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UM SENHOR JORNAL

R$ 2,00

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

DOMINGO, 24/05

19ºC UR 90%
46%9ºC
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O inverno de nossa 
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Sol com muitas nuvens. 
Períodos de céu nubla-
do com chuva. À noite 
o tempo � ca � rme.
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Acompanhe em www.facebook.com/jornaloeco e www.jornaloeco.com.br

Secretário de Saúde de Lençóis Paulista vê a cidade preparada para enfrentar 
o avanço da Covid-19 e prevê que muita coisa adotada agora será mantida pela 

sociedade: “As coisas nunca mais serão as mesmas depois da pandemia”

Em 10 dias, Lençóis tem aumento de 935% nos casos de Covid-19

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM
RICARDO CONTI BARBEIRO

O número de casos de Covid-19 
em Lençóis Paulista chegou a 145 
nessa sexta-feira (22), o que repre-
senta aumento de 935% em 10 dias. 
De acordo com o boletim atualizado, 
divulgado no início da noite pela 

Prefeitura Municipal, até ontem a 
cidade já havia registrado 684 noti-
� cações de possíveis infecções, das 
quais 506 foram descartadas. Entre 
os casos con� rmados, há quatro óbi-
tos. 33 pacientes ainda aguardam re-

sultado de exames. 13 pessoas estão 
hospitalizadas, sendo oito com diag-
nóstico positivo e cinco com suspeita 
de contágio. Dos que já contraíram 
a doença, 59 já obtiveram alta e são 
considerados curados.
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Dados foram levantados pelo ECO e são referentes aos 
últimos três anos; crescimento pode estar relacionado 
a mudanças na legislação, que facilitou noti� cações

Casos de estupro 
de vulnerável 
aumentam 19% 
em Lençóis
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VILA CONTENTE

PM apreende crack, 
maconha e dinheiro A3

CORVO BRANCO

Mulher é ameaçada 
de morte pelo ex A3

JARDIM PRIMAVERA

Jovem de 22 anos
é preso por trá� co A3

JÚLIO FERRARI

Homem agride
esposa a paulada A3
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Doação de alimentos 
atinge 26 toneladas A6
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Empresas se unem
em ação social A6
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Secretaria de Esportes 
lança novo projeto A8
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PARA PENSAR
 “A vida é um campo de urtigas onde a única 

rosa é o amor”,
Victor Hugo.

FRASE
 “Algumas cidades estão ignorando a testagem para manter números baixos. 

Isso é como empurrar a sujeira para debaixo do tapete”,
Ricardo Conti, secretário de Saúde de Lençóis Paulista, ao comentar sobre testagem 

em massa feita na cidade e a postura diferente adotada por outros municípios.
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A pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) tem quebrado muitos pa-
radigmas na sociedade, obrigando 
cada segmento a se reinventar para 
manter suas atividades. A Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista expe-
rimentou um pouco disso na última 
segunda-feira (18), com a realização 
da primeira sessão remota de sua 
história, da qual os vereadores parti-
ciparam diretamente de suas casas.

VÍRUS
A motivação para a implantação 

repentina da novidade tecnológi-
ca foi o fato de o vereador Mano-
el dos Santos Silva, o Manezinho 
(PSL), ter sido diagnosticado com 
Covid-19. O sinal de alerta foi re-
forçado por suspeitas de infecção 
do vereador Luiz Gonzaga da Silva, 
o Luizinho do Açougue (PL), e de 
um assessor sempre presente nas 
reuniões do Legislativo.

TUDO CERTO
Manezinho foi hospitalizado 

na quinta-feira (14) e permaneceu 
quase uma semana internado no 
Hospital Nossa Senhora da Piedade. 
Recebeu alta na quarta-feira (20) 
para seguir com a recuperação em 
isolamento domiciliar. Luizinho do 
Açougue revelou que passou por 
atendimento médico na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) e que 
estava apenas com uma gripe forte. 
Já o assessor teria testado negativo.

LYSOFORM
O único que marcou presença na 

Sala de Sessões Mário Trecenti foi 
o presidente Nardeli da Silva (DEM), 
que, aliás, parece ter sido acome-
tido não pelo coronavírus, mas por 
alguma espécie de fobia pelo risco 
de infecção. O melhor companheiro 
do vereador nos últimos dias tem 
sido seu borrifador carregado de 
Lysoform. Como dizia o ditado, é 
melhor prevenir do que remediar.

1, 2, TESTANDO
Voltando à sessão, Nardeli co-

mandou os trabalhos auxiliado por 
alguns servidores da Casa de Leis, 
que também teriam sito testados, 
mas os resultados não foram di-
vulgados. Os demais, obviamen-
te com a exceção de Manezinho, 
acompanharam os trabalhos no 
conforto de seus lares, alguns de-
monstrado mais familiaridade com 
a nova tecnologia. Outros ‘apa-
nhando’ um pouco para lidar com 
a nova ferramenta.

TEM QUE MELHORAR
É obvio que, por ter sido a pri-

meira sessão realizada desta forma, 
era esperado que nem tudo saísse 
tão bem, mas as falhas técnicas 
foram um pouco acima da média, 
principalmente em relação às osci-
lações de conexão com a internet. 
Para a semana que vem tudo deve-
rá ser revisto para não comprome-
ter o andamento da sessão, princi-
palmente para quem acompanha.

LIBERA
O que de mais relevante foi tra-

tado na sessão foi uma reivindica-
ção de mototaxistas da cidade, que 
teriam procurado alguns vereadores 
para pedir o fim da obrigatoriedade 
dos cursos durante a pandemia. A 
justificativa é que os órgãos respon-
sáveis pelas certificações estão com 
as atividades paralisadas. Além disso, 
com a crise econômica que deve se 
instalar nos próximos meses, muitos 
entendem que é prudente facilitar.

SEM CRISE
O assunto deve ser analisado 

pelo prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM) e sua equipe, aos quais 
caberá elaborar, se assim julgarem 
necessário, um Projeto de Lei para 
apreciação dos vereadores. Pelos 
discursos da segunda-feira, não 
deve haver objeção quanto a isso. Há 
consenso em relação à necessidade 
de facilitar as coisas em tempos de 
insegurança no campo da economia.

CORTE
Na próxima semana, um dos des-

taques deve ser a proposta de re-
dução salarial dos vereadores, que 
deve dar entrada para apreciação em 
regime de urgência. A redução deve 
ser de 25% enquanto estiver vigente 
a situação de calamidade ou emer-
gência. O texto, porém, não trata de 
outras medidas, como a redução, no 
mesmo percentual, de gratificações 
a servidores e salários de assesso-
res, como havia sido antecipado.

DEVAGAR
Também não há novidade sobre 

a migração da sede administrativa 
do Legislativo do Palácio de Vidro 
para o prédio do CEC (Centro de 
Atendimento ao Cidadão), que já foi 
doado pela Prefeitura Municipal. Em 
entrevista recente ao Jornal O ECO, 
Nardeli afirmou que tentaria fazer 
as adaptações necessárias para a 
mudança sem ter que contratar ter-
ceiros. Isso deve gerar economia, 
mas talvez atrase os planos.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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Lençóis Paulista encerra a semana 
com cerca de 700 testes realizados 
para identificar casos de Covid-19, nú-
mero que representa algo em torno de 
1% da população, estimada em 70 mil 
habitantes, segundo o IBGE (Instituto 
brasileiro de Geografia e Estatística). 
Com isso, a cidade figura entre as prin-

cipais da região em índice de amos-
tragem. No topo da lista se conside-
rada a proporção populacional.

A tendência deve se manter nas 
próximas semanas, visto que a Pre-
feitura deve ampliar a testagem em 

massa para parcela assintomática da 
população, com a aplicação de pelo 
menos mais 3 mil testes. Isso não 
significa que o número de casos, 

que nos últimos 10 dias teve um salto 
de 10 vezes, continuará aumentando, 
mas é provável que sim, já que espe-
cialistas estimam que até 80% dos in-
fectados não apresentem sintomas.

Esta questão, porém, é secundária. 
Seria ótimo que o número de casos se 
mantivesse estável, mas se isso repre-
sentasse a situação real, o que não é o 
caso. Muitos municípios têm ignorado 

a testagem, agravando o problema da 
subnotificação. O que tem se criado 
em diversos locais é a falsa sensação 
de segurança. Com poucos casos nos 
boletins oficiais, a população cada vez 
mais ignora as medidas de prevenção.

O mesmo raciocínio foi seguido pelo 
secretário de Saúde local, Ricardo Con-
ti, que em entrevista publicada nesta 
edição classificou a postura adotada 
por alguns municípios como “empurrar 
a sujeira para debaixo do tapete”. O 
que se espera de gestores públicos é 
que os problemas sejam encarados de 
frente, mas o que se vê é displicência. 
A conta uma hora chega, e com juros. 
E quem paga é sempre o cidadão.

Também é preciso dizer que nada 
disso seria necessário se a maioria da 
população estivesse respeitando as 
recomendações das autoridades. A 
disseminação do vírus só ocorre pelo 
desrespeito ao isolamento, às barrei-
ras sanitárias, ao não uso de másca-
ras. Ainda temos muito o que apren-
der enquanto sociedade. Muitos de 
nós, políticos ou não, seremos vítimas 
de nossa própria ignorância.
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O inverno de nossa desesperança

Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação

O título acima não é meu. É do clás-
sico livro de John Steinbeck, publicado 
em 1961, um ano antes de ele receber o 
Prêmio Nobel de Literatura. Que, por sua 
vez, puxou a expressão da primeira fase 
da peça Ricardo III, de Shakespeare. Em 
sua obra, o magistral escritor norte-ame-
ricano descreve e interpreta o mundo de 
um homem atormentado pelos dilemas 
impostos pelo dinheiro e pela moral, o 
protagonista Ethan Hawley, empregado 
de uma mercearia, casado, dois filhos, 
convivendo em uma comunidade de 
baleeiros, e atormentado pela ideia de 
melhorar sua vida e a da família. Até 
onde vão os escrúpulos e a vida digna 
e honesta quando se trata de conseguir 
dinheiro? Um ser humano pode suportar 
a pressão de seu meio social sem rom-
per com a ética da decência?

A lógica da pecúnia é pontuada em 
tom de desencanto, a traduzir o dilema 
entre seguir a trilha da ordem moral ou 
buscar o conforto material para si e os 
seus. O tema cai bem nesse momento 
em que o planeta mergulha em uma 
catástrofe que já é considerada a maior 
dos últimos cem anos. Vive-se um 
momento em que os valores que per-
meiam modos e costumes da vida con-
temporânea são todos submetidos ao 
confessionário de nossas consciências.

Afinal, têm sentido a competição 
desvairada entre as grandes Nações, 
cada qual lutando vorazmente para li-
derar o ranking dos bens materiais, 
quando nenhuma delas, com seus arse-
nais de guerra, consegue vencer um bi-
chinho microscópico, de nome corona-
vírus? Que adianta angariar grandeza se 
o poder estratosférico por ela propicia-
do não consegue sustar a corrente de 
milhões de pessoas infectadas e dar um 
paradeiro aos milhares de mortos que 
enchem os cemitérios? E o que dizer da 
política e de seus conjuntos que dispu-
tam assentos nos espaços dos Poderes?

Questões como essas batem em 
nossa mente nesse tormentoso outono, 
a prenunciar um inverno tomado pela 
desesperança e provavelmente pleno 
de interrogações. A tão aguardada vaci-
na está chegando ou demorará um ano, 
dois e até cinco como se lê na mídia? O 
arsenal científico das Nações não con-
segue ter resposta convincente? Quan-
ta fragilidade em um mundo dominado 
por aparatos de poder.

Ante uma paisagem deserta de res-

postas positivas, fenecem as esperan-
ças. A angústia enche os corações de 
amargura quando nos deparamos com 
estatísticas de mortos, valas abertas nos 
cemitérios, pessoas portando máscaras 
nas ruas, flagrantes de um jeito esqui-
sito de viver, coisa sui-generis para as 
três gerações. Mais uma imagem dese-
nhada em nossas cabeças: a de um por-
tentoso transatlântico que perdeu o co-
mando no meio da borrasca, tentando 
se equilibrar nas ondas do mar revolto.

Por nossas águas, a sensação é da 
falta de rumos. Nossa bússola perdeu o 
norte. Na área sanitária, o desastre ocor-
re todos os dias, com falta de equipamen-
tos para atender as filas gigantescas de 
contaminados; as UTIs estão esgotadas; 
os heróis do cotidiano – médicos e profis-
sionais de enfermagem – confessam não 
dar conta da multiplicada demanda.

Na frente da economia, o pandemônio 
se instala, enquanto o paradoxo emerge 
com força. Desde o final dos anos 80, com 
a débâcle do comunismo liderado pela 
URSS, alinhou-se a régua econômica do 
planeta pelo traçado do liberalismo, com 
as lições de Friedrich Hayek (economista 
e filósofo austríaco, depois naturalizado 
britânico) e de Milton Friedman. Eles pre-
gam o Estado mínimo, permitindo maior 
mobilidade econômica, sem centralização 
excessiva de decisões. Estado que zelaria 
pelo bom funcionamento do mercado, na 
esteira de leis de proteção à iniciativa pri-
vada. O monetarismo se desenvolve com 
força a partir da Universidade de Chicago, 
onde nosso atual guru da economia, Pau-
lo Guedes, fez seus estudos.

E quando pensávamos ter um go-
verno pautado nessa régua, com a pro-
messa de privatizar cerca de 600 braços 
do Estado (criou-se até uma Secretaria 
de Desestatização), eis que estamos na 
iminência de alçar ao altar da economia 
John Maynard Keynes, o economista bri-
tânico (1883-1946), que pontuou sobre a 
necessidade de forte intervenção econô-
mica do Estado com o objetivo de garan-
tir pleno emprego e controle da inflação. 
Nessa direção, tateia um designado pla-
no Pró-Brasil. Qual será o porte do Estado 
brasileiro, sob mando de um ex-capitão 
do Exército e cercado de generais?

Afinal, onde estamos, para onde va-
mos? À nossa frente, o risco de queda 
de 5% do PIB para este ano, com au-
mento desenfreado do desemprego. E 
há quem diga que essa pandemia tão 
cedo não desaparecerá.

Daí nossa desesperança. Tememos 
que o vento frio do inverno apague a 
chama bruxuleante de nossa lamparina.
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AMEAÇA
Na tarde da terça-feira (19), um prestador de serviços de limpeza da Prefeitura Municipal 
foi ameaçado com um facão. A ameaça partiu de R.F.G., de 37 anos, contra S.T.L., de 66 
anos, quando o mesmo limpava um banheiro público no Jardim das Nações. O indivíduo 
também quebrou o vidro do carro da empresa contratada e tentou fugir, mas foi detido 
pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado.
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Polícia

DATA: 15/5/2020 a 21/5/2020

Obituário
ALEANDRO DE ASSIS NOGUEIRA faleceu na quinta-feira (21) aos 36 anos em 

Lençóis Paulista
ELISEU GENERICH faleceu na quarta-feira (20) aos 45 anos em Lençóis Paulista
NATI MORTO DE: CRISTIANE MARIA GARCIA faleceu na terça-feira (19) aos 0 dias 

em Lençóis Paulista
JOÃO GOMES DA CRUZ faleceu na segunda-feira (18) aos 69 anos em Lençóis Paulista
ROSELI BARBOSA PALUDETTO faleceu na segunda-feira (18) aos 54 anos em Macatuba
ANTONIO GIL RODRIGUES faleceu no domingo (17) aos 79 anos em Lençóis Paulista
GIRLENE VALÉRIO DA SILVA ZARDO faleceu no domingo (17) aos 68 anos em 

Lençóis Paulista
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS faleceu no domingo (17) aos 86 anos em Lençóis Paulista
RENATO SARTORI faleceu no domingo (17) aos 57 anos em Lençóis Paulista
SEBASTIÃO BARBOSA faleceu no sábado (16) aos 79 anos em Lençóis Paulista
DEONIZIA CAROLINO DE SOUZA CORTES faleceu na sexta-feira (15) aos 77 anos 

em Areiópolis
LEONOR CORRÊA DA SILVA MARTINS faleceu na sexta-feira (15) aos 95 anos em 

Lençóis Paulista 
MARIANA APARECIDA TURCARELLI DE OLIVEIRA faleceu na sexta-feira (15) aos 

72 anos em Lençóis Paulista
ANTONIO CARLOS DIEGOLI faleceu na sexta-feira (15) aos 59 anos em Lençóis Paulista

Prefeitura Municipal de Areiópolis
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril)

LRF, art. 48 - Anexo 6 - Em Reais

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE
1 Receita Corrente Líquida 31.047.154,18
2 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 0,00
3 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 31.047.154,18

CAMPO DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
1 Despesa Total com Pessoal - DTP 16.522.862,06 53,22
2 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) 16.765.463,26 54,00
3 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) 15.927.190,10 51,30
4 Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) 15.088.916,93 48,60

CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
1 Dívida Consolidada Líquida -1.325.945,99 -4,27
2 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4,52 120,00

CAMPO GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
1 Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
2 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 31.047.154,18 22,00

CAMPO OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
1 Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
2 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar 0,00 16,00
3 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

4 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação 
da Receita 0,00 7,00

CAMPO RESTOS A PAGAR Restos a Pagar Empenhados e 
Não Liquidados do Exercício

Disponibilidade de Caixa 
Líquida (Após a Inscrição 

em Restos a Pagar Não 
Processados do Exercício)

1 Valor Total 0,00 0,00

AREIOPOLIS, 21 de Maio de 2020.

SERGIO ROBERTO LEITE
Contador Responsável

TCCRC 1SP220941/0-9

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CPF 141.379.128-07

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

KGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO 
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO DE REF.: 01/01/2020 A 30/04/2020 - 1º QUADRIMESTRE 
(JANEIRO À ABRIL)

LRF, art. 48 - Anexo 6 - Em Reais

CAMPO RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA

VALOR ATÉ 
O BIMESTRE

1 Receita Corrente Líquida 31.047.157,18

2 Receita Corrente Líquida Ajustada para 
Cálculo dos Limites de Endividamento 0,00

3 Receita Corrente Líquida Ajustada para 
Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 31.047.157,18

CAMPO DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A 
RCL

1 Despesa Total com Pessoal 
- DTP 31.047.154,18 0,00

2 Limite Máximo (incisos I, II e 
III, art. 20 da LRF) - (6%) 945.004,52 3,04

3
Limite Prudencial (parágrafo 
único, art. 22 da LRF) - 
(5,70%)

1.862.829,25 6,00

4
Limite de Alerta (inciso II 
do §1º do art. 59 da LRF) - 
(5,40%)

1.769.687,79 5,70

CAMPO RESTOS A 
PAGAR

Restos a Pagar 
Empenhados e 

Não Liquidados do 
Exercício

Disponibilidade 
de Caixa Líquida 
(Após a Inscrição 
em Restos a Pagar 

Não Processados do 
Exercício)

1 Valor Total 0,00 0,00

Areiópolis, 19 de Maio de 2020.

