-
penho dos vereadores. Esses 
recursos foram utilizados para 
infraestrutura, equipamentos, 
saúde e capacitação profissio-
nal, ou seja, em benefício da 
população. É um valor a mais 
que a Administração teve em 
caixa para investir em melho-
rias para o povo”, finaliza.

Além do presidente Julio 
Cesar Saes, a Mesa-Diretora da 
Câmara Municipal de Maca-
tuba conta com os vereadores 
Sílvia Cristina Ferreira Pedro-
so (PSDB), vice-presidente; 
Ricardo Genovez (CIDA), 
primeiro-secretário; e João Ba-
tista Francisco, o João Zoião 
(CIDA), segundo-secretário.

A atual legislatura também 
é composta pelos vereadores 
Anderson Ferreira (PODE); 
Elaine Correia Santos (PV); 
Eloízio Antonio Abel (PTB); Fa-
bricio José Gino Pereira (PSD); 
Lasaro Diniz Cordeiro, o Lasão 
(PSD); Marcos Rogério Soares 
de Goes (MDB); e Sebastião 
Candido de Moraes, o Tião da 
Laranja (PR).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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RELIGIÃO

Celebração em honra a Santo Antônio termina hoje

Missas ministradas pelo pároco Silvano Palmeira estão sendo transmitidas pelo canal da PascomFlávia Placideli

Além do aniversário de 
120 anos de Macatuba, 
a comunidade católica 

da cidade vizinha comemora 
neste sábado (13) o Dia de 
Santo Antônio, padroeiro do 
município, conhecido como 
‘Pai dos pobres’ e também 
como ‘santo casamenteiro’. 
Ministradas pelo pároco Silva-
no Palmeira, as celebrações, 
que começaram no início do 
mês e se encerram neste final 
de semana, estão ocorrendo 
sem a presença do público 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Neste período, a tecnolo-
gia tem sido uma grande alia-
da para vencer o desafio de 

seguir levando a palavra de 
Deus aos fiéis. Atendendo às 
determinações da Arquidioce-
se de Sant’Ana, de Botucatu, 
a Pastoral da Comunicação 
(Pascom) da Paróquia Santo 
Antônio encontrou na inter-
net o caminho para manter 
a programação religiosa sem 
promover aglomeração de 
pessoas. Para que todos pos-
sam acompanhar, tudo está 
sendo transmitido pelo Fa-
cebook (www.facebook.com/
comunicaparoquia). 

A iniciativa teve ótima 
adesão da comunidade ma-
catubense. “Mais de três mil 
pessoas assistiram às missas 

ao vivo nas transmissões já 
realizadas e os vídeos já ul-
trapassaram as 30 mil visuali-
zações”, comenta o coordena-
dor da Pascom, Evandro Luiz 
Manfio, que explica que todas 
as celebrações ficam dispo-
níveis na página, permitindo 
que os fiéis assistam ou reve-
jam a qualquer momento, de 
acordo com a disponibilidade 
de cada um.

As missas estão acontecen-
do com a presença apenas da 
equipe litúrgica, de um inte-
grante da comunidade, além 
do padre Silvano Palmeira, 
que depois de 18 anos à frente 
da Paróquia Cristo Ressuscita-

do, em Lençóis Paulista, está 
há seis meses na nova cidade, 
que não apenas tem acompa-
nhado como também interagi-
do bastante durante as trans-
missões, demonstrando muita 
fé e devoção e se emocionado 
em momentos como o da con-
dução da imagem de Santo 
Antônio ao Santuário.

Com o tema “Santo An-
tônio interceda pelo fim da 
pandemia”, as celebrações em 
louvor ao padroeiro macatu-
bense tiveram início no dia 1, 
com a tradicional trezena, que 
se encerra hoje, a partir das 
19h30, com mais uma santa 
missa ao vivo da Igreja Ma-

triz. “Toda a comunidade está 
convidada para participar de 
nosso último dia de festejo a 
Santo Antônio”, comenta pa-
dre Silvano, que lembra ama-
nhã também tem transmissão 
às 8h30, com a oração do 
Terço Mariano, seguida pela 
missa dominical.

CORPUS CHRISTI
Na tarde da quinta-feira 

(11), dia em que se comemo-
rou Corpus Christi, foi realiza-
da a transmissão da santa mis-
sa, seguida por uma carreata 
com o Santíssimo Sacramento 
pelas ruas de Macatuba. Du-
rante o caminho os fiéis foram 

convidados a fazer doações 
para os mais necessitados nes-
te período de pandemia.

As doações de alimentos 
não perecíveis, produtos de 
limpeza e higiene pessoal, 
fraldas geriátricas (tamanhos 
M, G e GG) e roupas de inver-
no também podem ser entre-
gues a partir da segunda-feira 
(15) na Secretaria Paroquial. 
Tudo será destinado às famí-
lias carentes do município.

A Secretaria da Paróquia 
Santo Antônio fica na Rua São 
Paulo, 13-30, no Centro de Ma-
catuba. O telefone do local é o 
(14) 3268-1124. O horário de 
funcionamento é de segunda-
-feira, das 13h às 17h, de terça 
a sexta-feira, das 8h às 17h, e 
aos sábados, das 8h às 11h.

PELA INTERNET - Por conta da pandemia do novo coronavírus, fiéis acompanham celebrações pela internet

FOTO: DIVULGAÇÃO
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        PARABÉNS, 
MACATUBA!

                       É tempo de reinventarmos as 
     comemorações e celebrarmos 

com responsabilidade 

Uma homenagem da Bracell à 
Capital Nacional do Patriotismo

Seguimos, juntos, escrevendo 
um novo capítulo desta história 
de desenvolvimento e oportunidades.
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#SomosBracell #SomosComunidade
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