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José Renato Nalini:
O jovem pós Covid19

ARTIGO A2

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e perío-
dos de céu nublado.

DOMINGO, 28/06

24ºC UR 96%
55%14ºC

TEMPO
Chuvoso durante o dia. 
À noite pode chuviscar 
e o céu ainda � ca 
nublado.

SÁBADO, 27/06

22ºC UR 97%
73%16ºC
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desta edição: 
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Não há como falar da vizi-
nha Borebi, caçula da região, 
sem citar o nome de Antonio 
Carlos Vaca. Duas histórias 
construídas paralelamente e 
que, ao mesmo tempo, se con-
vergem em um todo indisso-
lúvel. É, sem dúvida, Vaca o 
responsável pela existência de 
Borebi enquanto município. Na 
outra via, é Borebi, certamente, 
a responsável pela existência de 
Vaca enquanto homem público, 
político determinado, combati-
vo e resiliente que foi.

Se é possível dizer que Bo-
rebi tem um pai, este pai é An-
tonio Carlos Vaca, ao mesmo 
tempo � lho de terras borebien-
ses, ainda que tenha nascido 
em Agudos, em 20 de outubro 
de 1946. Ainda que tenha ini-
ciado sua trajetória política em 
Lençóis Paulista, em 1 de feve-
reiro de 1973, quando assumiu 
o primeiro dos quatro mandatos 
que exerceu como vereador na 
Câmara Municipal local, de 
onde só sairia em 1992, para 
se tornar o primeiro prefeito da 
história borebiense.

A morte de Vaca, no último 
sábado (20), deixa órfã uma 
cidade inteira, que chora não 
apenas pela dor angustiante 
da partida de seu mais ilus-
tre cidadão, mas também pela 
abrupta interrupção de uma 
história. Mais do que o senti-
mento de luto que acomete toda 
a população, sua partida cria 
um enorme vazio, revela uma 
página em branco que jamais 
poderá ser preenchida, mesmo 
com a certeza de que havia, 
ainda, muito para ser contado, 
descrito, ensinado.

A passagem do eterno pre-
feito para outro plano, deixa 
uma imensa lacuna que di� -
cilmente será preenchida, pelo 
menos não à altura. Não há, 
aqui, a mínima pretensão de 
diminuir ou desmerecer quem 
o sucede e sucederá nos próxi-
mos anos, até mesmo décadas. 
Aliados e opositores hão de con-
vir que nada que for feito daqui 
para a frente será capaz de apa-
gar a história escrita por Anto-
nio Carlos Vaca, que continuará 
sendo único. Simples assim.

É claro que, como todos que 
se dispõem a seguir o caminho 
da vida pública, da vida políti-
ca - como na própria vida, em 
si -, o borebiense não viveu 
apenas de glórias e conquis-
tas. A imperfeição é inerente à 
condição humana; algo do que 
ninguém pode fugir, por mais 
que queira, por mais que tente. 
Todos erram. Todos acertam. O 
que vale, no � nal, é o balanço 
das ações de cada um. E não 
é difícil chegar à conclusão de 
que Vaca deixou um saldo mais 
do que positivo.

Ninguém é tão respeitado 
e admirado por acaso. Borebi 
sempre soube e saberá reconhe-
cer a importância que teve seu 
celebre cidadão, carinhosamen-
te chamado de Nê, pelos Joãos, 
Marias, Josés, Madalenas, Pe-
dros, Catarinas, Joaquins, Anas 
e tantos outros borebienses. 
Antonio Carlos Vaca deixa um 
legado. Lutou para criar uma 
cidade para chamar de sua e a 
deu de presente aos seus pares. 
Borebi, hoje, tem um grande 
homem para chamar de seu, 
mesmo que não mais � sicamen-
te. Descanse em paz!

Descanse 
em paz!

EDITORIAL
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Doria põe 
região no 
vermelho
A partir da segunda, apenas serviços essenciais podem 
funcionar; prefeitos devem publicar novos decretos

AÇÃO CONJUNTA

Operação prende 
cinco pessoas A3

PARQUE DO POVO

Casal é pego com 
diversas drogas A3

DENÚNCIA

Menor é preso por 
trá� co no J. Ferrari A3

FISCALIZAÇÃO

Bar é fechado
por aglomeração A3

A Bracell, consciente de que o país está passando por um dos momen-
tos mais críticos de sua história, se mantém comprometida em fazer sua 
parte para que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) cause o menor 
impacto possível nas comunidades em que está inserida. A empresa uniu 
sustentabilidade e solidariedade, realizando a doação de 411,4 mil quilos 
de tecidos de uniforme antigos de seus colaboradores - que seriam des-
cartados - a hospitais da região. Em Lençóis Paulista, 206 peças avulsas e 
os 68 conjuntos (calça e blusa) de uniformes estão sendo reformados por 
um grupo de 140 costureiras voluntárias do Centro Municipal de Formação 
Pro� ssional (CMFP) e irão para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. As 
outras 950 peças foram destinadas ao Hospital das Clínicas de Botucatu. 
Para atender às necessidades do padrão hospitalar, as peças também es-
tão passando por reforma.

BRACELL  FAZ DOAÇÃO

O governador João Doria (PSDB) 
anunciou ontem (26) mais um recuo 
da Região Administrativa de Bauru no 
Plano São Paulo, projeto que prevê a 
retomada gradativa das atividades eco-
nômicas no estado de São Paulo du-
rante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). A partir de segunda-feira 
(29), Lençóis Paulista e outros 67 mu-
nicípios estarão na fase 1 (vermelha), 
que é a mais restritiva e estabelece um 
alerta máximo, com funcionamento 
permitido somente aos serviços essen-
ciais, como supermercados, padarias 
e farmácias. A quarentena no estado 
foi prorrogada do dia 29 de junho até 
o dia 14 de julho.

Este foi o segundo recuo em 
apenas 15 dias dentro da retomada 
econômica, o que dá indícios de que 
os municípios não têm atingido as 
metas estabelecidas. A avaliação pe-
riódica leva em conta indicadores de 
saúde (média da taxa de ocupação de 
leitos de UTI exclusivas para pacien-
tes contaminados pelo coronavírus e 
o número de novas internações no 
mesmo período), veri� cando se cum-
prem os critérios para avançarem 
a uma fase de maior relaxamento a 
cada 14 dias ou voltarem para uma 
fase mais restritiva a cada sete dias 
(ou imediatamente, caso haja evidên-
cia da piora da situação). A4

A5

FESTIVAL

Encanta Kids volta 
com versão on-line A7

BEM-ESTAR

Especialista fala
de saúde mental A8

ESCRITA CRIATIVA

Projeto incentiva 
produção literária B1

IMPOSTO DE RENDA

Contribuinte
tem até terça 
para declarar

A Receita Federal ampliou em dois 
meses o período de entrega das decla-
rações do Imposto de Renda 2020. O 
prazo, que se encerraria no dia 30 de 
abril, foi estendido para o dia 30 de 
junho, porém, a poucos dias do en-
cerramento, milhões de brasileiros 
ainda não acertaram as contas com o 
Fisco. Quem perder o prazo está sujei-
to à multa que vai de R$ 165,74 a 20% 
do imposto devido. A4
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PARA PENSAR
 “O segredo da existência humana 

reside não só em viver, mas 
também em saber para que se vive”,

Fiódor Dostoiévski.

FRASE
 “Meu pai amou e se doou a cada um de nós, era até exagerado em ofertar 

o que quer que estivesse ao seu alcance, fosse material ou sua própria 
energia espiritual, ainda que ele mesmo precisasse recarregar suas forças”,
Rubia Maria Ayub Vaca Migliari de Carvalho, filha do prefeito Antonio Carlos Vaca.
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A Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista deve entrar em recesso 
a partir do dia 7 de julho e, para 
protelar o mínimo possível de pro-
jetos para o segundo semestre, o 
presidente da Mesa Diretora, Nar-
deli da Silva (DEM), solicitou, na 
sessão da última segunda-feira 
(22), que as comissões internas 
agilizem a análise das propostas 
que já deram entrada na Casa de 
Leis. O objetivo é colocá-las em 
votação nas duas últimas sessões 
antes da parada.

SEM PRESSA 
É de se esperar que, diante 

disso, as próximas pautas estejam 
mais cheias do que o habitual. 
No entanto, o próprio Nardeli já 
adiantou que alguns projetos de-
vem ficar de fora devido à com-
plexidade. Dois deles tratam dos 
critérios e regramentos para a 
regularização de Chácaras de Re-
creio, as famosas barracas. Am-
bos deram entrada em outubro 
do ano passado, mas têm gerado 
certas discordâncias que só de-
vem voltar a ser discutidas no re-
torno das férias.

LUTO
O que foi unânime no encontro 

desta semana foi sentimento de 
pesar em razão da morte de An-
tonio Carlos Vaca (PSDB), prefeito 
de Borebi, que partiu para o andar 
de cima no último sábado (20), 
vítima de Covid-19. O borebiense 
foi vereador em Lençóis Paulis-
ta por 20 anos, exercendo quatro 
mandatos (1973/1976, 1977/1982, 
1983/1988 e 1989/1992), lideran-
do a luta pela emancipação do 
então distrito lençoense, que foi 
concretizada com a publicação de 
um Decreto Estadual em 9 de ja-
neiro de 1990.

ASPAS
Manoel dos Santos Silva, o 

Manezinho (PSL), lembrou que 
foi o borebiense que lhe ensinou 
os caminhos para pleitear recur-
sos junto aos deputados. João 
Miguel Diegoli (PSL) citou que 
foi contemporâneo do prefeito 
na Casa de Leis em seu primeiro 
mandato, entre 1989 e 1992 - o 
último de Vaca. Já Nardeli da Silva 
disse que Vaca, sempre solícito, 
chegou a ceder insulina para pa-
cientes com diabetes, quando os 
medicamentos estavam em falta 
em Lençóis Paulista.

SILÊNCIO
Muito próximo de Vaca e sua 

família, André Paccola Sasso, o 
Cagarete (DEM), que já havia se 
manifestado sobre o assunto pe-
las redes sociais, comentou sobre 
a dor que foi a perda do amigo 
de forma tão trágica. Disse que 
o prefeito foi uma pessoa ímpar 
que sempre se colocou na linha 
de frente da política em busca 
do melhor para Lençóis Paulista 
e depois para Borebi. A homena-
gem se encerrou com um mais do 
que merecido minuto de silêncio 
ao final da sessão.

ELEIÇÕES 2020
Continuando a falar do Legis-

lativo, mas mudando de esfera, 
o Senado Federal aprovou na úl-
tima terça-feira (23) a PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 
que adia as eleições municipais 
deste ano em razão da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 
Votado em sessão remota, o tex-
to que altera as datas do pleito foi 
aprovado por 67 votos a oito no 
primeiro turno e por 64 votos a 
sete no segundo. A proposta se-
guiu para apreciação da Câmara 
dos Deputados.

PRIMEIRO PASSO
Pelo calendário estabelecido 

pela Constituição Federal, as elei-
ções devem acontecer sempre no 
primeiro e no último domingo de 
outubro (dias 4 e 25 neste ano). O 
texto-base aprovado pelo Senado 
adia o primeiro turno para 15 de 
novembro, e o segundo para 29 
do mesmo mês, além de permitir 
que o TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) defina novas datas em ci-
dades que não tiverem condições 
sanitárias para votação, estabe-
lecendo o dia 27 de dezembro 
como limite.

INCÓGNITA
A PEC seguiu para análise da 

Câmara dos Deputados, onde 
não deve tramitar com a mesma 
tranquilidade, já que existem três 
linhas de pensamento bem confli-
tantes com número considerável 
de simpatizantes. Além do gru-
po que apoia o adiamento para 
novembro, existe um bloco que 
defende que o calendário atual 
seja mantido e outro deseja que 
os mandatos dos prefeitos e vere-
adores sejam ampliados em dois 
anos para unificação das eleições 
em 2022. Só esperando para ver.
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 2 O Cristão Camaleão

Marcos Aparecido de Toledo
é advogado, empresário e teólogo

[5:52 PM, 6/26/2020] Elton Laud: O 
camaleão é uma espécie de lagarto que 
habita na África e Ásia, e uma de suas 
características é a capacidade que tem 
em mudar de cor de acordo com o am-
biente, como forma de defesa em re-
lação aos predadores e, também, para 
facilitar seus ataques às suas presas. 
O doutor Barclay faz uma comparação 
entre o camaleão e o cristão descom-
prometido, ao dizer: “Não podemos ser 
como o camaleão que assume as cores 
daquilo que o cerca”.

O cristão não deve adotar o padrão 
transitório, passageiro, mas o padrão 
eterno. O cristão deve seguir um padrão 
absoluto, e, jamais, um padrão obsoleto, 
já que a Palavra de Deus nunca se torna 
velha e ultrapassada. Ao contrário, a Pa-
lavra de Deus se renova a cada manhã, 
a cada dia.

Esse é o modelo e padrão de Jesus, 
a ponto do apóstolo Paulo dizer: “Sede 
meus imitadores, como também eu 
sou de Cristo” (1Co. 11.1). Paulo se põe, 
e para isso tinha propriedades morais, 
como referência, porém, não deixou de 

ensinar que o padrão absoluto era Cris-
to. Ele disse, me imitem naquilo que eu 
imito a Cristo. A verdade é, se o cris-
tão deixar que o mundo controle a sua 
mente, acaba sendo conformado com 
os padrões que lhe são apresentados, 
aceitando-os e praticando-os como 
conduta. É preciso ter em mente que a 
fôrma do mundo é disforme.

Entretanto, se o cristão deixar que 
Deus controle a sua mente ele será, diu-
turnamente, transformado. É a transfor-
mação que o evangelho de Cristo tem 
em mudar as pessoas, cristãs ou não. 
O cristão não deve deixar que as coisas 
mundanas operem em sua mente, mas, 
que o Espírito Santo produza uma meta-
morfose em sua vida.

A Bíblia diz: “A nossa luta não é con-
tra a carne e o sangue, e, sim, contra os 
principados e potestades, contra os po-
deres deste mundo tenebroso, contra as 
forças espirituais da maldade nas regi-
ões celestes” (Efésios 6.12). É uma luta a 
ser travada no mundo espiritual, nas re-
giões celestes. O cristão não deve pisar 
na fôrma do mundo, mas na fôrma es-
piritual de Cristo, não se amoldando ao 
sabor daquilo que o mundo lhe oferece, 
como autêntico cristão e não camaleão.
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 1 O jovem pós Covid19
José Renato Nalini
é reitor da Uniregistral, docente 
da pós-graduação da Uninove e 
presidente da Academia Paulista 
de Letras

Considerável parcela da juventu-
de não acredita naquilo que fazemos 
questão de pregar. Como pensar em 
política, se ao seu mister se entregam 
tantos inescrupulosos? Alguém de 
bom senso acreditaria que as dezenas 
de milhares de mortos servem para 
alguns se locupletarem? Não interrom-
per a corrupção nem durante a pande-
mia é o cúmulo da crueldade.

Como acreditar piamente na esco-
la, se tantos diplomados engrossam as 
filas dos desempregados? Jovens que 
gostariam de alçar voo são constran-
gidos a permanecer na casa paterna, 
pois desprovidos de condições de se 
sustentar dignamente. 

São pequenos sintomas de uma 
transição bem séria, que só será devi-
damente analisada depois de alguns 
séculos. Quem vivia na chamada Idade 
Média não tinha ideia de que ela viria a 
ser assim chamada. Por isso é que, à fal-
ta de expressão adequada, costumamos 
designar esta era de pós-modernidade. 

O mundo deixou, talvez definitiva-
mente, a modernidade. Época em que 
prevalecia o individualismo, o raciona-
lismo e o progresso como ideia central. 
Hoje, o gregarismo é nítido nas gan-
gues, nas “tchurmas”, nas tribos que ca-
minham juntas, pensam a mesma coisa, 
usam a mesma linguagem e são igual-
mente dependentes dos seus mobiles. 

A razão não foi suficiente para cons-
truir o mundo melhor prometido pelos 
otimistas. Por isso, vale hoje a emoção. 
As sensações, a intuição, o “aché”. E o 
futuro não é uma preocupação, para 
quem vive o presente e se satisfaz com 
o que ele pode propiciar.

São tantas as ameaças de extinção 
da vida sobre a Terra, que a juventude 
parece inebriada pela curtição. Já que 
as mudanças climáticas continuam, 
que não cumprimos Quioto nem o Tra-
tado de Paris, então vamos aproveitar 
o tempo que nos resta. Se a represen-
tação democrática não satisfaz minhas 
expectativas, se o eleito só pensa em 
se manter no cargo ou em reeleição, va-
mos ser contra a política partidária. 

É o que o sociólogo francês Michel 
Maffesoli chama de “religiosidade ju-
venil”. O jovem não se reconhece mais 
no materialismo econômico e se curva 
ao apelo do qualitativo da existência. 

O trabalho não é mais um valor essen-
cial. Mesmo porque, a epopeia dos ca-
çadores de emprego cansou. Ninguém 
consegue a colocação dos seus sonhos. 
São muito poucos os aproveitados pela 
engrenagem do capitalismo selvagem. 

Alguns se comovem com o compar-
tilhamento, a solidariedade, a generosi-
dade, não se apegam a bens materiais. 
Isso se verifica na tendência a despre-
zar o carro, a se satisfazer com espaços 
menores, a tornar a vida mais divertida 
e mais simples. 

Para muitos, é natural hoje o conví-
vio e o uso comum de coisas que, há 
algum tempo, deviam ser exclusivas e 
eram o índice do êxito. Há coworking, 
coliving, codriving, tudo o que se possa 
imaginar que começa com o “co”, deri-
vado do “cum” latino. Resume-se a um 
nicho da mocidade, exatamente o mais 
esclarecido e que teve condições de es-
tudar em boas escolas, ou que provém 
de lares onde a leitura não é um absur-
do, mas uma rotina. 

O terrível, para o Brasil, é que a 
maioria da população está excluída de 
tudo aquilo que o consumismo alardeia 
como essencial para a felicidade plena. 
São muitos milhões os desprovidos de 
educação, saúde, moradia, emprego, 
saneamento básico. Estes jovens preci-
sam ser cooptados para uma participa-
ção no banquete propiciado pela Quarta 
Revolução Industrial que, se continuar 
assim, vai tornar irreversível a exclusão. 

Agora que só sobrarão os jovens, 
porque os velhos estão condenados, a 
mocidade precisa despertar para as ne-
cessidades do Brasil e empreender para 
que novas ocupações supram a falência 
do sistema. Vê-se na pandemia que a 
saúde, como a educação, pouco mere-
ceu de atenção do governo. Haverá ne-
cessidade de mais profissionais nessa 
área, assim como valorizar a carreira do 
professor, notadamente o de educação 
física. Pois quem souber prevenir e se 
precaver, levando vida saudável, estará 
menos propenso a ser vitimado pelas 
novas pandemias que, inevitavelmente, 
assolarão a humanidade.