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente

CPF: 416.524.298-59

CLAUDIO APARECIDO CAVALHEIRO
Contador

CRC: 1SP171069/O-0

GRAZIELA FARIA CREMER
Controle Interno

Câmara Municipal
de Areiópolis

Um homem de 22 anos 
foi detido na madrugada da 
quarta-feira (20) no Jardim 
Primavera. Pego com coca-
ína e maconha prontas para 
a comercialização, o indiví-
duo foi preso em flagrante 
por tráfico.

Segundo a Polícia Mi-
litar, por volta da 00h15, 
em patrulhamento pela 
Rua Antonio Segalla, uma 
equipe se deparou com 
P.C.M.S., de 22 anos, que, 
ao perceber a presença da0 
viatura, tentou fugir, mas 

acabou sendo detido.
O indivíduo portava 69 

eppendorfs de cocaína, um 
invólucro de maconha e 
mais R$ 75 em espécie. Ao 
ser conduzido até sua resi-
dência foi encontrado mais 
um eppendorf de cocaína 
sobre a cômoda.

Ele foi conduzido à De-
legacia da Polícia Civil, 
onde a autoridade de plan-
tão ratificou o flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas, 
deixando o indivíduo preso 
à disposição da Justiça.

DROGA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DENÚNCIA

Força Tática apreende crack, 
maconha e dinheiro na Contente

Homem agride 
mulher a paulada 
no Júlio Ferrari

PM apreende armas 
de fogo e munições

Um jovem de 20 anos foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e liberado em seguida

Golpeada na cabeça com um pedaço de 
madeira, vítima precisou ser socorrida à UPA

Ação foi registrada 
após chamado de 
ameaça de morte

Flávia Placideli

Na tarde da quarta-feira 
(20), a Força Tática da 
Polícia Militar de Lençóis 

Paulista apreendeu drogas e di-
nheiro na Vila Contente. Um jo-
vem de 20 anos foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Civil, 
mas foi liberado em seguida.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, por volta das 
17h, uma equipe realizava um 
patrulhamento pelo bairro, 
quando visualizou um indiví-
duo em atitude suspeita na Rua 
Martins Afonso, em um terreno 

Flávia Placideli 

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou, 
na quinta-feira (21), 

uma ocorrência de violência 
doméstica no Conjunto Habi-
tacional Maestro Júlio Ferra-
ri. A vítima, de 37 anos, foi 
golpeada na cabeça por seu 
companheiro e precisou ser 
socorrida à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

De acordo com o registro 
policial, a agressão ocorreu por 
volta das 10h. A vítima relatou 

que após uma discussão com 
seu companheiro, G.F.V., de 
32 anos, foi golpeada na cabeça 
com um pedaço de madeira. Ela 
conseguiu fugir e acionar a PM. 
Segundo ela, não é a primeira 
vez que a agressão acontece.

O homem foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil, 
onde o delegado de plantão 
ratificou o flagrante por vio-
lência doméstica e lesão cor-
poral, mantendo o indivíduo à 
disposição da Justiça. A vítima 
recebeu os cuidados médicos e 
permaneceu em observação.

Flávia Placideli

Por volta das 22h da quarta-
-feira (20), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

apreendeu diversas armas de 
fogo e munições nas Chácaras 
Santo Antônio (Corvo Branco). 
A ocorrência foi registrada após 
um chamado de ameaça de mor-
te envolvendo um ex-casal. Os 
objetos foram apreendidos e os 
envolvidos liberados.

J.S., de 37 anos, acionou a 
PM alegando ter sido mantida em 
cárcere privado por um homem 
com quem havia tido um rela-
cionamento. Disse que L.G.R., 

APREENSÃO - PM localizou 112 pedras de crack, dois 
invólucros de maconha, R$ 248 em espécie na ação

de 57 anos, chegou a ameaçá-la 
apontando uma arma de fogo 
para sua cabeça, antes que ela 
conseguisse fugir para chamar a 
PM com a ajuda do filho.

Segundo a PM, após a de-
núncia, em diligência à proprie-
dade de L.G.R., nas Chácaras 
Santo Antônio, os policiais en-
contraram uma pistola carre-
gada com 12 munições intactas 
e uma solta no chão, além de 
simulacros de arma de fogo e 
outras munições.

Diante dos fatos, ambas as 
partes, assim como testemu-
nhas, foram encaminhadas à 
Delegacia da Polícia Civil, onde 
o delegado de plantão colheu 
os depoimentos e determinou 
a apreensão das armas e mu-
nições. Todos foram liberados 
após o registro da ocorrência.

baldio próximo à linha férrea.
G.F.S., de 20 anos, foi fla-

grado com um invólucro de 
maconha e R$ 248. No local, 
também foram localizadas 112 
pedras de crack. Em sua resi-
dência, no Jardim Cruzeiro, 
a equipe encontrou mais um 
invólucro de maconha e 500 
eppendorfs vazios.

O indivíduo foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Civil, 
onde a autoridade de plantão 
determinou a apreensão dos 
objetos, entorpecentes e di-
nheiro, liberando o jovem após 
a notificação.

Homem de 22 anos 
é preso por tráfico 
no Jardim Primavera

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO
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PREVENÇÃO
Devido à Covid-19, o Rotary Club suspendeu seu programa de intercâmbio e, com a 
ajuda do Governo Federal, está repatriando intercambistas que estão em outros países. 
Na semana passada, um grupo que estava no México retornou ao Brasil, entre eles a 
lençoense Júlia Prado, que estava fora desde agosto do ano passado. A chegada em São 
Paulo ocorreu no último domingo (17). Na foto, o momento do reencontro com a família.
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Entrevista VACINA
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China publicou ontem (22), na 
revista médico-científica The Lancet, que uma vacina ainda em fase de testes 
mostrou-se eficaz em ajudar a resposta do sistema imunológico ao novo coronavírus. 
Segundo a publicação, a vacina é segura para o uso humano e foi testada em 108 
voluntários. Os resultados finais dos testes clínicos serão divulgados em seis meses.
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Entrevista

RICARDO CONTI BARBEIRO

“As coisas nunca mais serão as 
mesmas depois da pandemia”

Secretário de Saúde de Lençóis Paulista 
vê a cidade preparada para enfrentar o 
avanço da Covid-19 e prevê que muita coisa 
adotada agora será mantida pela sociedade

Elton Laud

Seguindo com a série espe-
cial de entrevistas com os 
profissionais envolvidos 

no combate ao novo coronavírus 
(Covid-19) em Lençóis Paulista, 
O ECO publica hoje (23) os prin-
cipais trechos da conversa com 
Ricardo Conti Barbeiro, secretá-
rio de Saúde do município. Ocu-
pando o cargo desde março de 
2017, ele coordena uma extensa 
equipe que atua na linha de fren-
te da Atenção Básica, que de-
sempenha um papel fundamen-
tal para a definição de estratégias 
de enfrentamento à pandemia.

Formado em Sistemas de In-
formação com especialização em 
Administração Hospitalar pelo 
Inesp (Instituto Nacional de En-
sino e Pesquisa), de Jacareí, Con-
ti adquiriu bastante experiência 
na área atuando por quatro anos, 

entre 2013 e 2017, como diretor 
Administrativo do Hospital Nos-
sa Senhora da Piedade. Antes, 
também foi diretor Administra-
tivo na Secretaria de Saúde de 
São Luís, capital do Maranhão, 
e atuou na parte técnica do Hos-
pital da Vale, na cidade de Canaã 
dos Carajás, no Pará.

Na entrevista, o lençoense, 
de 36 anos, fala de diversos as-
suntos relacionados à pandemia, 
como a testagem em massa que 
a cidade está realizando; a atua-
ção da Central de Atendimento 
que faz a triagem e o acompa-
nhamento de pacientes; o ma-
peamento da situação local feito 
com auxílio de uma startup de 
tecnologia; a estrutura para tra-
tamento da doença, implantada 
em parceria com a iniciativa 
privada; entre outros temas per-
tinentes à pasta. Confira abaixo 
os principais trechos:

nenhum, pois não queremos 
chegar ao ponto de ter que es-
colher quem vai ser internado e 
quem não vai.

O ECO - Em relação aos 
leitos de UTI do Pronto 
Atendimento à Covid-19, 
foram feitas algumas inter-
venções junto à Secretaria 
de Saúde do Governo do 
Estado de São Paulo e ao 
Ministério da Saúde para 
agilizar o credenciamento, 
mesmo que provisório. Hou-
ve algum avanço?

Ricardo Conti - Sim. O pro-
cesso passou rapidamente pela 
Secretaria Estadual de Saúde, foi 
aprovado e agora está aguardado 
autorização do Ministério da 
Saúde. Já está na última fase das 
instâncias pelas quais teria que 
passar. Esperamos que isso seja 
resolvido em breve. Agora de-
pendemos do Governo Federal.

O ECO - Um dos pilares 
do enfrentamento à Covid-19 
no município é a Central de 
Atendimento, que tem aten-
dido e monitorado pacientes 
remotamente. Com tem sido 
este trabalho?

Ricardo Conti - A Central 
Covid faz o atendimento, a tria-
gem e o direcionamento correto 
dos pacientes. O objetivo é que 
as pessoas não fiquem circu-
lando de unidade em unidade. 
Temos evitado a circulação e 
a aglomeração, porque quase 
tudo tem sido feito com agen-
damento. Também fazemos 
o monitoramento das pessoas 
com síndrome gripal leve, que 
estão em isolamento social. Uti-
lizamos um método para fazer 
a avaliação da situação clínica 
atualizada de cada pessoa, que 
diariamente responde a uma 
série de perguntas em um for-
mulário enviado pela internet 
ou por contato telefônico. Com 
isso, conseguimos acompanhar 
o grau de intensidade da sín-
drome gripal e, dependendo da 
situação, nós encaminhamos o 
paciente para uma das unida-
des específicas, para a UPA ou 
para o próprio PAC-19. Parale-
lamente, a equipe da Vigilância 
Epidemiológica acompanha os 
casos suspeitos enquadrados 
pelos critérios do Ministério da 
Saúde. É um trabalho conjunto 
entre as equipes da Vigilância, 
da Secretaria de Saúde e da Cen-
tral Covid. A união de forças é 
fundamental, pois possibilita 
que tenhamos uma efetividade 
maior na contenção dessas pes-
soas e no controle da pandemia.

O ECO - Quantos servi-
dores estão mobilizados 
neste trabalho?

Ricardo Conti - Temos 11 
profissionais trabalhando, sendo 
quatro servidores da Secretaria 
de Saúde e sete voluntários, en-
tre enfermeiros e estudantes de 
medicina.

O ECO - A recomenda-
ção é para que todos que 
necessitem de atendimento 
entrem em contato com a 
Central de Atendimento an-
tes de procurar uma Unida-
de de Saúde?

Ricardo Conti - Sim. O pri-
meiro contato deve ser sempre 
com a Central de Atendimento 
para que seja feito o direciona-
mento correto. Isso tem sido 
positivo, porque reduzimos 
drasticamente o número de aten-
dimento na UPA. Nos últimos 

dias isso acabou aumentando de 
novo, mas pedimos para que as 
pessoas liguem para os números 
da Central para não se desloca-
rem a uma unidade inadequada.

O ECO - E os casos mais 
graves? Devem ir direta-
mente ao PAC-19?

Ricardo Conti - Não. Con-
sideramos o PAC-19 como uma 
unidade de portas fechadas. 
As pessoas com sintomas que 
podem indicar para Covid-19 
devem se dirigir à UPA se estive-
rem com dificuldade para respi-
rar, febre e outros sintomas mais 
graves. Lá é feita a triagem e o 
encaminhamento, se necessário. 
Quem tiver com o quadro mais 
leve pode ligar na Central de 
Atendimento, que também vai 
avaliar a necessidade de encami-
nhamento ao PAC-19 ou a uma 
das unidades de síndrome gripal.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal ganhou um im-
portante apoio de um star-
tup lençoense, a DOQR, que 
forneceu o sistema para a 
captação de informações 
pela Central de Atendimento 
e o mapeamento da situação 
local, que reúne diversos 
dados na mesma plataforma. 
No que isso tem ajudado?

Ricardo Conti - Tem sido 
fundamental para que tenhamos 
um melhor acompanhamento. A 
partir de um banco de dados que 
é alimentado pela Central Covid, 
o sistema nos dá informações 
bem detalhadas sobre os aten-
dimentos, quadros clínicos dos 
pacientes e a evolução dos casos 
suspeitos e positivos em cada 
região. Isso nos permite tomar 
as decisões de forma mais ágil e 
assertiva. Em tempos como este, 
o tempo faz toda a diferença.

O ECO - Lençóis Paulista 
tem um dos maiores índices 
de testagem para diagnós-
tico de Covid-19 da região, 
o maior se for considerada 
a proporção populacional. 
Em que isso tem contribuí-
do para conter o avanço da 
pandemia no município?

Ricardo Conti - A testagem 
em massa nos ajuda a identificar 
onde está o problema, o que é 
fundamental no aspecto preven-
tivo. Os casos de Covid-19 estão 
aí, mas muitas pessoas desenvol-
vem sintomas leves da doença ou 
sequer apresentam sintomas, o 
que dificulta que tenhamos a no-
ção real da situação. Realizando 
mais testes, identificamos mais 
infectados e colocamos mais pes-
soas em isolamento domiciliar. 
Com isso, conseguimos bloque-
ar de forma mais abrangente a 
circulação do vírus.

O ECO - Entre os testes 
comprados e os que foram 
enviados pelo Ministério 
da Saúde, a Prefeitura Mu-
nicipal dispunha de cerca 
de 1 mil unidades, sendo 

300 RT-PCR e 700 testes rá-
pidos tipo IgM/IgG. Até nes-
ta semana já haviam sido 
realizados cerca de 700 tes-
tes. Foram adquiridos mais 
lotes para dar continuidade 
à testagem?

Ricardo Conti - Sim. Na 
segunda-feira está prevista a 
entrega de mais 1 mil testes rá-
pidos, mas já compramos mais 
um lote de 2 mil unidades para 
fazer o que estamos chaman-
do de Censo Covid-19, que vai 
medir a evolução da doença 
aqui na cidade. Paralelamente 
às informações coletadas pela 
Central de Atendimento, já esta-
mos levantando os dados sobre 
o perfil populacional de cada 
região para definir os critérios 
para a aplicação dessa testagem 
em massa, que deve começar a 
ser feita nos próximos dias.

O ECO - Com todas essas 
medidas e ações que foram 
implementadas, você avalia 
que Lençóis Paulista está 
um passo na frente das de-
mais cidades da região no 
enfrentamento à pandemia?

Ricardo Conti - Cada muni-
cípio adota estratégias individu-
ais com base em suas particula-
ridades. Lençóis Paulista tem se 
destacado em diversos pontos, 
sobretudo com o apoio indis-
pensável da iniciativa privada. 
Implantamos uma estrutura bem 
consistente para o tratamento, 
estamos monitorando de forma 
eficiente o avanço do vírus e 
avançamos com a testagem em 
massa, que é um modelo que deu 
bons resultado em outros países, 
como na Coreia do Sul, que teve 
poucas mortes e conseguiu con-
ter a circulação do vírus através 
da testagem, com o isolamento e 
o tratamento precoce das pesso-
as. Os números vêm evoluindo 
proporcionalmente bem mais do 
que na região, mas é porque es-
tamos procurando identificar os 
casos. Algumas cidades estão li-
dando de outra forma, ignorando 
a testagem para manter números 
baixos. Isso é como empurrar a 
sujeira para debaixo do tapete. 
Não é a melhor forma de lidar 
com a situação, porque uma 
hora isso vai ter reflexo negativo. 
Tem que enfrentar o problema, 
não tentar fingir que ele não exis-
te para transmitir uma sensação 
de segurança à população.

O ECO - A pandemia trou-
xe novos modelos de traba-
lho para diversos segmen-
tos, inclusive para a área da 
Saúde. Você acredita que 
muitas das coisas que estão 
sendo experimentadas ago-
ra vieram para ficar?

Ricardo Conti - As coisas 
nunca mais serão as mesmas 
depois da pandemia, seja em 
relação ao comportamento da 
população ou à atuação das em-
presas e do Poder Público. Na 
Saúde, a inclusão da telemedici-
na e do formato de atendimento 
remoto para triagem e acompa-
nhamento darão mais agilidade 
aos processos e trarão cada vez 
mais segurança aos pacientes e 
profissionais. Não tenho dúvida 
alguma que isso veio para ficar.

O ECO - Falando do pre-
sente, como estão as outras 
demandas da Saúde? Tudo 
já está funcionando dentro 
da normalidade possível?

Ricardo Conti - Não da for-
ma como estava antes. Além das 
duas ESF que estão atendendo 

exclusivamente casos de síndro-
me gripal, no Monte Azul (An-
tonio Benedetti) e Núcleo Luiz 
Zillo (Dr. João Paccola Primo), as 
demais Unidades de Saúde estão 
atendendo a partir dos encami-
nhamentos feitos pela Central de 
Atendimento. Estamos retoman-
do aos poucos os atendimentos 
aos grupos de risco, porque não 
podemos deixar essas pessoas 
desassistidas. Para quem faz 
uso de medicamento contínuo 
estamos renovando receitas au-
tomaticamente para evitar fluxo 
nas unidades. Se houver ne-
cessidade, encaminhamos para 
consulta, mas tudo com agenda-
mento para não ter aglomeração. 
Também implantamos um siste-
ma de videochamadas no CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) 
para consultas com psicólogos e 
psiquiatras. Temos feito o que é 
possível para manter as deman-
das mais urgentes.

