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Família de Vaca ainda espera por um milagre
FOTO: ELTON LAUD/O ECO

BELA VISTA

PM prende acusado 
de estelionato A3

RELIGIÃO

Igrejas reabrem para 
orações pessoais A7

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Cresce o número de 
fraudes em Lençóis A4

COVID-19

Censo identi� ca
31 assintomáticos A8

SOLIDARIEDADE

Voluntários organizam 
Facilpa Live no Teatro B1

FESTA JUNINA

Procura por produtos 
típicos está em baixa

No início da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) talvez 
nem mesmo os mais pessimistas 
acreditassem que a situação iria 
se estender a ponto de afetar uma 
das comemorações mais saboro-
sas e tradicionais do Brasil, as 
festas juninas. Sem as animadas 
quadrilhas e mesas de doces, os 
comerciantes são os que mais têm 
sentido o cancelamento dos even-

tos, que resultaram na diminuição 
da expectativa de venda de produ-
tos típicos, na comparação com o 
ano passado. Os supermercados 
devem ter crescimento médio de 
0,6% nas vendas no estado de São 
Paulo. A projeção é da Associação 
Paulista de Supermercados, que, 
em 2019, apontou aumento de 
3,7% no faturamento do segmento 
em junho. A7

PANDEMIA

Região segue na Fase 2 
do Plano São Paulo

Na semana passada, conforme 
publicado pelo Jornal O ECO, o 
Governo do Estado de São Paulo 
rebaixou a Região Administrativa 
de Bauru para a Fase 2 (laranja) 
do Plano São Paulo. Na prática, 
isso signi� ca maior controle prin-
cipalmente de atividades não es-
senciais, com a possibilidade de 
aberturas com restrições no plano 
de retomada da economia. Nos mu-

nicípios de circulação do Jornal O 
ECO, as maiores mudanças dizem 
respeito ao comércio em geral. Está 
autorizado o atendimento ao públi-
co, com restrições e sem prova de 
produtos. O horário de atendimento 
ao público foi reduzido: das 10h às 
16h, de segunda a sexta-feira (não 
funciona aos � ns de semana e feria-
dos, nem atendimento presencial, 
nem delivery e drive thru). A5

ESPORTE

Professor Rangel 
Norato fala de sua 
paixão pelo skate

Amanhã (21), comemora-se o 
Dia Mundial do Skate, uma prática 
que passou de diversão a esporte 
e, hoje, � gura até entre as modali-
dades olímpicas. Lençóis Paulista, 
nos últimos anos, ganhou pistas 
para a prática do esporte e ganha 
cada vez mais adeptos, que contam 
com a experiência do professor 
Rangel Norato, que está à frente do 
projeto Skate Ação. A7

Internado há um mês com Covid-19, prefeito de Borebi teve uma grave hemorragia cerebral e quadro é considerado praticamente irreversível A5
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PARA PENSAR
 “É o tempo que você gastou 

cuidando da rosa que a faz tão 
importante”,

Antonie de Saint-Exupéry.

FRASE
 “A situação é irreversível para os homens, mas, 

para Deus, jamais. Seu coração está batendo”,
Rodolfo Vaca, filho do prefeito Antonio Carlos Vaca, 

sobre estado do pai.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista estreou nesta semana um 
novo sistema para a transmissão 
das sessões remotas. Depois de en-
frentar diversos problemas técnicos 
nas primeiras experiências, che-
gando até a ensaiar um retorno das 
sessões presenciais, os vereadores 
finalmente acertaram na escolha do 
software, que melhorou bastante a 
qualidade do streaming. Com exce-
ção de alguns momentos em que 
um parlamentar ou outro se esque-
ceu de ligar o microfone para falar, 
tudo correu bem.

DEJAVU
A falha técnica da noite da úl-

tima segunda-feira (15) ficou por 
conta do presidente da Casa de Leis, 
Nardeli da Silva (DEM), que se atra-
palhou entre os pronunciamentos 
dos vereadores João Miguel Diegoli 
(PSL) e Manoel dos Santos Silva, o 
Manezinho (PSL), e iniciou a votação 
de um mesmo projeto pela segunda 
vez na sessão, sendo alertado pelo 
primeiro-secretário da Mesa Direto-
ra, Jucimário Cerqueira dos Santos, o 
Bibaia (PV). O episódio acabou ser-
vindo para descontrair, tirando risos 
dos demais vereadores.

IPREM
O texto que Nardeli quis votar 

duplamente era, de fato, impor-
tante, mas não a ponto de neces-
sitar de aprovação dupla. O pro-
jeto tratava da amortização para 
equacionamento do déficit técnico 
do Regime Próprio de Previdência 
Social do município, que é admi-
nistrado pelo IPREM (Instituto de 
Previdência Municipal de Lençóis 
Paulista). Em meio ao grande re-
trocesso ocasionado pela Reforma 
da Previdência, é o sistema que 
garante a aposentadoria dos servi-
dores públicos lençoenses.

DOZE POR OITO
Em outro momento da sessão o 

presidente Nardeli também chamou 
a atenção dos colegas ao interrom-
per os trabalhos para perguntar 
como estava a pressão arterial do 
vereador Manezinho, que respon-
deu dizendo que, nas últimas se-
manas, até achou que seu aparelho 
estivesse quebrado, por estar re-
velando sempre a pressão de 12x8, 
considerada normal. Nardeli então 
disse que a Covid-19 contraída pelo 
colega, que é hipertenso e diabé-
tico, havia surgido para fazer com 
que ele cuidasse da saúde.

UMA SEDA
O que também chamou a aten-

ção na última segunda-feira (15) 
foi o tom amigável do vereador 
Leonardo Henrique de Oliveira, 
o Dudu do Basquete (CIDA), com 
a Administração. Costumado a 
questionar e até a criticar diversos 
setores do governo, o vereador 
chegou a elogiar o grupo que trata 
das questões financeiras em meio 
à crise causada pela pandemia, 
destacando o fato de todos serem 
servidores de carreira e com gran-
de conhecimento técnico em suas 
respectivas áreas.

PALANQUE
A pandemia do novo corona-

vírus (Covid-19) segue servindo 
de ferramenta para autopromo-
ção de pré-candidatos ao pleito 
que se aproxima. Nesta semana o 
alvo foi a Central de Atendimen-
to, responsável pela triagem das 
pessoas com sintomas gripais, 
que podem ou não estar infec-
tadas. De acordo com postagem 
feitas nas redes sociais, mesmo 
com diversos números disponibi-
lizados pela Secretaria de Saúde, 
muitas pessoas não estariam con-
seguindo atendimento.

CENTRAL
De fato, conforme comentado 

pelo próprio prefeito Anderson 
Prado de Lima (DEM) na coletiva 
da última quarta-feira (17), o siste-
ma ficou um tanto quanto sobre-
carregado nesta semana, o que 
resultou em congestionamento de 
linhas. A questão acabou sendo 
solucionada com a criação de um 
novo sistema, com atendimen-
to centralizado pelo número (14) 
3269-7140, que passou a disponi-
bilizar 10 ramais para atendimen-
to da população. Além de volun-
tários, agora o serviço conta com 
servidores do município.

DE FOLGA
Falando em coletiva de impren-

sa, o presidente Nardeli da Silva 
também chamou a atenção fora 
das atividades do Legislativo. Pela 
primeira vez desde março, o chefe 
da Casa de Leis não apareceu ao 
lado do prefeito no habitual en-
contro com jornalistas. Quem re-
presentou os vereadores foi André 
Paccola Sasso, o Cagarete (DEM), 
que preside a comissão parlamen-
tar criada para acompanhar os 
desdobramentos do Pacto Regio-
nal dentro do Plano São Paulo.
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No contexto nacional não há como 
negar que seja justificável que os ho-
lofotes da semana tenham se voltado 
para a prisão de Fabrício Queiroz, ex-
-assessor do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos/RJ), filho nº 01 do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
A ação desencadeada na manhã da 
quinta-feira (18), na cidade de Ati-

baia, chamou a atenção não apenas 
do Brasil, mas do mundo todo, visto 
que envolve, mesmo que indireta-
mente, o polêmico e indigesto che-
fe do Palácio do Planalto.

Mas estas linhas não são para 
criticar o Governo Federal e tudo 
de ruim que gira na órbita de Bol-
sonaro e seu clã, muito menos para 
defender a dinastia, forjada na base 

dos privilégios e vantagens que a 
política concede à família desde a dé-
cada de 80. Também não é para citar 
que, na mesma data (quinta-feira), o 
intragável Abraham Weintraub, então 
ministro da Educação, anunciou a sa-
ída do cargo, deixando como legado 
apenas a certeza de não ter dado ne-
nhuma ‘bola dentro’ durante o tempo 
que ficou à frente da pasta (14 meses).

Este texto é para falar de outra fi-
gura política, mais familiar a todos os 
leitores deste jornal. O nome dele é 
Antonio Carlos Vaca, prefeito da vizi-
nha Borebi. Cidade que ele não ape-
nas viu ‘nascer’, mas ajudou a con-
ceber. As histórias de Vaca e do mais 
jovem município da área de cobertura 
de O ECO se confundem e se fundem 
ao longo dos últimos 30 anos. Eman-
cipada em 9 de janeiro de 1990, por 
força de decreto expedido pelo então 
governador Orestes Quércia, Borebi só 
conquistou sua ‘independência’ gra-
ças ao esforço inenarrável deste cida-
dão, que enquanto ocupou o cargo de 
vereador em Lençóis Paulista, durante 
20 anos, entre 1973 e 1992, lutou para 
que isso acontecesse.

Talvez, por isso, a cidade esteja tão 
abalada pela notícia triste desta sema-
na, a de um quadro grassíssimo, prati-
camente irreversível, no qual Vaca se 
encontra após uma hemorragia cere-
bral. A família, amigos e pessoas pró-
ximas ainda acreditam em um milagre. 
O que resta é esperar que a vontade 
de Deus seja feita. A ele, desejamos 
muita luz, seja aqui ou em outro plano.
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Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação

O voto, a maior arma de defesa da 
democracia, está deixando o coração 
para subir à cabeça. A hipótese pode até 
parecer estrambótica nesses tempos de 
intensa polarização, quando o frenesi das 
emoções parece ganhar de capote para 
o jogo da razão. Enganam-se, porém, 
aqueles que imaginam emoção como si-
nônimo de explosão, catarse, palavras de 
baixo calão (que passaram a frequentar 
a linguagem dos governantes), slogans, 
refrãos, culto aos mitos. Quando alguém, 
ante uma tragédia como a que estamos 
vivenciando com a pandemia do Co-
vid-19, diz - “nunca vi tanto desgoverno, 
não aguento mais, estou arrependido do 
meu voto na última eleição” - está falan-
do pelo coração ou pela cabeça?

À primeira vista, as expressões pa-
recem sair das veias do coração. Ocorre 
que elas são o resultado de um somató-
rio de conhecimento, acompanhamento 
da política, comparação com outros ciclos 
históricos, observação acurada do que se 
passa ao redor. Nesse caso, temos de 
convir que um processo racional se de-
senvolveu. A razão prevaleceu, admitin-
do-se, claro, que coabita com a emoção 
na vida dos interlocutores. O fato é que, 
nas últimas décadas, decepcionadas com 
representantes e governantes, as pesso-
as dão as costas à política e iniciam uma 
jornada de revisão em sua maneira de 
escolher os quadros públicos.

Na Europa, o desenvolvimento do 
sentido crítico ocorre ao longo dos ciclos 
políticos. Políticas sociais fracassadas, 
os desvios da socialdemocracia, proje-
tos liberalizantes que não deram certo, 
projetos inadequados e mesmo a cor-
rupção têm sido o pano de fundo para a 
alteração dos comandos entre partidos. 
O afastamento de uns e a chegada de 
outros ao poder ocorre sob o fluxo de 
um conceito que os franceses designam 
como “autogestão” técnica, pelo qual as 
pessoas definem o que esperam e o que 
querem dos governos e estabelecem 
meios e condições para atingir sua meta. 
Nos EUA, onde dois partidos dominam a 
cena, democrata e republicano, é mais 
fácil selecionar representantes e go-
vernantes. Vota-se naquele que melhor 
atende as expectativas do eleitor.

Por nossas plagas, a paisagem é de-
serta. De ideias e líderes. Imensos bu-
racos negros se multiplicam na conste-
lação política, abertos pela ausência de 
expressões de porte, quadros qualifica-

dos, pensadores e formuladores políticos 
de alta densidade. Não se formam mais 
políticos como antigamente.  Lembre-se, 
no entanto, que mudaram as condições 
da política. Os parlamentos já não têm 
mais a força de antigamente, as oposi-
ções perderam parte de seu tradicional 
vigor, o discurso se torna grupal/partidá-
rio/fisiológico, enquanto as tribunas não 
conseguem traduzir a liturgia e o calor 
dos grandes embates.

O carisma, brilho próprio e nato que 
serve para emoldurar perfis, também 
fenece sob a frieza calculista da política 
de resultados.  As causas nacionais ce-
dem lugar a interesses de grupos e se-
tores. As linguagens se aproximam. Os 
comportamentos se igualam. O varejo se 
instala na esteira do conceito da política, 
que deixa de ser missão para ser profis-
são. A ética ganha contornos adjetivados 
para servir às circunstâncias.

A coragem, a audácia, o zelo e a obs-
tinação, valores inerentes às lideranças, 
tornam-se escassos. O rigor na apuração 
de escândalos só ocorre sob o paredão 
de pressão da opinião pública. Quando 
a sociedade reclama, o sistema político 
corta dedos para não perder os braços.

E o que faz o líder? Defende frentes 
de interesse. Grupamentos corporativos. 
A liderança natural está agonizante. O 
caso de Lula é emblemático. Seu esto-
que de carisma está se esvaziando. Tem 
o PT como seu trono, onde assume o pa-
pel de onipotente e onisciente. Diz que 
o PT não assina lista de Frente Ampla 
porque o partido não é mais aquele do 
dito politicamente incorreto: “Maria vai 
com as outras”. Falha de razão e excesso 
de emoção.

A esfera política não vê a nova identi-
dade em desenvolvimento no Brasil. Que 
cresce sob o signo da razão, do plane-
jamento, do aproveitamento de oportu-
nidades. No paiol das lideranças, as co-
res da mesmice se instalaram há muitos 
anos, gerando um discurso que não afe-
ta, não entusiasma, não entra na alma. 
Nomes ali expostos são os mesmos de 
20, 30 anos atrás.

Nesse ano de pandemia, a ser se-
guido pelo calendário eleitoral, o super-
lativo dominará a expressão política, a 
verdade se cobrirá com as cores de fake 
news, e o mundo real dividirá suas cores 
com o mundo virtual. Esperemos que a 
passarela entre esses dois universos 
seja pavimentada pela prevalência da 
razão sobre a emoção. E que não deixe-
mos a polarização eleger radicais. Que 
o cabo de guerra seja substituído pelo 
tronco da paz.

