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Provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade 
fala dos desa� os do enfrentamento à Covid-19 em 
Lençóis Paulista; “Tivemos uma queda de receita 

de mais de 60% em abril e de 48% em março”

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM
DR. JOÃO DUTRA

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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AÇÃO CONJUNTA

Mãe e � lho são presos

Uma operação de� agrada na 
manhã dessa quinta-feira (28) pelas 
polícias Civil e Militar de Lençóis 
Paulista resultou na prisão de três 
pessoas acusadas pelos crimes de 
trá� co de entorpecentes e associa-
ção ao trá� co. Entre elas estão uma 
mãe e um � lho. A ação conjunta foi 
iniciada por volta das 6h, em cum-
primento a diversos mandados de 
busca e apreensão expedidos pela 

Justiça local visando o combate ao 
comércio ilegal de entorpecentes.

Segundo informações obtidas pela 
reportagem do Jornal O ECO junto 
ao comandante da equipe da Força 
Tática da Polícia Militar, sargento 
Lucas, que participou da operação 
de repressão ao trá� co de drogas no 
município, todas as diligências acon-
teceram no Jardim das Nações e no 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo. A3
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JARDIM CRUZEIRO

Trailer de massas é 
roubado novamente A3

FATAL

Ciclista de 54 anos 
morre atropelado A3

FEMINICÍDIO

Acusado de matar 
mulher é preso A3

MÚSICA

Grupo 4 no Sertão faz 
live solidária hoje A7

VIVER BEM

DENGUE

Uma história 
de amor 
incondicional

Lençóis registra 
queda de mais de 
95% nos casos

A última segunda-feira (25) foi 
marcada pelo Dia Nacional da Ado-
ção. Em Lençóis Paulista, Sheila 
Murador e Vladimir Ribeiro da Sil-
va sabem muito bem como é a ex-
periência. Há cerca de quatro anos 
o casal adotou o pequeno Henrique, 
que em agosto completa cinco anos 
de idade. Eles contam um pouco 
dessa história nesta edição.

Segundo dados levantados pela 
reportagem do Jornal O ECO junto 
à Secretaria de Saúde do municí-
pio, até a quinta-feira (28) haviam 
sido registrados 12 casos da doença 
transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, três autóctones (contraídos 
na cidade) e nove importados. Os 
números apontam queda considerá-
vel em comparação ao ano passado. 
Entre janeiro e maio de 2019 foram 
registrados 247 casos, sendo 190 
autóctones e 57 importados.

B1

A8

Prefeitura publica hoje regras 
para reabertura do comércio
Estabelecimentos autorizados a funcionar deverão seguir rígidos protocolos para evitar contágio pelo coronavírus A7
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PARA PENSAR
 “Até cortar os próprios defeitos pode ser 

perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito 
que sustenta nosso edifício inteiro”,

Clarice Lispector

FRASE
 “A sensibilidade do povo e das empresas locais é muito grande. Temos 

tido ajuda desde o pequeno empreendedor até os grandes empresários”,
Dr. João José Dutra, provedor do Hospital Piedade, sobre auxílio recebido pela 

entidade no enfrentamento à pandemia.
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Por conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a Câmara 
Municipal de Lençóis Paulista vinha 
trabalhando em ritmo menos inten-
so, mas os compromissos da semana 
fizeram os nobres vereadores deixa-
rem um pouco a rotina mais tranqui-
la a qual estavam habituados. Além 
da sessão ordinária da segunda-feira 
(25), três audiências públicas e uma 
sessão extraordinária movimenta-
ram a agenda do Legislativo.

PREVENÇÃO
Todas as reuniões aconteceram 

de forma remota, por meio de te-
leconferência, seguindo o protoco-
lo de segurança adotado pela Casa 
de Leis na semana passada, depois 
que o vereador Manoel dos Santos 
Silva, o Manezinho (PSL), foi diag-
nosticado com o novo coronavírus 
(Covid-19), sendo hospitalizado por 
sete dias em decorrência de compli-
cações relacionadas a doença.