O ECO - No que diz res-
peito à gestão, quais têm 
sido as maiores dificulda-
des para manter os servi-
ços essenciais dentro da 
Saúde Pública?

Ricardo Conti - São dois 
principais problemas. O primei-
ro é que subiu o preço de tudo. 
Está tudo inflacionado no mer-
cado devido à grande demanda. 
São vários municípios querendo 
comprar as mesmas coisas de 
uma vez só, desde medicamen-
tos aos EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual). Muitos 
equipamentos hospitalares estão 
em falta e os que são encontra-
dos estão sendo vendidos a pre-
ços absurdos. Isso tem dificulta-
do muito nosso trabalho.

O ECO - A Covid-19 acaba 
desviando o foco para outros 
problemas sérios de saúde 
pública, como a dengue, por 
exemplo, que sempre causa 
muitos transtornos à popu-
lação. Como está a situação 
neste ano? O trabalho pre-
ventivo e de combate conti-
nua sendo feito?

Ricardo Conti - Os agen-
tes comunitários estão evitando 
adentrar às residências, mas se-
guem com as visitas, respeitan-
do o devido distanciamento. Os 
agentes de endemias também 
continuam fazendo nebulização 
e bloqueio onde há necessida-
de. É um trabalho de prevenção 
contínuo. A dengue está sob 
controle. Temos tido um resul-
tado muito positivo neste ano. 
Com as pessoas ficando mais 
em casa na quarentena, os pos-
síveis criadouros do mosquito 
Aedes aegypti estão tendo mais 
atenção e isso tem resultado em 
uma diminuição significativa 
da proliferação.

O ECO - Como secretário 
de Saúde, qual a mensagem 
você deixa para a popula-
ção lençoense?

Ricardo Conti - Neste mo-
mento de pandemia que estamos 
vivendo, peço que a população 
cuide de sua família, de seus en-
tes queridos, evitando contato, 
mantendo distanciamento e dan-
do à devida atenção às barreiras 
sanitárias e usando máscara para 
evitar a contaminação. A família 
é nosso maior bem a temos que 
cuidar dela com muito carinho e 
amor. A melhor demonstração 
de amor que podemos dar neste 
momento é preservando a todos 
do coronavírus, para que passe-
mos da forma mais branda pos-
sível por esta pandemia.

IMPORTÂNCIA DA TESTAGEM

“Os casos de 
Covid-19 estão aí, 
mas muitas pessoas 
desenvolvem 
sintomas leves 
da doença ou 
sequer apresentam 
sintomas, o que 
dificulta que 
tenhamos a noção 
real da situação”

O ECO - Como é estar à 
frente da Secretaria de Saú-
de de Lençóis Paulista em 
tempos de pandemia?

Ricardo Conti - Não é nada 
fácil, mas é um desafio que me 
motiva bastante. Diariamente 
surgem muitas dificuldades, 
mas saber que o trabalho que 
é feito na Secretaria de Saúde 
pode ajudar muitas pessoas me 
dá forças para continuar sempre 
buscando o melhor para nosso 
município. Como secretário, 
naturalmente já tenho que lidar 
com os mais variados problemas 
da população no dia a dia, po-
rém, em momentos como este, 
as coisas acontecem em um 
curto espaço de tempo. Por isso, 
tanto eu como as pessoas que 
atuam ao meu lado, temos traba-
lhado intensamente, pensando 
no bem-estar dos cidadãos e dos 
servidores públicos envolvidos 
diretamente no combate à Co-
vid-19, que convivem a todo o 
tempo com a pressão psicológica 
causada pela pandemia.

O ECO - Atualmente, 
você coordena uma equipe 
de quantas pessoas? Quan-
tas estão mobilizadas dire-
tamente no enfrentamento 
ao novo coronavírus?

Ricardo Conti - A Secre-
taria de Saúde conta com uma 
equipe de aproximadamente 
350 servidores, mas também 
tenho contato próximo com os 
cerca de 120 profissionais que 
atuam no Pronto Atendimen-
to - UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), Pronto Atendi-
mento do Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo e SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), que são administrados pela 
Organização Social de Saúde 
Irmandade Santa Casa de Mi-
sericórdia de Birigui. Quanto 
ao enfrentamento ao novo co-

ronavírus, são cerca de 90 pro-
fissionais atuando nas ESF do 
Monte Azul (Antonio Benedetti) 
e do Núcleo (Dr. João Paccola 
Primo), além do PAC-19 (Pronto 
Atendimento à Covid-19) e da 
Central de Atendimento.

O ECO - Você avalia que 
o isolamento social foi efe-
tivo na cidade? O comporta-
mento da população contri-
buiu de alguma forma para 
minimizar o problema?

Ricardo Conti - Inicial-
mente, o pico de contágio estava 
previsto para meados de abril e 
estamos vendo que aqui, no in-
terior, pode ser agora, no final 
de maio. Tomando isso como 
base, podemos concluir que 
conseguimos retardar o avan-
ço do vírus, achatar um pouco 
a curva. Particularmente, vejo 
com bons olhos o isolamento so-
cial, o distanciamento, as barrei-
ras sanitárias e todas as medidas 
preventivas que foram adotadas. 
Isso contribuiu muito para que 
nós conseguíssemos ganhar tem-
po e não sobrecarregássemos, 
até aqui, o sistema de saúde.

O ECO - Mas você de-
fende a continuidade da 
quarentena, de repente até 
com um lockdown a partir 
de junho, ou é a favor da re-
tomada das atividades não 
essenciais?

Ricardo Conti - Eu acredito 
que a questão tem que ser ava-
liada individualmente, confor-
me a situação de cada municí-
pio. São 645 cidades e cada uma 
tem uma realidade diferente. 
O Governo do Estado tem que 
analisar diversos critérios, como 
a quantidade de leitos disponí-
veis, o número de respiradores, 
a quantidade de casos registra-
dos e ativos, a quantidade de 
pacientes curados, o percentual 

de contaminação, a taxa de con-
tágio. Tudo tem que ser avaliado 
de forma individual. Lençóis 
Paulista tem feito sua lição de 
casa e está preparada, mas só 
iremos saber o que vem por aí 
nos próximos dias.

O ECO - Desde as primei-
ras semanas do decreto do 
Governo do Estado de São 
Paulo, que estabeleceu a 
quarentena em 23 de março, 
alguns especialistas pre-
viam que maio poderia ser 
um mês crítico, o que, de 
fato, está se comprovando. 
Como você avalia a atual 
situação em Lençóis Paulis-
ta? O avanço está dentro do 
que era esperado?

Ricardo Conti - Todos sa-
bíamos que era inevitável que 
o vírus começasse a circular na 
cidade e prevíamos que os casos 
começariam a surgir em algum 
momento, só não tínhamos cer-
teza de quando isso iria aconte-
cer, muito menos de quando co-
meçaríamos a ter um aumento 
grande de casos. No estado, a 
previsão inicial era que o pico 
de contágio poderia acontecer 
em meados de abril, mas depois 
passou para maio. Realmente, 
observamos agora a evolução 
da doença, inclusive na região. 
Nos preparamos para isso. Fize-
mos uma parceria com o Hos-
pital Nossa Senhora da Piedade 
e, com o apoio da Bracell e de 
outras empresas, conseguimos 
implantar uma UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) exclusiva 
para casos de Covid-19. Ago-
ra que estamos diante de uma 
progressão acentuada, já temos 
aparato para enfrentar a pande-
mia, mas continuamos tentando 
ganhar tempo para nos preparar 
ainda mais. Estamos em busca 
de mais equipamentos para uti-
lizar no período mais crítico, 
que está chegando.

O ECO - Por conta da 
testagem em massa, temos 
percebido um crescimento 
considerável no número de 
casos, mas também temos 
observado um aumento ex-
pressivo de internações. Há 
uma explicação para isso?

Ricardo Conti - De modo 
geral, é normal que a doença 
inicialmente se desenvolva mais 
nas pessoas jovens, porque elas 
costumam circular mais e, por 
isso, são mais expostas ao vírus. 
Do mesmo modo, como elas 
têm uma resistência maior, é 
natural que apresentem quadros 
mais graves com menos frequên-
cia, o que resulta em menos in-
ternações. Porém, com o tempo, 
o contágio vai se disseminando 
e a doença acaba chegando às 
outras pessoas, inclusive as que 
estão em isolamento social, que 
são, em grande parte, de grupos 
de risco, como idosos, diabéti-
cos, cardiopatas e pessoas com 
outras comorbidades. Isso resul-
ta no aumento dos casos graves 
da doença e, consequentemente, 
no aumento de hospitalizações. 
Mas é uma coisa que estamos 
medindo no dia a dia, porque 
não existe um padrão de dis-
seminação e evolução. É tudo 
muito novo. Sabemos que pesso-
as de grupos de risco costumam 
ter mais complicações, mas 
também temos casos de pessoas 
jovens, algumas sem nenhuma 
comorbidade, que estão tendo 
agravamento. Uma coisa é certa, 
quanto mais casos forem regis-
trados, mais internações serão 
feitas, porque o número de casos 
graves está diretamente ligado ao 
número de infectados.

O ECO - O PAC-19 (Pron-
to Atendimento à Covid-19), 
que foi viabilizado por meio 
de uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal, o Hospital 

Piedade, a Bracell e outras 
empresas, foi inaugurado 
na última sexta-feira (15). O 
local está completamente 
pronto ou ainda necessita 
de alguma intervenção?

Ricardo Conti - Está pronto 
e em pleno funcionamento. Ape-
nas a parte de Terapia Intensiva 
ainda necessita de alguns equi-
pamentos que estamos providen-
ciando para poder ampliar nossa 
capacidade de atendimento.

O ECO - Nesta semana 
a vereadora Mirna Justo 
(PSDB) disse na Câmara 
Municipal que os respirado-
res que a Prefeitura Munici-
pal recebeu como doação 
da Bracell não serviriam 
especificamente para casos 
de Covid-19, porque preci-
sariam de uma espécie de 
filtro. Qual é a real situação?

Ricardo Conti - Os filtros 
foram providenciados pelo 
Hospital Piedade. Essa é uma 
questão superada. A empresa 
adquiriu respiradores de ótima 
qualidade, que não atendem a 
100% dos casos, mas atendem a 
90% da necessidade. Diante da 
preocupação com a cidade e da 
vontade de ajudar, eles adquiri-
ram o que estava disponível no 
mercado, que foi surpreendido 
por uma grande demanda repen-
tina. Era isso ou nada e, como 
o próprio prefeito (Anderson 
Prado de Lima) disse na coletiva 
de imprensa da quarta-feira (20), 
foram os únicos que recebemos, 
pois nem o Governo Federal 
nem o Governo do Estado nos 
auxiliaram nesse sentido. São 
doações de extrema importância 
para a cidade. Dentro das pos-
sibilidades que eles atendem, 
vão ajudar muito. Alguns respi-
radores foram alocados na UPA 
e outros pontos do Hospital Pie-
dade para remanejar os demais 

para o tratamento de Covid-19. 
Todos podem e serão utilizados 
conforme a necessidade, dentro 
da segurança devida. 

O ECO - Nesta semana a 
Câmara Municipal aprovou 
um projeto que autoriza a 
Prefeitura Municipal a fir-
mar um convênio de R$ 593 
mil com o Hospital Pieda-
de. No que consiste esta 
parceria?

Ricardo Conti - O projeto 
trata da aquisição de outros seis 
respiradores para ampliar nos-
sa capacidade de atendimento, 
além do custeio de plantões mé-
dicos dos profissionais que vão 
atuar na enfermaria e na UTI do 
Pronto Atendimento à Covid-19. 
A estrutura física está montada 
e ainda vai ser aprimorada, mas 
também é necessário que haja 
uma equipe capacitada para cui-
dar dos pacientes hospitalizados.

O ECO - Falando em hos-
pitalização, por que, mes-
mo com toda a estrutura 
montada na cidade, alguns 
pacientes com o quadro 
mais agravado estão sendo 
transferidos para hospitais 
de Bauru?

Ricardo Conti - Além do 
fato de nossa UTI ainda carecer 
de alguns equipamentos, não 
conseguimos o credenciamento 
junto ao Ministério da Saúde, 
o que impossibilita a vinda de 
verbas para o custeio. Estamos 
encaminhando alguns pacientes 
para Bauru porque é nossa cida-
de de referência. Na pactuação 
estadual existem verbas referen-
tes a Lençóis Paulista que estão 
alocados em Bauru, por isso, 
podemos e vamos continuar 
solicitando vaga sempre que for 
necessário. A tendência é que 
nós utilizemos todos os recursos 
disponíveis, não descartando 

GANHANDO TEMPO
“Agora que estamos diante de 
uma progressão acentuada, já 
temos aparato para enfrentar 
a pandemia, mas continuamos 
tentando ganhar tempo para 
nos preparar ainda mais”

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de maio de 2020. Na página A5.
Valor da publicação R$ 42,03.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº 14/2020 – Processo Administrativo nº 41/2020 – Adesão 
a Ata de Registro de Preços nº 07/2020 da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo por intermédio do FECOP – Fun-
do Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. Contratante:- Prefeitura 
Municipal de Borebi; Contratada:- Nobre Distribuidora de Veículos e Pe-
ças Ltda. Valor:- R$ 95.000,00; Vigência:- 30/01/2021; Data Assinatura:- 
07/05/2020 - Objeto:- Aquisição de camionete para coleta seletiva de lixo 
reciclável. Fonte de recursos:- Governo do Estado de São Paulo - Secretaria 
do Meio Ambiente.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de maio de 2020. Na página A5.
Valor da publicação R$ 154,12.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
4/2020 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, que classificou a(s) empresas(s): 
A. C. PENTEADO NETO - ME, totalizando R$ 164.800,00; COMERCIAL 
JOÃO AFONSO LTDA, totalizando R$ 75.058,00; FABIANA DA SILVA 
MARQUESI - ME, totalizando R$ 151.180,00; JESUS GARCIA, totali-
zando R$ 137.818,00; NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, totalizando R$ 442.007,50; SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP, 
totalizando R$ 111.450,00; VICTOR MARTINS MOURA ME, totalizando 
R$ 43.050,00; com todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto 
o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste 
ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao 
registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no 
Edital. BOREBI, 18/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA - PREFEITO.

Extrato de Ata nº 18/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: A. C. PENTEADO NETO - ME; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/2 vr R$ 0,88; 2/4 vr R$ 
3,00; totalizando R$ 164.800,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 22/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/14 vr R$ 2,47; 
1/30 vr R$ 3,64; 1/43 vr R$ 5,59; 1/49 vr R$ 4,16; 1/61 vr R$ 2,40; 2/6 vr R$ 
5,10; totalizando R$ 75.058,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 21/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME; Ob-
jeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/20 vr R$ 
9,53; 1/21 vr R$ 20,50; 1/33 vr R$ 13,55; totalizando R$ 151.180,00. Data: 
18/05/2020. Extrato de Ata nº 21/2020: Pregão nº 04/2020; Con-
tratante: Município de BOREBI; Contratada: FABIANA DA SILVA MAR-
QUESI - ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/20 vr R$ 9,53; 1/21 vr R$ 20,50; 1/33 vr R$ 13,55; totalizando R$ 
151.180,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 17/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Municí-
pio de BOREBI; Contratada: JESUS GARCIA; Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 7,90; 1/12 vr R$ 22,50; 1/19 
vr R$ 25,69; 1/25 vr R$ 18,99; 1/27 vr R$ 8,70; 1/42 vr R$ 2,40; 2/5 vr R$ 
10,82; totalizando R$ 137.818,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 19/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 2,26; 1/2 vr R$ 9,25; 1/3 vr R$ 3,95; 1/4 vr R$ 2,03; 1/5 vr 
R$ 10,30; 1/6 vr R$ 3,20; 1/10 vr R$ 21,72; 1/13 vr R$ 5,88; 1/15 vr R$ 2,26; 
1/16 vr R$ 2,26; 1/18 vr R$ 3,72; 1/22 vr R$ 4,95; 1/24 vr R$ 1,90; 1/26 vr 
R$ 2,09; 1/28 vr R$ 12,90; 1/29 vr R$ 13,49; 1/31 vr R$ 2,85; 1/32 vr R$ 
2,09; 1/34 vr R$ 5,90; 1/35 vr R$ 3,32; 1/37 vr R$ 0,90; 1/40 vr R$ 18,29; 
1/44 vr R$ 2,36; 1/45 vr R$ 1,77; 1/46 vr R$ 1,72; 1/47 vr R$ 1,72; 1/48 vr 
R$ 1,72; 1/50 vr R$ 13,10; 1/51 vr R$ 3,69; 1/52 vr R$ 27,12; 1/53 vr R$ 
4,52; 1/54 vr R$ 6,49; 1/55 vr R$ 6,49; 1/56 vr R$ 1,75; 1/58 vr R$ 6,77; 1/59 
vr R$ 0,63; 1/60 vr R$ 4,46; 2/1 vr R$ 15,34; 2/7 vr R$ 2,51; totalizando R$ 
442.007,50. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 16/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/3 vr R$ 7,43; 
totalizando R$ 111.450,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 20/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Municí-
pio de BOREBI; Contratada: VICTOR MARTINS MOURA ME; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/9 vr R$ 29,25; 
1/11 vr R$ 18,60; 1/17 vr R$ 66,80; 1/23 vr R$ 69,80; 1/38 vr R$ 9,74; 1/39 
vr R$ 3,02; 1/41 vr R$ 2,94; 1/57 vr R$ 3,19; totalizando R$ 43.050,00. 
Data: 18/05/2020.