O mundo precisa de jardineiros, de 
cultivadores do verde que a ignorân-
cia egoísta sacrifica, de cuidadores, de 
leitores, de contadores de estória e de 
cantores, de malabaristas, de artistas, 
de sonhadores. E os jovens mostrarão 
ao mundo que a renda mínima, que 
pouco foi levada a sério, precisará ser 
a resposta para a miséria que só cres-
cerá, mesmo depois do auge da tragé-
dia da peste. 
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FATAL
Um grave acidente matou três pessoas na noite da quarta-feira (24), na Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), em Agudos. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista de um caminhão seguia no 
sentido interior-capital, quando, no quilômetro 330, colidiu contra a traseira de outro que seguia 
no mesmo sentido. Devido ao impacto, ele perdeu o controle, atravessou o canteiro central e 
invadiu a pista contrária, atingindo mais dois carros. As vítimas tinham 31, 47 e 60 anos de idade.
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Polícia

AÇÃO CONJUNTA PARQUE DO POVO

DENÚNCIA

Operação de repressão ao 
tráfico prende cinco pessoas

Casal é preso com 
maconha, cocaína, 
lança perfume e LSD

Menor de idade é preso 
por tráfico no Júlio Ferrari

Em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela 
Justiça, polícias Civil e Militar fizeram diligências em três bairros da cidade

Entorpecentes seriam distribuídos entre 
amigos em uma festa no São Judas Tadeu

Jovem estava com porções de crack, 
cocaína e maconha prontas para a venda

Flávia Placideli

Uma operação deflagrada 
na manhã dessa quinta-
-feira (25) pelas polícias 

Civil e Militar de Lençóis 
Paulista resultou na prisão de 
cinco pessoas acusadas pelos 
crimes de tráfico de entorpe-
centes e associação ao tráfico. 
Os indiciados são duas mulhe-
res, de 27 e 41 anos, e três ho-
mens, de 20, 22 e 23 anos. A 
ação conjunta foi feita em cum-
primento a diversos mandados 
de busca e apreensão expedi-
dos pela Justiça local visando 
o combate ao comércio ilegal 
de entorpecentes.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao comandante 
da equipe de Força Tática da 
Polícia Militar, sargento Lucas, 
que participou da operação de 
repressão ao tráfico de drogas 
no município, as diligências 
aconteceram em residências 
localizadas no Conjunto Habi-
tacional Maestro Júlio Ferrari, 

FISCALIZAÇÃO

Bar é fechado 
por aglomeração
Estabelecimento estava em descumprimento 
às restrições adotadas por causa da pandemia

Flávia Placideli

Em razão das restrições ado-
tadas por conta da pande-
mia do novo coronavírus 

(Covid-19), que proíbem a aglo-
meração de pessoas em decor-
rência do risco de contágio, a 
Polícia Militar de Lençóis Paulis-
ta, com apoio do setor de fisca-
lização da Prefeitura Municipal, 
fechou mais um bar na noite 
do último sábado (20). A fisca-
lização aconteceu na Rua Emílio 
Rossi, no Conjunto Habitacional 
Maestro Júlio Ferrari.

Por volta das 19h, em apoio 
a um fiscal da Prefeitura Muni-
cipal, uma equipe da 5ª Cia da 
Polícia Militar compareceu a um 

estabelecimento localizado no 
cruzamento das ruas Emílio Ros-
si e Domingos Geovanetti. Se-
gundo o registro policial, o local 
reunia diversas pessoas em seu 
interior, em descumprimento aos 
decretos estaduais e municipais 
que versam sobre as proibições.

O proprietário do local, que 
não teve as iniciais divulgadas, 
foi abordado e informado pela 
equipe sobre o funcionamento 
irregular de seu estabelecimento 
e, com base nas regras em vi-
gor, foi orientado a dispersar os 
clientes e fechar as portas. Não 
foi divulgada nenhuma informa-
ção sobre a aplicação ou não de 
multa ao comerciante, como pre-
vê a legislação municipal.

TRÁFICO - Diligências das polícias Civil e Militar 
resultaram na apreensão de drogas e objetos

APREENSÃO - Droga apreendida em ação seria 
distribuída em uma festa no bairro rural São Judas Tadeu

TRÁFICO - Adolescente de 17 anos foi preso após denúncia anônima

SOLIDARIEDADE - Com doações de colegas e da comunidade, a 
5ª Cia da Polícia Militar de Lençóis Paulista arrecadou alimentos, 
itens de higiene pessoal e fraudas geriátricas para os moradores 
do Lar Nossa Senhora dos Desamparados, o Asilo dos Velhinhos. 
A ação foi coordenada pelo comandante de Força Tática, sargento 
Lucas, que fez a solicitação das doações para quem pudesse 
colaborar com a ação solidária, “Me prontifiquei a deslocar com o 
meu carro particular até as residências para arrecadar a mercadoria 
e graças a Deus conseguimos um montante”, disse. As entregas 
foram feitas no dia 15 e 23 deste mês. Parabéns pela iniciativa!

Na coletiva de imprensa 
realizada na última terça-feira 
(23), o prefeito Anderson Pra-
do de Lima (DEM) citou a 
ocorrência acima e discursou 
sobre uma reunião realizada 
no dia anterior com a Polícia 
Militar, que encaminhou um 
ofício solicitando a colocação 
de placas de proibição de pa-
rar e estacionar no período 
noturno nas avenidas Alexan-
dre Moretto, Carajás, Miruna 
e Osaka. O objetivo é acabar 
com a grande aglomeração de 
jovens nesses locais, principal-
mente aos finais de semana.

“Fizemos a solicitação 
junto à Prefeitura Municipal 
e as placas já foram coloca-
das. A mudança na sinali-
zação ocorreu no entorno 
do condomínio próximo ao 
Parque do Povo, com o intui-
to de auxiliar na fiscalização 
e na manutenção da ordem 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), que 
dita sobre a não aglomeração 
de pessoas e o cumprimento 
de barreiras sanitárias”, dis-
se o capitão Marcelo Paes, 
comandante da 5ª Cia da 
Polícia Militar.

Flávia Placideli

Na tarde dessa quinta-feira 
(25), um menor de idade, 
de 17 anos, foi preso em 

flagrante pela Polícia Militar 
enquanto praticava o comércio 
ilegal de entorpecentes. Na 
ação, desencadeada após uma 
denúncia anônima, o suspeito 
tentou dispensar a droga e fugir 
dos policiais, mas acabou deti-
do. Além de dinheiro possivel-
mente fruto do tráfico, ele por-
tava porções de crack, cocaína e 
maconha prontas para a venda.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, o caso foi re-
gistrado por volta das 15h30, 
na Rua Antônio Esperandio 
Ferrari, no conjunto Habitacio-
nal Maestro Júlio Ferrari. Após 
uma denúncia anônima sobre 
a prática de tráfico de drogas 
por um adolescente residente 
no bairro, policiais se desloca-
ram até o endereço informado 
e surpreenderam o suspeito. 
Segundo a PM, ao perceber a 
presença da viatura, o menor 
se desfez de um pacote e tentou 

fugir, mas foi detido ao colidir 
contra a própria viatura.

Ao verificarem um pé de 
meia que havia sido descarta-
do pelo jovem, os policiais en-
contraram 59 pedras de crack, 
quatro eppendorfs de cocaína e 
11 invólucros de maconha - os 
pesos não forma informados. 
Em seus bolsos também foram 
localizados R$ 75 em espécie. A 
equipe também fez diligência à 
residência do adolescente, loca-
lizada no mesmo bairro, onde 
foram apreendidos mais R$ 
210, possivelmente resultante 
da venda de drogas.

O adolescente foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Civil, 
onde a autoridade de plantão ra-
tificou a prisão em flagrante por 
tráfico de drogas. O jovem pas-
sou por exame de corpo delito na 
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), retornando ao distrito 
policial, onde ficou recolhido 
aos cárceres. A informação é 
que haveria uma audiência de 
custódia para determinar se ele 
seria liberado ou encaminhado 
à Fundação Casa.

Flávia Placideli

Na madrugada do último 
domingo (21), a Polícia 
Militar de Lençóis Pau-

lista prendeu um casal de jovens 
com diversos entorpecentes. A 
abordagem foi feita próximo ao 
Parque do Povo, em um veículo 
estacionado na Rua Alexandre 
Moretto. Na ação, os policiais 
localizaram maconha, cocaína, 
lança perfume, LSD e dinheiro. 
Um dos jovens alegou que os 
entorpecentes seriam distribuí-
dos entre amigos em uma festa 
que estaria ocorrendo no bairro 
rural São Judas Tadeu.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência da 5ª Cia da Polícia 
Militar, a ação foi registrada por 
volta da 0h35, quando uma equi-
pe de Força Tática realizava pa-
trulhamento de fiscalização para 
dispersão de indivíduos e veícu-
los que estariam se aglomeran-
do próximo ao Parque do Povo, 
contrariando decretos estaduais 
e municipais que versam sobre 
medidas preventivas adotadas 
em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Segundo os policiais, após a 
dispersão da aglomeração, cha-
mou a atenção o fato de apenas 
um veículo permanecer estacio-
nado, um Honda/Civic (a cor 
não foi informada), que estava 
com dois ocupantes. Durante 
abordagem, questionados pela 

equipe sobre porte de drogas, 
P.H.O., de 23 anos, e G.R.S., de 
26 anos, alegaram que possuí-
am apenas uma pequena quan-
tia de maconha no veículo, mas 
acabaram sendo flagrados com 
diversos entorpecentes.

Em revista pessoal, os milita-
res encontraram com P.H.O. um 
eppendorf e um invólucro com 
cocaína, além de R$ 60 em espé-
cie. Na bolsa de G.R.S. foram lo-
calizados 22 micropontos de LSD. 
Em busca veicular, a equipe ain-
da encontrou quatro invólucros 
de maconha, pesando 26 gramas; 
56 eppendorfs de cocaína e uma 
porção bruta da mesma substân-
cia, totalizando 42 gramas; além 
de três garrafas que aparentemen-
te continham lança perfume.

Aos agentes, P.H.O. alegou ter 
comprado os entorpecentes para 
distribuir em uma festa que esta-
ria ocorrendo no bairro rural São 
Judas Tadeu. Policiais fizeram di-
ligência até a residência do mes-
mo, onde foi encontrado mais um 
invólucro de maconha pesando 
12,5 gramas. Já G.R.S., alegou 
que a droga encontrada em sua 
bolsa não era de sua propriedade.

O casal foi encaminhado à 
Delegacia da Polícia Civil, onde 
foi lavrado o auto de prisão em 
flagrante. Ambos seriam enca-
minhados para unidade prisio-
nais da região. A droga foi apre-
endida e o veículo foi liberado 
para familiares do proprietário.

Prefeitura proíbe 
estacionamento 
noturno na região

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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no Jardim Grajaú e no Jardim 
Primavera. A mobilização das 
equipes começou logo pela ma-
nhã, por volta das 6h.

Em uma casa na Rua Bene-
dito Modesto, no Júlio Ferrari, 
B.L.L., de 20 anos, e T.M.M.L., 

de 41 anos, foram indiciados 
pelos crimes de tráfico de en-
torpecentes e associação ao trá-
fico (Artigos 33 e 35 do Código 
Penal). Em outra residência, na 
Rua Arthur Canova, no Grajaú, 
E.P.M.O., de 27 anos, e E.R.G., 

de 22 anos, foram enquadrados 
pelos mesmos crimes. A outra 
prisão aconteceu em um imóvel 
situado na Rua Palmiro Diegoli, 
no Primavera, onde L.R.T., de 
23 anos, foi detido sob acusação 
de tráfico de drogas.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 5ª 
Cia da Polícia Militar, a ação 
também resultou na apreensão 
de quatro pés de maconha, 54 
invólucros da droga prontos 
para a venda (201 gramas), 29 
eppendorfs de cocaína (20 gra-
mas), além de duas balanças de 
precisão, 40 eppendorfs vazios, 
uma estufa, quatro rolos de pa-
pel filme utilizados para emba-
lar entorpecentes, um simula-
cro de arma de fogo (revólver), 
um celular e R$ 54 em espécie.

Todos os envolvidos foram 
detidos e conduzidos à Dele-
gacia da Polícia Civil, onde a 
autoridade de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
ratificou as prisões em flagran-
te, mantendo os indivíduos à 
disposição da Justiça.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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AVANÇANDO
Na contramão do interior, a capital paulista e outros 14 municípios da 
Grande São Paulo passaram para a fase amarela do Plano São Paulo, 
o que significa abertura de restaurantes, bares e salões de beleza. A 
liberação, porém, só deve ocorrer a partir do dia 6 de julho, conforme 
recomendação do Centro de Contingência para o coronavírus.
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Economia

Publicado no jornal O Eco, no dia 27 de junho de 2020. Na página A4.
Valor da publicação R$ 53,24.

Prefeitura Municipal
de Borebi

PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2020

- AVISO DE SUSPENSÃO -

O Município de Borebi/SP, através de sua Comissão Julgadora Muni-
cipal de Licitação, torna público a SUSPENSÃO, da sessão do Pregão Pre-
sencial n° 10/2020 que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO, conforme Anexo I do Edital, por 
motivos de Retificação ao Edital, cuja abertura seria realizada no dia 29 de 
junho de 2020 às 10:00h.

Demais informações poderão ser obtidas pelo tel: (14) 3267-8900 ou 
pelo e-mail prefeitura.borebi@outlook.com 

Borebi, 26/06/2020

Comissão Julgadora Municipal de Licitação.
Ivanete Aparecida Morbi do Amaral

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico n.º 003/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à Diretoria Municipal 
de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I deste Edi-
tal. Edital disponível no site:  www.bll.org.br. Recebimento das propostas: 
a partir das 17hs00 do dia 29.06.2020 no site  www.bll.org.br., abertura das 
propostas: dia 10/07/2020 às 09hs10m e início da disputa de preços: dia 
10/07/2020 às 10:00hs, (horário de Brasília no site: www.bll.org.br).

Areiópolis, 26/06/2020.

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

LOCKDOWN

IMPOSTO DE RENDA

Doria põe região no vermelho

Contribuinte tem até terça 
para entregar declaração

A partir de segunda-feira, apenas serviços essenciais poderão funcionar; reclassificação foi anunciada ontem pelo governador João Doria

Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74

Angelo Franchini Neto

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou ontem 
(26) mais um recuo da 

Região Administrativa de Bau-
ru no Plano São Paulo, projeto 
que prevê a retomada gradativa 
das atividades econômicas no 
estado de São Paulo durante a 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). A partir de segun-
da-feira (29), Lençóis Paulista e 
outros 67 municípios estarão na 
fase 1 (vermelha), que é a mais 
restritiva e estabelece um alerta 
máximo, com funcionamento 
permitido somente aos serviços 
essenciais, como supermerca-
dos, padarias e farmácias. A 
quarentena no estado foi pror-
rogada do dia 29 de junho até o 
dia 14 de julho.

Este foi o segundo recuo em 
apenas 15 dias da Região Admi-
nistrativa de Bauru dentro da 
retomada econômica, o que dá 
indícios de que os municípios 
não têm atingido as metas esta-
belecidas pelo Governo do Esta-
do até mesmo pelo Pacto Regio-
nal, que é um acordo firmado 

Elton Laud

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19), a Receita Federal 

ampliou em dois meses o perí-
odo de entrega das declarações 
do Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF) 2020, ano-base 
2019. O prazo, que se encer-
raria no dia 30 de abril, foi es-
tendido para o dia 30 de junho, 
porém, mesmo com mais tem-
po para regularizar a situação, 
a poucos dias do encerramento, 
milhões de brasileiros ainda 
não acertaram as contas com o 
Fisco. Vale destacar que quem 
perder o prazo está sujeito à 
multa que vai de R$ 165,74 a 
20% do imposto devido.

Até a tarde da quinta-feira 
(25), segundo a assessoria de 
imprensa da Receita Federal, 
das 32 milhões de declarações 
esperadas para este ano, 23,8 
milhões haviam sido enviadas, 
o que apontava 8,2 milhões de 
pendências. A declaração do 
Imposto de Renda é obrigató-
ria para quem recebeu rendi-
mentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 no ano passado ou 
que se enquadre em uma das si-
tuações descritas abaixo. Quem 
já declarou em anos anteriores 
pode obter a declaração pré-
-preenchida diretamente no 
programa do IRPF 2020, dis-
ponível no site (www.receita.
economia.gov.br).

Para quem está entre os mais 
de 8 milhões de contribuintes 
que ainda não enviaram suas 

SÓ O ESSENCIAL - Anúncio foi feito pelo governador 
João Doria em coletiva de imprensa realizada ontem

FIM DO PRAZO - Contribuinte que ainda não entregou a declaração do 
IRPF 2020 tem até a terça-feira (30) para acertar as contas com o Leão

declarações, a dica é aproveitar 
o final de semana e não deixar 
para a última hora para evitar 
surpresas desagradáveis. “O 
movimento costuma ser muito 
grande no último dia. Então, 
quem não se antecipou deve 
reunir toda a documentação 

necessária e aproveitar o final 
se semana. Qualquer problema 
com a internet ou com o sis-
tema pode trazer dificuldades 
ou até mesmo impossibilitar o 
envio dentro do prazo”, orienta 
José Wanderlei Siqueira, analis-
ta fiscal do Grupo Maltez.

ACOMPANHAMENTO
É FUNDAMENTAL

Outra dica importante, 
principalmente para quem 
optar por fazer a própria de-
claração sem consultar um 
profissional de contabilidade, 
é acompanhar o andamento 
do processo depois do envio 
da declaração, visto que, caso 
haja qualquer pendência ou 
inconsistência de informações, 
o próprio sistema da Receita 
Federal informa o contribuin-
te. “A declaração do Imposto 
de Renda não acaba no envio. 
É interessante acessar o Portal 
e-CAC para ver como está o 
processamento e, se necessário, 
fazer a declaração retificadora 
antes que a pendência vire uma 
notificação”, diz Siqueira.

NÃO TENTE PASSAR
O LEÃO PARA TRAZ

Para evitar cair na temida 
malha fina, o conselho é le-
vantar corretamente as infor-
mações sobre todos os bens, 
rendimentos e investimentos e 
apresentar de forma transpa-
rente na declaração. Nada de 
tentar dar aquele velho ‘jeiti-
nho brasileiro’. “A Receita Fede-
ral tem pelo menos 30 meios de 
cruzar as informações, então, 
não adianta tentar burlar o sis-
tema. É preciso apresentar os 
dados corretos. Do contrário, 
algum apontamento será fei-
to e isso só resultará em mais 
trabalho. Não tente enganar o 
Leão, porque ele sempre está de 
olho”, destaca o analista fiscal.

- Quem investiu em bolsas 
de valores, mercado de 
capitais, etc.
- Proprietário de imóveis 
ou terrenos de valor 
superior a R$ 300 mil
- Estrangeiros que 
adquiriram condição de 
residentes no Brasil
- Quem isentou o IR na 
venda de imóvel e investiu 
o valor na comprar outro

QUEM DEVE 
DECLARAR 
O IRPF 2020?