A2
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IRREGULAR
Na noite do último sábado (13) mais um bar foi autuado por estar em descumprimento 
às restrições adotadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
No momento da ação dos policiais, o estabelecimento localizado na Avenida dos 
Estudantes, no Jardim Bela Vista, estava aberto e permitia a entrada e permanência de 
clientes em seu interior. Um fiscal da Prefeitura Municipal lavrou um Auto de Infração.
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Polícia

DATA: 12/6/2020 a 18/6/2020

Obituário
JACIRA DA ROCHA PEREIRA faleceu na quinta-feira (18) aos 94 anos em Lençóis Paulista
MARIA DE FÁTIMA ROCHA faleceu na quinta-feira (18) aos 50 anos em Lençóis Paulista
OSWALDO RIBEIRO DE CAMARGO faleceu na quinta-feira (18) aos 82 anos em 

Lençóis Paulista
MARINA SOUZA TEIXEIRA faleceu na quarta-feira (17) aos 63 anos em Areiópolis
ADELAIDE CRUZEIRO GILIOLI faleceu na terça-feira (16) aos 82 anos em Macatuba
ADÉLIA FARIA GATTAZ faleceu na terça-feira (16) aos 84 anos em Lençóis Paulista
CACILDA RAMOS MONTANHEIRO faleceu na segunda-feira (15) aos 86 anos em 

Lençóis Paulista
ELIAS MIGUEL GRANADO faleceu na segunda-feira (15) aos 0 anos em Lençóis Paulista
GERALDO FRANCISCO LEITE faleceu na segunda-feira (15) aos 68 anos em Lençóis Paulista
JOSÉ SANTO BORNELLO faleceu na segunda-feira (15) aos 91 anos em Macatuba
MARIA AUGUSTA RIBEIRO faleceu na segunda-feira (15) aos 63 anos em Lençóis Paulista
ONOFRA DA SILVA faleceu na segunda-feira (15) aos 91 anos em Lençóis Paulista
OSVALDO AMÉRICO DA SILVA faleceu na segunda-feira (15) aos 74 anos em 

Lençóis Paulista
GUARACY TABAJARA DE MATTOS faleceu no domingo (14) aos 59 anos em 

Lençóis Paulista
JOSÉ CARLOS PEREIRA faleceu no domingo (14) aos 44 anos em Lençóis Paulista
NATALINA LEONILDA FACCO faleceu no domingo (14) aos 82 anos em Lençóis Paulista
ABÍLIO NETTO faleceu no sábado (13) aos 81 anos em Lençóis Paulista
ANANDA PRATES DOS SANTOS faleceu no sábado (13) aos 2 anos em Borebi
ANNA MARIA FREZA faleceu no sábado (13) aos 84 anos em Lençóis Paulista
DEVANIR JOSÉ PARIZOTO faleceu no sábado (13) aos 45 anos em Lençóis Paulista
MIZRAIM BATISTA LIMA faleceu no sábado (13) aos 37 anos em Lençóis Paulista
ORELIO BENEDITO DOS SANTOS faleceu no sábado (13) aos 59 anos em Lençóis Paulista
WILSON LOPES FERREIRA faleceu na sexta-feira (12) aos 53 anos em Lençóis Paulista

O ECO NOTÍCIAS
facebook.com/jornaloeco

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ n° 05.667.301/0001-97 / NIRE n° 35.40007477-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais 
de Lençóis Paulista – Sicoob Cooperserv, por meio do Presidente da Direto-
ria Executiva, convoca seus Associados, que nesta data são 2.859 (dois mil, 
oitocentos e cinquenta e nove), em condições de votar, para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 08 de Julho de 
2020, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, 
com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 (nove ho-
ras), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, com-
preendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o 
Parecer da Auditoria Externa e o do Conselho Fiscal;

2. Destinação de sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

– FATES;
4. Pagamento de Juros ao Capital;
5. Eleição dos membros da Diretoria Executiva;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicati-

vo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e 
Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. 
Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://
www.cooperservlp.com.br

Os representantes deverão apresentar, com 10 dias de antecedência, 
comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio 
do e-mail presidente@cooperservlp.com.br

Lençóis Paulista, 20 de Junho de 2020.

Altair Aparecido Toniolo
Diretor Presidente

Aviso de Licitação. Pregão Presencial n.º 11/2.020. Processo n.º 
644/2.020. Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Unitário. Objeto: 
Aquisição parcelada de recarga de gás de cozinha (GLP – gás liquefeito de 
petróleo), com fornecimento de botijões em regime de comodato, para uso da 
rede municipal de educação (exclusivo para ME / EPP), conforme especifi-
cações constantes do anexo I. Data e hora da realização: Dia: 03 de Julho de 
2020 às 09:30h. Credenciamento: Dia 03 de Julho de 2020: a) Das 08:30h às 
09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as 
demais empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) 
empresas aptas na forma descrita no item a acima). O Pregão será realizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira 
de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. 
Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos in-
teressados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. Areiópolis, 19/06/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal. Aviso de Licitação. Pregão Presencial nº. 12/2020. Processo Li-
citatório nº. 645/2.020 - Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: 
Unitário. Objeto: Aquisição parcelada de combustível para abastecimento 
da frota da Prefeitura Municipal de Areiópolis efetuado diretamente no pos-
to revendedor em horário comercial e com plantão permanente, conforme 
anexo I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. Os envelopes se-
rão recebidos até às 14:00horas do dia 03/07/2020, na sede da Prefeitura 
Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital encontra-se disponíveis aos interessados no endere-
ço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e 
através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópo-
lis, 19/06/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de 
Licitação. Modalidade Pregão Eletrônico n.º 002/2020. Objeto: Aquisição 
de veículo tipo ambulância, zero quilômetro, para uso da Diretoria Munici-
pal de Saúde, conforme especificações do termo de referência constante do 
Anexo I, tudo em conformidade com a Resolução SS – 69, de 12-05-2020, 
que estabelece a transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual 
de Saúde para Fundos Municipais de Saúde. Edital disponível no site:  www.
bll.org.br. Recebimento das propostas: a partir das 12hs00 do dia 22.06.2020 
no site  www.bll.org.br., abertura das propostas: dia 06/07/2020 às 09hs10m 
e início da disputa de preços: dia 06/07/2020 às 10:00hs, (horário de Brasília 
no site: www.bll.org.br). Areiópolis, 19/06/2020. Antonio Marcos dos San-
tos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
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CRUZEIRO
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Polícia Militar prende 
acusado de estelionato

Condenada por 
furto é presa 
em abordagem

Dupla em moto 
é surpreendida 
com maconha

Homem de 34 anos é detido com cocaína

Com mandado de prisão, homem de 
38 anos foi detido na terça-feira (16)

Conhecida dos meios policiais por diversos 
delitos, ela era procurada pela Justiça

Entorpecentes e outros objetos foram 
encontrados com homens de 19 e 35 anos

Já conhecido dos policiais por envolvimento com o tráfico, suspeito foi flagrado logo pela manhã

Flávia Placideli

Um homem de 38 anos, 
acusado de estelionato, 
foi preso na última ter-

ça-feira (16), no Jardim Bela 
Vista, em Lençóis Paulista. O 
indivíduo, contra o qual exis-
tia um mandado de prisão, foi 
detido pela Polícia Militar em 
ocorrência registrada por vol-
ta das 19h40. Na abordagem, 
o homem relatou que não ti-
nha conhecimento sobre o 
fato de estar sendo procurado 
pela Justiça.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem do Jor-
nal O ECO, policiais militares 

Flávia Placideli

Uma mulher de 46 anos foi 
presa na manhã da quin-
ta-feira (18), em Lençóis 

Paulista. A ação aconteceu após 
a suspeita, que conduzia um ve-
ículo com placas de Bauru, ser 
abordada pela Polícia Militar. 
Contra a suspeita, conhecida 
dos meios policiais por diver-
sos delitos, como furto e tráfico, 
existia um mandado de prisão. 
Ela foi levada à Delegacia da 
Polícia Civil e depois conduzi-
da à Cadeia Pública de Pirajuí.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO, por volta das 11h30, 
uma equipe da Polícia Militar 
realizava um patrulhamento de 
rotina pela Avenida José Antô-
nio Lorenzetti, no Jardim Cru-
zeiro, próximo ao cruzamento 
com a linha férrea, e, ao se 
deparar com um veículo com 
placas de Bauru, conduzido 
por uma mulher que se com-

portava de maneira suspeita, 
solicitou a parada.

M.R.P.B., de 46 anos, foi 
imediatamente reconhecida pe-
los policiais pelo envolvimento 
em diversos delitos de furto e 
tráfico. Após abordagem, foi 
constatado que contra ela pos-
suía um mandado de prisão 
por furto, Artigo 155 do Código 
Penal (Subtrair, para si ou para 
outrem, coisa alheia móvel). 
Também foi constatado que seu 
veículo, um VW/Gol, estava 
com o licenciamento vencido 
desde o ano de 2016.

Diante dos fatos, foram 
tomadas as medidas adminis-
trativas cabíveis por conta da 
infração relacionada ao veí-
culo, de acordo com o CTB 
(Código de Trânsito Brasileiro). 
Já M.R.P.B. foi conduzida ao 
plantão policial, onde foi dado 
cumprimento ao mandado de 
prisão expedido pela Justiça. A 
mulher foi encaminhada à Ca-
deia Pública de Pirajuí.

Flávia Placideli

A Polícia Militar surpre-
endeu dois indivíduos 
com drogas em Lençóis 

Paulista. O fato ocorreu na noi-
te da última quarta-feira (17). 
Os suspeitos, de 19 e 35 anos, 
foram flagrados com porções 
de maconha e cocaína, uma 
balança de precisão, além de 
embalagens para armazena-
mento dos entorpecentes. Eles 
foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia Civil, porém, ambos 
foram liberados.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia de 
Polícia Militar, L.R.C., de 19 
anos, e C.G.D.C., de 35 anos, fo-
ram abordados por uma equipe 
na Rua Princesa Isabel, na Vila 
Capoani. Em revista pessoal fo-
ram localizadas duas porções de 
maconha e mais R$ 80 em espé-
cie com um dos suspeitos, que 
teria, inclusive, confessado a prá-
tica ilegal de tráfico de drogas.

Após a abordagem, os poli-
ciais militares realizaram dili-
gências nas residências dos dois 
indivíduos, sendo que, na casa 
de L.R.C., foram localizadas em 
uma caixa mais três porções de 

maconha, nove eppendorfs de 
cocaína, 54 embalagens plás-
ticas para armazenamento de 
entorpecente, além de uma ba-
lança de precisão.

Após consulta criminal, os 
agentes também constataram 
que C.G.D.C. tinha passagem 
por tráfico de drogas. L.R.C., 
quando menor de idade, tam-
bém havia respondido por ato 
infracional pela prática do 
mesmo crime.

Também foram registradas 
duas infrações de trânsito de 
acordo com o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro). Uma mo-
tocicleta Honda/CG Titan, na 
qual a dupla foi abordada, es-
tava com os pneus lisos. Além 
disso, C.G.D.C., que conduzia 
o veículo, não possuía CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação). Após a aplicação das 
multas, a moto foi apreendida 
e recolhida ao pátio de Bauru.

Diante dos fatos, os homens 
foram conduzidos à Delegacia 
da Polícia Civil, onde o delega-
do de plantão registrou Boletim 
de Ocorrência por apreensão 
de entorpecentes, determinan-
do a liberação de ambos os in-
divíduos em seguida.

Flávia Placideli

Na manhã do último do-
mingo (14), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

deteve um homem com drogas 
no Jardim Monte Azul. A ocor-
rência foi registrada por volta 
das 9h, durante um patrulha-
mento de rotina pela Rua Silvio 
Bosi. Segundo as informações 
divulgadas, o suspeito foi fla-

grado com uma pequena quan-
tidade de cocaína e dinheiro, 
possivelmente fruto da prática 
de tráfico de entorpecentes.

Já conhecido dos meios 
policiais por envolvimentos 
anteriores em ocorrências re-
lacionadas ao comércio ilegal 
de drogas, K.B.S, de 34 anos, 
foi avistado pela equipe em 
atitude suspeita e, segundo 
o Boletim de Ocorrência re-

gistrado na 5ª Cia de Polícia 
Militar, demonstrou bastante 
nervosismo ao perceber a che-
gada da viatura, o que moti-
vou a abordagem.

Em revista pessoal, os 
policiais militares localiza-
ram dentro de um moletom 
que o suspeito trajava, quatro 
eppendorfs de cocaína, que 
totalizaram sete gramas, além 
de R$ 16 em espécie. Indaga-

do a respeito, o mesmo infor-
mou que a droga seria para 
consumo próprio.

Diante dos fatos, ele foi 
conduzido à Delegacia de Po-
lícia Civil, onde a autoridade 
de plantão, após tomar ciência 
dos fatos, elaborou o Boletim 
de Ocorrência de apreensão 
de entorpecentes, liberando o 
homem em seguida. A droga e 
o dinheiro foram apreendidos.

receberam a informação sobre 
o mandado de prisão no início 
da noite. J.R., de 38 anos, foi 
localizado na Rua México, no 
Jardim Bela Vista, onde foi in-
formado sobre sua situação pe-
rante à Justiça, antes de ser con-
duzido pela equipe à Delegacia 
de Polícia Civil do município.

No local, segundo infor-
mações do Boletim de Ocor-
rência registrado na 5ª Cia de 
Polícia Militar, o delegado de 
plantão realizou nova consulta, 
que confirmou a acusação por 

estelionato, Artigo 171 do Có-
digo Penal (Obter, para si ou 
para outrem, vantagem ilícita, 
em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulen-
to), com pena de um ano e sete 
meses a cumprir.

J.R. teria alegado em depoi-
mento desconhecimento sobre 
o fato de estar sendo procura-
do. O delegado deu andamento 
ao procedimento, expedindo a 
ficha de encaminhamento para 
a realização de exame corpo de-
lito na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento). O indivíduo per-
maneceu preso e seria transferi-
do para uma unidade prisional 
da região, onde ficaria à dispo-
sição da Justiça.
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SERVIÇO
Por conta da aplicação de produtos para dedetização, controle e prevenção de 
pragas, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lençóis Paulista suspendeu 
entre a segunda-feira (22) e a sexta-feira (27) a lavagem de túmulos no Cemitério 
Municipal Alcides Francisco. O serviço pode ser retomado no dia 29, mas a 
visitação continua suspensa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
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Cotidiano

GOLPE

ADMINISTRAÇÃO

Cresce o número de fraudes 
envolvendo o Auxílio Emergencial

Licitação para novo pátio de 
remoção de veículos sai em 60 dias

Polícia Civil registrou mais 22 Boletins de Ocorrências nesta semana

Projeto do Executivo deu entrada nesta semana na Câmara Municipal e deve ser votado

Flávia Placideli

Lençoenses aptos a recebe-
rem o Auxílio Emergencial 
e outros benefícios con-

cedidos pelo Governo Federal 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) conti-
nuam denunciando que tiveram 
dados pessoais utilizados inde-
vidamente por terceiros, que 
também invadiram suas contas 
e desviaram valores. A repor-
tagem entrou em contato com 
algumas das vítimas e, segundo 
elas, a Caixa Econômica Federal 
está realizando registro de con-
testação para depois apurar a 
fraude, com o objetivo de ressar-
cir quem teve os R$ 600 e outros 
valores sacados por golpistas.