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Plantadores de Cana da Re-
gião de Lençóis Paulista; CNPJ 50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Asso-
ciados, que nesta data são de número 266 (Duzentos e sessenta e seis), em 
condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, a realizar-se na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 698, na cidade 
de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, no dia 1º/6/2020 às 7h00 (sete 
horas), com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em 
primeira convocação; às 8h00 (oito horas), com a presença de metade mais 
um dos Associados, em segunda convocação; às 9h00 (nove horas) horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

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

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

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

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

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

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

II. Assembleia Geral Extraordinária 
1. Reforma do Estatuto Social, em cumprimento ao disposto no Ofício 

642/2020-BCB/Deorf/GTBHO de 14/1/2020, para alterar:
 a) a redação do inciso II, do Artigo 1º;
 b) a redação do parágrafo 2º, do Artigo 21;
 c) a redação do Artigo 66;
 d) a redação do Artigo 69.
2. Destinação do saldo remanescente da Reserva estatutária para au-

mento de capital revogada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
5/11/2019;

3. Aprovação do Regulamento Eleitoral.
 
Lençóis Paulista/SP, 23 de maio de 2020

NELSON ANTUNES JUNIOR 
Presidente

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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PREVENÇÃO
Devido à Covid-19, o Rotary Club suspendeu seu programa de intercâmbio e, com a 
ajuda do Governo Federal, está repatriando intercambistas que estão em outros países. 
Na semana passada, um grupo que estava no México retornou ao Brasil, entre eles a 
lençoense Júlia Prado, que estava fora desde agosto do ano passado. A chegada em São 
Paulo ocorreu no último domingo (17). Na foto, o momento do reencontro com a família.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista VACINA
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China publicou ontem (22), na 
revista médico-científica The Lancet, que uma vacina ainda em fase de testes 
mostrou-se eficaz em ajudar a resposta do sistema imunológico ao novo coronavírus. 
Segundo a publicação, a vacina é segura para o uso humano e foi testada em 108 
voluntários. Os resultados finais dos testes clínicos serão divulgados em seis meses.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

RICARDO CONTI BARBEIRO

“As coisas nunca mais serão as 
mesmas depois da pandemia”

Secretário de Saúde de Lençóis Paulista 
vê a cidade preparada para enfrentar o 
avanço da Covid-19 e prevê que muita coisa 
adotada agora será mantida pela sociedade

Elton Laud

Seguindo com a série espe-
cial de entrevistas com os 
profissionais envolvidos 

no combate ao novo coronavírus 
(Covid-19) em Lençóis Paulista, 
O ECO publica hoje (23) os prin-
cipais trechos da conversa com 
Ricardo Conti Barbeiro, secretá-
rio de Saúde do município. Ocu-
pando o cargo desde março de 
2017, ele coordena uma extensa 
equipe que atua na linha de fren-
te da Atenção Básica, que de-
sempenha um papel fundamen-
tal para a definição de estratégias 
de enfrentamento à pandemia.

Formado em Sistemas de In-
formação com especialização em 
Administração Hospitalar pelo 
Inesp (Instituto Nacional de En-
sino e Pesquisa), de Jacareí, Con-
ti adquiriu bastante experiência 
na área atuando por quatro anos, 

entre 2013 e 2017, como diretor 
Administrativo do Hospital Nos-
sa Senhora da Piedade. Antes, 
também foi diretor Administra-
tivo na Secretaria de Saúde de 
São Luís, capital do Maranhão, 
e atuou na parte técnica do Hos-
pital da Vale, na cidade de Canaã 
dos Carajás, no Pará.

Na entrevista, o lençoense, 
de 36 anos, fala de diversos as-
suntos relacionados à pandemia, 
como a testagem em massa que 
a cidade está realizando; a atua-
ção da Central de Atendimento 
que faz a triagem e o acompa-
nhamento de pacientes; o ma-
peamento da situação local feito 
com auxílio de uma startup de 
tecnologia; a estrutura para tra-
tamento da doença, implantada 
em parceria com a iniciativa 
privada; entre outros temas per-
tinentes à pasta. Confira abaixo 
os principais trechos:

nenhum, pois não queremos 
chegar ao ponto de ter que es-
colher quem vai ser internado e 
quem não vai.

O ECO - Em relação aos 
leitos de UTI do Pronto 
Atendimento à Covid-19, 
foram feitas algumas inter-
venções junto à Secretaria 
de Saúde do Governo do 
Estado de São Paulo e ao 
Ministério da Saúde para 
agilizar o credenciamento, 
mesmo que provisório. Hou-
ve algum avanço?

Ricardo Conti - Sim. O pro-
cesso passou rapidamente pela 
Secretaria Estadual de Saúde, foi 
aprovado e agora está aguardado 
autorização do Ministério da 
Saúde. Já está na última fase das 
instâncias pelas quais teria que 
passar. Esperamos que isso seja 
resolvido em breve. Agora de-
pendemos do Governo Federal.

O ECO - Um dos pilares 
do enfrentamento à Covid-19 
no município é a Central de 
Atendimento, que tem aten-
dido e monitorado pacientes 
remotamente. Com tem sido 
este trabalho?

Ricardo Conti - A Central 
Covid faz o atendimento, a tria-
gem e o direcionamento correto 
dos pacientes. O objetivo é que 
as pessoas não fiquem circu-
lando de unidade em unidade. 
Temos evitado a circulação e 
a aglomeração, porque quase 
tudo tem sido feito com agen-
damento. Também fazemos 
o monitoramento das pessoas 
com síndrome gripal leve, que 
estão em isolamento social. Uti-
lizamos um método para fazer 
a avaliação da situação clínica 
atualizada de cada pessoa, que 
diariamente responde a uma 
série de perguntas em um for-
mulário enviado pela internet 
ou por contato telefônico. Com 
isso, conseguimos acompanhar 
o grau de intensidade da sín-
drome gripal e, dependendo da 
situação, nós encaminhamos o 
paciente para uma das unida-
des específicas, para a UPA ou 
para o próprio PAC-19. Parale-
lamente, a equipe da Vigilância 
Epidemiológica acompanha os 
casos suspeitos enquadrados 
pelos critérios do Ministério da 
Saúde. É um trabalho conjunto 
entre as equipes da Vigilância, 
da Secretaria de Saúde e da Cen-
tral Covid. A união de forças é 
fundamental, pois possibilita 
que tenhamos uma efetividade 
maior na contenção dessas pes-
soas e no controle da pandemia.

O ECO - Quantos servi-
dores estão mobilizados 
neste trabalho?

Ricardo Conti - Temos 11 
profissionais trabalhando, sendo 
quatro servidores da Secretaria 
de Saúde e sete voluntários, en-
tre enfermeiros e estudantes de 
medicina.

O ECO - A recomenda-
ção é para que todos que 
necessitem de atendimento 
entrem em contato com a 
Central de Atendimento an-
tes de procurar uma Unida-
de de Saúde?

Ricardo Conti - Sim. O pri-
meiro contato deve ser sempre 
com a Central de Atendimento 
para que seja feito o direciona-
mento correto. Isso tem sido 
positivo, porque reduzimos 
drasticamente o número de aten-
dimento na UPA. Nos últimos 

dias isso acabou aumentando de 
novo, mas pedimos para que as 
pessoas liguem para os números 
da Central para não se desloca-
rem a uma unidade inadequada.

O ECO - E os casos mais 
graves? Devem ir direta-
mente ao PAC-19?

Ricardo Conti - Não. Con-
sideramos o PAC-19 como uma 
unidade de portas fechadas. 
As pessoas com sintomas que 
podem indicar para Covid-19 
devem se dirigir à UPA se estive-
rem com dificuldade para respi-
rar, febre e outros sintomas mais 
graves. Lá é feita a triagem e o 
encaminhamento, se necessário. 
Quem tiver com o quadro mais 
leve pode ligar na Central de 
Atendimento, que também vai 
avaliar a necessidade de encami-
nhamento ao PAC-19 ou a uma 
das unidades de síndrome gripal.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal ganhou um im-
portante apoio de um star-
tup lençoense, a DOQR, que 
forneceu o sistema para a 
captação de informações 
pela Central de Atendimento 
e o mapeamento da situação 
local, que reúne diversos 
dados na mesma plataforma. 
No que isso tem ajudado?

Ricardo Conti - Tem sido 
fundamental para que tenhamos 
um melhor acompanhamento. A 
partir de um banco de dados que 
é alimentado pela Central Covid, 
o sistema nos dá informações 
bem detalhadas sobre os aten-
dimentos, quadros clínicos dos 
pacientes e a evolução dos casos 
suspeitos e positivos em cada 
região. Isso nos permite tomar 
as decisões de forma mais ágil e 
assertiva. Em tempos como este, 
o tempo faz toda a diferença.

O ECO - Lençóis Paulista 
tem um dos maiores índices 
de testagem para diagnós-
tico de Covid-19 da região, 
o maior se for considerada 
a proporção populacional. 
Em que isso tem contribuí-
do para conter o avanço da 
pandemia no município?

Ricardo Conti - A testagem 
em massa nos ajuda a identificar 
onde está o problema, o que é 
fundamental no aspecto preven-
tivo. Os casos de Covid-19 estão 
aí, mas muitas pessoas desenvol-
vem sintomas leves da doença ou 
sequer apresentam sintomas, o 
que dificulta que tenhamos a no-
ção real da situação. Realizando 
mais testes, identificamos mais 
infectados e colocamos mais pes-
soas em isolamento domiciliar. 
Com isso, conseguimos bloque-
ar de forma mais abrangente a 
circulação do vírus.

O ECO - Entre os testes 
comprados e os que foram 
enviados pelo Ministério 
da Saúde, a Prefeitura Mu-
nicipal dispunha de cerca 
de 1 mil unidades, sendo 

300 RT-PCR e 700 testes rá-
pidos tipo IgM/IgG. Até nes-
ta semana já haviam sido 
realizados cerca de 700 tes-
tes. Foram adquiridos mais 
lotes para dar continuidade 
à testagem?

Ricardo Conti - Sim. Na 
segunda-feira está prevista a 
entrega de mais 1 mil testes rá-
pidos, mas já compramos mais 
um lote de 2 mil unidades para 
fazer o que estamos chaman-
do de Censo Covid-19, que vai 
medir a evolução da doença 
aqui na cidade. Paralelamente 
às informações coletadas pela 
Central de Atendimento, já esta-
mos levantando os dados sobre 
o perfil populacional de cada 
região para definir os critérios 
para a aplicação dessa testagem 
em massa, que deve começar a 
ser feita nos próximos dias.

O ECO - Com todas essas 
medidas e ações que foram 
implementadas, você avalia 
que Lençóis Paulista está 
um passo na frente das de-
mais cidades da região no 
enfrentamento à pandemia?

Ricardo Conti - Cada muni-
cípio adota estratégias individu-
ais com base em suas particula-
ridades. Lençóis Paulista tem se 
destacado em diversos pontos, 
sobretudo com o apoio indis-
pensável da iniciativa privada. 
Implantamos uma estrutura bem 
consistente para o tratamento, 
estamos monitorando de forma 
eficiente o avanço do vírus e 
avançamos com a testagem em 
massa, que é um modelo que deu 
bons resultado em outros países, 
como na Coreia do Sul, que teve 
poucas mortes e conseguiu con-
ter a circulação do vírus através 
da testagem, com o isolamento e 
o tratamento precoce das pesso-
as. Os números vêm evoluindo 
proporcionalmente bem mais do 
que na região, mas é porque es-
tamos procurando identificar os 
casos. Algumas cidades estão li-
dando de outra forma, ignorando 
a testagem para manter números 
baixos. Isso é como empurrar a 
sujeira para debaixo do tapete. 
Não é a melhor forma de lidar 
com a situação, porque uma 
hora isso vai ter reflexo negativo. 
Tem que enfrentar o problema, 
não tentar fingir que ele não exis-
te para transmitir uma sensação 
de segurança à população.

O ECO - A pandemia trou-
xe novos modelos de traba-
lho para diversos segmen-
tos, inclusive para a área da 
Saúde. Você acredita que 
muitas das coisas que estão 
sendo experimentadas ago-
ra vieram para ficar?

Ricardo Conti - As coisas 
nunca mais serão as mesmas 
depois da pandemia, seja em 
relação ao comportamento da 
população ou à atuação das em-
presas e do Poder Público. Na 
Saúde, a inclusão da telemedici-
na e do formato de atendimento 
remoto para triagem e acompa-
nhamento darão mais agilidade 
aos processos e trarão cada vez 
mais segurança aos pacientes e 
profissionais. Não tenho dúvida 
alguma que isso veio para ficar.

O ECO - Falando do pre-
sente, como estão as outras 
demandas da Saúde? Tudo 
já está funcionando dentro 
da normalidade possível?

Ricardo Conti - Não da for-
ma como estava antes. Além das 
duas ESF que estão atendendo 

exclusivamente casos de síndro-
me gripal, no Monte Azul (An-
tonio Benedetti) e Núcleo Luiz 
Zillo (Dr. João Paccola Primo), as 
demais Unidades de Saúde estão 
atendendo a partir dos encami-
nhamentos feitos pela Central de 
Atendimento. Estamos retoman-
do aos poucos os atendimentos 
aos grupos de risco, porque não 
podemos deixar essas pessoas 
desassistidas. Para quem faz 
uso de medicamento contínuo 
estamos renovando receitas au-
tomaticamente para evitar fluxo 
nas unidades. Se houver ne-
cessidade, encaminhamos para 
consulta, mas tudo com agenda-
mento para não ter aglomeração. 
Também implantamos um siste-
ma de videochamadas no CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) 
para consultas com psicólogos e 
psiquiatras. Temos feito o que é 
possível para manter as deman-
das mais urgentes.

O ECO - No que diz res-
peito à gestão, quais têm 
sido as maiores dificulda-
des para manter os servi-
ços essenciais dentro da 
Saúde Pública?

Ricardo Conti - São dois 
principais problemas. O primei-
ro é que subiu o preço de tudo. 
Está tudo inflacionado no mer-
cado devido à grande demanda. 
São vários municípios querendo 
comprar as mesmas coisas de 
uma vez só, desde medicamen-
tos aos EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual). Muitos 
equipamentos hospitalares estão 
em falta e os que são encontra-
dos estão sendo vendidos a pre-
ços absurdos. Isso tem dificulta-
do muito nosso trabalho.

O ECO - A Covid-19 acaba 
desviando o foco para outros 
problemas sérios de saúde 
pública, como a dengue, por 
exemplo, que sempre causa 
muitos transtornos à popu-
lação. Como está a situação 
neste ano? O trabalho pre-
ventivo e de combate conti-
nua sendo feito?

Ricardo Conti - Os agen-
tes comunitários estão evitando 
adentrar às residências, mas se-
guem com as visitas, respeitan-
do o devido distanciamento. Os 
agentes de endemias também 
continuam fazendo nebulização 
e bloqueio onde há necessida-
de. É um trabalho de prevenção 
contínuo. A dengue está sob 
controle. Temos tido um resul-
tado muito positivo neste ano. 
Com as pessoas ficando mais 
em casa na quarentena, os pos-
síveis criadouros do mosquito 
Aedes aegypti estão tendo mais 
atenção e isso tem resultado em 
uma diminuição significativa 
da proliferação.

O ECO - Como secretário 
de Saúde, qual a mensagem 
você deixa para a popula-
ção lençoense?

Ricardo Conti - Neste mo-
mento de pandemia que estamos 
vivendo, peço que a população 
cuide de sua família, de seus en-
tes queridos, evitando contato, 
mantendo distanciamento e dan-
do à devida atenção às barreiras 
sanitárias e usando máscara para 
evitar a contaminação. A família 
é nosso maior bem a temos que 
cuidar dela com muito carinho e 
amor. A melhor demonstração 
de amor que podemos dar neste 
momento é preservando a todos 
do coronavírus, para que passe-
mos da forma mais branda pos-
sível por esta pandemia.

IMPORTÂNCIA DA TESTAGEM

“Os casos de 
Covid-19 estão aí, 
mas muitas pessoas 
desenvolvem 
sintomas leves 
da doença ou 
sequer apresentam 
sintomas, o que 
dificulta que 
tenhamos a noção 
real da situação”

O ECO - Como é estar à 
frente da Secretaria de Saú-
de de Lençóis Paulista em 
tempos de pandemia?

Ricardo Conti - Não é nada 
fácil, mas é um desafio que me 
motiva bastante. Diariamente 
surgem muitas dificuldades, 
mas saber que o trabalho que 
é feito na Secretaria de Saúde 
pode ajudar muitas pessoas me 
dá forças para continuar sempre 
buscando o melhor para nosso 
município. Como secretário, 
naturalmente já tenho que lidar 
com os mais variados problemas 
da população no dia a dia, po-
rém, em momentos como este, 
as coisas acontecem em um 
curto espaço de tempo. Por isso, 
tanto eu como as pessoas que 
atuam ao meu lado, temos traba-
lhado intensamente, pensando 
no bem-estar dos cidadãos e dos 
servidores públicos envolvidos 
diretamente no combate à Co-
vid-19, que convivem a todo o 
tempo com a pressão psicológica 
causada pela pandemia.

O ECO - Atualmente, 
você coordena uma equipe 
de quantas pessoas? Quan-
tas estão mobilizadas dire-
tamente no enfrentamento 
ao novo coronavírus?

Ricardo Conti - A Secre-
taria de Saúde conta com uma 
equipe de aproximadamente 
350 servidores, mas também 
tenho contato próximo com os 
cerca de 120 profissionais que 
atuam no Pronto Atendimen-
to - UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), Pronto Atendi-
mento do Núcleo Habitacional 
Luiz Zillo e SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), que são administrados pela 
Organização Social de Saúde 
Irmandade Santa Casa de Mi-
sericórdia de Birigui. Quanto 
ao enfrentamento ao novo co-

ronavírus, são cerca de 90 pro-
fissionais atuando nas ESF do 
Monte Azul (Antonio Benedetti) 
e do Núcleo (Dr. João Paccola 
Primo), além do PAC-19 (Pronto 
Atendimento à Covid-19) e da 
Central de Atendimento.

O ECO - Você avalia que 
o isolamento social foi efe-
tivo na cidade? O comporta-
mento da população contri-
buiu de alguma forma para 
minimizar o problema?

Ricardo Conti - Inicial-
mente, o pico de contágio estava 
previsto para meados de abril e 
estamos vendo que aqui, no in-
terior, pode ser agora, no final 
de maio. Tomando isso como 
base, podemos concluir que 
conseguimos retardar o avan-
ço do vírus, achatar um pouco 
a curva. Particularmente, vejo 
com bons olhos o isolamento so-
cial, o distanciamento, as barrei-
ras sanitárias e todas as medidas 
preventivas que foram adotadas. 
Isso contribuiu muito para que 
nós conseguíssemos ganhar tem-
po e não sobrecarregássemos, 
até aqui, o sistema de saúde.

O ECO - Mas você de-
fende a continuidade da 
quarentena, de repente até 
com um lockdown a partir 
de junho, ou é a favor da re-
tomada das atividades não 
essenciais?