* A referência é o ano-base 2019

- Quem teve rendimentos tribu-
táveis acima de R$ 28.559,70
- Quem teve rendimentos não-
-tributáveis acima de R$ 40 mil
- Quem teve receita superior
a R$ 142.798,50 em
atividade rural

Acilpa é pega de 
surpresa com decisão

Procurado, o presidente 
da Acilpa (Associação Co-
mercial e Industrial de Len-
çóis Paulista), José Antonio 
Silva, o Neno, confessa que 
foi pego de surpresa com a 
decisão do Governo do Esta-
do de São Paulo de rebaixar 
a Região Administrativa de 
Bauru à fase 1 do Plano São 
Paulo. “O nosso comércio 
passa por momentos muito 
difíceis e estávamos ima-
ginando que iríamos pro-
gredir para a fase amarela 
do Plano São Paulo, mas, 
infelizmente, regredimos”, 
diz Neno, que reforça que a 
Acilpa não tem poder para 
decretar a abertura ou fe-

chamento do comércio. “Po-
demos apenas intermediar a 
relação entre o empresaria-
do e a administração muni-
cipal e é isso que estamos 
fazendo desde o começo da 
pandemia”, explica.

O presidente da Acilpa 
orienta os empresários a se-
guirem as determinações do 
Poder Público e lembra que 
a Associação dispõe da pla-
taforma de vendas compre-
emlencois.com.br. “Temos 
realizado diversas ações e co-
locado a consultoria jurídica 
e todos os departamentos da 
entidade à disposição dos 
associados para ajudar nesse 
momento de crise”, finaliza.

entre 41 prefeituras na direção 
do Plano São Paulo. A avaliação 
periódica leva em conta indica-
dores de saúde (média da taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
- Unidade de Terapia Intensiva 
- exclusivas para pacientes con-
taminados pelo coronavírus e o 
número de novas internações 
no mesmo período), verifican-
do se cumprem os critérios 
para avançarem a uma fase de 
maior relaxamento a cada 14 
dias ou voltarem para uma fase 
mais restritiva a cada sete dias 
(ou imediatamente, caso haja 
evidência da piora da situação).

Cada município da Região 
Administrativa de Bauru deve 
publicar os seus novos decretos 
até segunda-feira, regulamen-
tando, assim, as novas regras. 
No final da tarde de ontem, 
uma reunião por teleconferên-
cia entre os prefeitos do Pac-
to Regional iria definir como 
seria a deliberação conjunta. 
Para o chefe do Executivo de 
Lençóis Paulista, Anderson 
Prado de Lima (DEM), são ne-
cessárias mais especificações 
do estado sobre questões téc-

nicas da decisão. “Os municí-
pios estão testando mais, logo, 
teremos mais casos positivos 
regionalmente. A contagem 
dos números de leitos não está 
considerando o número dispo-
nível nos municípios, apenas 
contam os leitos credenciados 
de hospitais de retaguarda. De-
vemos priorizar a vida, porém, 
é preciso também averiguação 
de indicadores mais amplos e 
não somente o aumento de ca-

sos de infectados, já que todo o 
estado aumentou consideravel-
mente o número de testes apli-
cados nos cidadãos paulistas”, 
relata o prefeito.

Marcos Olivatto, prefeito de 
Macatuba, destaca que a ideia 
é se reunir com o Comitê Mu-
nicipal de Combate à Covid-19 
para alinhar as decisões. “Maca-
tuba, apesar dos casos positivos 
estarem aumentando todos os 
dias, até a data de hoje (ontem), 

estávamos sem casos graves, 
sem internações. É muito difícil 
restringir ainda mais o funcio-
namento dos estabelecimentos, 
precisamos manter a economia 
e o sustento das famílias. Vamos 
lutar e fazer o que estiver den-
tro do nosso alcance e da lei, 
para conseguirmos o melhor 
para nossa cidade”, frisa.

Procurado, o prefeito de 
Areiópolis, Antonio Marcos 
Dos Santos, não retornou o con-
tato feito pela reportagem do 
Jornal O ECO.

LOCKDOWN X FASE
VERMELHA

Logo após o anúncio do go-
vernador João Doria, houve um 
entendimento errado de parte 
da população de que a Região 
Administrativa de Bauru esta-
ria entrando em lockdown. No 
entanto, São Paulo está sob re-

gras de distanciamento social, 
que é um dos caminhos apon-
tados pelo Plano São Paulo na 
retomada da economia. Apesar 
das restrições, o cidadão tem o 
direito de sair de sua casa sem 
prestar qualquer tipo de escla-
recimento às autoridades.

Já o lockdown impõe regras 
mais rígidas. Nele, os cidadãos 
só podem ir às ruas por moti-
vos de emergência, como, por 
exemplo, para comprar alimen-
tos ou remédios, ou ir ao hospi-
tal. A fiscalização é ainda mais 
rígida e o cidadão precisa jus-
tificar às autoridades o porquê 
de sua saída de casa. O trânsito 
pela região também é parcial-
mente ou totalmente suspenso. 
Em alguns casos, rodoviárias, 
estações de trem e aeroportos 
são fechados e só é permitido 
ultrapassar a fronteira por moti-
vo de emergência ou a trabalho.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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TUCANOS EM LUTO
Em decorrência da morte de Antonio Carlos Vaca, Marco Vinholi, presidente do PSDB/SP e secretário de 
Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo emitiu uma nota de pesar: “Com profundo 
pesar recebemos a notícia da morte do prefeito Vaca. Parceiro leal e administrador competente, foi o 
primeiro eleito da história da cidade e estava em seu terceiro mandato. Todo o PSDB paulista se solidariza 
à família, amigos e aos moradores de Borebi neste momento de profunda dor e pesar profundo”.
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Regional

CARLOS RODOLFO
AYUB VACA, FILHO
“Nas incertezas desse 
mundo, ele foi o melhor 
pai que a vida poderia ter 
me oferecido. Jamais vou 
esquecer tudo que ele me 
ensinou, todo amor que me 
deu e o exemplo de homem 
que foi. Meu amor por meu 
pai é eterno e não há morte 
que consiga enfraquecê-lo. 
Será sempre meu herói, 
meu espelho, alguém que 
amarei para sempre”

RUBIA MARIA AYUB
VACA MIGLIARI DE
CARVALHO, FILHA
“Meu pai amou e se doou 
a cada um de nós, era até 
exagerado em ofertar o que 
quer que estivesse ao seu 
alcance, fosse material ou 
sua própria energia espiri-
tual, ainda que ele mesmo 
precisasse recarregar suas 
forças. Sempre tinha uma 
palavra amiga, me ligava 
todos os dias. Assim era 
ele, preocupado com todos, 
sem exceção”

WANDERLEY LUIZ
PLACIDELI, GERENTE 
DO JORNAL O ECO
“Conheci o Vaca em 1976, 
quando já trabalhava no 
ECO. Depois de mais de 40 
anos de convivência, posso 
afirmar que ele foi um cara 
diferenciado, não apenas 
como político, mas como 
pessoa. Estava sempre pron-
to a ajudar quem precisava 
e tinha uma disposição fora 
do comum, trabalhando a 
todo o momento pelo povo”

ROBERTO SANTINO
SASSO, AMIGO
“O Vaca foi um político di-
ferenciado. Honesto, capaz 
e humilde. Eram quatro 
as paixões que o moviam: 
a família, sua querida Bo-
rebi, seu povo e o Corin-
thians. Foi uma perda irre-
parável como amigo, como 
parceiro de uma vida toda 
e como líder regional, que 
marcou seu nome na histó-
ria do nosso estado”

ANDERSON PRADO
DE LIMA, PREFEITO DE
LENÇÓIS PAULISTA
“Como prefeito e amigo 
pessoal desse político in-
crível, registro o profundo 
pesar do povo lençoense. 
A história deste homem 
tem base sólida na luta por 
sua gente. Portanto, não há 
tempo capaz de apagar a 
memória e a grandeza de 
quem tudo fez, faz e fará 
com amor, onde quer que 
sua alma e coração estejam”

BEL LORENZETTI,
EX-PREFEITA DE
LENÇÓIS PAULISTA
“É impossível contar a his-
tória de Borebi sem contar 
a história de Antonio Car-
los Vaca. Como vereador 
de Lençóis Paulista, como 
prefeito de Borebi ou ape-
nas como cidadão comum, 
Vaca lutou com muita garra 
e entusiasmo por sua terra 
e também por sua gente. 
Por isso, deixa muitas con-
quistas e muitos amigos”

PEDRO DE ARAÚJO, 
VICE DE VACA E NOVO 
PREFEITO DE BOREBI
“É uma perda muito gran-
de, muita dor. Estamos sen-
tindo muito este momento. 
É um grande baque para 
toda a cidade. Lutei ao lado 
do Vaca desde 1992 e agora 
peço força a Deus para se-
guir com o trabalho dele. 
Foi um grande homem que 
fez muito por nossa cidade. 
Espero honrar o seu legado”

MARCOS DONIZETI
OLIVATTO, PREFEITO
DE MACATUBA
“Sem dúvida, perdemos 
uma importante liderança 
regional, principalmente 
para Lençóis Paulista, Ma-
catuba e, claro, Borebi. Vaca 
foi um prefeito parceiro, 
sempre ensinando o cami-
nho, de como buscar e como 
conseguir. As várias vezes 
que precisei, sempre me 
ajudou. Deixou sua marca 
como um grande político”

ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS, PREFEITO
DE AREIÓPOLIS
“Foi com grande pesar 
que recebi a notícia do fa-
lecimento do amigo Vaca, 
prefeito de Borebi. A popu-
lação e todos nós perdemos 
um amigo leal e autêntico 
municipalista. Um grande 
homem, trabalhador, huma-
no e de sorriso fácil, eterno 
professor que ensina e ins-
pira os bons. Que Deus con-
forte os familiares e amigos”

ALTAIR DA SILVA,
PREFEITO DE AGUDOS
“Vaca cuidava de Borebi com 
muito carinho e comprome-
timento. Uma pessoa atuan-
te que tinha a fama de pedir 
muito para Borebi. Sempre 
estava reivindicando as coi-
sas de interesse do municí-
pio. Deixou um legado de 
trabalho, comprometimento. 
Era um líder que representa-
va muito bem seu povo”

ensinou os caminhos. Particu-
larmente, por conta das circuns-
tâncias, fico muito abalado. 
Enfrentei a Covid-19 e, graças 
a Deus, venci. Sinto muito que 
ele não tenha conseguido”

ANDRÉ PACCOLA SASSO, 
VEREADOR DE
LENÇÓIS PAULISTA
“Vaca foi um exemplo de pro-
fessor, de amigo, de pai de 
família e de gestor público. 
Contribuiu muito com Lençóis 
Paulista e, depois, construiu 
nossa querida filha, Borebi. 
Cidade que tem sua cara, sua 
alma. Foi um político honrado 
e abnegado, um modelo de ho-
mem público com o qual tive a 
honra de conviver”

MARCOS ANTONIO
PONTES DO SANTOS, 
PRESIDENTE DA
CÂMARA DE BOREBI
“Perdemos um grande homem 
que nos representou e defen-
deu com dignidade. Muito nos 
honrou com seu trabalho junto 
à comunidade, onde sempre foi 
atuante e presente. Nos deixa 
seu legado construído com tra-
balho e dedicação e sua marca 
em cada um de nós, que teve o 
imenso prazer de conhecê-lo e 
tê-lo como amigo”

Borebi se despede de Vaca
Prefeito da cidade vizinha faleceu no último sábado (20), em decorrência da Covid-19

FAMÍLIA E AMIGOS PREFEITOS

VEREADORES

NARDELI DA SILVA,
PRESIDENTE DA
CÂMARA DE
LENÇÓIS PAULISTA
“Sempre me espelhei muito 
no Vaca na questão social. 
Aprendi muito com ele, que 
no início de meus projetos 
sempre me ajudou bastante. 
Um grande amigo e conse-
lheiro. Como político, não 
tem nem o que falar, foi 
e sempre será um grande 
exemplo a seguir. É, certa-
mente, uma grande perda 
para toda a região”

MANOEL DOS SANTOS
SILVA, O MANEZINHO,
VEREADOR DE
LENÇÓIS PAULISTA
“Vaca foi um dos maio-
res políticos que conheci, 
quem me levou pela pri-
meira vez a uma Secretaria 
Estadual de Governo e me 

JULIO CESAR SAES,
PRESIDENTE DA
CÂMARA DE MACATUBA
“Vaca foi um importante ho-
mem público, contribuindo 
com o desenvolvimento de 
Borebi. Sempre lutou e trouxe 
grandes conquistas para a ci-
dade e deixa um legado para 
toda a região. Nós, da Câmara 
Municipal de Macatuba nos 
solidarizamos à família, amigos 
e aos moradores de Borebi por 
esta inestimável perda”

MICHEL AUGUSTO,
PRESIDENTE DA
CÂMARA DE AREIÓPOLIS
“O prefeito Vaca tinha com-
promisso com a democracia, 
capacidade de diálogo e de ne-
gociação, sempre paciente para 
a construção de uma socieda-
de mais justa, mais humana e 
mais igualitária. Transmito aos 
seus familiares, amigos e a to-
dos os borebienses, os meus 
mais profundos sentimentos 
nesta hora de dor”

AURO OCTAVIANI,
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE AGUDOS
“Externo minha dor pela pas-
sagem do eterno prefeito Vaca. 
Peço a Deus que conforte os fa-
miliares e irmãos borebienses 

RODRIGO AGOSTINHO,
DEPUTADO FEDERAL
“O Vaca era uma das pessoas 
mais insistentes que eu conhecia. 
Sempre pedia muito para sua Bo-
rebi e com toda a razão, porque 
as cidades pequenas, geralmente, 
são esquecidas pelos governan-
tes. Lutava de maneira intransi-
gente pelo seu povo. Sem dúvida, 
vamos sentir muita falta dele”

PEDRO TOBIAS,
EX-DEPUTADO ESTADUAL
“A população de Borebi e nós per-
demos um amigo leal e autêntico 
municipalista. Vaca sempre lutou 
e vibrou com cada obra conquis-
tada de grande alcance social para 
sua querida Borebi. Um homem 
público que deixa vários legados 
aos jovens que desejam entrar na 
política. Meus sentimentos aos 
familiares e amigos”

RICARDO MADALENA,
DEPUTADO ESTADUAL
“Falar de Antônio Carlos Vaca, 
nosso querido prefeito de Bore-
bi, é falar de um amigo. Quan-
do ia ao nosso gabinete trazia 
suas preocupações com a popu-
lação de sua cidade. Enxergava 
seu cargo de prefeito como uma 
missão. Fez de sua vida um 
exemplo de grandeza. Com cer-
teza está agora ao lado de Deus”

DEPUTADOS

pela perda irreparável desse 
grande homem público, exem-
plo para todos que tiveram o 
privilégio de conviver com ele. 
Que Borebi siga no caminho 
proporcionado por seu filho 
mais ilustre”

RICARDO IZAR JR.,
DEPUTADO FEDERAL
“Os 39 municípios da região 
fazem parte da Grande Borebi. 
Era assim que Vaca se referia 
a sua querida Borebi. Dedi-
cou a vida pelo município e, 
agora, deixa saudade. Amigo 
dos amigos, turrão, dedicado, 
combativo. Sempre com jeiti-
nho e paçoquinha, conquistou 
quase tudo que Borebi tem em 
diversas áreas”

ARNALDO JARDIM,
DEPUTADO FEDERAL
“O prefeito Vaca era um luta-
dor apaixonado por seu mu-
nicípio. Uma pessoa que fez 
toda a diferença e nos fará 
imensa falta. Que ele nos ins-
pire a continuar trabalhando 
pelos municípios para que 
possamos ter desenvolvimen-
to com maior justiça social. 
O Vaca se foi, mas fica nosso 
carinho eterno por ele”

Elton Laud

Não há como falar da vi-
zinha cidade Borebi sem 
citar o nome de Antonio 

Carlos Vaca. A cidade, emanci-
pada de Lençóis Paulista em 9 
de janeiro de 1990, ganhou sua 
autonomia a partir de um esfor-
ço incondicional de seu cidadão 
mais ilustre. Talvez isso explique 
a comoção geral que tomou con-
ta da população no último sába-
do (20), quando o prefeito, que 
há um mês estava internado no 
Hospital da Unimed de Bauru 
lutando contra a Covid-19, aca-
bou falecendo em decorrência 
de complicações da doença oca-
sionada pelo novo coronavírus.

Natural de Agudos, Vaca 
nasceu em 20 de outubro de 
1946. Filho caçula do casal Pe-
drina e Antônio, teve uma úni-
ca irmã, Cleide. Já adulto, antes 
de entrar para a vida política, 
atuou como professor, lecionan-
do em várias escolas da zona 
rural na região. Com a esposa, 
Leila Ayub, também professora, 
teve dois filhos, Rubia Maria 
e Carlos Rodolfo, depois dois 
netos, Antonella e o recém-nas-
cido Antonio Carlos Vaca Neto, 
que, infelizmente, não chegou a 
conhecer, já que nasceu um dia 
depois de sua internação, quan-
do já estava inconsciente.

Em 1972, já vislumbrando 
no horizonte que o pequeno 
distrito de Borebi deveria con-
quistar sua independência, se 
candidatou a uma cadeira na 
Câmara Municipal de Lençóis 
Paulista, por meio da qual le-
vantaria insistentemente a ban-
deira da emancipação. Foi eleito 
pelo Arena, com 294 votos, para 
o mandato de 1973 a 1976. Nas 
duas décadas seguintes, foi re-
conduzido três vezes ao cargo, 
com 440 votos em 1976, tam-

bém pelo Arena (1977 a 1982); 
626 votos em 1982, pelo PDS 
(1983 a 1988); e 976 votos em 
1988, pelo PFL (1989-1992).

Em 1989, depois de muitos 
anos de luta, Vaca conseguiu 
com que um plebiscito pela 
aprovação ou não da emancipa-
ção de Borebi fosse realizado du-
rante as eleições presidenciais. 

Na ocasião, além de escolher o 
primeiro presidente eleito por 
voto direto depois da Ditadura 
Militar, os borebienses disseram 
sim à autonomia. Dos 734 eleito-
res que compareceram às urnas, 
680 votaram pela emancipação. 
O ato foi oficializado em 9 de 
janeiro de 1990 pela lei estadual 
nº 6.645/90, sancionada pelo en-

tão governador Orestes Quércia.
Na ocasião, eleições pode-

riam ser convocadas em três 
meses, mas Vaca chegou a 
afirmar que não concorreria, 
porque pretendia encerrar seu 
mandato como vereador em 
Lençóis Paulista. As eleições, 
porém, aconteceram apenas 
em 1992 e Vaca, como quis o 
destino, tornou-se o primeiro 
prefeito de Borebi, vencendo 
com 714 votos contra 274 de 
seu concorrente, Paulo Rober-
to Danellon Duarte. Foi eleito 
outras duas vezes pelo PSDB, 
em 2008 (2009-2012), com 848 
votos, e em 2016 (2017-2020), 
com 1,187 votos. Com sua mor-
te, quem assumiu foi seu vice e 
amigo, Pedro Miguel de Araújo.

HOMENAGEM
Para que a população pu-

desse se despedir do prefeito, 
visto que a pandemia impõe di-
versas restrições que impedem 
a realização de velório de víti-
mas da Covid-19, foi realizado 
um cortejo pelas ruas de Bore-
bi no início da tarde do último 
sábado (20), assim que o corpo 
foi liberado. A homenagem 
chegou a ser proibida por au-
toridades sanitárias para evitar 
aglomeração, mas centenas de 
pessoas formaram uma imensa 
fila de carros para receber o 
ilustre borebiense.