PAUTA
As referidas audiências foram 

para avaliação e discussão das me-
tas fiscais do município; das diretri-
zes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2021; e também 
para a prestação de contas do pri-
meiro quadrimestre da Saúde. Nada 
de incomum dentro da rotina da 
Casa de Leis. O que fugiu da norma-
lidade foi a sessão extraordinária foi 
convocada pelo presidente Nardeli 
da Silva (DEM).

PACTO
A pauta do encontro, que aconte-

ceu no início da tarde de ontem (29), 
trouxe apenas um projeto que trata-
va da aprovação da adesão do mu-
nicípio ao Pacto Regional para a re-
tomada das atividades econômicas 
não essenciais. O acordo foi firmado 
no início desta semana com outras 
38 cidades da Região Administrativa 
de Bauru, que se uniram para tratar 
do assunto de forma colegiada como 
Governo do Estado de São Paulo.

MÉDIA
Na prática, o encontro extra do 

Legislativo pode ser considerado um 
tanto quanto desnecessário, visto 
que o Executivo não dependeria de 
anuência dos vereadores para tomar 
as providências cabíveis em relação 
ao assunto. Tudo poderia ter sido 
feito por meio de decreto, porém, 
o prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM) optou por incluir os nobres 
edis no processo.

FAZ PARTE
Independentemente de qual te-

nha sido a motivação (1 - dividir a 
responsabilidade da ocasião com os 
vereadores; 2 - inflar o ego de alguns 
que vinham se sentindo excluídos 
em meio ao combate à pandemia; ou 
3 - demonstrar que há sinergia entre 
Poder Executivo e Poder Legislativo, 
diferentemente do que se vê em ou-
tras esferas), o ato foi mais político 
do que propriamente administrativo. 

DE VOLTA
A única novidade do dia foi o retor-

no do já citado Manezinho ao trabalho. 
Depois de cumprir alguns dias de iso-
lamento domiciliar após receber alta 
do Hospital Piedade, o vereador voltou 
a participar dos trabalhos da Casa de 
Leis. Agradeceu pela oportunidade de 
voltar a se reunir com os colegas, ain-
da que de forma virtual, e recebeu as 
boas-vindas de alguns parlamentares.

REMOTO, MAS NEM TANTO
Outro ponto que acabou chaman-

do a atenção foi o fato de alguns ve-
readores, além do presidente Nardeli 
da Silva, aparentemente estarem 
participando da sessão em pontos 
diferentes das próprias instalações 
do Legislativo. Francisco de Assis Na-
ves, o Chico (MDB), ao que parece, 
acompanhava das cadeiras do plená-
rio da Sala de Sessões Mário Trecenti. 
Paulo Henrique Victaliano, o Paulinho 
(PSDB), parecia estar na biblioteca 
do Palácio de Vidro. Já Manezinho, 
acompanhava de outra sala do local.

FORA, SÓ QUE NÃO
No encontro de ontem, o presi-

dente Nardeli formou a comissão de 
vereadores que vai acompanhar de 
perto os trabalhos do comitê local 
criado para tratar das questões refe-
rentes ao Pacto Regional. O presiden-
te será André Paccola Sasso, o Caga-
rete (DEM), que presidiria o comitê, 
mas foi impedido por questões le-
gais, dando lugar à diretora do Centro 
Municipal de Formação Profissional, 
Priscila Orsi Moretto Boarato.

MEMBROS
A comissão também contará com 

Manezinho, como vice-presidente, e 
Damião Augusto Xavier de Oliveira, 
o Professor Guto (MDB), como mem-
bro. Leonardo Henrique de Oliveira, o 
Dudu do Basquete (CIDA), e Jucimário 
Cerqueira dos Santos, o Bibaia (PODE), 
participarão das reuniões quando o 
esporte estiver em pauta. Já Paulinho 
Victaliano entrará em cena para tratar 
dos assuntos relacionados às igrejas.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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l Chegou a hora do bom senso

Responsabilidade, bom senso, 
consciência, comprometimento, edu-
cação, respeito, entre tantas outras 
virtudes, não são coisas que se ad-
quirem da noite para o dia, mas mui-
tos precisarão se esforçar. A partir da 
segunda-feira (1), Lençóis Paulista e 
diversas outras cidades do estado de 

São Paulo se distanciam um pouco 
mais do isolamento social, ao mes-
mo tempo em que se aproximam 
da volta à rotina de outros tempos, 
se é que isso será possível.