Ricardo Conti - Eu acredito 
que a questão tem que ser ava-
liada individualmente, confor-
me a situação de cada municí-
pio. São 645 cidades e cada uma 
tem uma realidade diferente. 
O Governo do Estado tem que 
analisar diversos critérios, como 
a quantidade de leitos disponí-
veis, o número de respiradores, 
a quantidade de casos registra-
dos e ativos, a quantidade de 
pacientes curados, o percentual 

de contaminação, a taxa de con-
tágio. Tudo tem que ser avaliado 
de forma individual. Lençóis 
Paulista tem feito sua lição de 
casa e está preparada, mas só 
iremos saber o que vem por aí 
nos próximos dias.

O ECO - Desde as primei-
ras semanas do decreto do 
Governo do Estado de São 
Paulo, que estabeleceu a 
quarentena em 23 de março, 
alguns especialistas pre-
viam que maio poderia ser 
um mês crítico, o que, de 
fato, está se comprovando. 
Como você avalia a atual 
situação em Lençóis Paulis-
ta? O avanço está dentro do 
que era esperado?

Ricardo Conti - Todos sa-
bíamos que era inevitável que 
o vírus começasse a circular na 
cidade e prevíamos que os casos 
começariam a surgir em algum 
momento, só não tínhamos cer-
teza de quando isso iria aconte-
cer, muito menos de quando co-
meçaríamos a ter um aumento 
grande de casos. No estado, a 
previsão inicial era que o pico 
de contágio poderia acontecer 
em meados de abril, mas depois 
passou para maio. Realmente, 
observamos agora a evolução 
da doença, inclusive na região. 
Nos preparamos para isso. Fize-
mos uma parceria com o Hos-
pital Nossa Senhora da Piedade 
e, com o apoio da Bracell e de 
outras empresas, conseguimos 
implantar uma UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) exclusiva 
para casos de Covid-19. Ago-
ra que estamos diante de uma 
progressão acentuada, já temos 
aparato para enfrentar a pande-
mia, mas continuamos tentando 
ganhar tempo para nos preparar 
ainda mais. Estamos em busca 
de mais equipamentos para uti-
lizar no período mais crítico, 
que está chegando.

O ECO - Por conta da 
testagem em massa, temos 
percebido um crescimento 
considerável no número de 
casos, mas também temos 
observado um aumento ex-
pressivo de internações. Há 
uma explicação para isso?

Ricardo Conti - De modo 
geral, é normal que a doença 
inicialmente se desenvolva mais 
nas pessoas jovens, porque elas 
costumam circular mais e, por 
isso, são mais expostas ao vírus. 
Do mesmo modo, como elas 
têm uma resistência maior, é 
natural que apresentem quadros 
mais graves com menos frequên-
cia, o que resulta em menos in-
ternações. Porém, com o tempo, 
o contágio vai se disseminando 
e a doença acaba chegando às 
outras pessoas, inclusive as que 
estão em isolamento social, que 
são, em grande parte, de grupos 
de risco, como idosos, diabéti-
cos, cardiopatas e pessoas com 
outras comorbidades. Isso resul-
ta no aumento dos casos graves 
da doença e, consequentemente, 
no aumento de hospitalizações. 
Mas é uma coisa que estamos 
medindo no dia a dia, porque 
não existe um padrão de dis-
seminação e evolução. É tudo 
muito novo. Sabemos que pesso-
as de grupos de risco costumam 
ter mais complicações, mas 
também temos casos de pessoas 
jovens, algumas sem nenhuma 
comorbidade, que estão tendo 
agravamento. Uma coisa é certa, 
quanto mais casos forem regis-
trados, mais internações serão 
feitas, porque o número de casos 
graves está diretamente ligado ao 
número de infectados.

O ECO - O PAC-19 (Pron-
to Atendimento à Covid-19), 
que foi viabilizado por meio 
de uma parceria entre a Pre-
feitura Municipal, o Hospital 

Piedade, a Bracell e outras 
empresas, foi inaugurado 
na última sexta-feira (15). O 
local está completamente 
pronto ou ainda necessita 
de alguma intervenção?

Ricardo Conti - Está pronto 
e em pleno funcionamento. Ape-
nas a parte de Terapia Intensiva 
ainda necessita de alguns equi-
pamentos que estamos providen-
ciando para poder ampliar nossa 
capacidade de atendimento.

O ECO - Nesta semana 
a vereadora Mirna Justo 
(PSDB) disse na Câmara 
Municipal que os respirado-
res que a Prefeitura Munici-
pal recebeu como doação 
da Bracell não serviriam 
especificamente para casos 
de Covid-19, porque preci-
sariam de uma espécie de 
filtro. Qual é a real situação?

Ricardo Conti - Os filtros 
foram providenciados pelo 
Hospital Piedade. Essa é uma 
questão superada. A empresa 
adquiriu respiradores de ótima 
qualidade, que não atendem a 
100% dos casos, mas atendem a 
90% da necessidade. Diante da 
preocupação com a cidade e da 
vontade de ajudar, eles adquiri-
ram o que estava disponível no 
mercado, que foi surpreendido 
por uma grande demanda repen-
tina. Era isso ou nada e, como 
o próprio prefeito (Anderson 
Prado de Lima) disse na coletiva 
de imprensa da quarta-feira (20), 
foram os únicos que recebemos, 
pois nem o Governo Federal 
nem o Governo do Estado nos 
auxiliaram nesse sentido. São 
doações de extrema importância 
para a cidade. Dentro das pos-
sibilidades que eles atendem, 
vão ajudar muito. Alguns respi-
radores foram alocados na UPA 
e outros pontos do Hospital Pie-
dade para remanejar os demais 

para o tratamento de Covid-19. 
Todos podem e serão utilizados 
conforme a necessidade, dentro 
da segurança devida. 

O ECO - Nesta semana a 
Câmara Municipal aprovou 
um projeto que autoriza a 
Prefeitura Municipal a fir-
mar um convênio de R$ 593 
mil com o Hospital Pieda-
de. No que consiste esta 
parceria?

Ricardo Conti - O projeto 
trata da aquisição de outros seis 
respiradores para ampliar nos-
sa capacidade de atendimento, 
além do custeio de plantões mé-
dicos dos profissionais que vão 
atuar na enfermaria e na UTI do 
Pronto Atendimento à Covid-19. 
A estrutura física está montada 
e ainda vai ser aprimorada, mas 
também é necessário que haja 
uma equipe capacitada para cui-
dar dos pacientes hospitalizados.

O ECO - Falando em hos-
pitalização, por que, mes-
mo com toda a estrutura 
montada na cidade, alguns 
pacientes com o quadro 
mais agravado estão sendo 
transferidos para hospitais 
de Bauru?

Ricardo Conti - Além do 
fato de nossa UTI ainda carecer 
de alguns equipamentos, não 
conseguimos o credenciamento 
junto ao Ministério da Saúde, 
o que impossibilita a vinda de 
verbas para o custeio. Estamos 
encaminhando alguns pacientes 
para Bauru porque é nossa cida-
de de referência. Na pactuação 
estadual existem verbas referen-
tes a Lençóis Paulista que estão 
alocados em Bauru, por isso, 
podemos e vamos continuar 
solicitando vaga sempre que for 
necessário. A tendência é que 
nós utilizemos todos os recursos 
disponíveis, não descartando 

GANHANDO TEMPO
“Agora que estamos diante de 
uma progressão acentuada, já 
temos aparato para enfrentar 
a pandemia, mas continuamos 
tentando ganhar tempo para 
nos preparar ainda mais”

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de maio de 2020. Na página A5.
Valor da publicação R$ 42,03.

Prefeitura Municipal
de Borebi

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº 14/2020 – Processo Administrativo nº 41/2020 – Adesão 
a Ata de Registro de Preços nº 07/2020 da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo por intermédio do FECOP – Fun-
do Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. Contratante:- Prefeitura 
Municipal de Borebi; Contratada:- Nobre Distribuidora de Veículos e Pe-
ças Ltda. Valor:- R$ 95.000,00; Vigência:- 30/01/2021; Data Assinatura:- 
07/05/2020 - Objeto:- Aquisição de camionete para coleta seletiva de lixo 
reciclável. Fonte de recursos:- Governo do Estado de São Paulo - Secretaria 
do Meio Ambiente.

Publicado no jornal O Eco, no dia 23 de maio de 2020. Na página A5.
Valor da publicação R$ 154,12.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pregão nº 
4/2020 - Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, que classificou a(s) empresas(s): 
A. C. PENTEADO NETO - ME, totalizando R$ 164.800,00; COMERCIAL 
JOÃO AFONSO LTDA, totalizando R$ 75.058,00; FABIANA DA SILVA 
MARQUESI - ME, totalizando R$ 151.180,00; JESUS GARCIA, totali-
zando R$ 137.818,00; NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, totalizando R$ 442.007,50; SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP, 
totalizando R$ 111.450,00; VICTOR MARTINS MOURA ME, totalizando 
R$ 43.050,00; com todas as demais condições conforme Edital. Fica aberto 
o prazo de 5 (cinco ) dia(s) corrido(s) a contar da data de publicação deste 
ato para que o vencedor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao 
registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no 
Edital. BOREBI, 18/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA - PREFEITO.

Extrato de Ata nº 18/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: A. C. PENTEADO NETO - ME; Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/2 vr R$ 0,88; 2/4 vr R$ 
3,00; totalizando R$ 164.800,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 22/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/14 vr R$ 2,47; 
1/30 vr R$ 3,64; 1/43 vr R$ 5,59; 1/49 vr R$ 4,16; 1/61 vr R$ 2,40; 2/6 vr R$ 
5,10; totalizando R$ 75.058,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 21/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME; Ob-
jeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/20 vr R$ 
9,53; 1/21 vr R$ 20,50; 1/33 vr R$ 13,55; totalizando R$ 151.180,00. Data: 
18/05/2020. Extrato de Ata nº 21/2020: Pregão nº 04/2020; Con-
tratante: Município de BOREBI; Contratada: FABIANA DA SILVA MAR-
QUESI - ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/20 vr R$ 9,53; 1/21 vr R$ 20,50; 1/33 vr R$ 13,55; totalizando R$ 
151.180,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 17/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Municí-
pio de BOREBI; Contratada: JESUS GARCIA; Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/8 vr R$ 7,90; 1/12 vr R$ 22,50; 1/19 
vr R$ 25,69; 1/25 vr R$ 18,99; 1/27 vr R$ 8,70; 1/42 vr R$ 2,40; 2/5 vr R$ 
10,82; totalizando R$ 137.818,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 19/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA; Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/
Item: 1/1 vr R$ 2,26; 1/2 vr R$ 9,25; 1/3 vr R$ 3,95; 1/4 vr R$ 2,03; 1/5 vr 
R$ 10,30; 1/6 vr R$ 3,20; 1/10 vr R$ 21,72; 1/13 vr R$ 5,88; 1/15 vr R$ 2,26; 
1/16 vr R$ 2,26; 1/18 vr R$ 3,72; 1/22 vr R$ 4,95; 1/24 vr R$ 1,90; 1/26 vr 
R$ 2,09; 1/28 vr R$ 12,90; 1/29 vr R$ 13,49; 1/31 vr R$ 2,85; 1/32 vr R$ 
2,09; 1/34 vr R$ 5,90; 1/35 vr R$ 3,32; 1/37 vr R$ 0,90; 1/40 vr R$ 18,29; 
1/44 vr R$ 2,36; 1/45 vr R$ 1,77; 1/46 vr R$ 1,72; 1/47 vr R$ 1,72; 1/48 vr 
R$ 1,72; 1/50 vr R$ 13,10; 1/51 vr R$ 3,69; 1/52 vr R$ 27,12; 1/53 vr R$ 
4,52; 1/54 vr R$ 6,49; 1/55 vr R$ 6,49; 1/56 vr R$ 1,75; 1/58 vr R$ 6,77; 1/59 
vr R$ 0,63; 1/60 vr R$ 4,46; 2/1 vr R$ 15,34; 2/7 vr R$ 2,51; totalizando R$ 
442.007,50. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 16/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Município 
de BOREBI; Contratada: SUPERMERCADO JEA LTDA - EPP; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 2/3 vr R$ 7,43; 
totalizando R$ 111.450,00. Data: 18/05/2020.

Extrato de Ata nº 20/2020: Pregão nº 04/2020; Contratante: Municí-
pio de BOREBI; Contratada: VICTOR MARTINS MOURA ME; Objeto: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS; Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/9 vr R$ 29,25; 
1/11 vr R$ 18,60; 1/17 vr R$ 66,80; 1/23 vr R$ 69,80; 1/38 vr R$ 9,74; 1/39 
vr R$ 3,02; 1/41 vr R$ 2,94; 1/57 vr R$ 3,19; totalizando R$ 43.050,00. 
Data: 18/05/2020.

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Plantadores de Cana da Re-
gião de Lençóis Paulista; CNPJ 50.848.910/0001-05 e NIRE 35400001577, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Asso-
ciados, que nesta data são de número 266 (Duzentos e sessenta e seis), em 
condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, a realizar-se na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 698, na cidade 
de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, no dia 1º/6/2020 às 7h00 (sete 
horas), com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em 
primeira convocação; às 8h00 (oito horas), com a presença de metade mais 
um dos Associados, em segunda convocação; às 9h00 (nove horas) horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

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

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

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

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

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

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

II. Assembleia Geral Extraordinária 
1. Reforma do Estatuto Social, em cumprimento ao disposto no Ofício 

642/2020-BCB/Deorf/GTBHO de 14/1/2020, para alterar:
 a) a redação do inciso II, do Artigo 1º;
 b) a redação do parágrafo 2º, do Artigo 21;
 c) a redação do Artigo 66;
 d) a redação do Artigo 69.
2. Destinação do saldo remanescente da Reserva estatutária para au-

mento de capital revogada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
5/11/2019;

3. Aprovação do Regulamento Eleitoral.
 
Lençóis Paulista/SP, 23 de maio de 2020

NELSON ANTUNES JUNIOR 
Presidente
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RETA FINAL
A Campanha do Agasalho segue até o dia 31 deste mês em Lençóis 
Paulista. As doações de roupas, sapatos e cobertores em bom 
estado devem ser feitas no Ginásio de Esportes Antônio Lorenzetti 
Filho (Tonicão), além de alguns supermercados da cidade, que 
estão com as caixas de coleta identificadas com o cartaz da ação.
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Regional

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SOLIDARIEDADE

Lençóis e Macatuba distribuem 
26 toneladas de alimentos

Empresas lençoenses se unem 
para ajudar famílias carentes

Mais de 3 mil famílias já receberam cestas básicas, cotas de gás, itens de higiene e limpeza

Criado pela Bracell, Lwart Lubrificantes e Frigol, Desafio Solidário visa arrecadar 
recursos para a compra de cestas básicas em Lençóis Paulista e Macatuba

Priscila Pegatin

Em meio à pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19) algumas famílias 

estão enfrentando dificuldades 
para garantir o sustento dos pró-
prios lares. Para auxiliar essas 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social as secretarias 
de Assistência Social de Lençóis 
Paulista e Macatuba têm arreca-
dado produtos de higiene e lim-
peza, entre outros itens. As ações 
tiveram início no mês de abril e 
não têm data para terminar.

A Secretaria de Assistência 
Social de Lençóis Paulista criou 
o Kit-Alimentação, composto por 
cesta básica e cota de gás. No 
primeiro mês foram entregues 
2.839 cestas básicas e 2.024 cotas 
de gás. O número está bem abai-
xo em maio, 570 kits até o dia 20, 
já que a ajuda passou a ser condi-
cionada a uma triagem feita com 
apoio da Ação da Cidadania. A 
mudança se deve ao início do pa-
gamento do Auxílio Emergencial 
pelo Governo Federal.

“Existe uma situação inusi-
tada. Se para famílias de classe 
média e média baixa houve que-
da de rendimento, para famílias 
mais pobres houve acréscimo 
na renda, com o pagamento do 

Da Redação

Três grandes empresas de 
Lençóis Paulista se uniram 
para ajudar famílias carentes 

durante a crise ocasionada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Criado pela Bracell, 
Lwart Lubrificantes e Frigol, o 
Desafio Solidário, que inicialmen-
te está previsto para durar dois 
meses, tem o objetivo de arreca-
dar recursos para a compra de 
cestas básicas, que serão distribu-
ídas nas cidades de Lençóis Pau-
lista e Macatuba. A iniciativa, que 
conta com o apoio das prefeituras 
municipais das duas cidades, tem 
o Instituto LideraJovem como par-
ceiro comum e articulador.

O Instituto, que desenvolve 
o projeto Formação de Líderes e 
suas iniciativas derivadas, como o 
Líderes em Ação, a Profituro e o 
Congresso Juvenil, é mantido pela 
Bracell e pela Lwart Lubrificantes 
e conta com apoio da Frigol há 
mais de uma década em diversos 
eventos. “Todos entenderam que, 
neste momento, mais importante 
do que as iniciativas individuais, 
é ver a união de companhias com 
atuações muito presentes na re-
gião se empenhando para ajudar 
a população para, juntas, se tor-
narem ainda mais fortes fazendo 
o bem sem nenhum outro inte-
resse”, comenta Carla Branco, 
superintendente do LideraJovem.

KIT-ALIMENTAÇÃO - Em abril, Lençóis Paulista 
distribuiu 2.839 cestas básicas e 2.024 botijões de gás

DESAFIO SOLIDÁRIO - Doações podem ser feitas pelo site 
www.kickante.com.br/campanhas/desafio-solidario; até a 
tarde de hoje, campanha havia arrecadado R$ 1.109,00

Auxílio Emergencial. Entre as 
famílias beneficiárias do Bol-
sa Família, que recebiam, em 
média, R$ 175 por mês, tive-
mos 767 que receberam Auxílio 
Emergencial de R$ 1,2 mil, 93 
famílias de R$ 1,8 mil e 378 fa-
mílias com R$ 600”, explica Ney 
Góes, responsável pela pasta.

Macatuba tem auxiliado seus 
moradores por meio da campa-
nha “Macatuba pela Vida”. Se-
gundo Emília Carla Damasceno 
e Souza, secretária de Assistência 
Social do município, além dos 
alimentos, estão sendo entregues 
produtos de higiene e limpeza às 
famílias carentes, que também 
recebem máscaras produzidas 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade. Desde abril, 400 famílias 
receberam o apoio.