Dezenas de veículos se-
guiram o carro fúnebre até a 
porta do cemitério municipal. 
Ao longo do trajeto, populares, 
emocionados, coloriram o céu 
de Borebi de branco soltando 
centenas de balões. Ao longo 
da semana, diversas pessoas 
ligadas à política manifestaram 
pesar pela morte do prefeito. A 
reportagem ouviu alguns deles e 
também os filhos, que demons-
traram o amor pelo pai. Confira:

ETERNO PREFEITO - Na foto, tirada em janeiro, quando 
o decreto de emancipação de Borebi completou 30 anos, 
prefeito Vaca segura o símbolo maior de seu amor pela cidade

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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TÊNIS
O número 1 do mundo e organizador do Adria Tour, Novak Djokovic, testou positivo 
para Covid-19, assim como sua esposa, Jelena. A revelação foi feita na terça-
feira (23). O sérvio foi o quarto tenista do circuito, que teve etapas em Belgrado, 
na Sérvia, e em Zadar, na Croácia, a ser diagnosticado com a doença. Os demais 
foram o búlgaro Grigor Dimitrov, o croata Borna Coric e o sérvio Viktor Troicki.
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Esporte

NA REDE

HISTÓRIA

Resenha com o Tica leva papo 
de boleiro para a internet

“Eu fiz do voleibol a minha vida”

Projeto vai ao ar 
às quintas-feiras, 
a partir das 19h30, 
pelo Facebook

No Dia Nacional do Voleibol, quem celebra com os pulmões cheios de ar e o coração 
repleto de amor é Douglas Coneglian, um baluarte do esporte em Lençóis Paulista

Douglas Coneglian e o voleibol: 
nascidos um para o outro

Angelo Franchini Neto

Com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) e 
o consequente isolamento 

social durante a quarentena, as 
redes sociais passaram a ter um 
protagonismo ainda maior. Can-
sados da televisão, os internau-
tas navegam pelo Facebook, Ins-
tagram, Twitter, YouTube, entre 
outras plataformas, sempre em 
busca de entretenimento. Mas, o 
que ler, ouvir ou assistir na rede?

Entre as opções, algo que 
tem agradado bastante ao pú-
blico são as famosas lives. Em 
Lençóis Paulista, algumas delas 
têm tomado um rumo diferen-
te das apresentações musicais, 
com histórias irreverentes e até 
sorteio de brindes aos especta-
dores. A novidade do momento 
é a Resenha com o Tica, um ba-
te-papo irreverente com atletas 
do futebol amador da cidade.

Tica é o apelido do idealiza-
dor do projeto, o lençoense Fabia-
no Luiz dos Anjos, que há anos 
participa dos campeonatos ama-
dores de futebol realizados no 
município e na região. Segundo 
ele, a ideia surgiu paralelamente 
ao Esporte Resenha, iniciativa da 
Secretaria de Esportes e Recrea-

Angelo Franchini Neto

Amalia Paschoarelli, Fla-
viana Pavanatto, Val-
derbi Romani, Marcelo 

Baptistella e, é claro, Douglas 
Coneglian. O que estes ilus-
tres lençoenses têm em co-
mum? Todos contribuíram e 
ainda contribuem com a his-
tória do voleibol em Lençóis 
Paulista. No Dia Nacional do 
Voleibol, o segundo esporte 
mais praticado do Brasil, nada 
melhor do que mergulhar no 
passado lençoense marcado 
por glórias e conquistas.

Para quem não sabe, o 
voleibol é um dos esportes 
amadores mais tradicionais 
de Lençóis Paulista. Regis-
tros confirmam que a bola e 
a rede já faziam parte do dia 
a dia da população lençoense 
desde 1938. O voleibol foi tra-
zido para a cidade pelas mãos 
de italianos que montaram o 
primeiro pastifício (empreen-
dimento de massas), chamado 
“Coneglian & Segalla”.

“Já no início de 1940, 
muitos jovens trocavam a 
bola dos pés pelas mãos, pra-
ticando o novo esporte”, ga-
rante Douglas Coneglian, que 
diz que em 1945, em pleno 
desfecho da Segunda Guerra 

Precisamente em 10 de 
abril de 1973, com oito anos 
de idade, Douglas Coneglian 
já arriscava as primeiras 
manchetes, levantadas e 
cortadas. Foi atleta do pré-
-mirim, passando pelo mi-
rim, infantil, infantojuvenil 
e adulto. “Paralelamente, aos 
15 anos, eu já treinava a equi-
pe mirim feminina em 1980. 
Depois fui auxiliar técnico 
do Dadá, da Maria Amalia, 
até que me tornei técnico da 
equipe feminina”, recorda.

Os anos passaram, mas 
a gana de Dodô Coneglian 
pelo esporte só aumentava. 

Em 1996, voltou a ser técnico, 
desta vez do infantojuvenil. 
Em 2001, assumiu as equipes 
que representavam a Seleção 
de Lençóis Paulista, nas quais 
permanece até hoje. Além de 
técnico, ele também está à 
frente do projeto Sempre Vôlei 
Lençóis, que no final de 2019 
comemorava a marca de 1,5 
mil participantes, entre alu-
nos e atletas de oito a 80 anos, 
de ambos os sexos. “Desde 
1973, nunca saí das quadras. 
São exatos 47 anos dedicados 
ao voleibol, um esporte que 
marcou a minha vida”, finali-
za Douglas Coneglian.

NÃO É SÓ ESPORTE - Resenha com o Tica reúne atletas do futebol amador de 
Lençóis Paulista em um bate-papo que vai além das quatro linhas; na foto, Tica (ao 
centro) ao lado de Ana Clara Nicolau, Luiz Miller Romualdo, colaboradores do projeto

TÍTULOS E MAIS TÍTULOS 
Voleibol lençoense sempre 
ocupou lugar de destaque; na 
foto, Douglas Coneglian e o então 
capitão da equipe masculina, 
Gabriel Moreira, comemoram a 
medalha de bronze nos Jogos 
Abertos do Interior de 2017

ção, que também tem o objetivo 
de resenhar com os atletas locais.

“Sempre tive vontade de di-
vulgar o futebol amador da cida-
de de alguma forma, mas faltava 
coragem. Quando vi o Pedrão e 
o Raul (do futebol e do futsal) 
no Esporte Resenha, logo pen-
sei: por que não incluir nessas 
resenhas, além de instrutores e 
coordenadores, também os jo-
gadores?”, relata o boleiro, que 
imediatamente começou a dar 
forma ao Resenha com o Tica.

Ele conta que começou a pro-
curar jogadores do futebol ama-
dor para começar os trabalhos. 
“Nossa ideia é bater um papo com 
quem ainda está na ativa, mas, em 
breve, também vamos convidar 
atletas que já se aposentaram. Até 
porque queremos que o projeto se 

perpetue mesmo após o fim da 
pandemia, como um marco para 
a cidade de Lençóis Paulista”, res-
salta Tica, que diz que o balanço 
tem sido extremamente positivo.

“Na primeira live, com o Ra-
fael Teixeira, tivemos 3.583 visua-
lizações no total, com 375 comen-
tários. A segunda, com o Matheus 
Souza, chegou a 1 mil comentários 
e 139 expectadores assistindo de 
maneira simultânea”, conta. Nes-
sa quinta-feira (25), os convidados 
foram outras duas figuras carim-
badas do amador local, os atletas 
Maresias e Josimar, que também 
participaram do papo de boleiro.

Para o idealizador do projeto, 
o Resenha tem uma importância 
que vai além do entretenimento. 
“Queremos divulgar a moleca-
da que está jogando amador em 

nossa cidade. Aquele pessoal que 
acorda domingo de manhã após a 
balada do sábado. Sabemos que 
para eles é complicado, mas com 
o Resenha, o nome deles começa 
a ser exposto, o que os incentiva a 
seguir em frente. A família assiste 
e também cobra do jovem uma 
vida mais regrada. Dessa forma, 
eles passam a ter consciência de 
suas responsabilidades. Sem con-
tar que mantemos essas histórias 
acesas, já que várias delas são 
apagadas com o tempo. É uma 
maneira de reviver o passado, seja 
ele recente ou não”, finaliza Tica.

Para quem quiser acompa-
nhar, o Resenha com o Tica vai 
ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, 
às 19h30, pela página do projeto 
no Facebook (www.faceboook.
com/resenhacomotica).

Mundial, a primeira equipe 
feminina foi formada em Len-
çóis Paulista. “Desde o final 
da década de 1940, nossas 
equipes sempre tiveram des-
taque nas competições que 
disputavam”, relata.

De 1938 para cá, o mundo 
se modernizou e, com ele, o 
voleibol. Homens e mulheres 
se instalavam na cidade em 
busca de ascensão social atra-
vés das grandes equipes aqui 
formadas. “O técnico José Ro-
berto Guimarães sempre disse 
que Lençóis é um dos grandes 
celeiros do voleibol brasilei-
ro”, garante Coneglian. “Gos-
to muito de lembrar a célebre 
frase dita pelo grande ex-pre-
feito, sr. Tonico Lorenzetti: 
‘Não dá para contar a história 
de Lençóis Paulista e não lem-
brar do voleibol’. Isso mostra 
que o esporte está enraizado 
aqui, faz parte da cultura do 
povo lençoense”, completa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DO FÓRUM DE LENÇÓIS PAULISTA

COMUNICADO

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de sua presidência, decidiu pela prorrogação 
do Sistema de Trabalho Remoto até o dia 26 de julho de 2020. Medida de prevenção e combate ao 
Covid-19 estabelecido pelo Tribunal de Justiça desde o dia 16 de março de 2020.

Desta forma, todas as atividades presenciais no Fórum da Justiça Estadual de Lençóis Paulista, 
bem como as unidades cartorárias do Anexo Fiscal e Cejusc estão suspensas até a data informada, 
sejam audiências, tribunais do júri, comparecimentos obrigatório em Juízo, entre outras atividades.

Ainda, até o dia 26 de julho os processos físicos permanecem com seus prazos processuais 
suspensos. Contudo, os processos digitais estão com seu andamento processual normalizado desde 
o dia 04 de maio de 2020. 

Casos de urgências como mandados de segurança, medidas protetivas entre outros estão sendo 
devidamente apreciados e decididos pelos magistrados por meio digital.

Mais informações ou acompanhamento de processos digitais podem ser obtidos no portal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br .

Outras informações ou diante da necessidade da intervenção judicial em assuntos diversos procure a 
OAB local ou busque orientações com um advogado.

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FÓRUM DE LENÇÓIS PAULISTA
Juíza Diretora: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Chefe da Administração: Clodoaldo Monteiro da Silva Junior

AO PREFEITO
ANTONIO CARLOS VACA

Borebi está de luto. Perdemos nosso amigo, nosso 
irmão, nosso prefeito, nosso administrador público. O 
povo borebiense perde seu ilustre pai.

Nê Vaca se criou e cresceu cuidando de Borebi e, 
de maneira especial, de sua população. Por Borebi e 
seu povo, trabalhou até mesmo durante a pandemia.

Sua dedicação, seu dinamismo, seu trabalho em 
prol do povo borebiense ficará na história, por isso, 
agradecemos de coração aos seus familiares por tudo 
que ele fez pela nossa Borebi.

Ficarão guardadas em nossos corações lindas me-
morias de tudo que ele fez. A saudade é nosso con-
solo. Esteja certo que jamais esqueceremos de você, 
Nê Vaca.

Em nossos corações nasceu um vazio e uma dor 
sem fim, mas temos certeza que já está junto do Pai.

Hoje, seu coração não bate mais neste mundo, mas 
você será para sempre recordado como um grande ho-
mem, um grande administrador, um grande prefeito.

Foi um privilégio para Borebi conhecer uma pes-
soa tão maravilhosa como você. Você foi simplesmen-
te o ser humano mais integro que conhecemos. Jamais 
será esquecido.

Temos certeza que permanecerá aí, do céu, lutando 
e nos incentivando, defendendo, como sempre defen-
deu, o povo borebiense.

Hoje, não choramos apenas a morte de alguém, 
mas a partida de uma pessoa muito especial, que mar-
cou a vida do povo borebiense em todos os sentidos.

Pudessem as lágrimas, que todos nós estamos 
chorando, preencher o vazio que você está deixando 
entre nós.

Quis a morte que deixasse de estar ao nosso lado, 
mas lhe prometemos que jamais iremos permitir que 
ela tire você de nosso coração.

Descanse em paz e aí, do céu, sinta orgulho do 
bem, das obras e de todos os ensinamentos valiosos 
que deixou plantados aqui na terra e na mente de 
tantas pessoas.

A morte nos separou, mas o sentimento para sem-
pre manterá você em nossos corações, no coração do 
povo borebiense.

Adeus, Nê Vaca. Saudades eternas. Você já está 
junto de Deus. 

Povo Borebiense

DATA: 19/6/2020 a 26/6/2020

Obituário
• ELVIRA DA COSTA PINTO BARBI faleceu na quinta-feira (25) aos 69 anos em 

Lençóis Paulista
• NATALINA DA CONCEIÇÃO DE PAULA faleceu na quinta-feira (25) aos 86 anos 

em Areiópolis
• HENRIQUE LUIZ faleceu na quarta-feira (24) aos 73 anos em Areiópolis
• ORESTES MURADOR faleceu na quarta-feira (24) aos 78 anos em Lençóis Paulista
• OSWALDO CAPELARI faleceu na terça-feira (23) aos 77 anos em Lençóis Paulista
• EUNICE TEIXEIRA DE ALMEIDA VIDAL faleceu na segunda-feira (22) aos 57 

anos em Lençóis Paulista
• AMARILDO LOURENÇO FALCONERIO faleceu no domingo (21) aos 58 anos em Borebi
• DILCE MORELLI CASTELHANO faleceu no domingo (21) aos 89 anos em 

Lençóis Paulista
• OLÍMPIA VIEIRA ZECHEL faleceu no domingo (21) aos 94 anos em Lençóis Paulista
• PAULO TRABAQUINI faleceu no domingo (21) aos 76 anos em Lençóis Paulista
• ALUIZIO ALVES DOS SANTOS faleceu no sábado (20) aos 73 anos em Macatuba
• ANTONIO CARLOS VACA faleceu no sábado (20) aos 73 anos em Borebi
• LUIS RODRIGUES DA SILVA faleceu no sábado (20) aos 69 anos em Lençóis Paulista
• MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA faleceu no sábado (20) aos 76 anos em 

Lençóis Paulista
• JOÃO VELOZO faleceu na sexta-feira (19) aos 87 anos em Lençóis Paulista
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Cultura ENCONTRO
João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Zélia Duncan, Leila Pinheiro e a Orquestra Maré 
do Amanhã se reúnem no palco virtual da live “Inspira: A Esperança Equilibrista”, que 
acontece neste sábado (27), às 18h, com participação especial de Dan Stulbach, Leandro 
Karnal, Clarice Niskier, entre outros nomes da cena cultural do país. A transmissão da 
live ocorre pelos canais da Inspirartes Produções Culturais, no YouTube e Facebook.
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POSSO TE INDICAR UM CONTO?
Coordenação: Renata Cirilo
De 6 a 29 de julho, às segundas e quartas-
feiras, das 17h às 19h
Inscrições até 27 de junho pelo link https://
forms.gle/iDNZqzfyRhx3Q8iN7
50 vagas para maiores de 16 anos

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA CRIATIVA
Coordenação: Melissa Szymanski 
De 7 a 16 de julho, às terças e quintas-feiras, 
das 14h às 16h 
Inscrições até 28 de junho pelo link https://
forms.gle/MZGNNk5L2fRfeZaL7
50 vagas para maiores de 16 anos

DANÇAR A DOIS, ABRIR ESPAÇOS
E CONSTRUIR CAMINHOS
Coordenação: Ronaldo Mota
De 3 a 31 de julho, às sextas-feiras, a partir das 
18h (Youtube)
Inscrições até 1 de julho pelo link https://forms.
gle/8RQoHGpkdbfhRjrs9
80 vagas para maiores de 16 anos

ARTES E ESTÉTICAS AFRO-BRASILEIRAS
Coordenação: Luciara Ribeiro
De 13 a 17 de julho, segunda, quarta e sexta-
feira, das 14h às 16h

Inscrições até 3 de julho pelo link https://forms.
gle/QikCBxhGjYY8RHAV6
50 vagas para maiores de 16 anos

MÚSICA FOLCLÓRICA SUL-AMERICANA
Coordenação: Marcos Matturro
De 14 a 28 de julho, às terças e quintas-feiras, a 
partir das 17h
Inscrições até 10 de julho pelo link: https://
forms.gle/Gf6SYKgnYfdGY8hD9
80 vagas para maiores de 16 anos

PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO 
Coordenação: Mário de Almeida
De 13 a 29 de julho, às segundas e quartas-
feiras, a partir das 17h
Inscrições até 10 de julho pelo link https://
forms.gle/cjt1y2vBGuQDCyfs7
80 vagas para maiores de 16 anos

INTRODUÇÃO À TEORIA QUEER
E OS SEUS MANIFESTOS
Coordenação: Rafael Leopoldo e Sara Wagner 
York
De 22 a 30 de julho, às quartas e quintas-feiras, 
das 14h às 16h 
Inscrições até 10 de julho pelo link https://
forms.gle/dQ3zEuotBC2DvArp9
45 vagas para maiores de 18 anos

MÚSICA

CIRCUITO DIGITAL DE ARTES

OFICINAS CULTURAIS

Encanta Lençóis 
Kids volta com 
versão on-line

Fim de semana tem 
Atos & Cenas e 
Oswaldo Montenegro

Programação de julho 
vai da dança ao cinema

Marcado para o dia 3 de julho, festival está com inscrições abertas

Apresentações acontecem ao vivo pelas páginas do Teatro Municipal

Cursos gratuitos são ministrados de forma remota por conta da pandemia

Flávia Placideli

A Secretaria de Cultura de 
Lençóis Paulista abriu 
nesta semana as inscri-

ções para o Festival Encanta 
Lençóis Kids in Live. Em novo 
formato, devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
as apresentações dos finalistas 
acontecem no dia 3 de julho no 
auditório da Casa da Cultura 
Prof.ª Maria Bove Coneglian. 
As inscrições se encerram nesta 
terça-feira (30).

A participação é aberta ape-
nas a candidatos residentes em 
Lençóis Paulista e com idade 

entre sete e 13 anos. As ins-
crições podem ser feitas até a 
próxima terça-feira, das 7h30 às 
13h30, diretamente na Casa da 
Cultura (Rua Sete de Setembro, 
934, no Centro) ou pelo site da 
Prefeitura Municipal (www.
lencoispaulista.sp.gob.br). No 
domínio também estão disponí-
veis o regulamento e a ficha de 
inscrição do concurso.