Com consentimento do gover-
nador João Doria, prefeitos que vi-
nham sendo pressionados por uma 
parcela significativa de comercian-
tes, empresários e profissionais 

liberais poderão, enfim, permitir a 
retomada de algumas atividades. Do 
ponto de vista da economia, a medida 

que passa a vigorar na próxima sema-
na é muito importante, mas muitos 
têm questionado se o ponto de vista 
da saúde pública está sendo levado 
em conta como deveria.

O grande temor é que a situação, 
que já é preocupante, piore ainda 
mais, visto que, diferentemente de 
outros países que estão adotando fle-
xibilizações, o Brasil não está em curva 
decrescente de casos, pelo contrário. 
Se não houver responsabilidade, bom 
senso, consciência, comprometimen-
to, educação e respeito em relação às 
barreiras sanitárias e demais medidas 
de prevenção os reflexos podem ser 
catastróficos. Nos resta torcer para 
que muitos de nós tenham um final de 
semana transformador, pois sabemos 
que tais virtudes não são lá o forte de 
nossa sociedade.
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O país da piada

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

No chiste atualizado, o venezuelano 
chega perto de Deus e indaga: por que 
o Senhor tem sido tão injusto com a Hu-
manidade? Nosso subsolo contém uma 
das maiores reservas do mundo em pe-
tróleo. Temos um herói que dá brilho à 
nossa história, Simon Bolívar, hoje mera 
estampa atrás da cadeira de Nicolas 
Maduro. Padecemos de fome, miséria. 
Mais 3 milhões de pessoas já fugiram e 
inflação de 2,5 milhões por cento corrói 
nossa economia. E agora esse bichinho 
mortífero de nome estranho, Covid-19.

Deus disse: tenho procurado ser jus-
to. Vejam o Japão. Uma tripinha de terra 
com tufões, mas um gigante tecnológi-
co.  Olhe os Estados Unidos, a maior po-
tência mundial, porém atormentada por 
ciclones que devastam regiões. E mais: 
olhe para esse Covid-19 que mata mi-
lhares no país e contamina milhões. Ali-
ás, esse coronavírus é a resposta para 
os malefícios que as Nações provocam 
contra a natureza, o ódio e a ambição 
que impregnam governantes e políticos.

Passeie pelos encantos e da Índia e 
contemple as belas paisagens africanas, 
mas fuja da miséria daquelas paragens. 
Já viu algo mais lindo que os fiordes da 
Noruega? Veja o gelo que joguei lá. Bo-
tei muito petróleo no subsolo da Ará-
bia Saudita e do Kuwait. Sabe por quê? 
Para compensar a tristeza de viver sob 
costumes desumanos.

O venezuelano se deu por vencido 
quando Deus arrematou: veja o Brasil, 
com seu imenso território, sol o ano in-
teiro, costa monumental banhada pelo 
Atlântico, terras férteis, sem terremo-
tos, ciclones e guerras. A pergunta veio 
na bucha: e por que tanta condescen-
dência? Deus foi taxativo: conhece 
o povinho que coloquei lá? Eles não 
estão livres desse vírus. Veja o gover-
nante que foi eleito. E assim terminou 
a conversa. 

Pois é, esse governante acaba de 
acrescentar mais uma expressão ao 
seu besteirol: “quem é de direita usa 
cloroquina, quem é de esquerda toma 
tubaína”, aquele xarope-refrigerante de 
tempos idos. A demonstrar que o Brasil 
é uma piada.

O fato é que o castigo dos céus pa-
rece ter chegado ao nosso meio, depois 
de termos cantado por séculos as bele-
zas da “terra em que se plantando tudo 
dá”, conforme escreveu Pero Vaz de Ca-
minha ao El-Rei de Portugal em 1500. 

O Brasil padece hoje da improvisa-
ção que baliza as responsabilidades dos 
homens públicos.

A incúria, o desleixo, a falta de plane-
jamento por parte dos gestores públicos 
estão na base da gravidade da pande-

mia que assola o país. Crise dentro de 
crise: crise sanitária, crise econômica, 
crises políticas em escalada crescente. 
Muita improvisação.