A UNIÃO FAZ A FORÇA
Nas duas cidades esse tipo 

de ação tem sido possível graças 
a união entre Poder Público, da 
iniciativa privada, comunidade 
e clubes de serviço. “Até agora, 
a Prefeitura de Lençóis adquiriu 
2.561 cestas, num total de R$ 
203.330,29. Com gás, foram em-
penhados R$ 154.460 mil para a 
aquisição de 2.295 que ainda estão 
sendo entregues. Em doações de 
empresas e pessoas físicas foram 
arrecadadas cerca de 21 toneladas 
de alimentos”, ressalta Goés.

Macatuba tem situação pa-
recida. A secretária de Assis-
tência Social explica que cinco 
toneladas de alimentos e produ-
tos de higiene e limpeza foram 
doadas, além das cestas adqui-
ridas pela Prefeitura Municipal. 

Todos os produtos arrecadados 
são organizados para montar as 
cestas e entregues às pessoas ca-
dastradas. A entrega é feita me-
diante avaliação social prévia.

COMO SOLICITAR AJUDA
Para que não haja aglome-

ração de pessoas, as respectivas 
Secretarias de Assistência Social 
estão fazendo o atendimento por 
telefone. As famílias de Lençóis 
Paulista que enfrentam dificul-
dades e ainda não receberam 
ajuda podem entrar em contato 
com a Central do Kit-Alimenta-
ção pelos telefones (14) 9 9607-
8476, 9 9605-2510, 9 9605-5167 
e 9 9817-0723. Em Macatuba o 
contato é o (14) 3298-9970.

COMO DOAR
Em Lençóis as doações devem 

ser feitas no Ginásio de Esportes 
Antonio Lorenzetti Filho (Toni-
cão). Já em Macatuba os interes-
sados em ajudar podem entrar em 
contato com a Secretaria de Assis-
tência Social, que fica na Travessa 
Romoaldo Antônio Scian. Toda 
doação é válida, cestas prontas, 
produtos avulsos, como açúcar, 
feijão, fubá, óleo, molho de toma-
te, sardinha em lata, entre outros, 
além de roupas em bom estado 
para a Campanha do Agasalho.

FOTO: DIVULGAÇÃO

mais de 3,7 mil funcionários.
Para Sabrina de Branco, ge-

rente sênior de Comunicação, 
Relações Corporativas e Susten-
tabilidade da Bracell, desenvolver 
ações como esta faz parte da res-
ponsabilidade social das empre-
sas. “Esta é uma iniciativa que está 
alinhada aos princípios da empre-
sa, de também estar presente na 
comunidade. Somar forças por 
meio da união entre as empresas 
vai beneficiar muito mais pessoas 
e famílias”, comenta.

Laura Camara, gerente de 
Recursos Humanos, Comunica-
ção e Marketing Institucional da 
Lwart Lubrificantes, comemora 
a parceria e destaca que o em-
penho mostra que não existe 
disputa nem conquistas indivi-
duais. “Somente a união de três 
grandes marcas para fazer a di-
ferença na vida das pessoas. Es-
pero que todos possam colabo-
rar para ajudar centenas, quem 
sabe, milhares de famílias”, diz.

Débora Oliveira, gerente de 
Recursos Humanos da Frigol com-
plementa falando da satisfação de 
poder contribuir com uma causa 
nobre e reforça o convite para que 
todos participem da campanha. 
“Fomos contagiados pela solida-
riedade e nos juntamos a mais 
duas grandes marcas que também 
foram contagiadas. Vamos vira-
lizar o bem e a solidariedade, se 
contagie com a gente”, completa.

COMO FUNCIONA
A CAMPANHA

No site www.kickante.com.
br/campanhas/desafio-solidario os 
interessados podem fazer a doação 
de qualquer quantia. O total arre-
cadado será utilizado para compra 
das cestas básicas, que serão mon-
tadas pelos supermercados Santa 
Catarina (Lençóis Paulista) e Azu-
lão (Macatuba) e entregues direta-
mente às prefeituras municipais, 
responsáveis pela distribuição de 
acordo com critérios pré-estabele-
cidos por suas secretarias de Assis-
tência Social. Quem quiser ajudar 
e não estiver cadastrado no site ou 
tiver dúvidas, pode entrar em con-
tato com o Instituto LideraJovem 
pelo telefone (14) 9 9799.1571 ou 
pelo site www.liderajovem.org.

Segundo os organizadores, 
Bracell, Lwart Lubrificantes e 
Frigol não receberão valores pro-
venientes das doações e também 
não farão a entrega direta às fa-
mílias, sendo que a arrecadação 

será gerenciada pelo Instituto Li-
deraJovem e a distribuição fica-
rá a cargo das prefeituras. “Op-
tamos por direcionar o apoio às 
prefeituras, porque elas sabem 
com maior exatidão a necessida-
de das pessoas neste momento. 
Nossa intenção não é resolver 
o problema de todos, isso seria 
impossível, mas criar condições 
para que o máximo da demanda 
de cada município seja alivia-
do”, reforça Carla Branco.

CORRENTE DO BEM
O apoio vai além da doação 

das cestas básicas e da mobili-
zação na comunidade. Com o 
objetivo de promover o engaja-
mento de seus colaboradores, as 
empresas têm reforçado as infor-
mações da campanha em seus 
canais internos de comunicação. 
A expectativa é conseguir sensi-
bilizar um número expressivo 
de apoiadores nesta corrente do 
bem, já que, juntas, elas reúnem 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Municipal de Saúde de Areiópolis, no uso de suas atribuições 
legais, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Com-
plementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2020, no 
seguinte local, data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua - Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 – Vila Cremer.

Data: 26 de Maio de 2020.
Horário: 19h30min

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

Areiópolis, 19 de Maio de 2020.

MAICON RODRIGUES PEREIRA
Diretor Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

Rua Ignacio Anselmo, nº 394, Centro, Lençóis Paulista - SP
CEP: 18680-080 Tel: 14-32641973

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
  
Faço saber que pretendem converter união estável em casamento e apre-

sentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
 
GERALDO DONIZETE MORAIS e THALIA MICADEI LOU-

RENÇO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive 
em união estável, treinador de cavalos, nascido em Campestre - MG, aos 
13/01/1973, residente e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de AN-
TONIO FRANCISCO e de HORTENCIA BATISTA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, convive em união estável, do 
lar, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 05/05/1997, residente e domicilia-
da em Lençóis Paulista - SP, filha de WANDERLEY BENEDITO LOUREN-
ÇO e de MARILENE APARECIDA MICADEI BUONA.

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

Local.
Lençóis Paulista, 21 de maio de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

RETIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO 02/2020 PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.

Vimos através deste retificar o quadro de vagas que passa a ter a seguinte 
redação:

Emprego Enfermeira Padrão, No Pronto Atendimento
Vagas 04 (quatro)

Vencimentos R$ 2.180,66 (dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e 
seis centavos)

Jornada 
Semanal

200 (duzentas) horas mensais podendo trabalhar na 
jornada 12X36 

Requisitos Curso Superior Completo em Enfermagem e Inscrição 
no COREN – Conselho Regional de Enfermagem

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Emprego Enfermeira Padrão, Nos ESF’s
Vagas 02 (duas)

Vencimentos R$ 2.180,66 (dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e 
seis centavos)

Jornada 
Semanal 200 (duzentas) horas mensais

Requisitos Curso Superior Completo em Enfermagem e Inscrição 
no COREN – Conselho Regional de Enfermagem

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Emprego Técnico de Enfermagem No Pronto Atendimento
Vagas 02 (duas)
Vencimentos R$ 1.101,40 (mil, cento e um reais e quarenta centavos)
Jornada 
Semanal

200 (duzentas) horas mensais podendo trabalhar na 
jornada 12X36

Requisitos
Curso Técnico Completo em Técnico de Enfermagem 
e Inscrição no COREN – Conselho Regional de 
Enfermagem

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Emprego Técnico de Enfermagem Nos ESF’s
Vagas 02(dois)
Vencimentos R$ 1.101,40 (mil, cento e um reais e quarenta centavos)
Jornada 
Semanal 200 (duzentas) horas mensais

Requisitos
Curso Técnico Completo em Técnico de Enfermagem 
e Inscrição no COREN – Conselho Regional de 
Enfermagem

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Emprego Técnico de Enfermagem No SAMU
Vagas 02(dois)
Vencimentos R$ 1.101,40 (mil, cento e um reais e quarenta centavos)
Jornada 
Semanal

200 (duzentas) horas mensais podendo trabalhar na 
jornada 12X36

Requisitos
Curso Técnico Completo em Técnico de Enfermagem 
e Inscrição no COREN – Conselho Regional de 
Enfermagem, Curso SAMU

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Emprego Dentista Nos ESF’s
Vagas 02 (duas)

Vencimentos R$ 3.417,19 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e 
dezenove centavos)

Jornada 
Semanal 200 (duzentas) horas mensais 

Requisitos Curso Superior Completo em Odontologia e Inscrição 
no CRO – Conselho Regional de Odontologia

Local Diretoria de Saúde
Taxa Inscrição GRATUITA

Os demais itens permanecem inalterados.

Publique-se.

Areiópolis, 22 de maio de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito do Município de Areiópolis

Prefeitura Municipal
de Areiópolis
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DEFINIÇÃO
O abuso infantil não se caracteriza somente pelo estupro. Ele se materializa de outras 
formas, podendo advir, por exemplo, do acariciamento das partes íntimas com intenção 
libidinosa, da ordem para a criança ou jovem se vestir com determinadas roupas e/ou 
acessórios para deleite sexual alheio, quando se força a criança ou jovem a assistir filmes 
adultos e até mesmo reproduzir comportamentos que não são condizentes com sua idade.
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Cotidiano

Prefeitura Municipal de Areiópolis

SERGIO ROBERTO LEITE
Contador Responsável

TCCRC 1SP220941/0-9

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CPF 141.379.128-07

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2020

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) - Em Reais
CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

1 RECEITAS
2     Previsão Inicial 33.978.372,78
3     Previsão Atualizada 33.978.372,78
4     Receitas Realizadas 10.832.384,53
5     Déficit Orçamentário 0,00
6     Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 95.000,00
7 DESPESAS
8     Dotação Inicial 33.978.372,78
10     Dotação Atualizada 34.126.248,44
11     Despesas Empenhadas 13.850.740,15
12     Despesas Liquidadas 10.391.522,85
13     Despesas Pagas 7.391.177,97
14     Superávit Orçamentário 440.861,68

CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
1 Despesas Empenhadas 13.850.740,15
2 Despesas Liquidadas 10.391.522,85

CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
1 Receita Corrente Líquida 31.047.154,18
2 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 31.047.154,18
3 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 31.047.154,18

CAMPO RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
1 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2     Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
3     Despesas Previdenciárias Empenhada 0,00
4     Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
5     Resultado Previdenciário 0,00
6 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
7     Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
8     Despesas Previdenciárias Empenhada 0,00
9     Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
10     Resultado Previdenciário 0,00

CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no AMF 
da LDO (a)

Resultado Apurado Até 
o Bimestre (b)

% em Relação à Meta 
(b/a)

1 Resultado Primário - Acima da Linha 618.774,73 1.122.292,30 181,37
2 Resultado Nominal - Acima da Linha -614.966,61 2.535.379,75 -412,28

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER E 
MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o 

Bimestre
Pagamento Até o 

Bimestre Saldo a Pagar

1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.579.962,00 18.000,00 2.147.051,91 1.414.910,09
2     Poder Executivo 3.579.962,00 18.000,00 2.147.051,91 1.414.910,09
3     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.976.549,47 176.373,08 363.788,05 1.436.388,34
5     Poder Executivo 1.976.549,47 176.373,08 363.788,05 1.436.388,34
6     Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor Apurado Até 
o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a 
Aplicar no 
Exercício

% Aplicado Até o 
Bimestre

1 Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 1.444.410,44 25,00 21,08

2 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino 
Fundamental e Médio 0,00 60,00 0,00

3 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.507.460,00 60,00 49,40

4 Complementação da União ao FUNDEB 0,00 4.500.000,00 0,00

CAMPO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
1 Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
2 Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

CAMPO PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
1 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
2     Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
3     Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
4     Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
6     Receitas Previdênciarias 0,00 0,00 0,00 0,00
7     Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
8     Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizado
1 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
2 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

CAMPO DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até 
o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Apli-
car no Exercício

% Aplicado Até o 
Bimestre

1 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de 
Impostos 1.193.761,64 15,00 17,42

CAMPO DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
1 Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

AREIOPOLIS, 21 de Maio de 2020.

EDITAL Nº 06/2020

PMCMV – CONJUNTO HABITACIONAL AREIÓPOLIS E

Pelo presente edital, a Prefeitura do Município de Areiópolis, Estado de 
São Paulo, por intermédio da Diretoria Municipal de Assistência e Promo-
ção Social, em cumprimento ao Edital no 29/2019, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos REPROVADOS na 
avaliação efetuada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que estão incom-
patíveis aos parâmetros do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV 
– FAIXA 1, para o Conjunto Habitacional Areiópolis E.

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF

GRUPO 
1 4410010732

CAIO DOS SANTOS 
MANOEL ALVES XXX.XXX.938-88

Nome cônjuge CPF Cônjuge
BIANCA DOS SANTOS 
ALVES MANOEL XXX.XXX.108-08

GRUPO INSCRIÇÃO NOME CPF
GRUPO 

1 4410003281 LEANDRO MARIANO 
DA SILVA XXX.XXX.274-95

Areiópolis, 23 de maio de 2020

DARIANI SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Ação Social

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Registros de estupro de vulnerável crescem em Lençóis
Segundo dados levantados pelo ECO, aumento é de quase 19% em três anos; mudanças na lei contribuem para que casos sejam mais notificados

Angelo Franchini Neto

Esta semana foi marcada 
pelo Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Ex-

ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. Lembrada na 
segunda-feira (18), a data aler-
ta para um problema recorren-
te no Brasil. Segundo dados 
mais recentes do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, 
que fazem parte do Anuário 
Brasileiro de Segurança Públi-
ca (2019), a cada hora, quatro 
meninas de até 13 anos são es-
tupradas no Brasil. O anuário 
ainda informa que de todos os 
estupros cometidos contra mu-
lheres entre 2017 e 2018, cerca 
de 52,8% tiveram como víti-
mas meninas de até 13 anos. 
Ou seja, mais da metade.

Lençóis Paulista não foge à 
regra e, infelizmente, apresen-
ta um aumento gradativo dos 
casos ano após ano. De acordo 
com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, 
em 2017, foram registrados 16 
estupros de vulneráveis no mu-

nicípio. Em 2018 este número 
subiu para 18 e, em 2019, para 
19. As estatísticas representam 
um crescimento de 18,75% em 
três anos. O primeiro trimestre 
deste ano também já aponta 
para uma alta nos casos de estu-
pro de vulnerável na cidade. Ao 
todo foram sete, enquanto que 
nos três anos anteriores seis ca-
sos deram entrada na Delegacia 
da Polícia Civil. 

A Dra. Débora Orsi Dutra, 
promotora de Justiça, anali-
sa que os casos podem estar 
sendo mais notificados, tendo 
em vista uma rede de prote-
ção às vítimas maior, especial-
mente após o advento da Lei 
13.431/2017, que estabeleceu 
o sistema de garantia de direi-
tos da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de vio-
lência. “Esta é uma lei recente 
e estamos apenas no início de 
um trabalho que precisa cami-
nhar, com muita articulação e 
constante aprimoramento, com 
a consciência de que a criança 
deve ser ouvida, acolhida e 
acreditada, pois é a pessoa que 

O trabalho ‘curativo’ 
do acolhimento

Em Lençóis Paulista, 
diante de qualquer indício 
de abuso, as crianças e ado-
lescentes são encaminhados a 
uma escuta especializada do 
município, para que o traba-
lho psicológico tenha início. 
Em seguida, em caso de vio-
lência intrafamiliar e após de-
cisão judicial, estas crianças e 
adolescentes que tiveram os 
seus direitos violados e estão 
em situação de risco iminente 
são acolhidos pela Casa Abri-
go Amorada. “É o que acon-
tece na maioria dos casos”, 
garante Gabriela Serrano, co-
ordenadora da entidade.

Como medida de prote-
ção, o Ministério Público é 
comunicado para que haja a 
suspensão de visitas. “Devi-
do à urgência, se faz necessá-
rio um atendimento imedia-
to da escuta e atendimento 
psicológico. A separação e 
ruptura com a família, por 
si só, já é um trauma. E so-
mada ao contexto que gerou 
acolhimento e o afastamento 

familiar, estes traumas só au-
mentam, completa a coorde-
nadora, que concorda com a 
promotora de Justiça sobre o 
aumento das denúncias.

“Os casos não estão 
ficando mais escondidos 
nos contextos familiares, 
bem como nos ambientes 
em que a criança ou o ado-
lescente frequenta, como 
escola e atividades esporti-
vas. Já caminhamos muito, 
mas anda temos um longo 
caminho a percorrer, pois a 
população precisa se cons-
cientizar de que qualquer 
suspeita de abuso deve ser 
denunciada”, relata.

O Jornal O ECO entrou 
em contato com o Conselho 
Tutelar de Lençóis Paulista 
para saber mais sobre o pri-
meiro atendimento às crian-
ças e adolescentes vítimas de 
abuso e exploração, mas, até 
o fechamento desta matéria, 
as respostas aos questiona-
mentos ainda não haviam 
sido enviadas à redação.

sofreu a violência, normalmen-
te sem testemunhas, e precisa 
ser protegida”, pontua.

Apesar dos avanços na legis-
lação e do aumento das denún-
cias, Dra. Débora ainda vê um 
caminho longo a ser percorrido. 
“Embora seja a violência gritan-
te, os crimes se acumulam em 
meio ao silêncio da sociedade, 
que se choca quando vê alguma 
notícia de um crime como este, 
mas permanece inerte, como 

se o caso fosse excepcional e 
estivesse distante, mas o nú-
mero de ocorrências é imenso, 
tratando-se de um problema 
de todos, conforme estabelece 
nossa Constituição Federal, no 
artigo 227: é dever da família, 
da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, 
exploração, violência, cruelda-
de e opressão”, completa.