Como nos anos anteriores, 
os candidatos devem enviar um 
vídeo cantando uma música de 
sua preferência, em playback, 
para o e-mail culturalencoen-
se@gmail.com ou pelo What-
sApp da Secretaria de Cultura: 

(14) 3263-6525. Não são aceitas 
músicas com caráter sexual, 
político, ofensivo, com apolo-
gia ao uso de álcool ou drogas. 
Cada intérprete pode apresen-
tar apenas uma canção.

Entre os inscritos a organi-
zação seleciona 10 candidatos 
de acordo com diversos crité-
rios, como melodia, ritmo, har-
monia, timbre, dicção e afina-
ção. A divulgação da lista com 
os nomes dos finalistas aconte-
ce na aproxima quarta-feira (1) 
no site da Prefeitura Municipal 
e na página da Secretaria de 
Cultura no Facebook (www.fa-
cebook.com/culturalecois).

Flávia Placideli

O Circuito Digital de 
Artes apresenta neste 
final de semana mais 

uma grande programação de 
espetáculos no Teatro Muni-
cipal Adélia Lorenzetti, em 
Lençóis Paulista. Transmitido 
pelas páginas do Facebook 
(@teatrolencois), Instagram 
(@teatrolencois) e Youtube 
(Teatro Municipal Adélia Lo-
renzetti), o projeto lançado 
no início deste mês é uma 
realização da Alic (Associa-
ção Lençoense de Incentivo à 
Cultura), com apoio da Pre-

Flávia Placideli

Estão abertas as inscrições 
para as turmas de junho do 
projeto Oficinas Culturais 

On-line, promovido pela Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo. Os cursos dispo-
níveis são: “Posso te indicar um 
conto?”, “Introdução à fotogra-
fia criativa”, “Dançar a dois, 
abrir espaços e construir ca-
minhos”, “Artes e estética afro-
-brasileira”, “Música folclórica 
sul-americana”, “Produção de 
documentário” e “Teoria queer 
e os seus manifestos”. As vagas 
são limitadas.

O Programa de Formação 
para o Interior é uma realização 

da Poiesis - Organização Social 
de Cultura, por meio do Progra-
ma de Oficinas Culturais da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo. As atividades têm 
como objetivo aproximar pes-
soas de diferentes camadas so-
ciais, faixas etárias e com dife-
rentes repertórios, promovendo 
um importante espaço simbóli-
co de trocas de conhecimentos e 
experiências artísticas.

As inscrições para cada 
oficina podem ser feitas pelos 
links descritos abaixo até as da-
tas informadas. Se houver inte-
resse em participar de mais de 
uma oficina, é necessário preen-
cher um formulário para cada. 
Caso o número de candidatos 

ultrapasse a quantidade de va-
gas disponíveis, os excedentes 
aguardam em uma lista de es-
pera. A confirmação da parti-
cipação e demais orientações 
devem ser conferidas no e-mail 
cadastrado no ato da inscrição.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), todas as 
oficinas culturais estão sendo re-
alizadas de forma remota, com 
transmissão ao vivo por meio 
das plataformas Zoom e o Goo-
gle Meet. Segundo a organiza-
ção, todos os participantes que 
mantiverem pelo menos 75% de 
participação nas aulas recebem 
certificados de conclusão. Ou-
tras informações podem ser ob-
tidas pelo site da Poiesis: www.
poiesis.org.br/maiscultura.

NOVOS TALENTOS - Inscrições para o festival seguem até a terça-feira (30)

LIVE - Cantor Oswaldo Montenegro apresenta seus sucessos na noite deste domingo (28)

feitura Municipal e patrocí-
nio da empresa Bracell.

Neste sábado (27), a par-
tir das 18h, sobem ao palco 
do local os lençoenses da Cia 
Teatral Atos & Cenas, com a 
peça “Conto de Rapunzel”, 
que reúne diversos perso-
nagens de contos de fadas, 
como a própria Rapunzel, a 
Madrasta da Branca de Neve, 
o Príncipe Encantado e até a 
Dona Carochinha, que tem a 
missão de fazer os fujões vol-
tarem para os livros, de onde 
escaparam para conhecer o 
mundo real. A peça é indica-
da para todas as idades.

Já no domingo (28), no 
mesmo horário, tem trans-
missão ao vivo do show do 
cantor Oswaldo Montenegro. 
Com 40 álbuns gravados, 15 
peças musicais, três filmes 
e mais de 40 trilhas sonoras 
para cinema, teatro e televi-
são, o poeta, cantor e compo-
sitor circula por várias verten-
tes da arte. Imortalizado por 
sucessos como “Bandolins”, 
“Agonia”, “Léo e Bia” e “Lua 
e Flor”, ele apresenta um re-
pertório com seus principais 
sucessos e conta histórias de 
bastidores e composições. A 
classificação é livre.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, as apresentações 
dos finalistas, marcadas para a 
próxima sexta-feira (3), a partir 
das 20h, acontecem sem a pre-
sença de público. Seguindo to-
das as normas de higiene e segu-
rança, os candidatos se reúnem 
no auditório da Casa da Cultu-
ra, de onde ocorre a transmissão 
ao vivo, também pela página da 
Secretaria na rede social.

“O principal intuito é resgatar 
os grandes festivais de música. 
Estamos fazendo isso nos últimos 
quatro anos por meio do Encanta 
Gospel, do Encanta Kids, do En-
canta Sertanejo e do Encanta com 
a Padroeira, revelando grandes 
talentos da nossa Lençóis Paulis-
ta”, destaca Marcelo Maganha, 
responsável pela pasta, que tem 
investido no digital para seguir 
movimentando a cultura local.

A avaliação dos candidatos, 
que, diferentemente dos outros 
anos, não se apresentavm com 
acompanhamento de banda 
para evitar aglomeração de pes-
soas no local, ocorre de maneira 
remota por um corpo de jurados 
selecionado pela Secretaria de 
Cultura. Todos os finalistas re-
cebem medalhas pela participa-
ção. Já os cinco primeiros colo-
cados também ganham troféus.

VEJA OS DETALHES DE CADA OFICINA

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde APOIO PSICOLÓGICO ON-LINE
Para evitar o contato pessoal e minimizar os riscos de contágio do novo 
coronavírus (Covid-19), psicólogos e entidades do setor de saúde mental têm 
adotado o atendimento virtual de pacientes. Consultas on-line e de graça são 
oferecidas, por exemplo, pela USP (Universidade de São Paulo). É possível 
falar com um profi ssional mediante agendamento pelo site www.ip.usp.br.

A UNIMED AGRADECE
SEU EMPENHO E DEDICAÇÃO NO

ENFRENTAMENTO À COVID-19.

PROFISSIONAL
     DA SAÚDE,Obrigado! GRATIDÃO.

ESSE É O PLANO.

1 - CONTROLE O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
Evite o excesso de conteúdo e as fake news, em grande 

parte dos casos, essas atitudes aumentam a ansiedade. Na prá-
tica, reserve um tempo do seu dia para se informar e consuma 
notícias apenas de sites de confiança.

2 - MANTENHA UMA ROTINA
Tenha horários definidos para dormir, acordar, fazer as 

refeições, trabalhar e descansar. Cuidado com os excessos na 
alimentação e na ingestão de bebidas alcoólicas.

3 - FAÇA ATIVIDADES PRAZEROSAS
Adote hobbies que tragam prazer e possam envolver toda 

a família.

BEM-ESTAR

Especialista fala da 
saúde mental em 
tempos de pandemia
Além do risco de contágio do novo coronavírus, é preciso fi car atento 
aos transtornos psicológicos e saber quando procurar ajuda

Priscila Pegatin

Cansaço, medo, estresse, ir-
ritação e sinais de depres-
são têm sido sintomas com-

partilhados por algumas pessoas 
nesse período de pandemia do 
novo coronavírus. Em maio, a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) já previa uma crise de 
saúde mental em decorrência 
da doença, afinal, ficar em isola-
mento domiciliar é fundamental 
para evitar a proliferação da Co-
vid-19, mas a reclusão também 
tem seus efeitos colaterais, entre 
eles o abalo psicológico.

Profissionais de saúde afir-
mam que desconfortos mentais 
são como uma resposta ao atu-
al cenário que se divide entre 
o medo de ser contaminado e 
as incertezas sobre o futuro. 
O psicólogo clínico e neurop-
sicólogo Fábio Luiz Vicente 
explica que é preciso ter calma 
e adotar medidas para driblar 
a crise interna, que também é 
passageira. Para ele, uma ques-
tão perigosa é o excesso de con-
teúdo sobre o novo coronavírus 

Dicas para manter a saúde 
mental em tempos de pandemia

e seus desdobramentos.
“Todas essas informações, 

bem como o medo da contami-
nação e o isolamento, podem fa-
zer com que os níveis de estresse 
e ansiedade da população au-
mentem de forma significativa”, 
pontua Vicente, que acredita 
que a medida para encontrar um 

equilíbrio entre a saúde mental 
e o conhecimento é buscar con-
teúdo informativo em veículos 
de confiança, reservando apenas 
uma parte do dia para isso.

Apesar de muitas pessoas 
sentirem algum incômodo psi-
cológico neste período, é preciso 
ficar atento a um grupo especí-

fico. “São aqueles que fazem 
parte do grupo de risco para a 
Covid-19 (idosos e pessoas com 
comorbidades), crianças e ado-
lescentes, profissionais de saúde 
(principalmente os da linha de 
frente) e pessoas que já se en-
contravam em uma condição de 
sofrimento emocional, ou seja, 
que já tinham algum transtorno 
mental”, afirma o especialista.

ALÉM DA TRISTEZA
Ansiedade, estresse e de-

pressão são algumas das conse-
quências mentais da Covid-19, 
mas outros transtornos também 
podem ficar mais evidentes 
nesta pandemia, entre eles o 
TOC (Transtorno Obsessivo 
Compulsivo), que faz com que 
o paciente apresente obsessões 
e/ou compulsões comumente 
relacionadas à limpeza.

De acordo com Vicente, 
a preocupação com a higiene 
pode causar piora dos sintomas, 
o que obriga um tratamento psi-

cológico. No entanto, ele faz um 
alerta “Hábitos de higiene reco-
mendados pelas autoridades não 
são causadores de TOC, tendo 
em vista que suas causas são 
complexas e, normalmente, co-
meçam antes dos 25 anos”, frisa.

LIDANDO COM A PERDA
A situação psicológica fica 

ainda mais delicada quando a 
Covid-19 atinge um membro 
da família. A internação, o tra-
tamento e, muitas vezes, o óbi-
to de um ente querido podem 
contribuir para o surgimento 
de quadros de depressão entre 
amigos e familiares.

“O luto é um processo lento 
de transformação da dor, pois 
requer tempo para aprender-
mos a viver sem a pessoa ama-
da. Em função da pandemia, 
etapas importantes para a acei-

tação da perda foram proibi-
das. Não poder acompanhar o 
doente até seus últimos dias no 
hospital, não realizar o velório 
onde a família é acolhida pela 
comunidade e amigos e não ver 
o ente querido pelo fato do cai-
xão estar lacrado são coisas que 
podem interferir nas fases do 
luto”, enfatiza o psicólogo.

Segundo ele, todo apoio, 
mesmo que distante, é necessá-
rio. “Atitudes simples, como fa-
zer uma ligação para a família, 
enviar uma refeição no momen-
to difícil, ajudar a agendar ritu-
ais religiosos, mesmo que virtu-
ais, podem fazer a diferença”, 
diz Vicente, que lembra que a 
história mostra que temos uma 
grande capacidade de supera-
ção das adversidades e a pande-
mia, assim como o turbilhão de 
novas emoções vai passar.

TERAPIA CONTRA A 
PANDEMIA - Psicólogo 
Fábio Vicente explica que 
casos de ansiedade e 
estresse tem aumentado 
devido ao cenário atual

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B

Conheça nosso Relatório
de Sustentabilidade

 Relatório
de Sustentabilidade

Conheça nosso Relatório
de Sustentabilidade

No mês do Meio Ambiente, apresentamos a 
7ª edição do Relatório de Sustentabilidade – 

Safras 2018/2019 e 2019/2020.
O documento traz detalhes do 

desempenho ambiental, social e econômico 
da Zilor ao longo do biênio e destaca 
as iniciativas desenvolvidas na busca 

pela eficiência das nossas operações e o 
compromisso com nossos colaboradores e 

comunidades vizinhas às nossas operações.
Veja mais sobre como conduzimos 

nossos negócios e a nossa estratégia 
para inovar a cada dia e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.

Boa leitura!

ACESSE PARA CONFERIR:

www.zilor.com.br

Projeto incentiva alunos 
a se tornarem escritores
Iniciativa da professora Amanda Madóglio ganhou versão 
on-line e propõe debate e redação de temas atuais

Priscila Pegatin

A ideia era criar um proje-
to presencial de escrita 
criativa para alunos da 

rede municipal de ensino de 
Lençóis Paulista. Mas o cenário 
mudou devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) e, 
hoje, Amanda Madóglio, ideali-
zadora da ação e professora do 
Ensino Fundamental II na Es-
cola Municipal Idalina Canova 
de Barros, no Jardim Nova Len-
çóis, reúne virtualmente estu-
dantes interessados em escrita 
e debate sobre temas diversos.

As oficinas começaram em 
15 de maio com os alunos de 
Amanda, mas, aos poucos, ou-
tros estudantes demonstraram 
interesse e levaram a profes-
sora a expandir o projeto, que 
já conta com 18 participantes. 
“Inicialmente, era para adoles-
centes entre 12 e 18 anos, mas 
mudei o limite de idade para 
até 20 anos. Não cobro a parti-
cipação deles, pois alguns pedi-

ram para acompanhar as ofici-
nas para ver como funciona, até 
sentirem inspiração e coragem 
para produzir, o que eu acho 
válido”, comenta a professora.

Para participar, o interes-
sado deve entrar em um grupo 
de WhatsApp exclusivo para o 
projeto. “Toda terça-feira, posto 
um tema relevante para refle-
xão e, na quarta-feira, às 17h, 
abro o grupo para um debate 
de meia hora. Então, proponho 
algo escrito e tiro as possíveis 
dúvidas”, explica Amanda, que 
diz que a cada semana trabalha 
com gênero de texto, formação 
de grupo, tema e apresentações 
diferentes, justamente para de-
senvolver as habilidades dos 
estudantes e apresentar os di-
versos tipos de escrita.

Diversos trabalhos já foram 
desenvolvidos, como sarau so-
bre racismo, narrativas sobre 
abuso sexual infantil e crônicas 
sobre desigualdade social. “Pro-
curo abordar temas pertinentes 
da atualidade, os quais nos 

possibilitam produzir coisas 
de qualidade, que sirvam para 
reflexão do público leitor, agre-
gando algo positivo. Pois é para 
isso que serve a arte, para con-
frontar o pensamento padrão”, 
defende a idealizadora, que 
compartilha as produções na 
página do projeto no Facebook: 
ESCRITACriativa.

Julia Regina da Silva Marce-
lino, de 13 anos, aluna da escola 
Idalina e participante do Escri-
ta Criativa, conta que o grupo 
a tem ajudado de diversas for-
mas, tanto para se distrair em 
tempo de isolamento domici-
liar, quanto para aprender so-
bre temas de responsabilidade 
social. “[Na oficina] ninguém é 
julgado, evoluímos com nossos 
erros. Ninguém é subestimado 
e nem superestimado. Estamos 
todos no mesmo barco”, relata.

Sobre os trabalhos já desen-
volvidos, falar sobre racismo 
foi marcante para a estudante. 
“Sempre tive um pouco de re-
ceio de tratar desse tema, justa-

ANTES DA PANDEMIA - No violão, a professora Amanda em 
uma oficina literária para os alunos do 8º ano da escola Idalina

mente por saber que nunca irei 
passar por isso e o quão ruim 
deve ser sentir na pele. Então, 
nunca vamos saber todos os 
detalhes desse mal que sempre 
esteve presente na sociedade. 
Mas, no grupo, aprendemos 
que além de você não ser ra-
cista, você tem que incentivar 

pessoas a serem contra esse mal 
também”, pontua.

A estudante Damares de 
Freitas, também de 13 anos e 
aluna da escola Idalina, relata 
que tem aprendido a conviver 
com diferentes modos de pen-
sar. “Aprendi que no grupo cada 
um tem sua opinião, mas, no fi-

nal, a gente consegue se adequar 
e apresentar um trabalho”, diz. 
Para a professora Amanda cada 
texto escrito pelos alunos é moti-
vo de orgulho. “Eu não esperava 
produções de tanta qualidade 
logo no início do projeto. Real-
mente a cidade de Lençóis Pau-
lista gera escritores”, finaliza.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Relatório da diretoria

Prezados senhores:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Permanecemos à disposição dos Senhores para as informações que se fizerem necessárias relativamente às contas apresentadas.

Lençóis Paulista - SP, 11 de maio de 2020.

A diretoria

João José Dutra
CPF: 825.439.418-00

Provedor

Elaine Cristina Chapani
CPF: 180.806.678-29

Contadora
CRC: 1SP249971/O-6

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Usuários.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade (a “Associação”) que compreendem o 

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os 
exercícios findos nessas datas, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercí-
cios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 

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

Outros assuntos: Crise Covid-19
Em 3 de fevereiro de 2020 através da portaria nº188 do Ministério da Saúde foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e pos-

teriormente foi instituído o estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). O impacto do causado pela disseminação 
do vírus ocasionou a decretação do período de quarentena pelo Estado de São Paulo. Neste contexto a Associação por estar diretamente ligada à este cenário, tem sofrido 
os impactos financeiros e desta forma chamamos atenção às iniciativas tomadas pela Associação conforme descrito na Nota Explicativa no 25.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com a responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

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

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

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

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-

te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de emissão desse relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtive evidências de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade ou atividade de negócio para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Associação e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos identificados durante o trabalho.

Foi fornecido também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, a independência, inclusive quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis, foram determinados aqueles que considero como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando em circunstâncias extremamente raras, determinou-se que o 
assunto não deve ser comunicado no relatório do auditor por que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público.

São José do Rio Preto 11 de maio de 2020

Lucas Francisco Bugati da Cunha
Contador CRC 1SP295199/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

1 Contexto operacional
A Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade é uma associação civil, constituída sob forma de pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucra-

tivos, constituída com prazo de duração por tempo indeterminado, com seus atos constituídos datados em 30 de maio de 1939, é reconhecida como de utilidade pública 
e entidade filantrópica pelas autoridades federais, estaduais e municipais, situada na Geraldo Pereira de Barros 461 – Centro Lençóis Paulista – SP.

2 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria Eleita e Mesa Diretora em 11 de maio de 2020.
As mudanças introduzidas pela adoção as novas normas contábeis CPC06/IFRS16 Arrendamentos não afetaram as políticas contábeis e suas aplicações a partir 

de 1º de janeiro de 2019 e não causaram efeito nos saldos contábeis apresentados e comparativos, de abertura.
2.2 Alteração de pronunciamentos aplicável para os próximos exercícios
Não há novos pronunciamentos ou interpretações do CPC vigendo a partir de 2020 que poderiam ter impacto significativo nas demonstrações financeiras da Associação.
2.3 Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir o custo atribuído do imobilizado na data de transição para as 

normas CPCs e ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo.
2.4 Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados pela moeda do principal ambiente econômico no qual a Associação atua (“a moeda funcional”). 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Associação.
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 

eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no resultado, prospectivamente. 