A orientação tem sido pro-
curar a Polícia Civil. Na dele-
gacia local, beneficiários têm 

Elton Laud

Lençóis Paulista deve voltar, 
até o final deste ano, a ter 
um pátio para remoção e 

depósito de veículos apreendi-
dos em decorrência de infra-
ções de trânsito. A implantação 
foi viabilizada através de um 
convênio celebrado entre a Pre-
feitura Municipal e o Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio do Detran/SP (Departa-
mento Estadual de Trânsito de 
São Paulo). A operação do local 
será feita de forma terceirizada, 
com a concessão de exploração 
do serviço pelo município. A 
previsão é que o processo licita-
tório seja aberto em até 60 dias.

O Projeto de Lei que auto-
riza o Poder Executivo a dar 
continuidade aos trâmites bu-
rocráticos para a realização do 
certame deu entrada na Câma-
ra Municipal local na última 
segunda-feira (15) e foi enca-
minhado para análise das co-
missões internas. O texto deve 
voltar à pauta para apreciação 
dos vereadores nas próximas 
semanas. De acordo com Júlio 

ESTELIONATO - Dezenas de lençoenses já caíram no golpe do Auxílio Emergencial e outros 
benefícios concedidos pelo Governo Federal; vítimas aguardam solução da Caixa Econômica Federal

PROBLEMA ANTIGO - Há cerca de três anos, veículos apreendidos 
em Lençóis são enviados para Bauru e outras cidades da região

Até boletos bancários são 
pagos com os valores desvia-
dos. Foi o caso de uma peda-
goga lençoense, que prefere 
não se identificar, que foi 
até a Delegacia da Polícia 
Civil denunciar o crime de 
estelionato. Ao tentar reali-
zar o cadastro no aplicativo 
CaixaTem e colocar no cam-
po específico o seu número 
de CPF (Cadastro de Pessoa 
Física), ela disse que foi in-
formada pelo sistema que já 
havia uma senha cadastrada, 
a qual não possuía.

“Ao perceber que ha-
via sido roubada, fui até 
a agência da Caixa Econô-
mica Federal. Lá, eles me 
orientaram a registrar um 
Boletim de Ocorrência. 
Feito isso, no outro dia 
voltei ao banco e lá uma 
funcionária bloqueou todos 
os meus dados e me pediu 
para esperar até dez dias a 
resposta do banco”, conta.

Segundo a vítima, a pri-
meira parcela caiu correta-
mente em sua Conta Pou-
pança, porém, quando foi 
receber a segunda parcela, 
tentou fazer o cadastro pelo 

CULTURA

Atriz Luiza Tomé 
se apresenta 
neste sábado (20)
Com peça “Apaixonada”, transmissão 
ao vivo acontece a partir das 18h

Flávia Placideli

Dando sequência ao projeto 
“Circuito Digital de Ar-
tes” do Teatro Municipal 

Adélia Lorenzetti, neste sábado 
(20), a partir das 18h, quem se 
apresenta é a atriz Luiza Tomé, 
que estrela a peça “Apaixonada”. 
O projeto cultural que teve iní-
cio no último final de semana, é 
transmitido pelas redes sociais, 
com realização da Alic (Asso-
ciação Lençoense de Incentivo 
à Cultura), em parceria com a 
Prefeitura Municipal, e com pa-
trocínio da empresa Bracell.

Na peça “Apaixonada”, a 
atriz Luiza Tomé, que ficou 
conhecida por interpretar gran-
des personagens da teledra-
maturgia nacional, interpreta 
Graça, que vive uma transfor-
mação de personalidade a cada 
nova paixão que surge. A trama 
se desenrola através de uma 
conversa em uma Piano Bar, 
onde a atriz dá vida à perso-

nagem e mostra os bastidores 
das paixões arrebatadoras pe-
los olhos de uma mulher que é 
uma verdadeira ‘camaleoa’.

Sentada ao piano bar do 
Maestro Miguelito Cuervos, 
Graça faz confidências contan-
do histórias de seus três namo-
rados: Moisés, Harrisson e Bra-
sil. Trocando de personalidade 
como quem troca de roupa, 
ela nunca está satisfeita com 
sua escolha e comete uma gafe 
atrás de outra na tentativa de 
conquistar alguém. A atração 
é indicada a todos aqueles que 
já se apaixonaram pelo menos 
uma vez na vida.

O espetáculo, com classifi-
cação indicativa para maiores 
de 16 anos, será transmitido 
pelas páginas do Teatro Muni-
cipal no Facebook (www.face-
book.com/teatrolencois) e Ins-
tagram (www.instagram.com/
teatrolencois), além do canal 
no Youtube (Teatro Municipal 
Adélia Lorenzetti).

Antonio Gonçalves, secretário 
de Planejamento e Urbanismo, 
enquanto aguarda a aprova-
ção do Legislativo a Prefeitura 
Municipal está definindo os 
detalhes da licitação, que deve 
seguir todas as regras estabele-
cidas pelo Detran/SP.

“Estamos definindo todos 
os detalhes da licitação e acre-
ditamos que em, no máximo, 
60 dias isso esteja concluído. 
Caberá à empresa vencedora 
implantar o pátio mediante a 
locação ou compra do terre-
no, que deve ter pelo menos 7 
mil metros quadrados. O local 

deve ser fechado e ter espaço 
para a armazenagem dos veícu-
los, além de área administra-
tiva. Também cabe à empresa 
providenciar a segurança do 
pátio, que também vai receber 
veículos apreendidos em Bore-
bi. São várias exigências que 
devem ser cumpridas. Tudo 
vai estar descrito no edital”, 
explica Gonçalves.

Ainda de acordo com o 
secretário, a licitação para a 
concessão do serviço de remo-
ção, guarda e depósito dos ve-
ículos apreendidos prevê que a 
empresa que oferecer o maior 

repasse de receita ao municí-
pio seja a vencedora. Ou seja, 
o direito de exploração será 
concedido à empresa que ofe-
recer o pagamento da maior 
porcentagem da receita obtida 
à Prefeitura Municipal, obvia-
mente, desde que cumpra todas 
as determinações estabelecidas 
pelo edital, que inclui zelar pela 
integridade dos veículos remo-
vidos ao pátio.

Vale lembrar que o pátio 
que funcionava no Distrito 
Empresarial Luiz Trecenti, que 
era mantido por meio de outra 
parceria estabelecida com o Go-
verno do Estado de São Paulo, 
foi desativado há cerca de três 
anos com o encerramento do 
convênio. Desde então, todo 
veículo recolhido no município 
precisa ser enviado para Bauru 
ou outras cidades da região. A 
medida aumenta os custos aos 
proprietários, que além de ar-
car com o valor cobrado pela 
remoção (guincho), precisam 
pagar a diária do armazena-
mento do veículo, que só pode 
ser retirado após o pagamento 
das infrações.

Vítimas aguardam 
posicionamento da Caixa

no dia 16 e descobri a frau-
de ao conversar com uma 
atendente”, relata.

Rodrigues conta, tam-
bém, que no mesmo dia 
registrou um Boletim de 
Ocorrência na Polícia Civil 
e voltou à agência para apre-
sentar o registro. “Segundo 
a análise da atendente do 
caixa (eletrônico), o dinheiro 
foi sacado na cidade de Lon-
drina, no Paraná”, revela. 
Ainda, segundo ele, a agên-
cia fez a abertura de contes-
tação de movimentação da 
sua conta que será analisada 
em dez dias. 

O Setor de Investigações 
da Polícia Civil afirmou que 
as investigações estão em 
andamento, mas que não 
pode divulgar mais detalhes 
para que a apuração não seja 
comprometida. O mesmo 
crime tem sido registrado 
em todo o país. A reporta-
gem entrou em contato com 
a assessoria de imprensa da 
Caixa Econômica Federal, 
porém, até o fechamento 
desta edição, não havia ob-
tido um posicionamento do 
banco sobre o caso.

aplicativo e não conseguiu. Na 
agência ela disse que foi infor-
mada que os valores haviam 
sido movimentados para paga-
mentos de boletos nos dias 1 e 
2 deste mês, nos valores de R$ 
1 mil e de R$ 200, respectiva-
mente. Agora, ela aguarda o po-
sicionamento do banco.

“A criação deste aplicativo 
pelo Governo Federal abriu 
espaço para os golpistas rou-
barem a gente. Eu achava mais 
seguro sendo depositado dire-
to em nossa conta. Só ontem 
(quarta-feira), tinha mais de 
cem pessoas na fila do banco 
relatando o mesmo problema. 
Eu não havia sacado o dinhei-
ro, pois estava esperando cair 
todas as parcelas para poder 
pagar minhas contas”, reclama 
a pedagoga.

Outra vítima, é Vitor Ro-
drigues, colaborador do Jornal 
O ECO e da Revista O Comér-
cio, que percebeu que teve seu 
CPF utilizado ao tentar criar 
um cadastro no mesmo apli-
cativo CaixaTem. “Ao tentar 
realizar o cadastro de usuário 
aparecia a mensagem ‘CPF já 
existe’, então, me dirigi até 
uma agência bancária da Caixa 

recorrido ao Setor de Inves-
tigações e registrado Boletins 
de Ocorrência por estelionato. 
Segundo o Investigador, Júlio 
César de Lima, só nesta sema-
na foram feitos mais 22 regis-
tros envolvendo fraude com 
os R$ 600 e outros valores do 
Auxílio Emergencial e demais 
benefícios que estão sendo con-
cedidos pelo Governo Federal 
desde o mês de abril.

“Temos 22 Boletins de 
Ocorrências registrados só nes-
ta semana, que envolvem a si-
tuação do estelionato acerca do 
Auxílio Emergencial. Neste dis-
trito, nosso trabalho é feito por 
cinco investigadores civis. Cada 
semana um de nós fica respon-
sável pela investigação. Neste 
caso, nosso trabalho é realizado 
com base em pesquisas na inter-
net, com o uso dos dados pes-

soais de cada beneficiário para 
tentar fazer um levantamento 
de onde foi sacado o dinheiro 
desviado. A partir disso, cada 
investigador tem sua forma de 
trabalhar”, explica Júlio César 
de Lima, um dos investigadores 
responsáveis pelo caso.

O que se sabe até agora é 
que os saques indevidos do 
Auxílio Emergencial estariam 
ocorrendo por meio do aplica-
tivo CaixaTem. Os golpistas se 
aproveitam do período entre a 
data de liberação e a de paga-
mento para trocar dados cadas-
trais, como e-mail e número de 
telefone. Com isso, ao ir a uma 
agência na data agendada para 
o saque, a pessoa cadastrada 
legalmente acaba percebendo 
que não têm mais o valor depo-
sitado, porque o dinheiro já foi 
retirado por um criminoso.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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CONSCIENTIZAÇÃO
Macatuba encerra hoje (20) a Blitz da Saúde, uma parceria das secretarias de Saúde e Desenvolvimento 
Econômico com o apoio da Polícia Militar. Os cidadãos têm a temperatura aferida e recebem orientações 
de como se prevenir contra o contágio do coronavírus. O objetivo é conscientizar motoristas e 
pedestres da necessidade de se cumprir as orientações sanitárias, como o isolamento e distanciamento 
social e o uso das máscaras, bem como falar da importância do diagnóstico precoce da Covid-19.
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Região segue na Fase 
2 do Plano São Paulo
Na prática, flexibilização de atividades não essenciais continua, 
mas com horário de funcionamento e fiscalização mais rígidos

Angelo Franchini Neto

Na semana passada, con-
forme publicado pelo 
Jornal O ECO, o Go-

verno do Estado de São Paulo 
rebaixou a Região Administra-
tiva de Bauru para a Fase 2 
(laranja) do Plano São Paulo. 
Na prática, isso significa maior 
controle principalmente de ati-
vidades não essenciais, com a 
possibilidade de aberturas com 
restrições no plano de retoma-
da da economia. Ontem (19), 
durante coletiva de imprensa, 
o governador João Doria ratifi-
cou a decisão.

Uma reunião remota reali-
zada no fim da tarde de sexta-
-feira (12) com os prefeitos que 
aderiram ao Pacto Regional dis-
cutiu as questões envolvendo 
a “Quarentena Consciente” e 
os próximos passos para que a 
Região Administrativa de Bauru 
avance no Plano São Paulo. Os 
prefeitos de Lençóis Paulista e 
Macatuba participaram da reu-
nião, bem como o chefe do Exe-
cutivo de Areiópolis que, apesar 
de não fazer parte da Região Ad-
ministrativa de Bauru, também 
aderiu ao Pacto Regional. Pauta-
dos na decisão do Governo do 
Estado de São Paulo, os municí-

pios publicaram novos decretos 
que promoveram alterações no 
funcionamento do comércio e 
setor de serviços. A principal 
delas dita sobre o horário de 
funcionamento e a fiscalização, 
que serão mais rígidos. 

Nos municípios de circula-
ção do Jornal O ECO, as maio-
res mudanças dizem respeito ao 
comércio em geral. Está autori-
zado o atendimento ao público, 
com restrições e sem prova de 
produtos. O horário de atendi-
mento ao público foi reduzido: 
das 10h às 16h, de segunda a 
sexta-feira (não funciona aos 
fins de semana e feriados, nem 
atendimento presencial, nem 
delivery e drive thru). De se-
gunda a sexta-feira, o comércio 
em geral pode funcionar em de-
livery e drive thru nos horários 
de alvará, podendo ingresso de 
clientes das 10h às 16h. Tam-
bém é necessário o controle de 
acesso de clientes, autorizando 
a entrada de um cliente para 
cada sete metros quadrados ou 
limitado a 20% da capacidade 
constante no AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros), prevalecendo o que for 
mais restritivo.

Restaurantes, lanchonetes, 
sorveterias, docerias e outros 

estabelecimentos do mesmo 
gênero podem funcionar com 
restrições. O horário é reduzido 
de atendimento ao público: das 
11h às 15h ou das 18h às 22h, 
de segunda a sexta-feira (proi-
bido consumo no local aos fins 
de semana e feriados). Nos fins 
de semana, podem funcionar 
apenas com delivery e drive 
thru, com atendimento limita-
do a 20% dos assentos existen-
tes e ter mesas em calçadas. 
Os Decretos completos podem 
ser acessados nos sites das Pre-
feituras de Areiópolis (www.
areiopolis.sp.gov.br), Lençóis 
Paulista (www.lencoispaulista.
sp.gov.br) e Macatuba (www.
macatuba.sp.gov.br).