O Ministério Público é um 
dos atores da rede de proteção, 
que ajuda na citada articulação, 
acompanha os casos notifica-
dos, adota medidas judiciais 
para proteção das vítimas e dá 

início ao processo penal para 
a devida punição da pessoa 
abusadora. A rede de proteção 
ainda conta com Conselho Tu-
telar, Saúde, Assistência Social, 
Educação, Segurança Pública e 
Justiça, que, juntos, visam ga-
rantir que a vítima seja ouvida 
adequadamente, protegida, e 
que a ocorrência seja registrada 
e apurada, o que contribui com 
o aumento de notificação dos 
casos já citado anteriormente.
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Saúde NOVIDADE
O Hospital Albert Einstein criou o primeiro teste para detecção da Covid-19 com base no 
sequenciamento genético do coronavírus. O exame é visto como mais vantajoso do que o RT-PCR por 
permitir a realização em escala muito maior, facilitando a testagem em massa. Enquanto o RT-PCR 
permite o processamento de 96 amostras por vez, o novo teste é capaz de processar simultaneamente 
1.536 amostras. O preço do novo teste será menor do que o cobrado pelo RT-PCR, que custa R$ 250.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Você não precisa sair de casa
para usar os serviços da Unimed.
Baixe o aplicativo Unimed SP – Cliente
e faça tudo pelo celular,
evitando aglomerações no
Centro de Atendimento Unimed.

CORONAVÍRUS
PREVINA O CONTÁGIO BAIXE O APLICATIVO PELO QR CODE

BEM-ESTAR

Secretaria de Esportes e Recreação lança 
programa de atividades físicas pela internet

Durante pandemia, objetivo é fazer com que os internautas movimentem o corpo sem sair de casaAngelo Franchini Neto

A Secretaria de Esportes 
e Recreação de Lençóis 
Paulista lançou nesta se-

mana uma série de atividades 
pela internet, nas quais os in-
ternautas podem sair do seden-
tarismo e movimentar o corpo 
sem sair de casa, quebrando a 
monotonia imposta pelo isola-
mento social provocado pela 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), situação que limi-
tou as práticas esportivas em 
locais com aglomeração, como 
academias, escolas e praças.

A primeira etapa deste pro-
grama já pode ser encontrada 
no Facebook da Secretaria de 
Esportes e Recreação (@espor-
telencois). São pequenos víde-
os postados diariamente pelos 
monitores, com brincadeiras e 
desafios. “Os vídeos são grava-
dos pelos próprios monitores, 
que lançam alguns desafios. 
Além de publicarmos no Face-
book, também encaminhamos 
estes materiais para as listas 
de transmissão das escolinhas 
do município como forma de 
incentivar a prática de ativi-
dades físicas dentro de casa”, 
conta o secretário de Esportes e 
Recreação de Lençóis Paulista, 
Raphael Blanco. “O resultado 
tem sido bastante interessante, 
já que temos recebido o retor-
no dos pais e também destes 
alunos”, garante.

Como forma de complemen-
tar a ideia inicial de aproximar a 
prática esportiva da população, 
a Secretaria de Esportes deu 
início nesta semana ao projeto 
Bom dia Lençóis. Diariamente, 
às 9h, professores de Educação 

BOM DIA LENÇÓIS - Projeto apresenta lives de 15 minutos com atividades de alongamento e fortalecimento muscular

Física fazem lives de 15 minutos 
com atividades de alongamento 
e fortalecimento muscular, vol-
tadas principalmente àquelas 
pessoas que estão acostumadas 
a caminhar logo nas primeiras 
horas do dia e também aos ido-
sos habituados à pratica de exer-
cícios em academias ou praças, 
que, por conta do isolamento 
social, se veem impossibilita-
dos de sair de casa. O conteúdo 

também é veiculado no Face-
book da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

“Nosso propósito com os 
vídeos de conteúdo e com o 
programa Bom dia Lençóis é 

ajudar a movimentar a família 
toda sem que ela tenha que sair 
de casa. Serve para as crianças 

como estímulo à prática de es-
portes e elas poderão compar-
tilhar com amigos e até com 
professores, o que tornará ain-
da mais interessante o progra-
ma para quem promove e para 
quem participa”, complementa 
o secretário de Esportes e Re-
creação de Lençóis Paulista.

DA IDEIA AO
APRIMORAMENTO

Blanco conta que desde 
o início a ideia do projeto era 
aproximar os internautas da 
prática esportiva e também da 
Secretaria. “O projeto nasceu na 
semana, quando me reuni com 
os monitores através do What-
sApp e apresentei o projeto. No 
início alguns se perguntaram 
como isso seria viável, mas to-
dos entenderam e gostaram do 
que viram. Nos programamos 
e logo foi possível colocar em 
prática”, explica.

Para a próxima semana, a 
ideia é ampliar a área de atu-
ação. “Queremos lançar um 
podcast com entrevistas rela-
cionadas ao esporte. Vamos 
entrevistar esportistas e pedir 
para que eles contem histórias 
sobre competições que dispu-
taram. É mais uma maneira de 
matar a saudade dos esportes, 
já que não podemos praticá-los 
neste momento de pandemia”, 
completa Blanco. 

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Caderno B

#mãosquetransformam
#NossoDNAZilorVamos mudar o mundo juntos?

Acreditamos que quando o setor privado, o poder local e a comunidade se 

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!

Investimos em ações culturais, esportivas e educacionais que promovem as 

potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

Libras nas mãos e no coração
Por iniciativa da voluntária Isvete Payão, coletivas de imprensa da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista se tornaram acessíveis aos surdos

Flávia Placideli

Desde que o novo corona-
vírus chegou ao Brasil, a 
população de todo o país 

acompanha diariamente as no-
tícias atualizadas sobre os des-
dobramentos da pandemia. O 
volume de informações sobre 
o assunto é muito grande, mas 
nem todo o conteúdo chega de 
forma acessível às pessoas com 
necessidades especiais, como 
os deficientes auditivos, que 
encontram dificuldade para ter 
acesso a explicações e dados 
corretos sobre a Covid-19. Em 
Lençóis Paulista o problema 
foi parcialmente solucionado 
graças à atuação de uma vo-
luntária, que desde a última 
segunda-feira (18) participa das 
coletivas de imprensa realiza-
das pela Prefeitura Municipal. 

É por meio das mãos, gestos 
e expressões faciais que Isvete 
Carlos Lourenço Payão, de 55 
anos, abriu as portas para a in-
clusão social e está dando um 
exemplo de cidadania. Através 
da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), ela tornou os encon-
tros realizados para manter a 
população atualizada sobre as 
ações de enfrentamento à Co-
vid-19 acessíveis aos que não 
ouvem. “Fico muito preocu-
pada com os surdos que não 
tem acesso à Língua Portugue-
sa e não compreendem bem 
as escritas, muitas vezes, eles 
pedem informações nas redes 

CIDADANIA - Coletivas de Imprensa passaram a contar com tradução para Libras pela atuação da intérprete Isvete Payão

sociais por ficarem perdidos e 
isso me dói”, comenta.

Atuando como intérprete e 
tradutora de Libras há mais de 
20 anos, Isvete, que é natural 
da cidade de Assaí, no Paraná, 
mas se considera lençoense de 
coração, sentiu que precisava 
fazer algo pela parcela desassis-

tida da população de Lençóis 
Paulista e decidiu se oferecer 
voluntariamente para partici-
par das coletivas. “Eu entrei 
em contato com a assessoria de 
imprensa e, depois de uma reu-
nião, eles me retornaram con-
firmando minha participação”, 
conta a voluntária, que desde 

o início tem recebido retorno 
muito positivo da população.

Com o espírito solidário, 
Isvete conta que sempre atuou 
de forma voluntária em diver-
sas causas e projetos. Nesta 
pandemia, por exemplo, já 
ajudou na distribuição de 
máscaras para Unidades de 

Saúde e pessoas com deficiên-
cias visual e auditiva. O envol-
vimento com a Libras come-
çou no ano de 1996, quando 
se interessou pela língua dos 
sinais e iniciou os estudos. 
“Hoje, sou formada como in-
térprete e tradutora, mesmo 
assim, continuo estudando 

para poder fazer com êxito a 
tradução. Libras requer um 
estudo contínuo, que não deve 
ser interrompido”, acrescenta.

Além de participar das co-
letivas, ela também pretende 
fornecer informações sobre 
a pandemia em suas páginas 
no Facebook (Trio Voz do Cal-
vário e Tradutor e Intérprete 
de Libras). “A gente sabe que 
a grande mídia não passa as 
informações em Libras, por 
isso, também pretendo criar 
um grupo com o objetivo de 
interpretar notícias e informa-
ções oficiais do Ministério da 
Saúde e da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), para que 
as pessoas surdas possam ter 
acesso às informações cor-
retas”, explica Isvete, que se 
sente realizada por poder con-
tribuir para a inclusão.

“Sou grata pela minha 
participação nas coletivas 
de imprensa da Prefeitura 
Municipal. Com certeza está 
ajudando quem não houve a 
entender melhor a situação 
desta pandemia, a como agir 
e se proteger, pois, sabendo 
corretamente das estatísticas 
e do avanço do coronavírus na 
cidade, os cuidados deles tam-
bém dobram. Quero agradecer 
ao prefeito Anderson Prado de 
Lima pela oportunidade, aos 
integrantes do Comitê de En-
frentamento à Covid-19 e aos 
jornalistas pela ótima recep-
ção”, finaliza a voluntária.

FOTO: BRENO MEDOLA/O ECO



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020 •B2



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020 •

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Areiópolis no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de Maio de 2000; Faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará 
realizar Audiência Pública para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das 
Metas Fiscais referentes ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2.020. 
No seguinte local, data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua – Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 – Vila Cremer.

Data: 26 de Maio de 2.020
Horário: 20h00.

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

Areiópolis, 19 de Maio de 2.020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com o Parágrafo único, do Artigo 48 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar 
possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, 
que fará realizar Audiência Pública para 1ª discussão e aprovação da Lei 
de Diretrizes Orçamentaria para o exercício financeiro de 2021, no seguinte 
local, data e horário.

Loca: Câmara Municipal de Areiópolis
Rua Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 - Vila Cremer.

Data: 26 de maio de 2020
Horário: 20:00 horas

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

Areiópolis, 19 de maio de 2020

MICHEL HENRIQUE AUGUSTO
Presidente

Câmara Municipal
de Areiópolis

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2020 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

EDITAL DE ABERTURA

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que será realizado, sob a supervisão da Comissão Avaliadora de Processo Seletivo, nomeada pela 
Portaria nº 036/2020, Processo Seletivo Classificatório para provimento de cargos abaixo relacionados, constantes do item 1.1, necessários à Prefeitura Municipal de 
Areiópolis durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, sendo os mesmos regidos pelo regime jurídico do  DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 
1943, CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Estabelece ainda as instruções especiais que regularão todo o processo de seleção ora instaurado, a saber:

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 - DOS CARGOS PÚBLICOS

1.1 - Os cargos, códigos, vagas existentes, vencimentos e carga horária semanal e os respectivos requisitos, são os especificados abaixo:

CÓD CARGO TOTAL DE 
VAGAS

SALÁRIO 
MENSAL R$

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL

ESCOLARIDADE E REQUISITOS

01 Enfermeiro Padrão, No Pronto Atendimento 04 R$ 2.180,66
200 horas podendo 
trabalhar na jornada 

12X36
Superior Completo em Enfermagem e Inscrição no 
COREN – Conselho Regional de Enfermagem

02 Enfermeira Padrão, Nos ESF’s 02 R$ 2.180,66 200 Superior Completo em Enfermagem e Inscrição no 
COREN – Conselho Regional de Enfermagem

03 Técnico de Enfermagem, No Pronto Atendimento 02 R$ 1.101,40
200 horas podendo 
trabalhar na jornada 

12X36

Curso Técnico Completo em Técnico de 
Enfermagem e Inscrição no COREN – Conselho 
Regional de Enfermagem

04 Técnico de Enfermagem Nos ESF’s 04 R$ 1.101,40 200
Curso Técnico Completo em Técnico de 
Enfermagem e Inscrição no COREN – Conselho 
Regional de Enfermagem

05 Dentistas Nos ESF’s 02 R$ 3.417,19 200 Superior Completo em Odontologia e Inscrição no 
CRO – Conselho Regional de Odontologia

1.2 - A descrição dos cargos em Processo Seletivo são as constantes do Edital.

2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - As inscrições realizar-se-ão exclusivamente através do e-mail saudeareiopolis@yahoo.com.br, até as 23h59min do dia 29/05/2020.
 2.1.1 - O edital completo e demais anexos, encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de  Areiópolis, sito à Rua Dr. Pereira de Rezende, nº 230, 

Centro, nesta cidade e no site www.areiopolis.sp.gov.br, maiores informações pelo telefone (14) 3846-9840, Diretoria Municipal de Saúde.

Areiópolis, 19 de maio de 2020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito do Município de Areiópolis

Prefeitura Municipal de Areiópolis

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
300.002-8 RECEITAS
300.003-6 RECEITAS OPERACIONAIS
311.004-4 RECEITAS DIVERSAS
311.005-2 SUBVENÇOES-PREF MUNIC L. PAULISTA 330.000,00

311.008-7 CONTRIBUIÇOES EXPONTANEAS - L. 
PAULISTA 720.427,99

311.009-5 ESMOLAS NA CAPELA - L. PAULISTA 5.205,37 

311.011-7 CONTRIBUIÇOES E DOAÇOES - L. 
PAULISTA 169.365,31

311.012-5 RECEITAS DIVERSAS - L. PAULISTA 432,65 
311.013-3 PROMOÇOES DIVERSA - L. PAULISTA 73.330,48
311.016-8 BAZAR BENEFICENTE - L. PAULISTA 4.366,49
311.017-6 NOTA FISCAL PAULISTA - L. PAULISTA 121.994,59
311.018-4 ALUGUEIS - L. PAULISTA 225.645,00

soma do grupo 1.650.767,88
total dos grupos 1.650.767,88 100,00%

312.003-1 GANHOS COM APLICAÇOES 
FINANCEIRAS

312.004-0 RECEITAS COM APLICAÇOES 
FINANCEIRAS

312.005-8 RENDIMENTOS DE APLICAÇOES 8.000,82
soma do grupo 8.000,82

312.304-9 DESCONTOS OBITIDOS
312.311-1 DESCONTOS OBTIDOS 29,19

soma do grupo 29,19
total dos grupos 8.030,01 100,00%

313.003-3 RECEITAS COM GRATUIDADES
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA
313.605-1 ISENÇAO DE INSS 206.678,80
313.606-0 ISENÇAO DE COFINS 49.493,39

soma do grupo 256.172,19
total dos grupos 256.172,19 100,00%

410.002-6 DESPESAS
412.003-5 DESPESAS OPERACIONAIS
414.004-4 DESPESAS TRABALHISTAS
414.005-2 SALARIOS E ORDENADOS -640.929,64 
414.006-0 FERIAS -63.305,32
414.007-9 13º SALARIOS -54.119,04
414.008-7 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -34.586,67
414.009-5 MULTA RESCISORIA -22.840,06
414.010-9 VALE TRANSPORTE -4.373,50
414.015-0 ACORDO TRABALHISTA -14.400,00
414.026-5 CESTA BASICA -37.430,40

soma do grupo -871.984,63
415.004-0 ENCARGOS SOCIAIS
415.006-6 FGTS -62.748,59
415.008-2 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO -7.937,98
415.011-2 CONTRIBUIÇAO SINDICAL -1.473,92

soma do grupo -72.160,49
416.004-5 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
416.006-1 ENERGIA ELETRICA -79.834,48
416.007-0 TELEFONE -4.385,74
416.008-8 CORREIOS E TELEGRAFOS -546,40
416.009-6 ASSISTENCIA CONTABIL -12.900,00
416.010-0 ASSISTENCIA MEDICA -54.553,05 
416.012-6 SEGUROS -7.123,20
416.013-4 VIAGENS E ESTADIAS -7.605,12 
416.014-2 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES -480,00
416.015-0 DESPESAS DIVERSAS -95.250,12
416.016-9 MATERIAIS DE LIMPEZA -35.589,05

416.018-5 MANUTENÇAO E REPAROS DE 
EQUIPAMENTO -8.427,66 

416.019-3 MANUTENÇAO E REPAROS DE 
INSTALAÇOES -31.686,96

416.020-7 MANUTENÇAO E REPAROS DE 
VEICULOS -7.722,99

 
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte -346.104,77 -944.145,12 1.914.970,08

416.021-5 MANUTENÇAO E REPAROS DE 
ELEVADORES -23.108,95

416.022-3 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -8.312,83
416.023-1 REPASSE BENEFICIO PREV/RESIDENTES -3.485,04
416.024-0 ALIMENTAÇAO -181.318,73
416.025-8 LICENCIAMENTO DE VEICULOS -3.001,46
416.027-4 VESTUARIOS E CALÇADOS -3.808,50
416.028-2 INFORMATICA -6.295,02

416.029-0 MEDICAMENTOS -37.698,52
416.030-4 CULTOS -5.598,43
416.031-2 CONSUMO DE GAS -15.663,64
416.034-7 DESPESAS DE CARTORIO -634,00

soma do grupo -635.029,89
417.004-0 DESPESAS FINANCEIRAS
417.005-9 DESPESAS BANCARIAS -4.788,68

soma do grupo -4.788,68
418.004-6 DESPESAS TRIBUTARIAS
418.005-4 IMPOSTOS E TAXAS -540,63
418.006-2 MULTAS E JUROS DE MORA -312,77
418.007-0 MULTAS FISCAIS -1.802,24

soma do grupo -2.652,04
total dos grupos -1.586.615,73 -82,85%

420.003-9 DESPESAS COM GRATUIDADES
420.004-7 DESPESAS COM GRATUIDADES

420.005-5 DESPESAS COM GRATUIDADES-INSS 
EMPRES -206.678,80

420.006-3 DESPESAS COM GRATUIDADES-COFINS -49.493,39
soma do grupo -256.172,19

424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS 
PRESTADOS

424.006-5 MULTAS TRANSITO -468,57
soma do grupo -468,57
total dos grupos -256.640,76 -13,40%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 71.713,59 3,74%