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
financeiro, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa no 8 - Provisão para perdas esperadas de ativos financeiros;
• Nota explicativa no 16 - Provisão para contingências
4 Principais políticas contábeis
(a) Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas com projetos
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. Os valores recebidos e empregados dos 

Contratos de Gestão e Projetos são registrados da seguinte forma, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais:
• Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido um ativo (recursos vinculados a projetos) em contrapartida a projetos a 

executar no passivo circulante.
• Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos contratos de gestão, são reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em montantes equivalen-

tes, ou seja, sem impacto no resultado do exercício.
• Aquisição de bens: Quando ocorre a aquisição de bens dos contratos de gestão são reconhecidos os ativos imobilizados, em contrapartida a uma receita diferida 

no passivo não circulante (recursos aplicados em imobilizados).
• Rendimentos de aplicações financeiras: Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos incentivados são reconhecidos os acréscimos de 

ativos em contrapartida a projetos no passivo circulante.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

ATIVO NOTA 2019 2018 PASSIVO NOTA 2019 2018
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 1.405.434 684.202 Fornecedores 11 1.322.771 2.251.361
Contas a receber 8 3.421.202 3.617.111 Financiamentos e empréstimos 12 264.763 215.511
Estoques 9 452.550 586.358 Obrigações sociais e trabalhistas 13 1.249.233 1.230.418
Adiantamentos a fornecedores 371.056 190.448 Obrigações tributárias 14 70.882 443.366
Outros créditos 20.935 28.623 Subvenções a realizar 15 1.910.260 2.405.850
Total do ativo circulante 5.671.177 5.106.742 Outras contas a pagar 562.944 638.554

Total do passivo circulante 5.380.853 7.185.060
Não circulante Não circulante
Imobilizado 10 16.576.440 16.759.157 Fornecedores 11 16.200 113.401
Intangivel 362.224 405.554 Financiamentos e empréstimos 12 3.515.335 3.734.984
Total do ativo não circulante 16.938.664 17.164.711 Obrigações tributárias 14 538.276 1.585.627

Provisão para contingências 16 302.587 17.100
Receita de subvenções diferida 17 955.101 1.106.170
Total do passivo não circulante 5.327.499 6.557.282
Patrimônio líquido 18
Patrimônio social (3.231.924) (4.102.944)
Ajuste de avaliação patrimonial 11.761.035 11.885.558
Superávit do exercício 3.372.378 746.497
Total do patrimônio líquido 11.901.489 8.529.111

Total do ativo 22.609.841 22.271.453 Total do passivo e patrimônio líquido 22.609.841 22.271.453

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

2019 2018
Receita de serviços prestados 19 20.300.315 17.461.247
Receita de doações e subvenções 19 6.590.687 5.143.822
Custos dos serviços prestados 20 (19.823.369) (17.457.098)
Superávit bruto 7.067.633 5.147.971
Administrativas e gerais 20 (4.055.459) (3.448.953) 
Serviço voluntário e outras receitas 
operacionais 21 1.197.722 55.915

Resultado antes das receitas 
(despesas) financeiras 4.209.895 1.754.933

Receitas financeiras 87.313 85.406
Despesas financeiras (924.830) (1.093.842)
Financeiras líquidas 22 (837.517) (1.008.436)
Superávit do exercício 3.372.378 746.497

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 3.372.378 746.497
Ajustes sobre o resultado do exercício
Depreciação e amortização 698.277 619.421
Ajuste de inventário 10.957 (16.726)
Valor líquido do ativo imobilizado baixado 9.859 4.014
Juros sobre empréstimos 845.492 859.892
Contingências 285.487 -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 334.143 -
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber (138.234) (1.043.817)
Estoques 122.851 (78.468)
Adiantamentos a fornecedores (180.608) (165.661)
Outros créditos 7.688 15.636
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (1.025.791) (46.823)
Obrigações sociais e trabalhistas 18.815 142.624
Obrigações tributárias (1.419.835) (327.782)
Subvenções a realizar (495.590) 1.367.437
Outras contas a pagar (75.610) 365.244
Receita de subvenção diferida (151.069) (188.536)
Caixa proveniente das atividades operacionais 2.219.210 2.252.952
Juros pagos (800.378) (840.467)
Fluxo de caixa decorrente das atividades 
operacionais 1.418.832 1.412.485

Fluxos de caixa de corrente das atividades 
de investimentos
Adições do imobilizado (482.089) (679.031)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
investimentos (482.089) (679.031)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos pagos (215.511) (263.239)
Ajuste do exercício anterior - (285.825)
Fluxo de caixa (aplicado nas) decorrente das 
atividades de financiamentos (215.511) (549.064)

Aumento (redução) líquida em caixa e 
equivalentes de caixa 721.232 184.390

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 684.202 499.812
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 1.405.434 684.202

721.232 184.390

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM REAIS)

Patrimônio 
social

Superávit 
(déficit) 

acumulado

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Total

Saldos em 1º de 
janeiro de 2018 (4.384.762) 429.822 12.023.379 8.068.439

Realização de 
avaliação patrimonial 137.821 - (137.821) -

Ajuste de exercícios 
anteriores (285.825) - - (285.825)

Transferência do 
superávit acumulado 429.822 (429.822)

Superávit do 
exercício - 746.497 - 746.497

Saldos em 31 de 
dezembro de 2018 (4.102.944) 746.497 11.885.558 8.529.111

Realização de 
avaliação patrimonial 124.523 - (124.523) -

Transferência do 
superávit acumulado 746.497 (746.497) - -

Superávit do 
exercício 3.372.378 - 3.372.378

Saldos em 31 de 
dezembro de 2019 (3.231.924) 3.372.378 11.761.035 11.901.489

Em consequência à prática contábil adotada pela Associação, os efeitos no resultado do exercício relacionados aos projetos são nulos, pois todas as despesas 
incorridas com esses projetos são vinculadas a recursos recebidos com utilização específica nesses projetos. Dessa forma, eventual superávit ou déficit apurado 
pela Associação corresponde apenas às receitas de doações livres e despesas administrativas não cobertas pelo contrato de gestão, sendo tais valores imateriais nas 
operações da Associação.

(b) Receita operacional
(i) Receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Associação. A receita é 

apresentada líquida de abatimentos, glosas e descontos. A adoção inicial do CPC 47 – Receita de contrato de cliente não afetou o reconhecimento inicial, mensuração 
e apresentação das receitas, que já estavam consistentes com os novos requerimentos.

Basicamente a nova norma determina que as receitas sejam reconhecidas quando o cliente obtém o controle do bem ou serviço. Nesse sentido, nas atividades 
hospitalares a receita estava anteriormente reconhecida no momento em que o paciente recebia o serviço. A Associação constitui a conta de Receitas a Faturar, para os 
casos de serviços prestados não faturados (na norma, estabelecida como “saldos de contrato”).

Não há obrigações de desempenho futuro e condições restritivas de pagamentos relevante, exceto pelas glosas efetuadas pelos Convênios, e que também estavam 
contempladas nas provisões para perdas no momento do reconhecimento da receita, em contrapartida ao contas a receber, com base nos dados históricos.

O reconhecimento da receita de incentivo fiscal, subvenção, contribuição e auxílio deve ser confrontado com o custo e a despesa correspondentes. O recebimento 
de subvenção, contribuição, doação ou outros instrumentos assemelhados que se destine a cobrir custo ou perda já incorridos, ou com o propósito de dar imediato 
suporte financeiro, sem custo futuro relacionado, deve ser reconhecido em conta de receita.

(ii) Impostos e contribuições
Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Associação goza do benefício de isenção do pagamento de tributos federais incidentes sobre o resultado, de 

acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda e aprovado pelo decreto no 3.000 de 26/03/99 e artigo 195 da Constituição Federal.
De acordo com o inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, é vedado aos Estados a instituição de imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços de insti-

tuições de educação e assistência social sem fins lucrativos.
(c) Estoques
Os estoques estão relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no 

hospital. Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação de estoques é o da média ponderada móvel.
As provisões para perdas de estoques estão atreladas aos serviços prestados com o consumo do material. A provisão para estoques obsoletos deve ser constituída 

para itens de lenta movimentação, ou aquelas constituídas para ajustar ao valor de mercado, são contabilizadas quando consideradas necessárias pela Administração.
(d) Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de 

redução ao valor recuperável (impairment), quando necessário.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Associação é composto:
• O custo de materiais, mão de obra direta; e
• Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos líquidos no resultado.
(ii) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido pelo seu valor contábil caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados 

dentro do componente irão fluir para a Associação e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por 
outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para o uso ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em 

que a construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na 

vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada 
do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Associação obterá a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. Terrenos não 
são depreciados.

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Edificações 30 a 60 anos
Máquinas de produção 10 a 20 anos
Veículos  7 anos
Móveis  10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
(e) Provisões
Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, 

e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
5 Gestão de risco financeiro
As atividades da Associação a expõem a alguns riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada segundo 

as políticas aprovadas pelo comitê de finanças.
Todas as transações financeiras são identificadas, avaliadas e protegidas contra eventuais riscos financeiros. O comitê de finanças estabelece princípios para a gestão 

de risco global, bem como para áreas específicas, como a taxa de juros, crédito, uso de instrumentos financeiros não derivativos e investimento de excedentes de caixa.
(a) Risco de mercado
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado, tais como taxas de juros.
(i) Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Associação sofrer ganhos ou perdas em oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Este risco está atrelado substancialmente aos saldos existentes de Aplicações Financeiras, para mitigá-lo, a Administração busca a aplicação dos recursos em 

bancos de primeira linha e remuneração compatível com o mercado.
(b) Risco de crédito
É o risco de prejuízo financeiro da Associação caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, 

que surgem principalmente dos recebíveis de clientes.
A política de prestação de serviços da Associação está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios 

principalmente no tocante ao atendimento aos convênios médicos e pacientes particulares. Face à atividade, existe uma concentração de operações e recebíveis com as 
principais operadoras de planos e seguradoras de saúde.

As aplicações financeiras têm sido mantidas, substancialmente, em fundos exclusivos estruturados com bancos de primeira linha.
(c) Risco de liquidez
É a dificuldade em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 

A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Associação.

A Administração da Associação vem trabalhando fortemente no planejamento estratégico visando a melhora dos índices da liquides e consequente maior seguran-
ça financeira, para isso, conta com estratégias de firmar parcerias com prefeituras e outros convênios, bem como, realizando investimentos na ampliação dos serviços 
oferecidos e melhorias e ampliação das instalações.

6 Estimativa do valor justo
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados 

em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
• Nível 1 - Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos e passivos idênticos.
• Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em que os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja diretamente por obten-

ção de preços em mercados ativos, seja indiretamente, como técnicas de avaliação que utilizam dados dos mercados ativos.
• Nível 3 - Os índices utilizados para cálculo não derivam de um mercado ativo.
Valor justo versus valor contábil
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

Classificação 2019 2018
Valor 

contábil Valor Justo Nível 1 Nível 2 Valor 
contábil Valor Justo Nível 1 Nível 2

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes 
de caixa

Custo 
amortizado 1.405.434 1.405.434 1.405.434 - 684.202 684.202 684.202 -

Contas a receber de 
clientes

Custo 
amortizado 3.421.202 3.421.202 - 3.421.202 3.617.111 3.617.111 - 3.617.111

Total de ativos 
financeiros 4.826.636 4.826.636 1.405.434 3.421.202 4.301.313 4.301.313 684.202 3.617.111

Passivos financeiros

Fornecedores Outros passivos 
financeiros 1.175.845 1.175.845 - 1.175.845 2.364.762 2.364.762 - 2.364.762

Financiamentos e 
empréstimos

Outros passivos 
financeiros 3.780.098 3.780.098 - 3.780.098 3.950.495 3.950.495 - 3.950.495

4.955.943 4.955.943 - 4.955.943 6.315.257 6.315.257 - 6.315.257
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7 Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Caixa 4.920 8.526
Banco conta movimento 213.481 148.237
Aplicações financeiras 1.187.033 527.439

1.405.434 684.202

As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a operações com-
promissadas, com garantia de recompra pelos bancos e certificados de depósitos 
bancários, remuneradas pelo Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Política contábil
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 

outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

8 Contas a receber

2019 2018
Estadual (i) 693.000 1.590.750
Convênios 959.315 854.998
Pacientes particulares 656.479 395.539
Federal (i) 550.000 550.000
SUS (i) 746.680 98.638
Municipal (i) 50.000 50.000
Prefeituras (i) 76.677 34.074
Outras contas a receber 27.409 47.327
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (338.358) (4.215)

3.421.202 3.617.111

(i) Os recursos vinculados governamentais a receber pela associação dos 
convênios com as prefeituras, que serão utilizados exclusivamente no contrato de 
gestão de projetos incentivados.

A composição dos saldos por idade de vencimentos pode ser assim apresentada:

2019 2018
A Vencer
De 0 a 90 dias 2.466.560 3.146.282
De 91 a 180 dias 115.436 5.543
De 181 a 360 dias 550.000 15.776

3.131.996 3.167.601
Vencido
De 1 a 90 dias 198.583 178.858
De 91 a 180 dias 90.623 22.362
De 181 a 360 dias 179.227 61.807
Superior a 360 dias 159.131 190.698

627.564 453.725
Total 3.759.560 3.621.326

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa no exer-
cício pode ser assim apresentada:

Saldo em 31/12/2018 (4.215)
Provisão para devedores duvidoso (334.143)
Saldo em 31/12/2019 (338.358)

O risco de crédito de contas a receber advém de a possibilidade da Associa-
ção não receber valores decorrentes de operações de prestação de serviços médi-
cos. Para atenuar esse risco, a Associação adota como prática a análise detalhada 
da situação seus clientes.

9 Estoque

2019 2018
Medicamentos 229.105 292.163
Materiais médicos 144.935 173.486
Órteses e próteses 26.940 43.283
Uso e consumo 51.570 77.426

452.550 586.358

Os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição, sendo que na 
data-base destas demonstrações contábeis estavam compostos conforme o quadro acima.

10 Imobilizado

Imobilizado Terrenos Edificações Máquinas e 
equipamentos

Equipamentos 
hospitalares

Móveis, 
utensílios e 
informatica

Veículos Obras em 
andamento Total

Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.360.530 7.347.056 814.152 2.583.488 1.480.109 17.500 201.327 19.804.162
Adições - - 98.722 244.760 90.812 - 244.737 679.031
Baixas - - (8.975) - (18.882) - - (27.857)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 7.360.530 7.347.056 903.899 2.828.248 1.552.039 17.500 446.064 20.455.336
Adições - 28.756 75.484 166.864 6.328 22.000 182.657 482.089
Transferência - 324.438 - - - - (324.438) -
Baixas - - - - (1.016) (17.500) - (18.516)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.360.530 7.700.250 979.383 2.995.112 1.557.351 22.000 304.283 20.918.909
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - (905.578) (322.462) (1.183.390) (716.548) (5.979) - (3.133.957)
Adições - (166.329) (92.295) (216.283) (109.406) (1.751) - (586.064)
Baixas - - 8.509 - 15.333 - - 23.842
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (1.071.907) (406.248) (1.399.673) (810.621) (7.730) - (3.696.179)
Adições - (170.747) (138.490) (231.640) (109.670) (4.400) - (654.947)
Baixas - - - - 927 7.730 - 8.657
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - (1.242.654) (544.738) (1.631.313) (919.364) (4.400) - (4.342.469)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 7.360.530 6.275.149 497.651 1.428.575 741.418 9.770 446.046 16.759.157
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.360.530 6.457.596 434.645 1.363.799 637.987 17.600 304.283 16.576.440

11 Fornecedores

2019 2018
Fornecedores de medicamentos e produtos hospitalares 1.224.954 1.484.807
Prestadores de serviço 97.817 715.270
Outros fornecedores 16.200 164.685

1.338.971 2.364.762
Curto prazo 1.322.771 2.251.361
Longo prazo 16.200 113.401

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustadas a valor presente quando aplicável.

12 Empréstimos e financiamentos

Modalidade Moeda Taxa média anual 
de juros Ano de vencimento 2019 2018

Capital de giro R$ 22,85% 2026 7.111.223 8.127.112
Juros a apropria (3.331.125) (4.176.617)
Total 3.780.098 3.950.495
Passivo circulante 264.763 215.511
Passivo não circulante 3.515.335 3.734.984 Continua na

página B3
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a. Cláusulas restritivas (“covenants”)
A Associação não está sujeita ao cumprimento de índices financeiros, es-

tando sujeita apenas a determinadas cláusulas restritivas existentes nos contra-
tos de empréstimos e financiamentos, as quais estão sendo atendidas de acordo 
com as exigências contratuais.

Os empréstimos e financiamentos possuem os seguintes vencimentos:

31 de dezembro de 2019 Valor Contábil Até 12 meses 13 a 60 meses
Capital de giro 3.780.098 264.763 3.515.335
Total 3.780.098 264.763 3.515.335
31 de dezembro de 2018 Valor Contábil Até 12 meses 13 a 90 meses
Capital de giro 3.950.495 215.511 3.734.984
Total 3.950.495 215.511 3.734.984

b. Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa de-
correntes de atividade de financiamento

Empréstimos
Saldo em 1 de janeiro de 2018 3.950.495
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Empréstimos pagos (215.511)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento (215.511)
Outras variações
Provisão de juros 845.492
Pagamento de juros (845.492)
Total de outras variações -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.734.984

13 Obrigações sociais e trabalhistas

2019 2018
Salários a pagar 408.076 387.202
INSS 15.574 46.478
FGTS 63.533 60.331
IRRF 13.985 39.648
Outras obrigações 20.787 18.434
Provisão de férias 727.278 678.325

1.249.233 1.230.418

14 Obrigações tributárias

2019 2018
ISS a pagar 6.506 8.029
Parcelamento de IRRF 34.270 226.601
Parcelamento INSS 99.679 475.075
Parcelamento de PIS - 2.825
Parcelamento de CSRF - 23.430
Parcelamento FGTS 468.703 1.293.033

609.158 2.028.993
Passivo circulante 70.882 443.366
Passivo não circulante 538.276 1.585.627

O saldo de obrigações tributárias é decorrente substancialmente de par-
celamentos de incidências previdenciárias, aderidos pela Associação quando 
da abertura do programa de parcelamento especial.

15 Subvenções a realizar

2019 2018
Subvenções Federal 1.017.260 615.100
Subvenções Municipal 200.000 200.000
Subvenções Estadual 693.000 1.590.750

1.910.260 2.405.850

Durante o ano de 2019, a Associação renovou e firmou novos convênios 
nas esferas municipais, estaduais e federais. Os reconhecimentos desses subsí-
dios serão efetuados de acordo com o CPC 07 (R1), subvenção governamental, 
de acordo com o regime de competência. Para 31 de dezembro de 2019 e 2018 
o saldo é assim apresentado.