Vemos um governante “receitando” 
a cloroquina para combater o Covid-19. 
Ministros da Saúde, médicos, que saem 
do governo por discordar do protocolo 
que prega o uso da droga não recomen-
dada por organismos científicos. Um 
novo ministro da Saúde, um general, 
capaz e respeitado no mister da logísti-
ca, mas sem conhecimento técnico para 
aprovar uso de remédios. General que, 
de uma tacada só, nomeia dez militares 
para “militarem” na Pasta.

E mais: uma Secretária da Cultu-
ra, atriz famosa, que deixa seu cargo 
depois de fritura por parte do chefe, 
assumindo novo cargo longe de Brasí-
lia. Um ministro da Educação, gerador 
de termos e frases que desmontam a 
língua portuguesa. Um grupo de ge-
nerais do Exército, instituição séria e 
respeitada, que dá sinais de concordar 
com os impropérios do capitão que nos 
governa, abandonando trincheiras do 
bom senso. Um ministro que comanda 
a área da economia, mas dá sinais de 
desespero ante a projeção de queda de 
mais de 5% do PIB para este ano. Um 
chanceler que “chancela” a mais esta-
pafúrdia visão do mundo, parecendo 
um cultor de nova “guerra fria” entre as 
potências. A lista de disparates é longa. 
Paro por aqui.

A ganância, a ambição, o ataque 
feroz à natureza, a ausência do Esta-
do no cumprimento de suas tarefas 
constitucionais, como se observa nes-
se momento de grande angústia, são 
responsáveis pela e ocupação maior 
dos cemitérios.

Continuaremos a ser um territó-
rio tomado pela improvisação caso as 
normas de boa conduta sejam jogadas 
na cesta do lixo. Temos boas leis, um 
conjunto de disposições para proteger 
a sociedade e o meio ambiente. São 
desprezadas. Quando as catástrofes 
ocorrem, uns jogam a culpa em outros. 
Agora, a guerra que se trava entre po-
tências, é para saber onde nasceu o ví-
rus. Ora, o foco deve ser o combate a 
ele. Pressões políticas não podem bali-
zar decisões técnicas.

O momento é de fazer brotar a se-
mente do civismo. A grandeza de uma 
Nação não é apenas a soma de suas 
riquezas materiais, o produto nacional 
bruto. Abriga um conjunto de valores, o 
sentimento de pátria, a fé e a crença, o 
sentido de família, o culto às tradições e 
aos costumes, o respeito aos velhos, o 
amor às crianças, o respeito às leis, a vi-
são de liberdade, a seiva que faz correr 
nas veias dos cidadãos o orgulho pela 
terra onde nasceram.

Só assim deixaremos de ser o país 
da piada pronta.
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CRIME
Diversas ocorrências de queimadas têm ocorrido em Lençóis Paulista, causando transtornos e 
trazendo risco à população. A Prefeitura Municipal lembra que a prática de queimada urbana 
é configurada como crime uma vez que expõe riscos ao meio ambiente e a saúde coletiva, 
principalmente durante o período de estiagem. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (14) 
3269-7054 ou pelo Disk Denúncia da Secretaria de Meio Ambiente: (14) 99819-4934 (WhatsApp).
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Polícia

DATA: 22/5/2020 a 28/5/2020

Obituário
MARIA APARECIDA FERRARI faleceu na quinta-feira (28) aos 64 anos em Lençóis Paulista
MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA FERRATI faleceu na quinta-feira (28) aos 70 

anos em Borebi
JOÃO BARNÉ faleceu na quarta-feira (27) aos 79 anos em Lençóis Paulista
CLARICE CASEMIRO DA PAZ faleceu na terça-feira (26) aos 70 anos em Lençóis Paulista
ALBERONE DA SILVA faleceu na segunda-feira (25) aos 54 anos em Lençóis Paulista
AMÉLIA ZAGATO VERTUAN faleceu na segunda-feira (25) aos 88 anos em Macatuba
ANNA MUERSA RODRIGUES faleceu na segunda-feira (25) aos 91 anos em Borebi
JOÃO PEREIRA DE FREITAS FILHO faleceu na segunda-feira (25) aos 91 anos em Macatuba
JOÃO LEITE CORRÊA faleceu no domingo (24) aos 91 anos em Lençóis Paulista
JOÃO SANTANA faleceu no domingo (24) aos 69 anos em Borebi
RAIMUNDO ALVES DOS REIS faleceu no domingo (24) aos 70 anos em Lençóis Paulista
TEREZA PELLAH PAULINO faleceu no domingo (24) aos 72 anos em Lençóis Paulista
ANTONIO PALMIRO NARDONE faleceu na sexta-feira (22) aos 81 anos em Lençóis Paulista
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA faleceu no sábado (23) aos 74 anos em Lençóis Paulista
THEREZINA SEGALA DARÉ faleceu na sexta-feira (22) aos 93 anos em São Paulo
ZENAIDE SILVETRINI BATISTA PIRES faleceu na sexta-feira (22) aos 68 anos em 