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE
100.003-9 DISPONIBILIDADES
100.004-7 CAIXA GERAL
100.008-0 CAIXA GERAL - L. PAULISTA 31.786,89

soma do grupo 31.786,89
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES
101.055-7 BANCO BRADESCO - CC 003275-1 1,00
101.058-1 BANCO DO BRASIL - CC 020377-7 15.377,24
101.059-0 BANCO CEF - CC 002927-6 17,10

soma do grupo 15.395,34
102.004-8 APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
102.057-9 APLIC - BANCO BRADESCO - CC 003275-1 1.531,10

102.058-7 APLIC - BANCO SANTANDER - CC 
000948-7 78.652,15

102.060-9 APLIC - BANCO DO BRASIL - CC 020377-7 57.007,69
102.062-5 APLIC - BANCO BRADESCO - 003275-1 17.118,78

 102.063-3 TITULO DE CAPITALIZAÇAO - BBRAD 
003275-1 185.320,70

102.064-1 POUP - BANCO BRADESCO - CC 003275-1 1.036,06 

102.065-0 APLIC - BANCO SANTANDER - CC 
000948-7 57,48 

102.066-8 APLIC - BANCO SANTANDER - CC 
000948-7 17.781,07

102.068-4 APLIC - BANCO SANTANDER - CC 
000948-7 315,78

soma do grupo 358.820,81
TOTAL DO DISPONÍVEL 406.003,04

104.003-0 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

153.004-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A 
COMPENSAR

153.008-9 FGTS A COMPENSAR 4.647,10
soma do grupo 4.647,10
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO 
PRAZO 4.647,10 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 410.650,14   
165.002-5 ATIVO PERMANENTE
180.003-5 IMOBILIZADO
180.004-3 BENS E DIREITOS EM USO
180.006-0 TERRENOS 105.988,00
180.007-8 EDIFICAÇOES 576.710,20
180.008-6 MOVEIS E UTENCILIOS 209.605,95
180.009-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 130.594,99
180.010-8 VEICULOS 188.939,99
180.011-6 COMPUTADORES E PERIFERICOS 5.820,03
180.012-4 BIBLIOTECA 369,70

soma do grupo 1.218.028,86
196.504-2 (-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS
196.505-0 (-) EDIFICAÇOES -43.864,32
196.506-9 (-) MOVEIS E UTENSILIOS -28.695,94

196.507-7 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -24.925,04
196.508-5 (-) VEICULOS -49.920,00
196.509-3 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS -999,84
196.510-7 (-) BIBLIOTECA -78,00

soma do grupo -148.483,14
TOTAL DO IMOBILIZADO 1.069.545,72
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.069.545,72
TOTAL GERAL DO ATIVO 1.480.195,86

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE
200.003-2 FORNECEDORES DIVERSOS

200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA 
FISCAL )

229.999-2 FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR 12.568,82
soma do grupo 12.568,82
TOTAL DE C/C FORNECEDORES 12.568,82

244.003-2 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 
249.005-6 INSS A RECOLHER 6.348,07
249.006-4 FGTS A RECOLHER 7.367,60
249.007-2 CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER 22,71
249.008-0 CONTR CONFEDERATIVA A RECOLHER 82,62 
249.009-9 CONTR SINDICAL A RECOLHER 507,76

249.012-9 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A 
RECOLHER 1.199,83

soma do grupo 15.528,59
TOTAL DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 15.528,59

251.003-0 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
251.005-7 IRRF PESSOAS FISICAS - A RECOLHER 540,75
251.007-3 ISS S/ NOTA FISCAL - A RECOLHER 4,27
251.008-1 IMPOSTOS FEDERAIS - A RECOLHER 141,13

soma do grupo 682,55
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 682,55
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 28.779,96

280.002-0 PATRIMONIO LIQUIDO
282.503-1 PATRIMONIO SOCIAL
282.504-0 PATRIMONIO SOCIAL
282.505-8 PATRIMONIO ACUMULADO 1.379.702,31

soma do grupo 1.379.702,31
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL 1.379.702,31

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.028-8 SUPERAVIT DE DEZEMBRO DE 2019 71.713,59

soma do grupo 71.713,59
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS 71.713,59
TOTAL  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 1.451.415,90
TOTAL GERAL DO PASSIVO 1.480.195,86

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Saldo Anterior de Superávits Acumulados + 187.319,21
Superávit Líquido do Exercício + 71.713,59
TOTAL DOS RECURSOS = 259.032,80
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social + 187.319,21
TOTAL DAS APLICAÇÕES = 187.319,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS = 71.713,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta 
data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, 
com respectivos totais de R$ .********1.480.195,86 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta Mil, 
Cento e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

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

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de Dezembro de 2019

MARTA URIARTE VÁSQUEZ
Presidente

CPF: 231.525.198-26   RG: V406549-E

EULER PENTEADO BASTOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 225994

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS
LAR NOSSA SENHORA DOS DESAMPARADOS
CNPJ nº 53.419.016/0004-42. Fone (014) 3263 0142

Rua: Coronel Álvaro Martins, 539. CEP 18682-180, Lençóis Paulista (SP)

Aviso de Licitação. Pregão Presencial n.º 04/2.020. Processo n.º 
546/2.020. Tipo: Menor Preço Unitário por item - Critério de julgamento: 
Unitário. Objeto: Registro de preços para possível aquisição de recarga de 
cilindro de oxigênio medicinal, com fornecimento de cilindros em regime 
de comodato (exclusivo para ME/EPP), conforme especificações constantes 
do Anexo I. Data e hora da realização: Dia: 09/06/2020 às 09:30h. Creden-
ciamento: Dia: 09/06/2020: a) Das 08:30h às 09:00h apenas para ME, EPP 
ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as demais empresas (ampla 
participação, caso não existam pelo menos 03 (três) empresas aptas na forma 
descrita no item a acima). O Pregão será realizado na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro 
Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos 
integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos interessados no endereço 
eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e atra-
vés do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 
20/05/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de Lici-
tação. Pregão Presencial n.º 05/2.020 - Processo n.º 547/2.020 - Tipo: Menor 
Preço Unitário por Lote - Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Registro 
de Preço para possível aquisição de materiais de enfermagem destinados 
à Diretoria de Saúde de Areiópolis (exclusivo para ME / EPP), conforme 
especificações constantes do Anexo I, documento que passa a fazer parte 
integrante deste edital. Data e hora da realização: Dia: 10 de Junho de 2020 
às 09:30h. Credenciamento: Dia: 10 de Junho de 2020. a) Das 08:30h às 
09:00h apenas para ME, EPP ou equiparadas; b) Das 09:05h às 09:15 para as 
demais empresas (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) 
empresas aptas na forma descrita no item a acima). O Pregão será realizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira 
de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, telefone (14) 3846.9800. 
Edital: os documentos integrantes do edital, encontra-se disponíveis aos in-
teressados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, no endereço 
acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@bol.com.br. 
Publique-se. Areiópolis, 21/05/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal. Aviso de Licitação. Pregão Presencial nº. 06/2020. Processo Li-
citatório nº. 549/2.020 - Edital - Tipo: Menor Preço - Critério de julgamento: 
Unitário. Objeto: Aquisição parcelada de combustível para abastecimento da 
frota da Prefeitura Municipal de Areiópolis efetuado diretamente no posto re-
vendedor em horário comercial e com plantão permanente, conforme anexo 
I que faz parte integrante deste Edital de Licitação. Os envelopes serão rece-
bidos até às 15:00 horas do dia 10/06/2020, na sede da Prefeitura Municipal 
de Areiópolis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 
18.670-000, telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do 
edital encontra-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico: www.
areiopolis.sp.gov.br, no endereço acima mencionado e através do e-mail: 
areiopolis.licitacoes@bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 22/05/2020. An-
tonio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso de licitação. Modali-
dade Concorrência n.º 01/2020. Processo n.º 551/2020. Tipo: Maior oferta. 
Critério de julgamento: Unitário por item. Objeto: Alienação de imóveis 
(terrenos) de sua propriedade, considerados inservíveis para o município de 
Areiópolis/SP, localizados no loteamento “Nosso Teto”, no estado em que 
se encontram, cuja descrição, localização, preço mínimo de venda, forma de 
pagamento e valor da caução encontram-se detalhados Termo de Referência 
que integra o Anexo I deste Edital. Os envelopes serão recebidos até às 09:00 
horas do dia 30/06/2020, na Prefeitura Municipal de Areiópolis, localizada 
na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, bairro Centro, CEP 18.670-000, telefone 
(14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital encontra-se dis-
poníveis aos interessados no endereço eletrônico: www.areiopolis.sp.gov.br, 
no endereço acima mencionado e através do e-mail: areiopolis.licitacoes@
bol.com.br. Publique-se. Areiópolis, 22/05/2020. Antonio Marcos dos San-
tos, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE TALÃO

A empresa Odair Marfil-ME, situada em Lençóis Paulista - SP, na R. 
Quinze de Novembro, nº 753 - Centro, CEP 18.680-030, inscrita no CNPJ 
01.302.162/0001-47, comunica extravio de 13 talões de NF de prestações de 
serviço Série G, do nº 951 à 1.600.

O ECO NOTÍCIAS
Boletim Coronavírus

facebook.com/jornaloeco

B3



• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 23 DE MAIO DE 2020 •

Classificados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEÍCULOS
VENDA

DIVERSOS

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

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

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

VENDO ECOSPORT XLS 
1.6 2006, flex, prata, comple-
ta, sensor estacionamento - 
Tel whats (14) 99614-3191

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE OU troca, Palio 
09/10, cor prata, vidro e 
travas elétricas. Tratar (14) 
99769-4064

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

VENDE-SE KOMBI ano 
93, para 9 lugares, valor R$ 
8.500, aceito troca por carro 
ou moto de menor valor. 
Tratar (14) 99882-5275

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

VENDE-SE FIESTA, 
ano 2015, cor branco, 
automático, 4 pneus novos. 
Impecável e completo. 
Tratar (14) 99785-7828

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FISIOTERAPIA ATEN-
DIMENTO domiciliar e 
consultório, Rua Cap. João 
Antônio, 12-70, Bauru. 
Tratar (14) 99665-6449. 
Email: je_ quadrado1500@
hotmail. com. Com 
Jéssica Quadrado - Crefito 
56758-LTF 

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino 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. 

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 

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

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

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

ESTUDANTIL PRESEN 
TES, Sempre Repleta de 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, no533 
- 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.

BELA VISTA - Vende-se 
casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, 
com uma edícula no fundo 
sendo 2 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, valor R$ 
140,000,00 oportunidade. 
Tratar (14) 98206-3296 / (14) 
99791-3666.

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

VENDE-SE HONDA Biz 
125, flex, 2015, com partida 
elétrica, único dono, com 
13mil km. Valor R$ 7.900,00. 
Tratar (14) 99752-4898. 

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

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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

VENDE-SE TÍTULO 
familiar do Clube Esportivo 
Marimbondo. Tratar (14) 
99648-3239 / (14) 3263-
3849.

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

VENDE-SE TÍTULO do 
Clube Marimbondo. Tratar 
(14) 99793-3252.

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 

VENDE-SE BEBÊ conforto 
marca Burigotto. Tratar (14) 
99727-9056 

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 VESTIDO de noiva 
novo, valor a combinar. 
Tratar (14) 3264-7658 / 
99748-6872 

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

RESIDÊNCIAS
VENDA

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

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

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

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

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

EXCURSÕES

FESTAS

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

COOPRELP - COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE LEN-
ÇÓIS PAULISTA com sede social a Rod. LEP 335 km2, S/N, 

Estrada Municipal Cidade do Livro, Lençóis Paulista/SP
CNPJ/MF n° 05.502.311/0001-72

EDITAL DE CONVOCAÇÃO-AGE
Assembleia Geral Extraordinária

Convoca seus cooperados para reunirem-se em A.G.E a reali-
zar-se no dia 08/06/2020 no refeitório da Usina de Reciclagem de 
Lençóis Paulista/SP, localizada na ROD. LEP 335 - KM 2 , Estrada 
Municipal Cidade do Livro, Lençóis Paulista, SP tendo por objetivo 
a seguinte ordem do dia 

a) Eleição de Membros para a complementação da Diretoria. 

Lençóis Paulista, 23 Maio de 2020

CATARINA DE FÁTIMA VAZ
Presidente em Exercício
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RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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. 

CASA - Centro - 2 quartos 
sendo 1 suite, 1 sala de 
visita, 1 sala de jantar, 1 co-
zinha, lavanderia, garagem 
+ edic/ 1 salão, 1 churras-
queira, banheiro, piscina. 
R$ 2.700,00. Cód 02796. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA MACATUBA - 2 
quartos (com armário embut) 
- 1 sala ampla - 1 cozinha 
americana com armários - 1 
banheiro social completo 
(blindex) - 1 Lavanderia 
coberta - Área Gourmet com 
piscina, churrasqueiras, pia, 
2 banheiros com chuveiro 
e gramado, muro alto com 
cerca elétrica, portão da 
garagem automático, siste-
ma de segurança completo. 
R$ 3.300,00. Cód 02784. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

CASA - Centro - 3 quartos, 
1 sala de visita, 1 cozinha, 
1 copa com armários 
planejados, 1 banheiro, 1 
lavanderia coberta, garagem 
coberta para 2 carros e 2 
descobertas. R$ 2.500,00. 
Cód 02884. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

SALA COMERCIAL - 
Centro - sala grande c/ 
banheiro e depósito. R$ 
700,00. Cód 02883. Ligue 
(14) 99728-1313 / 3263-
0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

SALA COMERCIAL - Cen-
tro - salão 4x12,5, banheiro 
e área ampla no fundo. 
R$ 1.100,00. Cód 02882. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

SALA COMERCIAL - Ubira-
ma - Salão de 42m², cozinha 
(pia, coifa, banheiro social, 
tela na janela, quintal, 2 
portas de ferro com vidro). 
R$ 1.700,00. Cód 02881. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

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. 

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

CENTRO - Sala Comercial 
- 2 Salas Grandes, 1 
banheiro, 1 tanque. R$ 
1.000,00. Código 02867. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

CENTRO - Casa/Comércio 
- Casa: 2 quartos, 1 sala, 1 
cozinha, 1 banheiro; Loja: 
1 sala 228m², 1 banheiro 
masculino e 1 banheiro 
feminino. R$ 4.000,00. 
Código 02564. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

VILA VIRGILIO Capoani - 
Casa - 2 dormitórios, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia, 1 
sala de jantar, 1 banheiro. 
R$ 880,00. Cód 02490. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

ANTONIETA - Casa - 3 
quartos, 1 suite, 1 sala de 
visita, 1 cozinha comum, 
1 banheiro, 1 lavanderia, 
lavabo interno e externo, 
banheiro externo, chur-
rasqueira, 2 garagens. R$ 
6.000,00. Código 02853. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

NAÇÕES - Casa - 2 
quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
1 lavanderia, 1 banheiro, 
garagem para 1 carro. 
R$ 1.520,00. Cód 02861. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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

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

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

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

JD. EUROPA. Vende-se 
casa, sobrado com 215 m2 
de construção, 3 quartos 
sendo uma suíte, 3 banhei-
ros, escritórios, cozinhas 
com armários planejados, 
sala, copa, área gourmet, 
sacada com visão ampla da 
cidade, garagem coberta 
para 2 carros com portão 
automatizado. Valor R$ 530 
mil, aceita financiamento, 
aceito como parte do 
pagamento carro, terreno e 
casa. Tratar (14) 99795-2449 
Magno Ferreira Cresci 
194142F 

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.

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 

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.

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 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço. Tratar (14) 
99883-8902 / 99651-6810 

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

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

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

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

VENDE-SE CASA no Maria 
Luiza 2 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

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

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

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

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

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

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

ALUGA-SE CASA, com 
3 quartos, 3 banheiros, 
sala, cozinha, mobiliada, ar 
condicionado, no centro da 
cidade, mais detalhes. Tratar 
cel (14) 99632-3811 valor R$ 
2.700 centro da cidade.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

VENDE-SE TERRENO 
no Ubirama com muro e 
calçada, com 275 m², valor 
R$ 150.000,00. Tratar (14) 
98206-3296 / (14) 99791-
3666.

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

VENDE-SE TERRENOS 
na cidade de Macatuba, 
loteamento Residencial 
Bem Viver 4 unidades com 
localização diferentes, 
aceito financiamento, 
carros, motos na negocia-
ção, ótimo para morar ou 
investimento. Tratar (14) 
99703-1919.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE UM terreno 
na Rua 28 de Abril, Centro, 
medindo 251m2. Valor R$ 
220.000,00. Tratar (14) 
3263-6176. 

VENDE-SE VÁRIOS 
terrenos no Jardim Grajaú, 
medindo 250 m2 a partir de 
R$ 90.000,00, não aceito 
financiamento. Tratar (14) 
98206-3296 ou (14) 99791- 
3666.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

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

99735-4017.

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

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

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

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

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

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

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

CHÁCARA VIRGÍLIO Rocha 
- 1500 metros, excelente 
localização, (600 metros 
da Rod. Marechal Rondon. 
Km. 307) topografia plana, 
toda cercada, arborizada R$ 
185.000 (aceito caminhone-
te como parte do negócio) 
Adriano Cian - Consultor de 
Imóvel Tel. (14) 99126-5928.
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Bárbara Torres, quinta-feira (21)

Fernanda Benedetti, sexta-feira (22)

Pastor Joezer da Silva, terça-feira (26)

Maria Passini, sexta-feira (22)

Daise Oliver Carneiro, quarta-feira (27)

Gabriela Serrano, segunda-feira (25)

Logan Caversan, terça-feira (26)

Petter Paccola Jr., segunda-feira (25)

Aloísio Paccola, quarta-feira (20)

Denis Zuccari, segunda-feira (25)

Glauber Pramio, quarta-feira (27)

Maria Aparecida Bacili, terça-feira (26)

O mês de maio segue com muita celebração para os aniversariantes 
lençoenses. A eles muita saúde e felicidades. Parabéns!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

GRIPE ESPANHOLA - A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
obriga que todos utilizem máscaras para se proteger do contágio, 
mas esta não a primeira vez que isso ocorre. Entre 1918 e 1920, 
o mundo foi castigado pela Gripe Espanhola, que infectou cerca 
de 500 milhões de pessoas e matou, segundo estimativas, 
aproximadamente 50 milhões. A foto ao lado mostra um gari da 
época devidamente paramentado para não contrair o vírus.

Por Nelson Faillace
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