Vale lembrar que o Plano 
São Paulo é dividido em cinco 
fases:  Fases 1 (Vermelha) - so-
mente atividades essenciais; 
Fase 2 (Laranja) - abertura 
com restrições; Fase 3 (Amare-
la) - ampliação das atividades; 
Fase 4 (Verde) - diminuição 
das restrições; e Fase 5 (Azul) 
- funcionamento total. As nor-
mas do estado autorizam pre-
feitos de cidades a conduzir 
e fiscalizar a flexibilização de 
setores segundo as característi-
cas dos cenários locais. Os pré-
-requisitos para a retomada são 

MAIOR RIGIDEZ - Com região rebaixada para Fase 2, mais restrições foram impostas às atividades não essenciais

adesão aos protocolos estaduais 
de testagem e apresentação de 
fundamentação científica para 
liberação das atividades autori-
zadas no Plano São Paulo.

A regiões são avaliadas 
periodicamente de acordo 
com os indicadores de saúde: 
número de leitos UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) para 
tratamento de Covid-19 por 
100 mil habitantes; índice de 
ocupação de leitos; taxas de 
acréscimo ou decréscimo de 
casos, internações e mortes 
pela doença na comparação 
com a semana anterior, além 
do índice de isolamento social. 
O objetivo da classificação é 
assegurar atendimento de saú-
de à população e garantir que 
a disseminação do coronavírus 
em níveis seguros para modu-
lar as ações de isolamento.

UMA REGIÃO,
VÁRIAS REALIDADES

Ainda que os municípios da 

Região Administrativa de Bau-
ru tenham adotado medidas se-
melhantes em seus respectivos 
decretos para se adaptarem ao 
Plano São Paulo, é fato que as 
realidades são bastante distin-
tas. “Cada município se orga-
niza de uma maneira diferente 
e, por isso, existem realidades 
diferentes. O que o Pacto Re-
gional fez foi modular a fase la-
ranja para a realidade da região 
que tem dados muito melhores 
do que outras regiões do estado 
que estão na mesma fase. Como 
sempre disse, aqui, em Lençóis 
Paulista nossa prioridade foi 
sempre preservar vidas, tanto 
que fortalecemos nosso hos-
pital com a criação do Pronto 
Atendimento Covid, criamos a 
Central de Saúde e, em segui-
da, trabalhamos para tentar 
manter um fomento mínimo 
da economia. Nós fomos pio-
neiros do delivery e drive thru 
no comércio, permitindo que 
eles continuassem trabalhando 

de alguma forma”, lembra An-
derson Prado de Lima (DEM), 
prefeito de Lençóis Paulista.

O prefeito de Macatuba, 
Marcos Olivatto, confirma 
que o município vai seguir o 
Pacto Regional. “Assinamos o 
Pacto porque estamos respal-
dados tecnicamente e legal-
mente. Desde o início sabía-
mos e comunicamos a todos 
que haveria a possibilidade 
de retroceder de fase caso os 
números mudassem. Estamos 
fazendo de tudo para proteger 
vidas, primeiramente, mas 
também de ajustar uma forma 
para que todos possam traba-
lhar. Estão sendo dias difíceis 
para todos nós que estamos 
nesta missão de combater esta 
pandemia”, avalia.

A redação também entrou 
em contato com o prefeito de 
Areiópolis, Antonio Marcos dos 
Santos, o Toni Cadete (PL), mas 
não obteve retorno até o fecha-
mento desta edição.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

BOREBI

Família ainda espera 
por um milagre pela vida 
de Antonio Carlos Vaca
Internado há um mês, prefeito da cidade vizinha teve uma grave 
hemorragia cerebral e quadro é considerado praticamente irreversível

Elton Laud

A população da vizinha 
cidade de Borebi vive 
momentos de aflição 

em decorrência do estado 
de saúde do prefeito Anto-
nio Carlos Vaca (PSDB), de 
73 anos. Internado há cerca 
de um mês em decorrência 
de complicações ocasionadas 
pela Covid-19, o chefe do 
Poder Executivo borebiense 
está em estado gravíssimo, 
com chances praticamente 
nulas de reversão. Nos últi-
mos dias, alguns veículos de 
imprensa chegaram a noti-
ciar o diagnóstico de morte 
cerebral, porém, não havia 
nenhuma constatação oficial 
acerca disso até o início da 
noite dessa sexta-feira (19). 

Vaca foi internado no 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, em Lençóis Paulista, 
no dia 22 de maio, apresen-
tando quadro sugestivo para 
Covid-19. Dois dias mais tar-
de, devido ao seu estado de 
saúde, foi transferido para o 
Hospital da Unimed, em Bau-

ru. Os primeiros exames para 
identificar contágio pelo novo 
coronavírus deram negativo, 
mas o diagnóstico acabou 
sendo comprovado no início 
deste mês.

Ao longo das últimas se-
manas, a equipe médica que 
cuida do prefeito de Borebi 
precisou iniciar um trata-
mento de hemodiálise por 
conta do agravamento de seu 
quadro clínico. Na última 
quarta-feira, porém, durante 
um dos procedimentos, ele 
sofreu um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), com uma 
hemorragia grave que com-
prometeu seriamente os dois 
lados de seu cérebro.

A assessoria de impren-
sa do hospital, que chegou a 
divulgar alguns boletins mé-
dicos nos últimos dias, infor-
mou na tarde dessa sexta-feira 
(19) que não estava autorizada 
a dar detalhes sobre o caso. 
Extraoficialmente, a reporta-
gem obteve a informação que 
o quadro seria irreversível e 
que o diagnóstico de morte 
cerebral só não havia sido fei-

to por conta de uma pequena 
atividade cerebral.

Apesar da gravidade do 
caso, a família de Antonio 
Carlos Vaca mantém a espe-
rança e espera que um mila-
gre salve a vida do chefe do 
Executivo da cidade vizinha. 
“A situação é irreversível para 
os homens, mas, para Deus, 
jamais. Seu coração está ba-
tendo”, disse Rodolfo Vaca, 
filho do prefeito, que revelou 
que novos exames serão feitos 
na manhã deste sábado (20).

Exercendo seu terceiro 
mandato como prefeito (1993-
1996, 2009-2012, 2016-2020), 
Antonio Carlos Vaca foi o 
principal responsável pela 
emancipação de Borebi, ain-
da quando exercia o cargo de 
vereador na Câmara Munici-
pal de Lençóis Paulista, onde 
legislou por quatro mandatos 
(1973-1976, 1977-1982, 1983-
1988 e 1989-1992). Na pri-
meira eleição da cidade, em 
1992, ele venceu nas urnas 
com 714 votos, superando o 
concorrente Paulo Roberto 
Danellon Duarte.

Depois de quase um mês 
do afastamento de Antonio 
Carlos Vaca, o vice-prefeito 
de Borebi, Pedro Miguel de 
Araújo (MDB), precisou as-
sumir o cargo interinamente 
por conta de determinações 
da legislação. A Lei Orgânica 
do Município estipula prazo 
máximo de 15 dias de afasta-
mento, antes que o vice assu-
ma a cadeira. A posse ocorreu 
na última segunda-feira (15).

À reportagem Araújo, que 
é pedreiro de ofício e não ocu-
pava nenhum cargo na Admi-
nistração, lamentou a situação 
pela qual passa o amigo e pre-
feito e também demonstrou fé 
em sua recuperação, apesar 
das graves circunstâncias. “O 
Vaca está nas mãos de Deus. 
A situação é grave, mas nada 
é impossível. A cidade toda 
está comovida e orando por 

Vice-prefeito assume interinamente o cargo

sua recuperação”, ressaltou o 
prefeito interino.

Araújo também disse que, 
desde que assumiu o cargo, tem 
tido apoio fundamental da equi-
pe que atuava ao lado de Vaca, 
que tem dado as devidas coorde-
nadas para que ele possa exercer 
as atribuições que competem 
ao posto de chefe do Executivo. 
“Todos têm me ajudado muito, 
porque eu não estava por dentro 
de nada na Administração, mas 
a cidade tem que continuar fun-

cionando”, revelou.
Pedro Miguel de Araújo, 

que assume definitivamente 
o cargo caso o prefeito não 
se recupere, concorreu pela 
primeira vez ao posto em 
2016, sendo eleito ao lado de 
Vaca com 1.187 votos. Antes, 
exerceu seis mandatos como 
vereador, desde a primeira 
legislatura da Câmara Muni-
cipal borebiense: 1993-1996, 
1997-2000, 2001-2004, 2005-
2008, 2009-2012 e 2013-2016.

VICE - Pedro Miguel de Araújo ocupa o cargo de prefeito interinamente

FUNDADOR - Antonio 
Carlos Vaca foi o principal 

responsável pela 
emancipação de Borebi

FOTOS: ELTON LAUD/O ECO
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO 2.019 2.018 
1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: R$ R$

A-Resultado Líquido Ajustado
Superávit/Déficit do Exercício 19.577 51.706
Depreciação 28.613 30.439
Resultado Ajustado 48.190 82.145

B-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante
Adiantamentos (2.535) 862
Outros Créditos 64 8
Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante (2.471) 870

C-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Não Circulante (289.637) -
Acrescimo/Decrescimo Ativo Não Circulante (289.637) -

D-Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante
Fornecedores 117 (1.524)
Obrigações Trabalhistas 22.158 4.594
Encargos Sociais 2.720 1.285
Obrigações Tributárias 157 12
Outras Obrigações (1.504) 173
Créditos abrigados 13.121 30.908
Doações à Realizar 138 (4.724)
Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante 36.907 30.724

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D) (207.011) 113.739

2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aquisição do Imobilizado (6.146) (21.628)
Auxilio Estadual (15.425) (18.006)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (21.571) (39.634)

3-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: - -

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - -

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) (228.582) 74.105

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 468.962 394.857
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO (228.582) 74.105
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 240.380 468.962

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (EM R$)

CONTA Patrim. 
Social

Superavit 
ou Déficit

Ajustes 
do Exerc. 
Anterior

Patr. 
Liquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 258.454 (39.495) - 218.959

Transferência de Déficit de exercício anterior (39.495) 39.495 - -
Superavit do exercício - 51.706 - 51.706

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 218.959 51.706 270.665

Transferência de Superavit do exercício anterior 51.706 (51.706) - -
Superávit do exercício - 19.577

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 270.665 19.577 290.242

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 E 2018 (EM R$)

Notas 2.019 2.018 
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
       Subvenções Municipal 4.2.1 162.500 162.500 
       Doações Pessoas Físicas e Jurídicas 108.388 53.067 
       Contribuição de Abrigados 332.320 303.664 
       Eventos 8.250 3.041 
       Justiça Estadual - Prestação Pecuniária 2.002 8.309 
       Financeiras 49.192 40.973 
       Auxilio e Subvenção Estadual 4.2.2 10.665 13.244 
       Outras Receitas 15 2.628 
       Convênio SEADS 4.2.2 4.762 4.762 
       Isenção Cota Patronal INSS 6 94.306 79.856 
       Trabalho Voluntário 7 30.924 27.319 

(=) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 803.324 699.363 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 783.747 647.657 
       Encargos Sociais c/Subv.Municipal 12.359 10.800 
       Materiais de Consumo c/Subvenção Municipal - 1.484 
       Depesas Trabalhistas c/Subv.Municipal 149.830 150.216 
       Devolução Subvenção 311 -
       Depesas Trabalhistas 263.550 183.830 
       Encargos Sociais 28.510 20.453 
       Despesas c/Material de Consumo/Manutenção e Gerais 169.209 137.401 
       Despesas Administrativas 2.677 2.828 
       Despesas Tributárias 226 8 
       Despesas Financeiras/Bancárias 2.986 2.434 
       Depreciação 13.188 12.433 
       Depreciação Convênio e Auxilio Seads 15.427 18.006 
       Outras Despesas 244 589 
       Cota INSS Patronal Isenta 6 94.306 79.856 
       Trabalho Voluntário 7 30.924 27.319 

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 19.577 51.706 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018  (Em R$)

A T I V O nota 2.019 2.018 P A S S I V O nota 2.019 2.018
CIRCULANTE: 244.571 470.682 CIRCULANTE: 299.508 262.602
     Disponibilidades 3.1.1 240.380 468.962       Fornecedores 5.365 5.248

     Adiantamento Férias 3.416 881        Obrigações 
Trabalhistas 3.3.1 76.710 54.553

     Outros Créditos 775 839        Impostos à Pagar 386 229
       Encargos Sociais 11.226 8.506

NÃO CIRCULANTE 385.629 118.460        Receita Doação.à 
realizar 138 -

    Realizavel a Longo 
Prazo 289.636           -        Créditos Abrigados 3.3.2 204.758 191.637

       Investimentos 3.2.1 289.636           -        Outras Obrigações 925 2.429

    Imobilizado 3.2.2 95.993 118.460 NÃO CIRCULANTE 40.450 55.875

       Imóveis 13 13       Rec.Diferidas-Aux.
Estadual 3.4 40.450 55.875

       Bens de Uso 276.825 270.679
       (-)Depreciação 
Acumulada (180.845) (152.232) PATRIMÔNIO 

LIQUIDO 290.242 270.665

      Patrimônio Social 8 270.665 218.959
      Superávit/Déficit do 
Exercício 9 19.577  51.706

TOTAL 630.200 589.142 TOTAL 630.200 589.142

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente de Amparo à Velhice de Macatuba, após 
examinarem  o Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Período e o Balanço Patrimonial, acompanhados da do-
cumentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, constataram a exatidão de todos 
os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades 
desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia  Geral Ordinária.

Macatuba 10 de Janeiro de 2020.

Pedro Luis Lorenzetti
RG nº  7.709.774-SSPSP

Antonio Castilho
RG nº 3.667.338-9-SSPSP

Maria Rosangela Vertuan Rossato
RG nº 17.743.136-SSPSP

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1 - Contexto Operacional:
A SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO À VELHICE DE MACATUBA também designada pela sigla 

SOBAVEM, constituída em 11 de agosto de 1982, é uma associação Civil de direito privado, sem fins econômicos, 
e duração por tempo indeterminado, com sede no município de Macatuba estado de São Paulo e foro em Pedernei-
ras – SP,. A SOBAVEM tem por finalidade o amparo e assistência à velhice carente e a manutenção do Recanto dos 
Velhinhos de Macatuba, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manuten-
ção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional. No desenvolvimento de suas atividades, 
a SOBAVEM observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 
eficiência e não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimi-
nação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

2 - Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 

6.404/76 e da Lei nº 11.638/07, e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa 
às do exercício anterior.

3 - Resumo das Práticas Contábeis
 3.1-Ativo Circulante
 3.1.1-Disponibilidade – Se referem aos saldos em c/c e aplicações financeiras demonstradas pelo valor 

da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, à saber:

3.1.1-Disponibilidades: 2019 2018
Recursos com Restrição 218.554 205.541
Banco Santander Brasil S/A c/Subvenção 13.795 13.904
Banco Santander S/A C/Abrigados 204.759 191.637
Recursos Sem Restrição 21.826 263.421
Banco Santander Brasil S/A -cc 554 3.375
Banco Santander Brasil S/A – Aplicações 21.000 259.787
Banco Do Brasil S/A –Aplicações 272 259
TOTAL 240.380 468.962

3.1.2- Adiantamentos – Adiantamento de salários e férias funcionários.