Macatuba

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

E-Mail: lencoispaulista@arpensp.org.br
 
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-

dos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
  
JOABE FELIPE CARVALHO e PAMELA PINHEIRO, sendo o pre-

tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, convive em união estável, ope-
rador de caixa, nascido em Lençóis Paulista - SP, aos 02/09/1998, residente 
e domiciliado em Lençóis Paulista - SP, filho de ELVÉCIO SOARES DE 
CARVALHO e de MARLI MOREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO; e a 
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, convive em união estável, do 
lar, nascida em São Manuel - SP, aos 18/09/2000, residente e domiciliada 
em Lençóis Paulista - SP, filha de DIVAL PINHEIRO e de ROSANGELA 
BAZIL DA SILVA.

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

sa Local.
Lençóis Paulista, 28 de maio de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL,

PAPELÃO E CORTIÇA DE LENÇÓIS PAULISTA E BAURU

Edital de Convocação

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Papel, Celulose, Pasta de Madeira Para Papel, Papelão e Cortiça de Lençois 
Paulista e Bauru, com sede à Rua Angelina Montali Nelli, numero 52, C.E.P. 
18680-420,     Parque Residencial Elizabeth, – Lençóis Paulista – SP, por seu 
representante legal, convoca todos os membros da Categoria Profissional de 
trabalhadores nas Indústrias do Papel, Embalagem de Papelão Ondulado e 
Artefatos de Papel de Lençóis Paulista e Regiao sócios da entidade, com 
base territorial nas cidades de Lençóis Paulista e Bauru, no Estado de São 
Paulo, para se reunirem em assembléia geral extraordinária, que se realizará 
as 17:00 horas do dia 24 de junho de 2020, na sede da entidade , para deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia.

A) ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL.

B) ALTERAÇÃO ESTATUTARIA PARA ADEQUAÇÃO À PORTA-
RIA 501 DE 30/04/2019, DO MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PUBLICA QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-
TIVOS PARA O REGISTRO DAS ENTIDADES SINDICAIS E ALTERA-
ÇÃO ESTATUTARIA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO INCISO VI 
DO ARTIGO 37 DA MEDIDA PROVISORIA 870 DE 01/01/2019. 

C) ALTERAÇÃO ESTATUTARIA PARA ADEQUAÇÃO AO CODI-
GO CIVIL. 

Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da as-
sembléia em primeira convocação, no horário supramencionado, a mesma 
realizar-se-á uma hora após, no mesmo dia e local com qualquer número 
de presentes, Lençóis Paulista, 29 de maio de 2020. a) Israel Amorim 
Bezerra – Presidente.

AÇÃO CONJUNTA

FATAL

FEMINICÍDIO

DE NOVO

Mãe e filho são presos

Ciclista de 54 anos 
morre atropelado

Acusado de matar 
mulher a marteladas 
é preso em Lençóis

Trailer de massas é assaltado

Operação das policias Civil e Militar também resultou na prisão de um terceiro indivíduo

Crime foi praticado no estado do Paraná 
em abril deste ano; homem estava foragido

Bandido acabou sendo perseguido por 
populares e fugiu deixando o dinheiro para trás

Vítima chegou a ser socorrida, mas não 
resistiu à gravidade dos ferimentos

Flávia Placideli

Uma operação deflagrada na 
manhã dessa quinta-feira 
(28) pelas polícias Civil e 