16 Provisão para contingências
Baseada na opinião de seus consultores jurídicos externos, avaliam as 

probabilidades de ter contra si a materialização de determinadas contingên-
cias passivas de naturezas trabalhistas, previdenciárias, ambientais, tributárias, 
cíveis e outras. A provisão para fazer face às prováveis perdas futuras é cons-
tituída mediante a probabilidade de insucesso nas questões envolvidas, sendo 
prática o provisionamento integral de prováveis obrigações, até o momento 
em que a obrigação é liquidada ou revertida em função de nova avaliação dos 
consultores jurídicos.

2019 2018
Cíveis 250.000 -
Trabalhistas 62.100 17.100
(-) Depósitos judiciais (9.513) -

302.587 17.100

As provisões para demandas judiciais trabalhistas são processos de ex-
-colaboradores pleiteando o recebimento de verbas trabalhistas.

As contingências passivas não reconhecidas nas demonstrações finan-
ceiras são de natureza cível, trabalhista e ambiental, avaliadas pelos assesso-
res jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 1.480.420 (R$ 
1.480.289 em 31 de dezembro de 2018), para os quais nenhuma provisão foi 
constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não 
requerem sua contabilização.

17 Receita de subvenção diferida

2019 2018
Receita de subvenções diferida 955.101 1.106.170

955.101 1.106.170

Os recursos que são aplicados na aquisição de ativos imobilizados são 
reconhecidos como uma receita diferida no passivo não circulante e são reco-
nhecidos no resultado do exercício, de acordo com o regime de competência, 
no mesmo prazo e pelos mesmos montantes das despesas de depreciação do 
ativo imobilizado.

18 Patrimônio líquido
(a) Capital social
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits e 

déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e o superávit 
apurado neste exercício no valor de R$ 3.372.378 (R$ 746.497 em 2018), será 
incorporado ao mesmo após aprovação do balanço em assembleia geral.

(b) Ajuste de avaliação patrimonial
Anualmente, é realizado desta conta, em contrapartida do Patrimônio 

Social, os valores referentes a mais valia dos bens avaliados, em decorrência 
de sua utilização, multiplicando o valor da mais valia apurada pela nova taxa 
de depreciação assumida. O valor realizado no exercício é de R$ 124.523 (R$ 
137.821 em 2018).

19 Receita operacional

2019 2018
Receita SUS 9.589.009 7.177.821
Convênio particular 8.299.198 8.266.368
Convênio com prefeituras 310.849 293.423
Receita Santa Casa Birigui 227.020 142.109
Particulares 1.874.239 1.581.523
Receita de doações 1.269.904 1.029.969
Receita de subvenções - Custeio 5.131.114 3.925.149
Receita de subvenções - Investimento 189.669 188.707

26.891.002 22.605.069
Receita bruta de vendas 27.176.830 10.581.691
Glosas e devoluções (285.828) 12.023.378

26.891.002 22.605.069

(i) Atendimento ao SUS:
Em observância ao disposto pelo Art. 4º, Inciso II da Lei Decreto no 12.101 

de 27 de novembro de 2009, a Associação demonstra abaixo o número total de 
internações e atendimentos ambulatoriais realizados no exercício de 2019.

Internação Ambulatório % atendimento 
SUS

SUS Não 
SUS

% 
SUS SUS Não 

SUS
% 

SUS
2.338 2.568 47,7% 8.448 2.836 74,9% 66,6%

Adicionalmente conforme estabelecida pela Portaria no 1.970 de 16 de 
agosto de 2011, a Associação poderá adicionar ao percentual de atendimento 
do SUS o índice percentual de 1,5% (máximo), em relação à ação de “atenção 
obstétrica e neonatal”, relacionadas no Plano de Ação Regional. Neste sentido, 
a Associação obteve 64% dos seus atendimentos direcionados ao SUS (Sistema 
Único de Saúde).

20 Despesas operacionais por natureza

2019 2018
Custos com serviços hospitalares prestados
Custo com pessoal (15.523.455) (13.576.504) 
Materiais hospitalares (830.251) (844.057)
Outros custos (387.609) (393.423)
Custo com medicamentos (1.352.634) (1.105.826)
Custos com órteses e próteses (1.025.399) (1.029.199)
Despesa com pessoal (922.818) (794.418)
Despesa com processos judiciais (79.037) (144.544)
Despesas de materiais de uso e consumo (673.484) (596.976)
Despesa com depreciação (654.947) (619.421)
Despesa de manutenção (214.297) (340.189)
Ajuste de estoques por inventário (10.957) 16.726
Energia elétrica (307.427) (276.935)
Serviços prestados por terceiros (752.563) (708.666)
Outras despesas (1.143.950) (492.619)
Total (23.878.828) (20.906.051)
Custos dos serviços prestados (19.823.369) (17.457.098)
Administrativas e gerais (4.055.459) (3.448.953)

(23.878.828) (20.906.051)

21 Outras receitas e despesas operacionais

2019 2018
Receita de trabalhos voluntários (i) 242.790 238.975
Despesas com trabalhos voluntários (i) (242.790) (238.975)
Isenção de impostos (ii) 1.136.306 -
Receita diversas 61.416 55.915

1.197.722 55.915

(i) Em 2019, a quantidade de horas incorridas referente aos trabalhos 
voluntários e utilizadas como base para a mensuração das respectivas receitas 
com “horas voluntariado” foi de 1488 horas (1488 horas em 2018), conforme 
demonstrado abaixo.

(ii) A Associação foi inserida no programa PROSUS instituído pela Lei 
no 12.873/2013 e tem como objetivo promover a recuperação financeira de 
entidades sem fins lucrativos e entidades privadas filantrópicas que participam 
do SUS – Sistema Único de Saúde, dentre os benefícios do programa, está a 
isenção tributária de débitos com a união. Neste sentido, a Associação possuía 
parcelamentos, principalmente de FGTS e com a isenção em razão ao enqua-
dramento no programa a exigibilidade das parcelas remanescentes do parcela-
mento foram suspensas, desta forma ainda, a Associação está requerendo os 
valores pagos anteriormente à concessão do benefícios, o qual ainda não há 
previsão para restituição ou compensação.

Dia da 
semana Horas por dia Dias por mês Horas por 

mês
Meses por 

ano
Total de horas 

por ano
Valor por 

hora
Valor por 

hora
Cargo
Provedor 5 5 20 100 12 1.200 163,17 195.798
Vice Provedor 1 2 4 8 12 96 163,17 15.664
Tesoureiro 1 2 4 8 12 96 163,17 15.664
Conselho Administrativo 1 2 4 8 12 96 163,17 15.664

124 1.488 242.790

22 Resultado financeiro

2019 2018
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 35.235 32.938
Descontos obtidos 49.460 51.111
Juros ativos 2.618 1.357

87.313 85.406
Despesas financeiras
Juros de empréstimos (845.492) (859.892)
Juros sobre parcelamento de impostos (17.960) (143.684)
Juros passivos (61.378) (90.266)

(924.830) (1.093.842)
(837.517) (1.008.436)

23 Isenção previdências e imunidade tributária
De acordo com o Art. 150 da Constituição Federal, a entidade é imune 

dos impostos sobre patrimônio e renda, além disso, é considerada isenta de 
contribuições de acordo com o Art. 195 da Constituição Federal pois atende ao 
disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à norma contábil ITG 2002 (R1) e a Portaria 834/16 
do Ministério da Saúde, estão demonstrados a seguir os valores relativos à 
imunidade e isenções usufruídas pela Associação.

2019 2018
Imunidade
Imposto de renda 539.436 427.130
Contribuição social 304.256 243.610
COFINS 845.155 676.694
ISS 406.006 349.225

2.094.853 1.696.659
Isenção
INSS - Cota Patronal 2.175.349 1.901.585
PIS sobre folha de pagamento 58.530 50.516

2.233.879 1.952.101

24 Cobertura de seguros
A Associação possui um programa de gerenciamento de riscos com o 

objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com 
suas atividades. A Associação adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos e risco de responsabilidade civil, considerando a 
natureza de sua atividade.

25 Eventos subsequentes
Em razão ao alastramento da epidemia do novo Coronavírus – COVID19 

no início de 2020, foi decretado o estado de calamidade pública e período de 
quarentena, a Administração da Associação realizou no período subsequente a 
avaliação dos impactos e medidas causadas pela atual circunstância onde os 
impactos foram i) redução no faturamento de serviços para convênio particu-
lares e pacientes particulares, ii) aumento do custos em razão da escassez de 
alguns produtos no mercado e consequente aumento de preços, em especial 
EPI – Equipamento de Proteção Individual e iii) aumento do custo com pessoal 
em razão da necessidade de maior disponibilização de serviços assistenciais 
diretamente ligados ao novo vírus.

Como medida para o enfrentamento da crise as medidas tomadas pela 
Administração visam amenizar os impactos financeiros e da crise de saúde 
para a Associação, onde citamos como exemplo a disponibilização de leitos 
para tratamento dos pacientes infectados pelo Coronavírus que deverão ser 
remunerados de forma diferenciada pelo SUS, além disso, a Administração 
participa de forma ativa do comitê municipal que trata a atual crise na cidade 
e tem como alicerce para o enfrentamento o compromisso do poder executi-
vo em efetuar repasses à Associação de verbas recebidas de outras esferas da 
administração pública.

Desta forma, até a data de emissão destas demonstrações financeiras a 
Administração da Associação entende que não há qualquer indicio de impactos 
relevantes que poderiam afetar a situação financeira e patrimonial que deve-
riam ser refletidas nestas demonstrações financeiras.

João José Dutra
CPF: 825.439.418-00

Provedor

Elaine Cristina Chapani
CPF: 180.806.678-29

Contadora
CRC: 1SP249971/O-6
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LENÇÓIS PAULISTA
CNPJ n° 05.667.301/0001-97 / NIRE n° 35.40007477-9

RETIFICAÇÃO DO 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 Diretoria 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 asso-
ciados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 09:00 
(nove horas), 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, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demons-

trativo 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 aplicativo 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

NOTA I: Conforme determina a Resolução do CMN 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do 
exercício de 2019 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados 
na sede da cooperativa.

NOTA II: O prazo de inscrição para compor as chapas da Diretoria Executiva será do dia 22 de Junho de 2020 ao dia 
03 de Julho de 2020, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

NOTA III: O prazo de inscrição para compor as chapas do Conselho Fiscal será do dia 22 de Junho de 2020 ao dia 03 
de Julho de 2020, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

Lençóis Paulista, 27 de Junho de 2020.
Altair Aparecido Toniolo

Diretor Presidente

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 181.508,47 150.278,48 
Caixa e equivalentes de caixa - rec.  restritos 5 22.966,13 -   
Recursos de projetos a receber 6 77.000,00 -   
Despesas antecipadas 1.760,00 -   

283.234,60 150.278,48 
Não Circulante
Imobilizado e intangível 7 111.886,21 49.282,77 
Total do ativo  395.120,81 199.561,25 

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Contas e títulos a pagar 8 13.007,33 13.706,33 
Obrigações trabalhistas 2.565,92 -   
Obrigações fiscais e tributárias 1.698,81 964,25 
Recursos de projetos a executar 6 100.018,48 -   

117.290,54 14.670,58 
Patrimônio líquido 10
Patrimônio social 184.890,67 59.951,27 
Superávit do período 92.939,60 124.939,40 

277.830,27 184.890,67 
Total do passivo e patrimônio líquido  395.120,81 199.561,25 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do resultado dos períodos findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Atividades de Assistência Social Nota 2019 2018
Receitas institucionais e de captação
Receitas de doações 11 697.218,96 439.207,39 
Receitas obtidas com serviços voluntários 12 243.606,11 -
Receitas financeiras 394,85 225,68 
Outras receitas 7.080,11 - 

948.300,03 439.433,07 
Despesas das atividades assistenciais
Despesas com pessoal 13 (59.240,86) (14.063,30)
Despesas administrativas e gerais 14 (546.875,07) (297.366,39)
Despesas financeiras e bancárias (2.886,85) (1.395,36)
Despesas fiscais e tributárias (2.751,54) (1.668,62)
Despesas com serviços voluntários 12 (243.606,11) - 

(855.360,43) (314.493,67)
Superávit dos períodos  92.939,60 124.939,40 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

 Patrimônio 
Social

 Superávit 
(déficit) do 

período
Patrimônio 

Líquido  

Saldo em 31/12/2017 -   59.951,27 59.951,27 
  Incorporação ao Patrimônio Social 59.951,27 (59.951,27) -   
  Superávit do período -   124.939,40 124.939,40 
Saldo em 31/12/2018 59.951,27 124.939,40 184.890,67 
  Incorporação ao Patrimônio Social 124.939,40 (124.939,40) -   
  Superávit do período -   92.939,60 92.939,60 
Saldo em 31/12/2019 184.890,67 92.939,60 277.830,27 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (déficit) do período 92.939,60 124.939,40 
Aquisição de imobilizado por doações (69.999,45) -
Depreciação 12.380,96 10.855,39 
Resultado líquido ajustado 35.321,11 135.794,79 
(Aumento) redução nos ativos
Em convênios e parcerias a receber (77.000,00) -   
Em despesas antecipadas (1.760,00) -   
Em impostos e contribuições a recuperar -   1,69 
Aumento (redução) nos passivos
Em contas e títulos a pagar (699,00) 13.706,33 
Em obrigações trabalhistas 2.565,92 -   
Em obrigações fiscais e tributárias 734,56 963,43 
Em recursos de projetos a executar 100.018,48 -   

23.859,96 14.671,45 
Caixa líq. proveniente das ativ.operacionais 59.181,07 150.466,24 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (4.984,95) (13.929,33)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (4.984,95) (13.929,33)
Variação do caixa e equivalentes de caixa 54.196,12 136.536,91 
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 204.474,60 150.278,48 
No início do exercício 150.278,48 13.741,57 
Variação do caixa e equivalentes de caixa 54.196,12 136.536,91 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

1. Objetivos sociais
Instituto LideraJovem (doravante denominado simplesmente como “Insti-

tuto”) é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de natureza 
social, educacional e cultural, cujas atividades reger-se-ão por estatuto social e 
pela legislação vigente.

O Instituto tem sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, nº 818, na cidade 
de Lençóis Paulista – estado de São Paulo e terá prazo de duração indeterminado.

O Instituto tem como finalidade a execução de projetos de interesse publi-
co a pratica de ações sociais, educacionais e culturais para o desenvolvimento 
de pessoas, predominantemente adolescentes e jovens, através de programas de 
treinamento, cursos, congressos, seminários, conferências e demais atividades 
congêneres, inclusive, utilizando meios de comunicação em sistemas de educa-
ção presencial ou a distância, livros, apostilas, plataformas, aplicativos e filmes.

O Instituto também tem por objetivo a realização e difusão dos projetos e 
programas de educação e cultura voltados predominantemente para  adolescentes 
e jovens, envolvendo treinamentos criados para toda a sociedade através de par-
cerias com outras entidades.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
a. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram 

elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstan-
ciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC)  e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 
– Entidade Sem finalidade de Lucros, e posteriores alterações, combinada com 
a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar o atendimen-
to às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas 
pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros.

b. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas 
com base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas em reais. 

d. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-
mativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

e. Mudança de profissional contábil e alteração do Plano de Contas: No 
exercício de 2019 os serviços contábeis passaram a ser executados por outro profissio-
nal de contabilidade, sendo estruturado um novo Plano de Contas para a instituição. 

Em função dessas alterações, algumas contas contábeis poderão sofrer dis-
torções, quando comparadas ao balanço do ano anterior – 2018.

3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de ma-

neira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.
a. Apuração do resultado: O reconhecimento das receitas e despesas é 

efetuado em conformidade com o princípio da competência. 
b. Caixa e equivalentes de caixa: Abrange saldos de caixa, depósitos 

bancários e investimentos financeiros de curto prazo e de alta liquidez e com 
risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço.

c. Caixa e equivalentes de caixa com restrição: Compreendem depósitos 
bancários restritos e/ou investimentos financeiros, decorrentes de parcerias gover-
namentais que somente poderão ser utilizados na aplicação do projeto contratado.

d. Recursos de projetos a receber: Valores a receber decorrente de parce-
ria firmada com órgãos públicos.

e. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calcula-
da pelo método linear, à taxa mencionada na nota 7, com base no tempo de vida 
útil estimado do bem.

f. Redução ao valor recuperável: Os ativos sujeitos à depreciação ou 
amortização são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. 
Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor con-
tábil do ativo é testado. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante 
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável; ou seja, o maior 
valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

g. Demais ativos circulantes: Os demais ativos circulantes estão apresen-
tados aos valores de custo, que não excedem o valor de realização.

h. Passivos circulantes: Os passivos circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos corresponden-
tes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

i. Patrimônio líquido: Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzi-
do dos superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição.

4. Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Caixa 35,95 248,60
Aplicações financeiras 181.472,52 150.029,88

181.508,47 150.278,48

O Instituto mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios apli-
cados financeiramente enquanto não reinvestidos em atividades ligadas ao seu 
objeto social.

5. Caixa e equivalentes de caixa – recursos restritos

2019 2018
Aplicações financeiras 22.966,13 -

Recursos referente  recebimento da 1ª e 2ª parcela do Termo de Fomento nº 
021/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

6. Recursos de projetos a receber e recursos de projetos a realizar

Projetos a receber Projetos a executar
2019 2018 2019 2018

PM de Lençóis Paulista – 
TF nº 021/2019 77.000,00  -   100.018,48           -   

Refere-se ao Termo de Fomento nº 021/2019, firmado em 10/10/2019 com 
a PM de Lençóis Paulista, por meio da Secretaria de Assistência e Promoção 
Social, no montante total de R$ 100.000,00 para aplicação no Projeto “Formação 
de Líderes”.

Projetos a receber: em 31 de dezembro o Instituto possuía saldo a receber 
de R$ 77.000,00 (R$ 23.000,00 já recebido e registrado em caixa e equivalentes 
de caixa recursos restritos).

Projetos a executar: em 31 de dezembro o Instituto mantinha 100% do sal-
do a ser aplicado no projeto.

7. Imobilizado

Movimentação do 
imobilizado

Taxa de 
Deprec. 

a.a.
Saldo em 

31.12.2018 Adições Saldo em 
31.12.2019

Máquinas e equipamentos 10%     -   8.850,72 8.850,72 
Móveis e utensílios 10% 9.262,12 10.094,98 19.357,10 
Equip. de informática 20% 51.642,19 4.109,70 55.751,89 
Veículos 20% -   48.501,00 48.501,00 

60.904,31 71.556,40 132.460,71 
(-) Depreciação  (11.621,54) (12.380,96) (24.002,50)
Saldo líquido 49.282,77 108.458,21 
Movimentação do 
intangível

Saldo em 
31.12.2018 Adições Saldo em 

31.12.2019
Marcas e patentes - -   3.428,00 3.428,00 
Total imob. e intangível  49.282,77  111.886,21 

Do montante total de aquisições no exercício de 2019, o valor de R$ 69.999,45 
foi proveniente de doações recebidas da LWART LUBRIFICANTES LTDA.

8. Contas e títulos a pagar

2019 2018
Aluguéis 9.016,28 -
Fornecedores de serviços 3.224,44 13.706,33
Fornecedores de materiais 724,91 -
Concessionárias de serviços públicos 41,70 -

13.007,33 13.706,33

9. Provisão para contingências: A Administração do Instituto não tem 
conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou tributárias, bem como de 
outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura perda. 