3.1.3- Outros Créditos: Prêmios de Seguros à apropriar.

3.2-Ativo Não Circulante
 3.2.1-Investimentos- Aplicações em CDB-DI Empresas com remuneração vinculada ao CDI. Valor 

total R$ 289.636.

3.2.2 Imobilizado
A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas permitidas pela legislação, que 

levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

IMOBILIZADO 2018 AQUISIÇÃO BAIXAS 2019
IMÓVEIS 13 - 13
VEÍCULO 3.037 - 3.037
VEÍCULO C/AUX.SEADS 50.277 - 50.277
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 3.621 - 3.621
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/AUX.
SEADS 2.007 - 2.007

MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 35.785 1.901 - 37.686
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIP.C/AUX.SEADS 26.680 26.680
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIP.C/AUX.SEADS 
2014 42.506 42.506

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA C/AUX.SEADS 
2014 2.560 2.560

MÓVEIS E UTENSILIOS 103.004 4.245 107.249
MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/AUX. SEADS 1.202 1.202
TOTAL 270.692 6.146 - 276.838

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2018 AQUISIÇÃO BAIXA 2019
IMÓVEIS (13) - (13)

VEÍCULO (2.582) (455) (3.037)

VEÍCULO C/AUX.SEADS (42.735) (7.542) (50.277)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2.603) (271) (2.874)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/AUX.
SEADS (1.672) (335) (2.007)

MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (25.839) (2.897) (28.736)
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIP.C/AUX.SEADS (11.280) (2.668) (13.948)
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIP.C/AUX.SEADS 
2014 (11.741) (4.250) (15.991)

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA C/AUX.SEADS 
2014 (1.408) (512) (1.920)

MÓVEIS E UTENSILIOS (51.839) (9.563) (61.402)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/AUX. SEADS (520) (120) (640)
TOTAL (152.232) (28.613) (180.845)

IMOBILIZADO LÍQUIDO 118.460 - - 95.993

SOBAVEM – SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO A VELHICE DE MACATUBA
Rua Rio Branco, 60-A – Fone (14) 3268-1316 – Macatuba – CEP 17290-000 – SP

CNPJ nº 50.849.033/0001-89 – Estatuto Registro nº 200 de 24/01/83
Registro no SCFBES/CAR nº 4.255 de 18/04/86 – Registro no CEAS 2.586/86 de 18/12/86

Registro no CNSS – Processo nº 23002.002053/90.15 de 03/10/91
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 936 de 07/03/90

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 16.669/93-80 de 30/03/94 Publicado em 05/04/94

3.3-Passivo Circulante
São registrados pelos valores históricos contraídos, vencíveis à curto prazo e atualizados moneta-

riamente quando esta exigência for pertinente.

3.3.1-Obrigações Trabalhistas:
Se referem a Salários à pagar e provisões de Férias apurados até a data do Balanço.

3.3.2-Créditos Abrigados: Valor pertencente aos abrigados.

3.3.3-Receita de Doações à Realizar: Doações recebidas de Pessoa Jurídica no exercício a ser 
utilizada no exercício seguinte.

3.3.4-Outras Obrigações: Se referem a cheques não descontados, prêmios de seguros à Pagar e 
tarifas bancárias.

3.4-  Passivo não Circulante:
Receitas Diferidas – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, para aquisição de veículos, 

móveis e equipamentos. A entidade reconhece como receita, para investimentos em conta de resultado, 
o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado, que no ano de 2019 foi um 
montante de R$ 15.427.

4- Apuração do Resultado

4.1- As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

4.2-As receitas são provenientes de Subvenção da Prefeitura Municipal de Macatuba, Auxilio Es-
tadual, doações, Contribuições de Abrigados e próprias da Entidade e tendo como comprovantes avisos 
bancários e outros.

4.2.1-Subvenção Recebida da Prefeitura Municipal de Macatuba: 2019 2018
162.500 162.500

4.2.2-Auxilios Recebidos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social:

4.2.2.1 R$ 4.762 – da aquisição de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos de informática – Con-
vênio SEADS 2014

4.2.2.2 R$ 10.665 – da aquisição de móveis e utensílios, maquinas, equipamentos e veículos - 
Auxilio SEADS

Estão sendo contabilizados como contas de resultado (Receita), mensalmente, pelos valores da 
depreciação efetuada.

4.2.3-Doações recebidas de Pessoas Físicas, Jurídicas e Contribuições Abrigados:

2019 2018
Pessoas Físicas e Juridicas 108.388 53.067
Contribuições Abrigados 332.320 303.664
Justiça Estadual – Prestação Pecuniária 2.002 8.309
Total 442.710 365.040

           
5-     Das Aplicações dos Recursos
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com 

seu estatuto social.

6-     Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas
Em atendimento ao Artigo 4°, Parágrafo Único, do Decreto n° 2.536 de 06-04-98, os valores 

relativos as isenções previdenciárias e fiscais gozadas, como se devidas fossem, durante o exercício, 
correspondem:

2019 2018
INSS Cota Patronal/RAT/Terceiros 94.306 79.856
Cofins 3% 20.343 17.766
IRPJ 1,2% 8.138 7.106
CSLL 1,08% 7.324 6.395
TOTAIS 130.111 111.123

7-    Trabalho Voluntário
Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determi-

na o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse 
ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela 
SOCIEDADE BENEFICENTE DE AMPARO À VELHICE DE MACATUBA. Em primeira instância 
encontram-se os trabalhos voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONTADOR da entidade. A mensuração destes 
trabalhos foi feita com base nas horas despendidas, avaliadas pelo valor do salário dos membros da 
administração da Entidade e Taxa referencial de entidade de Classe.

Carga Horária 
Anual

Valor da 
Hora

Valor 
Total Cargo Equivalente 2019

Presidente 288 14,90 4.291,20 Diretora Administrativa
Vice-Presidente 36 14,90 536,40 Diretora Administrativa
1º Secretário 8 14,90 119,20 Diretora Administrativa
2º Secretário 8 14,90 119,20 Diretora Administrativa
1º Tesoureiro 144 14,90 2.145,60 Diretora Administrativa
2º Tesoureiro 8 14,90 119,20 Diretora Administrativa
Conselho Fiscal Titular 5 14,90 74,50 Diretora Administrativa
Conselho Fiscal Titular 5 14,90 74,50 Diretora Administrativa
Conselho Fiscal Suplentes 3 14,90 44,70 Diretora Administrativa
Contador - - 23.400,00 Taxa Referencial

30.924,50

8-    Patrimônio Social
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmen-

te desde a data de sua constituição, bem como de subvenções e doações para aumento patrimonial. 

9-     Do Resultado do Exercício
O Superávit do exercício de 2.019, no montante de R$ 19.577, após a apreciação pela Assembléia 

Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Entidade.
 
10-   Outras informações
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais compe-

tentes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação especifica aplicável.

Macatuba, 31 de Dezembro de 2019.

João Carlos Hueb
Presidente

CPF 000.513.218-58

Laércio Pafetti
CRC - 1SP115200/O-4
CPF 792.693.388-88

Silas Bovolin
Tesoureiro

CPF 432.116.668-34

NOTA DE
FALECIMENTO

Faleceu dia 16 de junho de 2020 em 
São Caetano do Sul, o Lençoense e 

Advogado José Antonio Nelli Duarte, 
filho do sr. “Nene Duarte” e da sra. 

Nilda Nelli. 

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê vem retificar 
a data da publicação do edital, ONDE SE LÊ; 29/06/2020, LEIA-SE; 
13/06/2020, edital publicado na edição deste jornal do dia 13 de junho 
de 2020.

Lençóis Paulista (SP), 20 de Junho de 2.020

Júlio Márcio Pereira de Oliveira
Presidente

ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA
CNPJ: 05.938.338/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

BALANÇO PATRIMONIAL 2019 2018
Ativo 9.763,72 9.108,78
 ATIVO CIRCULANTE 8.457,47 7.637,53
  DISPONÍVEL 8.387,22 7.581,74
   CAIXA 119,00 574,06
    CAIXA 119,00 574,06
   BANCOS 5.872,62 2.654,40
    BANCO BRADESCO 1,00 1,00
    BANCO DO BRASIL 5.871,62 2.653,40
   APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.395,60 4.353,28
    BANCO BRADESCO APLICAÇÃO 2.395,80 4.355,65
    (-) IRRF ESTIMADO APLIC FINANC 
BRADESCO (0,17) (0,29)

    (-) IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC 
BRADESCO (0,03) (0,07)

    (-) IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B.B. 0,00 (1,52)
    (-) IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B. 0,00 (0,49)
  CREDITOS TRIBUTARIOS E 
PREVIDENCIARIOS 70,25 55,79

   CREDITOS TRIBUTARIOS 70,05 53,42
    IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC 
RESGATES 70,05 53,42

   CREDITOS TRIBUTÁRIOS ESTIMADOS 0,20 2,37
    IRRF ESTIMADO APLIC FINANC B 
BRADESCO 0,17 0,29

    IOF ESTIMADO S/APLIC FINANC B. 
BRADESCO 0,03 0,07

    IRRF ESTIMADO APLIC. FINANC. B. B. 0,00 1,52
    IOF ESTIMADO S/APLIC. FINANC. B. B. 0,00 0,49
 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.306,25 1.471,25
  IMOBILIZADO 1.306,25 1.471,25
   EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E 
INSTALAÇÕES 9.428,00 9.428,00

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.450,00 3.450,00
    MOVEIS E UTENSILIOS 4.073,00 4.073,00
    COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.905,00 1.905,00
   DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS, 
MÁQUINAS INST. (8.121,75) (7.956,75)

    DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2.143,75) (1.978,75)
    DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS (4.073,00) (4.073,00)
    DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS (1.905,00) (1.905,00)

BALANÇO PATRIMONIAL 2019 2018
Passivo 9.763,72 9.108,78
 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 32,51
  OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 0,00 32,51
   ENCARGOS A RECOLHER 0,00 32,51
    INSS A RECOLHER 0,00 32,51
 PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.763,72 9.076,27
  VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.545,96 6.545,96
   PATRIMONIO SOCIAL 6.545,96 6.545,96
    PATRIMONO SOCIAL 6.545,96 6.545,96
  RESULTADO 3.217,76 2.530,31
   SUPERAVIT/DEFICIT 3.217,76 2.530,31
    SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR (537,49) (537,49)

    SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 3.755,25 3.067,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO 2019 2018

Receitas Brutas 22.850,00 25.106,99
 DOAÇÕES RECEBIDAS 22.850,00 25.106,99
    = Receita Líquida 22.850,00 25.106,99
    = Superávit Bruto 22.850,00 25.106,99
Despesas Administrativas (37.105,94) (37.187,43)
 INSS (5.399,50) (6.066,94)
 BENS DE NATUREZA PERMANENTE (118,36) 0,00
 MULTAS DE NATUREZA DIVERSAS (1.250,00) (2.250,00)
 LANCHES E REFEIÇÕES (1.042,76) (931,79)
 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (133,30) (22,30)
 DOAÇÃO (165,00) 0,00
 DEPRECIAÇÃO (165,00) (165,00)
 PROJETOS SOCIAIS (28.832,02) (27.751,40)
Despesas Financeiras (1.777,97) (2.284,81)
 DESPESAS BANCÁRIAS (1.777,97) (2.284,81)
Despesas Gerais (8.205,00) (7.830,00)
 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (8.205,00) (7.830,00)
Receitas Financeiras 90,82 75,28
 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINAN-
CEIRAS 90,82 75,28

Outras Receitas Operacionais 24.835,54 25.187,77
 REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA 24.835,54 25.187,77
    = Superávit Operacional 687,45 3.067,80
    = Superávit Contábil Líquido antes da Contri-
buição Social 687,45 3.067,80

    = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto 
de Renda 687,45 3.067,80

    = Superávit 687,45 3.067,80
 = Superávit Líquido do Período 687,45 3.067,80

Presidente
Vania H. B. Bianchini Carraro

CPF: 096.246.078-85

Contador
João Paulo Oliver Ramos

CRC 1SP288403/O-9

Editais
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Cidade NOVA PRAÇA
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista entregou na quinta-feira (18) as 
obras da Praça Robson Carlos Machado, no Residencial Santa Terezinha II. O ato 
contou com a presença do prefeito Anderson Prado de Lima (DEM), do vereador 
Jucimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia (PODE), da secretária de Agricultura e 
Meio Ambiente, Edéria Pereira Gomes Azevedo, e de familiares do homenageado.
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ECONOMIA

Sem festas juninas, cai expectativa 
de vendas de produtos típicos
Entre os setores mais afetados estão os de alimentos e confecções

Priscila Pegatin

No início da pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19) talvez nem mes-

mo os mais pessimistas acre-
ditassem que a situação iria se 
estender a ponto de afetar uma 
das comemorações mais sabo-
rosas e tradicionais do Brasil, as 
festas juninas. Sem as animadas 
quadrilhas e mesas de doces, os 
comerciantes são os que mais 
têm sentido o cancelamento dos 
eventos, que resultaram na di-
minuição da expectativa de ven-
da de produtos típicos, na com-
paração com o ano passado.

Vande Garcia, que há três 
anos é proprietário de uma 
distribuidora de doces em Len-
çóis Paulista, revela que entre 
junho e julho o aumento no 
faturamento chegava a 30% em 
produtos como paçoca, pipoca, 
doce de abóbora e batata, po-
rém, neste ano, sem as festas de 
clubes de serviços e empresas, 
espera um crescimento tímido, 
de 5%. Segundo ele, outro fator 
que tem pesado são as restri-
ções impostas por conta da pan-
demia, que limitam horário de 

funcionamento e quantidade de 
clientes nas lojas.

SUPERMERCADOS
Com menos restrições por 

se enquadrarem nas atividades 
essenciais, mas não tão longe 
da mesma realidade, estão os 
supermercados, que devem ter 
crescimento médio de 0,6% nas 
vendas no estado de São Paulo. 
A projeção é da Apas (Associa-
ção Paulista de Supermerca-
dos), que, em 2019, apontou au-
mento de 3,7% no faturamento 
do segmento em junho. As ca-
tegorias analisadas pelo estudo 
contemplaram doces, frutas, 
bebidas alcoólicas e não alcoó-
licas, balas e ingredientes para 
produção de bolos típicos.

Em Lençóis Paulista, Tania 
Orsi Sansoni, sócia-proprietária 
dos Supermercados Santa Cata-
rina, explica que é difícil fazer 
projeções no momento, mas es-
pera queda. “Claro que espera-
mos retração. Mas, como todos 
os comerciantes, estamos sem-
pre nos reinventando como for-
ma de minimizar isso. Nossos 
planejamentos passaram a ser 
com períodos mais curtos, mês 

a mês, às vezes semanal. Isso 
porque a cada dia passamos 
por uma situação nova devido à 
pandemia”, explica.