Militar de Lençóis Paulista re-
sultou na prisão de três pessoas 
acusadas pelos crimes de tráfico 
de entorpecentes e associação ao 
tráfico. Entre elas estão uma mãe 
e um filho. A ação conjunta foi ini-
ciada por volta das 6h, em cum-
primento a diversos mandados de 
busca e apreensão expedidos pela 
Justiça local visando o combate ao 
comércio ilegal de entorpecentes.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
O ECO junto ao comandante da 
equipe da Força Tática da Polícia 
Militar, sargento Lucas, que par-
ticipou da operação de repressão 
ao tráfico de drogas no municí-
pio, todas as diligências aconte-
ceram no Jardim das Nações e no 

Flávia Placideli

Um homem de 51 anos foi 
preso pela Polícia Militar 
na noite da última quarta-

-feira (27), no Parque Residencial 
Rondon, em Lençóis Paulista. O 
indivíduo, natural da cidade de 
Cruzeiro do Oeste, no Paraná, é 
acusado de matar sua namorada 
em abril deste ano. O indivíduo 
estava foragido da Justiça e esta-
va residindo no município.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência, por 
volta das 21h30, uma equipe da 
Força Tática realizava um pa-
trulhamento de rotina pela rua 
Lafayette Müller Leal, quando 
abordou R.H.M., de 51 anos, 
que havia sido delatado por 
populares por estar sendo pro-
curado pela Justiça do Paraná 
pelo crime de feminicídio.

A informação foi checada 
pelos policiais em contato com 
uma equipe do 4º Batalhão 

de Polícia Militar do Paraná, 
que confirmou a existência de 
um mandado de prisão contra 
R.H.M., acusado de matar sua 
namorada, Neusa da Silva, de 43 
anos, no dia 14 de abril. A vítima 
foi encontrada morta dentro de 
sua residência, no Parque das La-
ranjeiras, na cidade de Maringá.

Segundo informações divul-
gadas pela imprensa da cidade, o 
homem teria utilizado um mar-
telo para tirar a vida da compa-
nheira e depois fugiu do estado. 
R.H.M., que estava morando 
em Lençóis Paulista há algumas 
semanas, também possui outras 
passagens pela polícia e teria as-
sassinado outra pessoa durante 
uma briga na cidade de Cruzeiro 
do Oeste, de onde é natural.

Diante dos fatos, o homem foi 
conduzido à Delegacia da Polícia 
Civil, onde foi elaborada uma 
notificação de captura de pro-
curado. O acusado permaneceu 
preso, à disposição da Justiça.

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou 
uma tentativa de roubo 

na noite da última terça-feira 
(26). O alvo mais uma vez foi 
um trailer de massas localiza-
do na Rua Goiás, no Jardim 
Cruzeiro. É a terceira vez que o 
local fica na mira de bandidos 
nos últimos meses. Na ação, o 
suspeito foi perseguido por po-
pulares e acabou deixando para 
traz o valor que havia subtraído.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência registrado na 
5ª Cia da Polícia Militar, uma 
funcionária do trailer decla-
rou que, por volta das 21h da 
terça-feira, um indivíduo alto, 

Flávia Placideli

Um acidente de trânsito re-
gistrado pela Polícia Mili-
tar de Lençóis Paulista na 

tarde da última segunda-feira 
(25), resultou na morte de um 
homem de 54 anos. A vítima, 
que transitava de bicicleta pela 
Rodovia Vicinal José Benedito 
Dalben (LEP-040), por motivos 
a serem apurados, teria tentado 
acessar a via, mas acabou sen-
do atingido por um carro.

Alberone da Silva chegou a 
ser socorrido pelas equipes de 
resgate da cidade e encaminha-
do à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), mas não resistiu 

à gravidade dos ferimentos e 
veio a óbito.

M.A.R.B., de 48 anos, que 
conduzia uma pick-up GM/
Montana pela rodovia sentido 
Lençóis Paulista, relatou que 
próximo à entrada do bairro 
rural Boqueirão, a vítima, que 
transitava com sua bicicleta no 
mesmo sentido, mudou de di-
reção repentinamente, sem que 
houvesse tempo hábil para frear.

Os dados foram repassados 
para a Delegacia da Polícia 
Civil, que acionou a Polícia 
Científica para a realização de 
perícia no local do acidente. 
Os veículos ficaram retidos 
para investigação.