10. Patrimônio líquido
Resultado do exercício: O resultado do exercício é incorporado ao patri-

mônio social, conforme Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou Interpretação 
ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

Dissolução ou extinção: o Instituto poderá ser dissolvido por decisão da 
Assembleia Geral convocada especialmente para este fim, quando se tronar im-
possível ou inviável a continuação de suas atividades, desde que haja aprovação 
de 3/5 (três quintos) dos associados com direito a voto.

11. Receitas de doações

2019 2018
Doações de pessoas jurídicas 614.216,61 439.207,39
Doações de pessoas físicas e cooperadores diversos 5.734,45 -
Doações recebidas em bens e/ou produtos 77.267,90 -

697.218,96 439.207,39

Conforme descrito na nota 2, item e, devido a mudança de profissional con-
tábil e de plano de contas no exercício 2019, a comparabilidade das informações 
poderá ficar prejudicada em relação ao exercício anterior 2018.

12. Receitas (despesas) de serviços voluntários
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à reso-

lução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, o Instituto identificou e men-
surou os trabalhos voluntários por ele recebidos durante os exercícios de 2019. 

O valor do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de 
mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos.

Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo 
sido reconhecidos, como receita e despesa, sem efeito no resultado do exercício.

13. Despesas com pessoal

2019 2018
Salários (29.244,90) -
Estagiários - (11.746,33)
Verbas rescisórias (3.313,97) -
Férias, 13º salário e encargos (7.961,09) -
Encargos sociais (10.489,50) (2.316,97)
Benefícios (7.298,40) -
Outras despesas com pessoal (933,00) -

(59.240,86) (14.063,30)

14. Despesas administrativas e gerais

2019 2018
Prestação de serviços de pessoa jurídica (352.264,20) (164.819,18)
Prestação de serviços de pessoa física (25.759,70) -
Aluguéis (58.729,12) (48.240,94)
Materiais de consumo (23.558,59) (4.769,46)
Concessionárias de serviços públicos (14.489,84) (17.675,37)
Depreciação (12.380,96) (10.855,39)
Demais despesas (59.692,66) (51.006,05)

(546.875,07) (297.366,39)

Conforme descrito na nota 2, item e, devido a mudança de profissional con-
tábil e de plano de contas no exercício 2019, a comparabilidade das informações 
poderá ficar prejudicada em relação ao exercício anterior 2018.

15. Imunidade tributária
O Instituto é imune de Impostos por força do artigo 150, inciso VI, alínea “c” 

e do § 7º do art. 195, da Constituição Federal e cumpre integralmente todos os re-
quisitos previstos no Código Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária.

16. Partes relacionadas
O Instituto não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relaciona-

das e os conselheiros e dirigentes da Entidade não são remunerados. 
17. Atividades institucionais de Assistência Social
O Instituto LideraJovem, criado em  2017, é uma organização da sociedade 

civil, sem fins lucrativos, que tem como missão criar oportunidades para jovens 
por meio de capacitações e espaços para reflexões, a fim de desenvolverem suas 
habilidades de liderança positiva e se sentirem empoderados como agentes de 
protagonismo da sua vida e transformação na comunidade.

No exercício de 2019, o Instituto desenvolveu os seguintes Programas/Pro-
jetos, de forma totalmente gratuita, sem nenhum tipo de cobrança de seus usuários.

• Projeto Formação de Líderes
No ano de 2019 o Projeto contou com 34 jovens selecionados, que durante 10 

meses tiveram noções teóricas e práticas sobre liderança, cidadania e protagonismo.
Encontros do Projeto Formação de Líderes:
- Semanalmente: terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30
- Mensalmente: sábados, das 14 às 18h
- Período: março a dezembro
- Visitas institucionais no mês de julho
Panorama da formação = 174 h/a
Encontros (56) = 128 h/a
Oficinas de temas transversais (5) = 10 h/a
Pensamento Crítico e Redação (7) = 14 h/a
Visitas institucionais (7) = 14 h/a
Participação na comunidade (Festa junina e Festa da criança - 2) = 8 h/a
• Congresso Juvenil
Com o objetivo de envolver os jovens em discussões de temas que com-

põem suas próprias realidades, as atividades propostas para dois dias de evento 
buscam propiciar um ambiente para reflexões sobre problemas sociais, possíveis 
propostas para soluções, saber o que quer, para que quer e traçar metas para al-
cançá-las. Os jovens participaram de atividades interativas, trabalhos em equipe 
e palestras com profissionais renomados. 

O Congresso Juvenil foi realizado com a parceria de empresas de Lençóis 
Paulista e região que acreditam que iniciativas como essa são importantes para 
garantirmos a base da nova geração. Em 2019, contou com a parceria de 39 em-
presas da cidade e região.

• Desafio Faça Acontecer
Em 2019, o Desafio Faça Acontecer é um concurso que mobiliza os alunos 

das escolas municipais, estaduais e particulares de Lençóis Paulista, Macatuba 
e Borebi, com o objetivo de estimulá-los a desenvolverem ações sociais para 
a transformação da realidade local, diminuindo os impactos dos problemas que 
afetam suas escolas e seu entorno. Em 2019, 16 escolas participaram com 36 pro-
jetos inscritos. O evento de premiação aconteceu no CSEC e reuniu os 24 projetos 
finalistas e suas respectivas torcidas, destes 12 foram contemplados com prêmios.

• PROFITURO
A Feira de Profissões “Profituro” foi planejada com objetivo de ampliar 

o conhecimento dos jovens acerca do seu futuro profissional, proporcionando 
informações para identificar suas possibilidades e sonhos, esclarecendo suas dú-
vidas quanto a sua escolha profissional. O evento, em seu 10º ano contou com 
oficinas de carreiras com profissionais das áreas, palestras voltadas a orientação 
vocacional e motivacional para os estudos. A Profituro contou também com stan-
ds das faculdades de Lençóis Paulista e região, stands de cursos técnicos e stand 
sobre orientação para intercâmbio cultural. 

Contamos também com a Profituro Online, uma plataforma com diversos 
conteúdos sobre carreiras, cursos técnicos, motivacional e dicas para se portar 
em uma entrevista.

• Líderes em Ação
AMIGO DA VEZ: Idealizado a partir da ação do Grupo de Pais Joias De-

volvidas (Bauru), que tem como objetivo a conscientização de jovens sobre o 
perigo de ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, os jovens integrantes do Projeto 
Amigo da Vez participam de ações abordando os motoristas de carros em noites 
movimentadas na cidade, orientando-os para que elejam o “Amigo da Vez” para 
conduzir os colegas com segurança no trânsito. Em 2019, a ação aconteceu du-
rante a realização da Facilpa, em seu estacionamento oficial.

BORN THIS WAY / SEJA LUZ: foi idealizado a partir do Setembro Ama-
relo e da necessidade de conscientizar os jovens sobre doenças psicológicas (bu-
limia, anorexia, depressão, suicido e ansiedade) através de palestras e dinâmicas. 
Os jovens foram incentivados a pensar no amor próprio e auto aceitação.

Os membros deste projeto, além de fazer as ações nas escolas, fizeram uma 
parada em um semáforo movimentado da cidade, entregando bexigas com frases 
motivacionais e dando um abraço para quem ali passava.

FINDAC: Ativando a cidadania: o objetivo é fazer com que os jovens 
executem a mudança de modo que eles busquem informações, façam pesquisas 
de campo e debates entre si para tentarem resolver uma determinada problemática 
de sua cidade. Foi feito um encontro com os jovens que tinham interesse em 
discutir essa problemática em um salão da cidade (Splendore).

Este projeto nasceu inspirado no projeto “Abra sua mente e vote conscien-
te”, onde puderam ver muitos jovens interessados na política sem saber como 
podem ajudar sua comunidade.

Empresas parceiras (11): Supermercado Santa Catarina, Padaria Trigal, Padaria 
Pão & Opção, Padaria Pão & Pão, SC Agro, UNITEC elétrica e automação, Wizard, 
Qually Brasil, Salão de festas Splendore, LPNet, DAVOI e Cert Gestão Aplicada.

LÍDERES DA ALEGRIA: O objetivo é proporcionar alegria e diversão 
aos pacientes hospitalizados deixando uma mensagem reflexiva.

Inspirados na iniciativa dos Doutores da Alegria, os jovens realizaram di-
versas visitas humanizadas ao Hospital Nossa Senhora da Piedade. Neste ano 
participaram de treinamentos com a equipe do hospital (sobre segurança e hi-
giene hospitalar), com o Eduardo Santos (sobre técnicas do improviso) e com os 
Doutores da Alegria (técnicas de maquiagem e vivenciaram uma ação conjunta).

LÍDERES PELO NATAL: Surgiu da iniciativa de alguns jovens em que-
rer levar um pouco de carinho e solidariedade nas instituições na época do Natal.

O objetivo é arrecadar produtos de necessidades básicas para instituições 
da cidade, com ações de sensibilização em supermercados e comunidade geral. 
As instituições beneficiadas em 2019 foram: Lar da criança Acolhe Mais Mãe da 
Piedade, Casa Abrigo Amorada, Hospital N. S. da Piedade e Casa CAPE.

As arrecadações dos produtos foram feitas nos mercados: Sto. Expedito, 
Sta. Catarina e Top Serv.

PÁSCOA FELIZ: o objetivo é proporcionar as crianças da Casa Abrigo 
Amorada uma páscoa diferente e solidária. Os jovens arrecadaram ovos de pás-
coa e chocolates nos mercados e com pessoas da cidade e entregarem em um dia 
de muita brincadeira e diversão na Casa.

Empresas parceiras (06): Dona Caramelo, Cacau Mila, Cristiane, Viviane, 
Rosana Almeida e Natália Pipa.

PETS EM AÇÃO: Em seu primeiro ano, o objetivo é ajudar os animais de 
rua, com a colaboração dos cidadãos e casas de ração que puderam ajudar com do-
ação de ração. Todas as doações foram entregues para a Associação dos Animais 
de Lençóis Paulista. Montaram também uma página no Facebook para conscien-
tizar as pessoas ao não abandono e incentivá-las a adotar um animal abandonado.

Empresas parceiras (10): Rei da ração, Agropet, Mundo animal, Comercial 
Santarém, Planeta Animal, Comai, Ferragens São Carlos, Comercial Paraíso, Co-
res Vivas e Casa de Construção Dois Irmãos.

RECORDAR É VIVER: O objetivo é visitar os idosos que moram no 
asilo e promover o bem-estar através de momentos de sensibilidade emocional.

Os jovens levaram instrumentos musicais e jogos para entreter os idosos e 
passar por momentos agradáveis.

Sara Margaret Hughes
Presidente

C.P.F. 214.389.528-30

Flavia Roberta Mendes 
Contadora - CRC 1SP 221432/O-7 

Monello Contadores 
CRC 2SP 014827/O-0

INSTITUTO LIDERAJOVEM
C.N.P.J. 28.593.321/0001-66
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Classificados

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. 

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

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

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

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

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

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 

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. Es-
tamos com ótimos preços. 
Tratar (14) 99728-5999. 

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

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

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

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

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

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

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

GALERIA MARIA “Mis-
tura do Brasil”. A loja que 
faltava em Lençóis Paulis-
ta, conta espaço natura, 
moda indiana, decorações 
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 

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

CABELEIREIRO E Barbeiro 
a domicílio. Atendo pesso-
as 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 

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

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.

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

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 

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

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

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 habilita-
ção, tenho vários horários 
dispo- níveis. Tratar: (14) 
3263-0509 ou (14) 99770-
0265 

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

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

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

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

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 metáli-
cas. 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 elétricas ou 
simples - revisão geral. Fabri-
cação de portões basculante 
/ correr / social / grades de 
proteção para vitrôs e portas 
/ qualquer tipo de esquadria 
metálicas. Ligue: (14) 
3263-1148 ou 99758-3585 / 
99633-7516.

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

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

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

FISIOTERAPEUTA - Victor 
Lopes Quadrado - Crefito 
- 301604-F. Atendimento 
domiciliar e na clínica Priscila 
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 Automatizado-
res e Segurança Eletrônica 
- Instalação de automati-
zadores 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 Diegoli, 
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

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

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

RESIDÊNCIAS
ALUGA

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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.

EMPREGOS

ALIMENTAÇÃO

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. 

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 

ANIMAIS

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

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

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

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

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

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.

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

CASA - Rondon 2 dormi-
tórios, 1 suíte, 1 sala, 1 
copa, 1 cozinha, 1 dispensa, 
1 banheiro, 3 garagens 
cobertas e 1 edícula. R$ 
296.000,00. Código 02403. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

MONTE AZUL - 2 Dormitó-
rio, 1 sala, 1 cozinha/copa 
conjugada, 1 lavanderia, 2 
banheiros e 5 garagens. R$ 
268.000,00. Código 02493. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

EDÍCULA - João Paccola 
- 1 dormitório, 1 banheiro, 
cozinha com churras-
queira, piscina, garagem 
descoberta. R$ 318.000,00. 
Código 02584. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Vila Nossa Senhora 
Aparecida - 5 Dormitórios, 
1 suíte, 1 sala, 1 cozinha, 
1 lavanderia,1 banheiro, 
1 garagem coberta. R$ 
260.000,00. Código 02669. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Jd. Itamaraty - 3 
dormitórios sendo 2 suítes, 1 
cozinha comum e 1 cozinha 
americana, 1 banheiro social 
com armários sob a pia e 
a parede, 1 lavanderia, 6 
garagens sendo 4 cobertas 
e 2 descobertas. 846.940,00. 
Código 02553. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CASA - Jd. Itamaraty - 2 
dormitórios, 2 suítes, 2 
salas de visita e 1 sala de 
jantar, 1 cozinha planejada, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
garagem coberta. R$ 
848.000,00. Código 02577. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Centro - Casa: 3 
Dormitórios, 1 sala, 1 cozi-
nha, 1 lavanderia, 2 banhei-
ros e duas garagens. Sala 
Comercial: 1 sala 60M² com 
depósito e 1 banheiro. R$ 
265.000,00. Código 02446. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

CASA - Botucatu - 2 Quarto, 
1 suíte c/ hidromassagem, 
1 sala de visita, 1 sala de 
jantar, cozinha americana, 
3 banheiros, edícula com 
churrasqueira, banheiro. R$ 
200.000,00. Código 02774. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br.

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

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

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

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

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

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

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.

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. 

EXCURSÕES

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

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

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

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

VENDO SOBRADO na Rua 
Ignácio Anselmo (Centro), 
comercial e residencial com 
piscina / rancho. Aceito apto 
ou casa como parte no 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 

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. Mag-
no Ferreira Cresci 194142F

TROCA CASA - 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, 
garagem e lavanderia cober-
tas. 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 
coberta, 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.

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 

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

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

FESTAS

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.

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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.

GUARUJÁ PARA tempo-
rada - Praia Pitangueiras 
- quitinet (4 pessoas), 
apartamento (8 pessoas), 1 
quadra da praia e 2 quadras 
dos shopping. Ligue (14) 
99772-7315
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VENDE-SE SÍTIO Gleba A - 
Bairro Campinho. Área total 
de 3,3 alqueires paulista, ou 
seja, 8,06 hectares, localiza- 
do no município e Comarca 
de Lençóis Paulista, Estado 
de São Paulo. Arrendado 
para Cana pela Zilor. Entrar 
em contato pelo celular (41) 
99815-9747 Maristela. 

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

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

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

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

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

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 Mo-
rumbi, 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 dispo-
níveis 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.

TERRENO - Stª Teresinha 
II - Área do terreno: 
236.15 m2. R$ 74.200,00. 
Código 02565. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - Ubirama - 
Terreno murado, Área 
275 m². R$ 210.000,00. 
Código 02790. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - LOTE: 09, 
QUADRA: 4Z, Amplo 
terreno. R$ 53.000,00. 
Código 02649. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

TERRENO - Terreno 
com 660 metros, (2 
lotes), portão basculante, 
totalmente fechado, 
excelente localização. R$ 
630.000,00. Código 02500. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 
GRATUITO, 

PARA VOCÊ FALAR 
DIRETAMENTE 
COM A 
BRACELL!

Um canal de atendimento 24 horas, 
onde você pode obter informações sobre a 

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

DIRETAMENTE 
COM A 
BRACELL!

Um canal de atendimento 24 horas

 0800 709 1490
 0800 709 1490
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 0800 709 1490

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

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

CHÁCARA - Descendo 
Virgílio Rocha - Possui duas 
residências, 1° sendo 2 
dormitórios, 1 suíte, área 
de lazer com churrasqueira, 
fogão de lenha, piscina, 
3 tanques pra criação de 
peixe, mangueira para 
porco(alvenaria), pomar, 
horta, rio lençóis passo ao 
lado capela. 2º RESIDÊNCIA: 
Casa do caseiro sendo 2 dor-
mitórios, 1 sala,1cozinha,1 
banheiro. R$ 583.000,00. 
Código 02611. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

CHÁCARA - Terreno com 
3.2 alqueires, 1 casa com 
4 dormitórios, 2 salas, 2 
cozinhas, 1 lavanderia, 2 
banheiros. EDÍCULA: Chur-
rasqueira, piscina c sauna e 
canil. R$ 848.000,00. Código 
02371. Ligue (14) 99728-
1313 / 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

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

SÃO JUDAS Tadeu - cháca-
ra 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.

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

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

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

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.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

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

99735-4017.

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 

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

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

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

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

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

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

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

PARQUE ANTARTICA: 
Terreno: Todo Murado 
410m². Adriano Cian - 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 
� nanciamento. 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. Topogra� a 
plana 80% murado, R$ 
100.000,00. Tratar: (14) 
99782-7113 ou (14) 99709-
5288.

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

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

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.

ITAMARATY - Terreno todo 
murado portão, excelente 
localização 395,82 m2 R$ 
175.000 Adriano Cian - 
Consultor de Imóvel Tel. (14) 
99126-5928.ITAMARATY: 
Terreno topogra� a plana, 
excelente localização 525 
m² - R$ 240.000 Adriano 
Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.
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Érika Reales, quarta-feira (24) Giovani Oliveira, segunda-feira (29)Antonio Pedro Rafael, domingo (28)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

João Carlos Melo, quarta-feira (24) Larissa de Souza, quinta-feira (25)Hilton Rodrigues Alves Jr., domingo (28)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Naira Sant’Ana, terça-feira (23) Raquel Oliveira, sábado (27)Marcelo Estrella, quinta-feira (2)

FOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOALFOTO: ARQUIVO PESSOAL

Vanessa Castro, quinta-feira (25) Willy Dantas, domingo (28)Silviane Sanches, sexta-feira (26)

Vários lençoenses estreando idade nova na semana. Todos recebem as 
felicitações dos amigos e familiares, que desejam muita saúde e paz. Felicidades!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

NO PALANQUE - A lembrança de hoje é uma 
homenagem ao s  audosíssimo e diligente prefeito 
de Borebi, Antonio Carlos Vaca, falecido no último 
sábado (20). Na foto, tirada em meados da década 
de 1990, ele aparece recepcionando o então 
governador Mário Covas, acompanhado de perto 
por alguns entusiasmados cidadãos borebienses.

Por Nelson Faillace
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