Renato da Silva Gois, res-
ponsável pela área de marke-
ting do Supermercado Azulão, 
com unidades em Lençóis 
Paulista e Macatuba, sugere 
que, para a data não passar em 
branco, as festas sejam adap-
tadas. “Dá para fazer algo em 
casa, com as pessoas que já 
moram com você”, comenta 
Gois, que acredita que as ven-
das devam ser menores neste 
ano, mas salienta que a rede 
está focada na prevenção ao 
novo coronavírus e na saúde 
dos colaboradores e clientes.

OUTROS SETORES
Para José Antonio Silva, 

o Neno, presidente da Acilpa 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Lençóis Paulista), 
além do segmento alimentício, 
os setores de roupas e calça-
dos também devem sentir uma 
queda significativa nas vendas, 
já que sempre tiveram muita 
procura, principalmente por 
conta de festas juninas de es-

IMPACTO - Em meio à pandemia, venda de produtos típicos das festas juninas e julinas deve ser menor

ESPORTE

Paixão em 
quatro rodinhas
Amanhã é comemorado o Dia Mundial do 
Skate, uma prática antes marginalizada e 
que se tornou esporte olímpico

Angelo Franchini Neto

Amanhã (21), comemora-se 
o Dia Mundial do Skate, 
uma prática que passou 

de diversão a esporte e, hoje, 
figura até entre as modalidades 
olímpicas. No Brasil, principal-
mente nas periferias, onde as 
opções de lazer e esporte são 
sempre muito limitadas por fal-
ta de devida atenção do Poder 
Público, a modalidade também 
tem ocupado lugar de destaque.

Lençóis Paulista não foge à 
regra. Nos últimos anos, a cida-
de ganhou pistas para a prática 
do esporte, que ganha cada vez 
mais adeptos. Paralelamente, a 
Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria de Esportes e Recrea-
ção, apoia o projeto Skate Ação, 
que tem como comandante Ran-
gel Henrique da Silva Norato, de 
40 anos, que tem experiência de 
mais de duas décadas na área.

O trabalho desenvolvido, se-
gundo Norato, tem gerado bons 
frutos, já que várias promessas 
do esporte vêm conquistando 
grandes resultados em compe-
tições. “Hoje, tenho a sorte e o 

reconhecimento de atuar como 
professor de skate. Dessa for-
ma, posso passar um pouco da 
minha experiência para os mais 
de 70 jovens que participam do 
projeto”, comenta o lençoense.

Por anos o skate sofreu com 
o preconceito de quem não en-
tendia ou não queria entender 
a sua importância para o corpo 
e a mente. Situação que vem 
diminuindo com o tempo. “O 
preconceito era pelo nosso es-
tilo de se vestir e nosso modo 
de falar, mas o importante é a 
crescente de adeptos do esporte. 
Não queremos mudar a opinião 
de ninguém sobre o skate; que-
remos, sim, construir uma nova 
opinião”, destaca Norato.

O professor, que diz que 
a modalidade proporciona di-
versão, adrenalina e liberdade, 
finaliza falando da importância 
do esporte em sua vida. “O ska-
te me ensinou a ter fé e a buscar 
os meus sonhos, independente-
mente do tempo que leve e o 
quanto isso pode custar. E quan-
to mais aguentar, mais longe vou 
chegar, vencendo as barreiras 
impostas pela vida”, completa.

RELIGIÃO

Igrejas reabrem para orações pessoais
Autorização passou a vigorar na segunda-feira (15); missas presenciais seguem proibidas

permitida a reabertura de igre-
jas e capelas para orações pes-
soais. Entre os critérios que de-
vem ser cumpridos para evitar 
o contágio do novo coronavírus 
estão: distanciamento de dois 
metros entre as pessoas e uso 
obrigatório de máscara.

É de responsabilidade de 
cada igreja disponibilizar ál-
cool em gel nas portas de en-
trada, oferecer máscara facial 
para aqueles que não tiverem 
e quiserem fazer suas orações 
dentro dos templos, sinalizar 
o local a ser ocupado pelos 
fiéis, além de  higienizar e 
limpar o ambiente ao menos 
duas vezes ao dia e fazer a ma-
nutenção de janelas e portas 
para que fiquem abertas para 

facilitar a ventilação.
Para orientar os fiéis sobre 

as novas regras, uma equipe de 
voluntários deve estar presente. 
Cabe a cada padre definir um 
horário de abertura e fecha-
mento dos templos de acordo 
com a realidade de cada loca-
lidade. As restrições podem di-
minuir ou aumentar de acordo 
com a evolução da pandemia. 
“Conforme a situação do nosso 
estado e do Brasil, vamos pro-
gredir nas fases ou regredir”, 
explica Padre Adauto.

HORÁRIOS
Todas as paróquias estão 

autorizadas a abrir apenas de 
segunda a sexta-feira. O Santu-
ário Nossa Senhora da Piedade 

(Centro) e a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida (Jardim 
Cruzeiro) estão abrindo das 
10h às 14h. As paróquias Cris-
to Ressuscitado (Cecap) e São 
José (Jardim Ubirama) abrem 
das 14h às 17h, a última, ape-
nas de quarta, quinta e sexta-
-feira. A Paróquia Sant’Ana e 
São Joaquim (Jardim Santana), 
abre das 9h às 12h e das 13h às 
15h. Já a Paróquia São Pedro e 
São Paulo (Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo) passa a abrir na se-
gunda-feira (22) funcionam das 
14h às 17h e das 18h às 21h. As 
celebrações continuam na ver-
são on-line, com transmissão 
pelas redes sociais de acordo 
com os horários definidos por 
cada comunidade.

FÉ EM TEMPOS DE PANDEMIA - Igrejas reabriram as portas para que fiéis possam fazer suas orações pessoais

Priscila Pegatin

Desde a última segunda-
-feira (15), por decisão 
da Arquidiocese de 

Sant’Ana, de Botucatu, as 
cerca de 50 paróquias da re-
gião voltaram a receber fiéis 
para orações pessoais, com 
respeito ao distanciamento 
e barreiras sanitárias, sem 
aglomerações. As regras para 
a reabertura das igrejas foram 
definidas no sábado (6), após 
reunião do Conselho Arqui-
diocesano de Presbíteros.

O encontro mediado pelo 
arcebispo Dom Maurício Grot-
to de Camargo, também contou 
com a presença do Dr. Carlos 
Magno Fortaleza, infectolo-
gista do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Unesp de Botucatu e membro 
do Comitê de Contingência do 
Governo do Estado de São Pau-
lo, que abordou o assunto pelo 
viés científico e ajudou na deci-
são dos religiosos.

Lençóis Paulista esteve re-
presentada pelo coordenador 
da região pastoral, cônego Mar-
celo Aparecido Paes, responsá-
vel pela paróquia São Pedro e 
São Paulo, e pelo padre Adauto 
José Martins, pároco do Santu-
ário Nossa Senhora da Piedade 
e representante dos presbíteros 
da cidade. 

No encontro ficou definido 
que ainda não seria prudente 
autorizar o retorno das celebra-
ções presenciais, no entanto foi 

EQUILÍBRIO - Rangel 
Norato é professor do 

projeto Skate Ação, no qual 
ensina aos alunos os valores 

e a prática do esporte

colas. Para minimizar o impac-
to, ele revela que a alternativa 
é tentar atrair os clientes com 
vitrines, ilhas de produtos e 
lembrancinhas para compor a 
comemoração em casa.

Outro setor afetado é o da 
confecção. Há oito anos no 
segmento, Michelle Amancio, 
proprietária de um ateliê de 
costura, relata que o impacto da 
pandemia está sendo tão grande 
que até agora recebeu apenas 
quatro pedidos de trajes infan-
tis. “Nos outros anos os pedidos 

começavam em abril. Eram 
vestidos, gravatas, camisas, cal-
ças e acessórios, uma demanda 
alta. Tem mãe que me procura 

chateada para falar que as festas 
das escolas estão sendo online 
e que vão usar a roupa do ano 
passado”, diz.

FOTOS: VITOR RODRIGUES/O ECO
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Saúde HIPOCLORITO
A Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista está realizando nesta semana mais 
uma rodada de distribuição de hipoclorito à população. Depois de passar por 
diversos bairros da cidade, o caminhão com o produto para a desinfecção de 
ambientes contra o novo coronavírus (Covid-19). Neste sábado a distribuição 
acontece em Alfredo Guedes, na quadra de esportes ao lado da UBS do distrito.

CORONAVÍRUS ADMINISTRAÇÃO

Censo Covid identifica 31 pacientes 
assintomáticos em Lençóis Paulista

Cidade recebe 
cinco respiradores

Primeira etapa foi concluída na segunda-feira (15); maior incidência está na região do Núcleo
Equipamentos vão reforçar estrutura 
de enfrentamento à Covid-19

Elton Laud

A Secretaria de Saúde de 
Lençóis Paulista concluiu 
na última segunda-feira 

(15) a primeira etapa do Cen-
so Covid, ação de testagem em 
massa de assintomáticos para a 
detecção de infecções pelo novo 
coronavírus (Covid-19). O traba-
lho, iniciado no dia 29 de maio, 
resultou na aplicação de 846 
testes sorológicos do tipo IgM/
IgG, conhecidos como testes rá-
pidos. O estudo epidemiológico 
revelou que a taxa de contágio 
da cidade está em 3,66%.

De acordo com informa-
ções obtidas pela reportagem 
do Jornal O ECO, dos 846 tes-
tes aplicados pelas equipes da 
Secretaria de Saúde do muni-
cípio, 31 tiveram diagnóstico 
positivo. Do total de pacientes 
identificados, 11 já apresenta-
vam anticorpos do tipo IgG, o 
que indica que o sistema imu-
nológico já havia combatido o 
vírus com eficiência, sem risco 
de replicação viral para outras 
pessoas, o que é chamado de 
estágio tardio da infecção.

Já as outras 20 pessoas in-

Da Redação

A Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista recebeu 
na quinta-feira (18) cinco 

respiradores que serão utilizados 
no enfrentamento do novo coro-
navírus (Covid-19). Eles serão 
incorporados à estrutura hospi-
talar montada no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade para tratar 
dos pacientes vítimas da doença.

Os respiradores, além de ou-
tros equipamentos, fazem parte 
de uma solicitação feita pelo pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(DEM) em 4 de maio, direta-
mente ao secretário-executivo de 
Desenvolvimento Regional, Ru-
bens Emil Cury. Além dos cinco 
respiradores recebidos, o ofício 
pedia também o envio de outros 
equipamentos que também são 
necessários no tratamento da 
Covid-19, sendo eles: mais cinco 

ventiladores pulmonares, 10 mo-
nitores multiparamétricos, 10 as-
piradores cirúrgicos, 44 bombas 
de infusão de medicamentos, 10 
camas e dois cardioversores.

“A Prefeitura tem a missão 
de servir e, como servidores, es-
tamos servindo à população. Por 
isso, agradeço aos servidores e a 
todos que contribuem para atra-
vessarmos esse momento difícil. 
Muito obrigado ao Dr. Rubens 
Cury, que me atendeu no Palácio 
dos Bandeirantes quando entre-
guei o pedido por respiradores 
assinado por mim, pelo secretá-
rio de Saúde Ricardo Conti, pelo 
presidente da Câmara, Nardeli da 
Silva, pelo presidente do comitê, 
Dr. Norberto Pompermayer, e 
pelo provedor do Hospital Pie-
dade, Dr. João Dutra. Gratidão é 
um ato de amor que pratico com 
quem ajuda nossa cidade”, agra-
deceu o prefeito Prado.

CONTÁGIO - Primeira etapa do Censo Covid testou 846 lençoenses 
e identificou 31 casos de infecção pelo novo coronavírus

REFORÇO - Secretário de Saúde, Ricardo Conti, administrador do 
Hospital Piedade, Luiz Otávio Viana, e equipe de fisioterapia do hospital

fectadas, que não apresenta-
vam nenhum sintoma, foram 
identificadas com anticorpos 
do tipo IgM, o que indica que 
a infecção está ativa, em pleno 
estágio de transmissão. “Foi 
um trabalho muito importante, 
porque identificando estes ca-
sos conseguimos fazer o devido 
isolamento desses pacientes, 
evitando que eles transmitissem 
o vírus para outras pessoas”, fri-
sa Ricardo Conti, secretário de 
Saúde de Lençóis Paulista.

Ainda de acordo com o 
responsável pela pasta, dos 31 

cial Rondon até o Jardim das 
Nações; já a Região 3 contempla 
a faixa que vai do Jardim Bela 
Vista até o Jardim Ubirama. Se-
gundo Ricardo Conti, os dados 
completos devem ser divulga-
dos nos próximos dias pela Pre-
feitura Municipal.

Ainda de acordo como se-
cretário de Saúde, as duas próxi-
mas etapas do Censo Covid de-
vem ser realizadas entre o final 
deste mês e a segunda quinzena 
de julho, totalizando cerca de 3 
mil testes aplicados. A previsão 
para a primeira etapa era a re-
alização de 998 testes, mas as 
equipes envolvidas esbarraram 
em muitas dificuldades, desde a 
recusa de algumas pessoas, até 
o não comparecimento de ou-
tras que agendaram o dia para 
a realização da testagem.

“Identificamos diversas di-
ficuldades nesta primeira etapa 
e estamos trabalhando para que 
isso não se repita nas próximas. 
Pretendemos fazer uma dis-
tribuição diferente para obter 
um melhor resultado. Também 
estamos estudando fazer os tes-
tes no sistema drive thru ou de 
alguma outra forma que pos-
sibilite maior participação da 
população para que consigamos 
atingir o número pretendido de 
testes aplicados”, revela Conti.

casos positivos identificados na 
primeira fase do Censo Covid, 
52% é do sexo masculino e 48% 
do sexo feminino. A faixa etária 
com maior incidência de casos 
foi entre 45 e 49 anos, com 26% 
do total. Por outro lado, não fo-
ram identificadas infecções em 
quatro faixas etárias: de cinco a 
nove anos, de 15 a 19 anos, de 
35 a 39 anos e de 55 a 59 anos. 
Em todas as outras houve pelo 
menos um caso.

Para a primeira etapa do 
Censo Covid, a cidade foi di-
vidida em sete regiões. As que 
mais tiveram casos identificados 
foram as regiões 7 e 3, com sete 
e seis casos, respectivamente. A 
Região 7 vai do Parque Residen-

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B
Comitê solidário organiza Facilpa Live
Evento integra ações do “Todos contra a Covid-19”, que visa arrecadar doações para famílias carentes de Lençóis Paulista

Priscila Pegatin

Desde o início do mês, 
Lençóis Paulista conta 
com um comitê solidário 

criado com o objetivo de arre-
cadar alimentos, produtos de 
higiene e limpeza, roupas e ou-
tros itens de necessidade básica 
para famílias que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social por conta da pandemia 
do novo coronavírus. O “To-
dos contra a Covid-19” é um 
movimento idealizado pelo pre-
feito Anderson Prado de Lima 
(DEM) e coordenado por Regi-
na Maria Andretto Grillo.