OPERAÇÃO - Policiais civis e militares fizeram apreensão de 
quase meio quilo de entorpecentes e dinheiro durante a ação

SUSPEITO FOI ENCONTRADO NA QUINTA-FEIRA
A Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito pelo assalto ao 

trailer de massas nessa quinta-feira (28). Segundo informações ob-
tidas pela reportagem do Jornal O ECO, R.P., de 44 anos, morador 
da Vila Mamedina, foi abordado na Vila Maria Cristina e, ao ser 
questionado pelos policiais, confessou o crime. Um dos funcioná-
rios do local também reconheceu o mesmo. Eles foram encami-
nhados à Delegacia da Polícia Civil, onde o delegado de plantão 
elaborou o Boletim de Ocorrência, liberando as partes em seguida.

do por tráfico de entorpecentes. 
Outras duas prisões ocorreram 
na Rua Inglaterra, nas Nações, 
onde R.C.B., de 46 anos, e 
A.B.H.V., de 19 anos, mãe e fi-
lho, também foram indiciados 
pelo mesmo crime, sendo que 
R.C.B. também foi autuada pelo 
crime de associação ao tráfico.

Na ação foram apreendidos 81 
eppendorfs de cocaína e mais 32 
invólucros da mesma substância 
(355,2 gramas), dois invólucros 
de maconha (39,8 gramas), três 
invólucros de crack (6,2 gramas), 
diversas embalagens utilizadas 
para armazenamento dos entorpe-
centes, uma balança de precisão e 
mais R$ 4.155 em notas diversas.

As pessoas foram conduzi-
das à Delegacia da Polícia Civil, 
onde o delegado de plantão rati-
ficou os respectivos flagrantes de 
M.R.V., R.C.B. e A.B.H.V., man-
tendo-os à disposição da Justiça.

Núcleo Habitacional Luiz Zillo.
Em uma casa localizada 

na Rua Luís Biral, no Núcleo, 
M.R.V., de 19 anos, foi indicia-

loiro, de olhos claros, trajando 
moletom preto e com o rosto 
coberto, chegou ao local a pé 
e anunciou o assalto. Segundo 
a vítima, mostrando uma arma 
de fogo debaixo do braço, o in-
divíduo exigiu todo o dinheiro 
do caixa, fugindo em seguida.

Pessoas que estavam próxi-
mo ao estabelecimento teriam 
percebido que a arma era de 
brinquedo e começaram a per-
seguir o indivíduo, conseguindo 
alcançá-lo próximo a uma esco-
la do bairro. Segundo relatos, 
após uma luta corporal com po-
pulares, o suspeito abandonou 
o dinheiro, cerca de R$ 200, e 
a arma de brinquedo no chão, 
e conseguiu fugir depois de en-
trar em um GM/Celta preto.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

Dois funcionários que 
presenciaram toda a ação do 
bandido foram orientados a 

comparecerem à Delegacia da 
Polícia Civil para elaboração 
da notificação.
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DOAÇÃO
A empresa Citrosuco formalizou a doação de materiais e EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) à Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista. Foram doadas máscaras cirúrgicas e 
máscaras N95, luvas de látex, aventais impermeáveis e de TNT, toucas e álcool em gel. As 
doações serão, inicialmente, distribuídas para as unidades de saúde do município, garantindo 
a segurança dos profissionais de saúde e, consequentemente, na população atendida.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista INOVAÇÃO
Com o objetivo de ampliar as medidas preventivas contra o novo coronavírus 
(Covid-19), a Lutepel instalou uma cabine de desinfecção em sua portaria. 
Todos que chegarem à empresa, inclusive quem estiver de carro ou moto, 
devem passar por ela. Com ação instantânea, a solução promove esterilização 
microbiana de bactérias, vírus e fungos, sem agredir o ser humano.
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2020 •

Entrevista

O ECO - De que forma 
surgiu o convite para assu-
mir o cargo de provedor do 
Hospital Piedade?