A partir da semana que vem 
o grupo inicia uma campanha 
de arrecadação nas empresas 
e também junto à comunidade 
local. “Queremos arrecadar ali-
mentos, cotas de gás, cobertor, 
entre outros itens”, comenta 
Regina Grillo, que conta com 
a colaboração das lençoenses 
Larissa Antunes Damasceno, 
Marcia Prado Zillo, Mara Regi-
na Llobet Villas, Samira Rossi 
Baptistella, Sabrina Amoedo 
dos Santos e Rosemary Apare-
cida Amoedo Germano.

TODOS CONTRA A COVID-19 - Comitê solidário se reuniu ontem (19) para definir detalhes das próximas ações

Além do trabalho de coleta 
de doações, que deve ser feito 
praticamente de porta em por-
ta, o comitê solidário pretende 
organizar eventos que prome-
tem movimentar Lençóis Pau-
lista. O primeiro deles está pre-
visto para julho. “Na noite da 
segunda-feira (13) vamos fazer 
a Facilpa Live. Será uma gran-
de live no Teatro Municipal 

Adélia Lorenzetti. Esperamos 
contar com a participação das 
empresas e da comunidade”, 
revela a coordenadora.

Para o evento, além das vo-
luntárias que já se candidataram 
para ajudar na causa, o comitê 
tem o apoio de outros profissio-
nais, como José Oliveira Prado, 
presidente da Associação Rural 
de Lençóis Paulista (ARLP), 

Marco Moretto, diretor da Rá-
dio Hot 107, e Mario Trecenti, 
sócio da Agência Zum. “É um 
grupo grande para organizar e 
garantir a transmissão”, diz Re-
gina, que revela que as doações 
poderão ser feitas via telefone 
durante as apresentações.

Ainda segundo a coordena-
dora, os nomes dos artistas con-
vidados, horário da transmissão 

e demais detalhes da primeira 
edição do Facilpa Live ainda es-
tão sendo discutidos pela equipe 
envolvida. A previsão é que tudo 
seja divulgado nas próximas se-
manas. “Queremos que seja um 
momento especial para mostrar 
que o quanto o lençoense é uni-
do e solidário”, pontua Regina, 
que promete outros eventos ao 
longo do segundo semestre.

DOAÇÕES TEM
DESTINO CERTO

Todos os itens arrecadados 
pelo “Todos contra a Covid-19” 
serão entregues para a Secre-
taria de Assistência Social de 
Lençóis Paulista, que será a res-
ponsável por fazer a destinação 
do que for arrecadado para as 
famílias carentes cadastradas. 
Regina explica que o comitê vai 
ser mantido até quando os len-
çoenses estiverem precisando 
de apoio, sobretudo depois que 
os benefícios concedidos pelo 
Governo Federal forem suspen-
sos e muitas pessoas ainda con-
tinuarem sem emprego.

De acordo com Regina 
Grillo, a ideia do grupo é re-
alizar as atividades até que 
a maioria dos trabalhadores 
consiga sustentar suas famílias 
por conta própria. “O mundo 
está passando por um momen-
to muito difícil e temos que 
ajudar o próximo. Não dá para 
ficar diante desta situação sem 
fazer nada. Nunca sabemos o 
que pode acontecer no futuro. 
Amanhã, qualquer um de nós 
pode ser o próximo a precisar”, 
finaliza a voluntária.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO 2.019 2.018 

1-DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: R$ R$

A-Resultado Líquido Ajustado
Superávit/Déficit do Exercício 5.027 (2.085)
Baixa Imobilizado - 97.793 
Depreciação 16.523 8.718 
Resultado Ajustado 21.550 104.426 

B-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante
Adiantamentos (4.174) (28.033)
Outros Créditos (1.060) 2.776 
Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante (5.234) (25.257)

C-Acrescimo e Decrescimo do Ativo Não Circulante - -

D-Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante
Fornecedores 2.617 1.197 
Obrigações Trabalhistas 28.420 (40.377)
Tributos e Encargos Sociais 3.763 17.948 
Honorários à Pagar 150 450 
Outras Obrigações (436) (1.317)
Contratos de Gestão à Realizar 165.317 (83.210)
Doações à Realizar 2.140 -
Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante 201.971 (105.309)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D) 218.287 (26.140)

2-DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aquisição de Bens Imobilizados (41.489) (50.698)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (41.489) (50.698)

3-DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: - -

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - -

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 176.798 (76.838)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 320.419 397.257 
VARIAÇÃO OCORRIDA NO EXERCÍCIO 176.798 (76.838)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 497.217 320.419 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (EM R$)

CONTA Patrim. Social Superavit ou 
Déficit

Ajustes do 
Exerc. Anterior Patr. Liquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (62.670) 4.914 - (57.756)

Transf. Superávit do  exercício 4.914 (4.914) - -
Déficit do exercício -   (2.085) - (2.085)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Transf. Déficit do  exercício (2.085) 2.085 - -
Superávit do exercício - 5.027 - 5.027 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (59.841) 5.027 - 54.814 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDOS EM 2019 E 2018 (EM R$)

nota 2.019 2.018 
PROGRAMA (ATIVIDADES)
   AREA EDUCAÇÃO
     RECEITAS
        MUNICIPAL-Projeto Vivendo e Aprendendo 1.890.705 1.775.314 
        MUNICIPAL -Projeto Educartes 282.134 289.135 
        Rendimentos Financeiros 3.278 4.379 
        Recuperação de Despesas 11.740 2.624 
(=)Superávit Bruto 2.187.857 2.071.452 
     DESPESAS
        Projeto Vivendo e Aprendendo (1.912.390) (1.767.589)
           Pessoal e Encargos (1.758.748) (1.639.894)
           Administrativas/Gerais (151.663) (126.591)
           Financeiras (1.979) (1.104)
        Projeto Educartes (282.643) (287.482)
           Pessoal e encargos (270.734) (275.722)
           Administrativas/Gerais (10.956) (10.791)
           Financeiras (953) (969)
(=)Resultado Liquido Area de Educação (7.176) 16.381 

    AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
     RECEITAS
        MUNICIPAL-Projeto Casa Abrigo Nosso Lar 264.556 283.895 
        MUNICIPAL-Projeto Novo Horizontes 257.658 235.683 
        Rendimentos Financeiros 731 1.394 
        Recuperação De Despesas 380 628 
(=)Superávit Bruto 523.325 521.600 
      DESPESAS
       Projeto Casa Abrigo Nosso Lar (258.920) (288.766)
          Pessoal e Encargos (217.874) (250.216)
          Administrativas/Gerais (39.962) (37.537)
          Financeiras (1.084) (1.013)
       Projeto Novo Horizontes (259.511) (238.132)
          Pessoal e Encargos (249.270) (231.212)
          Administrativas/Gerais (9.177) (5.955)
          Financeiras (1.064) (965)
(=)Resultado Liquido Area Assistencia Social 4.894 (5.298)

    AREA DA CULTURA
       RECEITAS
        MUNICIPAL-Projeto Arte e Vida 166.694 181.174 
        Secretaria Fazenda SP - Projeto IANDE Proac 78.668 108.891 
        Rendimento Fincanceiros 4.069 461 
        Recuperação De Despesas 19 -
(=)Superávit Bruto 249.450 290.526 
       DESPESAS -
         Projeto Arte e Vida (169.081) (181.566)
           Pessoal e Encargos (148.965) (172.290)
           Administrativas/Gerais (19.095) (8.328)
           Financeiras (1.021) (948)
         Projeto Iande-Proac (82.487) (108.891)
           Administrativas/Gerais (81.289) (107.584)
           Financeiras (1.198) (1.307)
(=)Resultado Liquido Area Da Cultura (2.118) 69 

    AREA DE ESPORTE
       RECEITAS
        MUNICIPAL-Projeto Atividade 231.242 259.366 
        Financeiras 303 918 
        Recuperação De Despesas - 1.666 
(=)Superávit Bruto 231.545 261.950 
       DESPESAS
         Projeto Atividade (239.592) (245.375)
           Pessoal e Encargos (214.533) (216.169)
           Administrativas/Gerais (24.013) (28.235)
           Financeiras (1.046) (971)
(=)Resultado Liquido Area De Esporte (8.047) 16.575 

(=)Resultado Líquido Programa Atividades (12.447) 27.727 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA- TERMO DE FOMENTO 
       RECEITAS
        Prefeitura M. Macatuba Projeto Informa e Forma 4.1.3.1 - 45.705 
        Prefeitura M. Macatuba Projeto Diversão Nosso lar 4.1.3.2 23.480 -
        Prefeitura M. Macatuba Projeto Doce Começo 4.1.3.3 13.053 -
(=)Superávit Bruto 36.533 45.705 
       DESPESAS
         Projeto Diversão Nosso lar (5.490) -
           Administrativas/Gerais (5.490) -
         Projeto Informa e Forma - (5.305)
           Administrativas/Gerais - (5.305)
(=)Resultado Liquido 31.043 40.400 

Recursos Sem Restrição (Recursos Proprios)
       RECEITAS
        Contribuiçoes e Doações Voluntarias 4.1.4 64.350 53.443
        Eventos e Promoçoes 21.142 25.168
        Diversas 8.080 -
        Financeiras 2 1
(=)Superávit Bruto 93.574 78.612
      DESPESAS (98.588) (44.882)
         Pessoal e Encargos (8.366) (628)
         Administrativas/Gerais (71.776) (32.240)
         Financeiras (1.923) (3.296)
         Depreciação (16.523) (8.718)

(+/-) Outras Despesas/ Receitas (8.555) (103.942)
        (-) Outras Despesas (8.555) (6.149)
        (-) Baixa Bens Imobilizado - (97.793)
        (+) Cota INSS Patronal Isenta 7 667.734 651914
        (-) Isenção Cota Patronal INSS 7 (667.734) (651.914)
        (+)Trabalho Voluntário 8 19.726 16.638
        (-)Trabalho Voluntário 8 (19.726) (16.668)

(=)Resultado Liquido Recursos Próprios (13.569) (70.212)

(=)SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 5.027 (2.085)

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018  (Em R$)

A T I V O nota 2.019 2.018 P A S S I V O nota 2.019 2.018
CIRCULANTE: 550.279 368.247 CIRCULANTE: 714.565 512.594
     Disponibilidades 3.1.1 497.217 320.419       Fornecedores 31.320 28.703
     Impostos à Compensar 1.986 1.986        Obrigações Trabalhistas 3.3.1 349.250 320.830
     Adiantamento Férias 49.956 45.782        Tributos e Encargos Sociais 63.393 59.630
     Outros Créditos 1.120 60        Honorários à Pagar 3.900 3.750

          Cont.Gestão/Projetos à Realizar 3.3.2 253.072 87.755
NÃO CIRCULANTE 109.472 84.506        Doações à realizar 2.140 -
     Imobilizado 3.2.1 109.472 84.506        Outras Obrigações 11.490 11.926
         Bens em operação 134.713 93.224 
         (-) Depreciação Acumulada (25.241) (8.718) PATRIMÔNIO LIQUIDO (54.814) (59.841)

      Patrimônio Social 9 (59.841) (57.756)
      Superávit/Défic do Exercício 10 5.027 (2.085)

TOTAL 659.751 452.753 TOTAL 659.751 452.753

EXTRAVIO
A empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS GONÇALVES LTDA., 

devidamente inscrita no CNPJ nº 47.852.660/0001-64 e Ins. Estadual nº 
416.009.567.110, situada a Avenida Brasil, 332 - Centro, Lençóis Paulista/
SP., COMUNICA para os devidos fins o EXTRAVIO de 3 (TRÊS) talões de 
Notas de Prestação de Serviços, não se responsabilizando pelo uso indevido 
dos mesmos.

Lençóis Paulista, 15/06/2020.

EXTRAVIO
A empresa REGINALDO APETITO (ME), devidamente inscrita no 

CNPJ nº 09.517.598/0001-65 e Ins. Estadual nº 416.122.920.116, situa-
da a rua Joaquim Maria Contente, 535 - Maria Luiza I, Lençóis Paulista/
SP., COMUNICA para os devidos fins o EXTRAVIO de talões de Notas 
de Prestação de Serviços e de Materiais, não se responsabilizando pelo uso 
indevido dos mesmos.

Lençóis Paulista, 09/06/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com o Parágrafo único, do Artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, 
que fará realizar Audiência Pública para 2ª discussão e aprovação da Lei 
de Diretrizes Orçamentaria para o exercício financeiro de 2021, no seguinte 
local, data e horário.

Local: Câmara Municipal de Areiópolis
 Rua Maria Conceição Castilho
 Bernardes, 400 - Vila Cremer.
Data: 23 de junho de 2020
Horário: 20:00 horas

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participa-
rem desta audiência.

Areiópolis, 17 de junho de 2020

Michel Henrique Augusto
Presidente

Câmara Municipal
de Areiópolis

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Organização Santo Antonio de Ação Social – 
OSAAS, após examinarem  o Demonstrativo do Superávit ou Déficit do Período e o Balanço Pa-
trimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil, referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2019, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente, 
a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando 
sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Macatuba 12 de Janeiro de 2020.

Ana Aparecida F.Zuntini
RG nº 12.607.987-SSPSP

Maria Lucia Chiari Vicente
RG nº 3.600.168-5-SSPSP

Lygia F.Cardoso Mariano
RG nº 5.648.534-7-SSPSP

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1 - Contexto Operacional:
A Organização Santo Antonio de Ação Social, também designada pela sigla “OSAAS”, tem 

por finalidade: I - Atender crianças de ambos os sexos de zero a seis anos, diariamente, no período 
diurno, cujas crianças permanecerão em regime de semi-internato; II – Promoção de assistência 
social; III – Promoção gratuita da educação, esporte e cultura; IV – Promoção gratuita da saúde; 
V – Promoção do voluntariado; VI – Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia e de outros valores universais.

2 - Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas 

da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 11.638/07, e demais disposições complementares. Estão sendo divul-
gadas de forma comparativa às do exercício anterior.

3 - Resumo das Práticas Contábeis
 3.1-Ativo Circulante

3.1.1-Disponibilidades: 2019 2018
3.1.1.1 – Bancos c/Aplicação – Com Restrição 468.834 286.315
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Educartes 50.123 20.358
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Vivendo e Aprendendo 185.579 155.107
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Arte e Vida 15.888 15.751
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Casa Abrigo Nosso Lar 30.855 23.132
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Atividades 32.030 18.183
Banco do Brasil S/A – c/Projeto Novos Horizontes 25.971 21.902
Banco do Brasil S/A – c/Projeto IANDE – Proac 128.388 31.882       

3.1.1.1 – Bancos c/Mov. e Aplicação – Sem Restrição 28.383 34.104
Banco Santander Brasil S/A – c/Movimento Recursos Próprios 28.360 34.082
Banco do Brasil S/A – c/Aplicação Recursos Próprios 23 22
TOTAL 497.217 320.419

3.1.2-Impostos à Compensar:
Salário Família/Salário Maternidade à compensar: 

3.1.3-Adiantamentos: adiantamento Férias à Funcionários.

3.2-Ativo Não Circulante
 3.2.1-Imobilizado: 

IMOBILIZADO 2018 AQUISIÇÃO BAIXAS 2019
Aparelhos, Máquinas e Equipamentos 27.127 4.696 - 31.823
Equipamentos Informática 15.287 5.750 - 21.037
Móveis e Utensílios 10.410 - - 10.410
Equipamentos Informática Rec.FIA 38.500 - - 38.500
Aparelhos Maq.Equip.Rec.FIA 1.900 - - 1.900
Brinquedos – Proj. Div. N. Lar - 17.990 - 17.990
Brinquedos – Proj. Doce Começo - 13.053 - 13.053
TOTAL 93.224 41.489 - 134.713

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2018 DEPRECIAÇÃO BAIXA 2019
Aparelhos Máquinas e Equipamentos (2.395) (2.711) - (5.106)
Equipamentos Informática (2.757) (3.919) - (6.676)
Móveis e Utensílios (873) (1.039) - (1.912)
Equipamentos Informática Rec.FIA (2.566) (7.699) - (10.265)
Aparelhos, Maq.Equip. Rec.FIA (127) (380) - (507)
Brinquedos – Proj. Div. N. Lar - (449) - (449)
Brinquedos – Proj. Doce Começo - (326) - (326)
TOTAL (8.718) (16.523) - (25.241)

IMOBILIZADO LÍQUIDO 84.506 - - 109.472
 
3.3-Passivo Circulante
São registrados pelos valores históricos contraídos, vencíveis à curto prazo e atualizados mo-

netariamente quando esta exigência for pertinente.

3.3.1-Obrigações Trabalhistas: se referem a salários à Pagar provisões de férias e encargos 
apurados até a data do balanço.

3.3.2-Contratos de Gestão/Convênios e Projetos à Realizar: Refere-se ao saldo não utiliza-
do até o encerramento do exercício à saber:

2019 2018
Projeto Vivendo e Aprendendo 51.294 28.686
Projeto Arte e Vida 6.306 5.076
Projeto Educartes 34.867 5.825
Projeto Casa Abrigo Nosso Lar 14.694 5.215
Projeto Novos Horizontes 10.941 5.147
Projeto Atividade 7.757 5.864
Projeto IANDE – Proac 127.213 31.942

TOTAL 253.072 87.755

3.3.3-Outras Obrigações: referem-se a cheques emitidos e não descontados, empréstimo con-
signado de funcionários e tarifas bancárias.

4-Apuração do Resultado
As receitas são registradas mensalmente, provenientes de Contratos de Gestão com a Pre-

feitura Municipal de Macatuba, Termos de Fomento, convênios, doações e próprias da Entidade.
As receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
4.1-Recebimentos referentes Contratos de Gestão, Projeto IANDE-Proac, Termos de 

Fomento  e Doações
4.1.1-Contrato de Gestão com Prefeitura Municipal de Macatuba:

Valor 
Recebido

Receita 
Financeira

Valor 
Utilizado

Valor à 
Realizar

Projeto Educartes 317.000 1.247       283.380         34.867
Projeto Vivendo e Aprendendo 1.942.000 2.031    1.892.737         51.294
Projeto Arte e Vida 173.000 250       166.944           6.306
Projeto Casa Abrigo Nosso Lar 279.250             401       264.957         14.694
Projeto Novos Horizontes 268.600             329       257.988         10.941
Projeto Atividade 239.000             303    231.546         7.757
TOTAL 3.218.850    4.561    3.097.552      125.859

ORGANIZAÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL – OSAAS
CNPJ: 54.724.083/0001-90

Rua Lucillo Delamura, 1-50 – Jd Capri – CEP 17290-000 – Fone: (14) 3268-1293 - MACATUBA - SP

4.1.2-Projeto IANDE - Proac:

Saldo Inicial Recebido no 
Exercício

Receita 
Financeira Valor Utilizado Valor à Realizar

31.942 174.858 3.819 83.406 127.213

4.1.3-Prefeitura Municipal de Macatuba: Termo de Fomento:
4.1.3.1-Projeto Informa e Forma – R$ 45.705: Imobilizado R$ 40.400 e R$ 5.305 Custeio
4.1.3.2-Projeto Diversão Nosso Lar – R$ 23.480: Imobilizado R$ 17.990 e R$ 5.490 Custeio
4.1.3.3-Projeto Doce Começo – R$ 13.053: Imobilizado
4.1.4-Doações recebidas:

2019 2018
Pessoa Física 615 91
Pessoa Jurídica 63.735 49.853
Justiça Estadual – Prestação Pecuniária - 3.499
Total 64.350 53.443

           
5- Das Aplicações dos Recursos
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com 

seu estatuto social.
6- Das Gratuidades
Todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratui-

dades no âmbito das áreas de atuação da entidade.

Programa (Atividade) Nº de Atendimentos 
em 2019

Nº de Bolsistas (Lei 
12.101/09)

EDUCAÇÃO
    Projeto Vivendo e Aprendendo 442 356
    Projeto Educartes 173 172
    TOTAL 615 528
ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Projeto Casa Abrigo Nosso Lar 09 -
    Projeto Novos Horizontes 91 70
    TOTAL 100 70
CULTURA
    Projeto Arte e Vida 105 -
    Projeto IANDE - PROAC 173 172
    TOTAL 278 172
ESPORTES
    Projeto Atividades 1.000 -

7- Isenções Previdenciárias e Fiscais usufruídas
Em atendimento ao Artigo 4°, Parágrafo Único, do Decreto n° 2.536 de 06-04-98, os valores relativos 

as isenções previdenciárias e fiscais gozadas, como se devidas fossem, durante o exercício, correspondem:

2019 2018
INSS Cota Patronal/RAT/Terceiros 667.734 651.914
Cofins 3% 99.669 98.095
IRPJ 1,2% 39.867 39.238
CSLL 1,08% 35.880 35.314
TOTAIS 843.150 824.561

8- Trabalho Voluntário
Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o 

reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o 
desembolso financeiro. Assim sendo foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela ORGANIZA-
ÇÃO SANTO ANTONIO DE AÇÃO SOCIAL - OSAAS. Em primeira instância encontram-se os trabalhos 
voluntários, que, sem nenhuma remuneração são prestados pelos membros da DIRETORIA EXECUTIVA, 
CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da entidade. 

Quant. 
Voluntário

Carga Horária 
Anual Valor da Hora Valor Total

Diretor Executivo 1 240 31 7.440
Diretor Financeiro 1 160 28 4.480
Diretor Administrativo 1 120 28 3.360
Conselho Administrativo 5 96 26 2.496
Conselho Fiscal 6 75 26 1.950

19.726

9- Patrimônio Social
Representa o Patrimônio inicial da Entidade acrescido dos Superávit/Déficit apurados anualmente 

desde a data de sua constituição, bem    como de subvenções e de doações para aumento patrimonial.

10- Do Resultado do Exercício
O Superávit do exercício de 2.019, no montante de R$ 5.027, após a apreciação pela Assembléia 

Geral, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

11- Outras informações
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competen-

tes durante prazos prescricionais variáveis consoante a legislação especifica aplicável.

Macatuba, 31 de Dezembro de 2019.

Edmilson Martins - Presidente
CPF: 173.575.718-74

Laércio Pafetti
CT-CRC - 1SP115200/O-4

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 309520438 Cartão Unimed n° 

0233.1031.003429.00-3, favor entrar em contato conosco através do tele-
fone: 14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e / ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

NOTIFICAÇÃO
Beneficiário portador do CPF nº 213505538 Cartão Unimed n° 

0.233.1031.002776.00-1, favor entrar em contato conosco através do tele-
fone: 14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com a finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e / ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

SINDICATO RURAL DE LENÇÓIS PAULISTA

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados deste Sindi-
cato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 do mês de junho de 
2.020, às 8:00 (oito) horas, em primeira convocação, à rua cel. Joaquim Ga-
briel, nº35, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

A)- Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
B)- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do Exercício de 2.019;
C)- Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Balanço 

do Exercício de 2.019. 
Não havendo, na hora acima indicada,   número legal de Associados 

presentes para a instalação dos trabalhos, a Assembléia será realizada em 
segunda convocação, às 10:00 (dez) horas do mesmo dia e no mesmo local, 
com qualquer número de presentes. 

Lençóis Paulista, 20 de junho de 2.020.

ERMENEGILDO LUIZ CONEGLIAN
PRESIDENTE
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Classificados

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

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

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

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/academiadeju-
dolp 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 indiana, de-
corações de várias regiões 
do brasil, acessórios com 
muito requinte e bom gosto, 
além de vinhos, doces finos 
em cachepôs de madeira 
e a famosa bagaceira, a 
cachaça. Localiza na Rua 
Raul Gonçalves de Oliveira, 
113, descendo o Banco do 
Brasil, @galeriamarialp. 
Tratar: (14) 3264-2645 ou 
(14) 99689-3939. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, interfones, 
alarmes, manutenção em 
todas as marcas. Tratar 
com Admilson - Técnico 
Autorizado. (14) 99773-1547 
/ 98128-1597 

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

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

VEÍCULOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

RESIDENCIAL ITAMARA-
TY: Sala de jantar e estar, 
Cozinha com armários embu-
tidos, 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, cozinha, 
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 pla-
nejado), 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 finan-
ciamento. 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 
garagem 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. 

MOTOCICLETAS
VENDA

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

EMPREGOS 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.

ALIMENTAÇÃO

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

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

ROÇA URBANA - Verduras, 
legumes, ervas e raízes sem 
agrotóxicos. Rua Carlos Ran-
zani, 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 

ANIMAIS

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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

LOCAÇÃO MURO para 
propagandas em geral, 
próximo 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 acontecendo na 
Cecap em frente a creche na 
Av. Orígenes Lessa, todos os 
domingos. 

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

PRATELEIRA SEIS módulos 
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, cai-
xinhas, 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 

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

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

FESTAS

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

HOLAMBRA DIA 30/08 
festa das 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 Compras 
(São Paulo) de: Terça para 
Quarta ou Sexta para Sábado. 
Tratar: (14) 3263-6938 / (14) 
3264-7919 / (14) 99702-7108 
/ (14) 99794-7639. Falar com 
Arlindo ou Eliza. 

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

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

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 (enfermeira) 
possuo carta de habilitação, 
tenho vários horários dispo- 
níveis. Tratar: (14) 3263-
0509 ou (14) 99770-0265 

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

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 

SERVIÇOS

DIVERSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

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.

B4



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2020 •

Classificados

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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.

CENTRO - Apartamen-
to - 3 quartos, 1 suíte, 2 
banheiros, 1 lavabo, 1 sala 
ampla de visita/jantar, 1 
copa separada por armários, 
embutidos estilo americana, 
1 cozinha ampla, 2 garagens 
cobertas. Incluso IPTU e 
condomínio. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

MAMEDINA - Casa - 2 
quartos sendo uma suíte, 
1 sala de visita, 1 sala de 
jantar, 1 cozinha, 1 banheiro 
interno, 1 lavanderia, 1 
garagem. R$ 2.000,00. 
Código 02849.  Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

MACATUBA - Casa- 3 
quartos, 1 sala de visita,1 
sala de jantar,1 cozinha 
comum,1 banheiro social 
completo c/ blindex, 1 
lavanderia coberta,2 gara-
gens coberta. EDÍCULA// 1 
banheiro, 1 churrasqueira, 
1 salão. R$ 1.500,00. 
Código 02797. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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

CENTRO - Sala Comercial 
- 1 quarto, 4 salas grandes, 
1 banheiro, 1 cozinha, 
vitrine fixa. R$ 1.100,00. 
Código 02805. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CENTRO - Sala Comercial - 
Salão 8x4,1 banheiro, porta 
de entrada de blindex. R$ 
1.100,00. Código 02807. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

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

ALUGA-SE CHÁCARA, 
no São Judas Tadeu para 
eventos em geral. Para mais 
informação entrar em conta-
to. 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 temporada 
- Praia Pitangueiras - quitinet 
(4 pessoas), apartamento (8 
pessoas), 1 quadra da praia 
e 2 quadras dos shopping. 
Ligue (14) 99772-7315 

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 negó-
cio. Tratar: (14) 99148-9959 

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

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

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

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

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

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

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

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 gour-
met com lavabo, suíte com 
sacada na parte de cima, 
garagem para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme, interfone 
e portões automatizados. 
Valor R$ 585 mil. Tratar (14) 
99795-2449 Magno Ferreira 
Cresci 194142F 

VENDE-SE 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 
topografia plana, excelente 
localização 525 m² - R$ 
240.000 Adriano Cian Con-
sultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.

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

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

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

OPORTUNIDADE. MARIA 
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 Terre-
nos 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 - Con-
sultor de Imóvel. Tel. (14) 
99126-5928.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: Todo Murado 
410m². Adriano Cian - Con-
sultor 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.

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

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

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

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

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

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.

LOTEAMENTO SAINT 
Raphael - Macatuba. Lotes 
com 200 m2 disponíveis 
para venda! Preços 
especiais! 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.

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

VENDE/TROCA TERRE-
NO 300m² no condomínio 
fechado Spazio em Len-
çóis, por chácara. Tratar 
(14) 99682-8837.

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

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

99735-4017.

CENTRO - Casa/Comércio 
- CASA: 2 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro; LOJA: 
1 sala 228M², 1 banheiro 
masculino e 1 banheiro 
feminino. R$ 4.000,00. 
Código 02564. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

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 

CENTRO - Sala Comercial 
– 1 sala ampla, 2 banheiros, 
garagem. R$ 800,00 ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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.

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

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

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.

SÃO JUDAS Tadeu - Casa 
- 3 dormitórios sendo uma 
suíte, banheiro, sala, copa, 
cozinha com armário em-
butido, lavanderia externa, 
banheiro externo, garagem 
para 1 carro. R$ 1.800,00. 
Código 02852. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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

VENDE-SE 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) topogra-
fia plana, toda cercada, 
arborizada R$ 185.000 
(aceito caminhonete como 
parte do negócio) Adriano 
Cian - Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Ro-
cha - 2400 metros, excelen-
te 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 Ro-
cha - 2400 metros, excelen-
te 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.
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FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Danilo Ferraris Medola, terça-feira (23) Dri Botaro, quarta-feira (24)Carol Romani, sexta-feira (19)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

João Cristiano Biazi, terça-feira (23) Lucas Getulio, segunda-feira (22)Guilherme Henrique Pereira, domingo (21)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Nayara Vitaliano, sábado (20) Ricardo de Oliveira, segunda-feira (15)Milton Tangerino, terça-feira (23)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Samara Arioso, sábado (20) Yuri Fantini, terça-feira (23)Rodolfo Braga, terça-feira (23)

Os familiares e amigos desejam muita saúde, paz e realizações 
aos aniversariantes da semana. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

ANOS 80 - A lembrança desta edição é 
de meados dos anos 80. Na foto, o italiano 
Mario Bisio, junto c  om Olívio Capelari e 
Armando Orsi, chegando para um churrasco 
nos tempos da Rocinha.

Por Nelson Faillace
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