Dr. João Dutra - Sou apo-
sentado como delegado de po-
lícia e estava fazendo minhas 
atividades normais, minhas 
caminhadas, meus treinos de 
vôlei adaptado com a turma da 
terceira idade, mas pensava em 
colaborar de alguma forma com 
a cidade. No início de 2018, fui 
convidado para ser voluntário 
no Hospital Piedade e achei que 
seria para algum tipo de serviço 
geral, ao qual eu me propunha. 
Participei de uma reunião com 
a presença do senhor Ivaldo 
Victagliano, que era o adminis-
trador da época, do Dr. João 
Carlos Hueb e do Dr. Hen-
rique Heber. Na ocasião, me 
questionaram se eu gostaria de 
integrar a nova diretoria e eu 
disse que aceitaria se achassem 
que minha presença ajudaria 
de alguma forma. Quando me 
apresentaram a chapa que to-
maria posse no mês de março, 

comecei a olhar de baixo para 
cima a lista de suplentes e fui 
subindo, até que me surpreendi 
quando vi meu nome no topo 
dessa listagem, como provedor. 
Imediatamente fiquei gelado, 
pensando que não havia cabi-
mento começar minha atuação 
como voluntário já como pro-
vedor. Disse que não aceitaria, 
porque não achava que teria 
condições de assumir o cargo. 
Mas acabei sendo convencido 
pelo Dr. João Carlos e pelo Dr. 
Henrique, que insistiram que 
eu daria conta. Decidi aceitar, 
porque um soldado não foge à 
guerra. Foi assim que começou.

O ECO - E o que te moti-
vou a aceitar um desafio em 
uma área totalmente dife-
rente da que você trabalhou 
a vida toda?

Dr. João Dutra - Nunca 
tinha imaginado trabalhar com 
hospital, com assistência à saú-
de, com essa problemática toda. 
Fui, por quarenta e poucos anos, 
funcionário público estadual na 

área da segurança pública. Mas 
achei que seria mais um desa-
fio que eu tinha que enfrentar. 
Existe uma semelhança entre as 
duas áreas, porque a segurança 
pública e a saúde funcionam 24 
horas por dia, sete dias por se-
mana, o mês todo, o ano todo, a 
vida toda. Um hospital, tal qual 
uma delegacia de polícia, não 
fecha suas portas. Ambos estão 
sempre abertos à população, ao 
atendimento às pessoas mais 
necessitadas. São duas situa-
ções de infortúnio que a gente 
sempre pede a Deus que nunca 
aconteçam, a desgraça na segu-
rança pública e a desgraça saú-
de. Eu saí de uma e vim parar 
na outra para tentar ajudar, co-
laborar e enfrentar todos os pro-
blemas que podem acontecer.

O ECO - São duas áreas 
que, de uma forma ou de ou-
tra, cuidam de vidas, não é?

Dr. João Dutra - Sim. Por 
isso são duas áreas delicadas, 
muito especiais para todos nós. 
Cuidar da segurança pública é 

cuidar de vidas e cuidar da saú-
de também é cuidar de vidas. 
Do nascimento até o final de 
nossa existência todos passare-
mos por um hospital.

O ECO - Como tem sido 
a experiência nestes pouco 
mais de dois anos?

Dr. João Dutra - Para mim, 
é uma satisfação muito grande, 
não apenas pela oportunidade 
de ajudar as pessoas. Sou muito 
grato por cada um dos incansá-
veis colaboradores que temos 
no Hospital Piedade. Pessoas de 
talento comprometidas com a 
causa da saúde. Vejo muitas coi-
sas que me emocionam no tra-
balho. A atuação de profissio-
nais se dedicando ao máximo, 
se desdobrando, fazendo horas 
extras acima do possível para 
ajudar outras pessoas, não ape-
nas no hospital, porque muitos 
têm outros empregos para com-
plementar a renda. Muitos têm 
sobrecarga de trabalho para 
conseguir dar uma condição de 
vida melhor para suas famílias, 

mas continuam sempre com 
uma dedicação impressionante. 
Por isso, temos que reconhecer 
e valorizar muito essa classe.

O ECO - Atualmente o 
Hospital Piedade emprega 
quantos colaboradores?

Dr. João Dutra - Eram 235 
e com algumas contratações 
feitas durante a pandemia pas-
samos a contar com 240, mas 
este número deve aumentar 
quando começar a funcionar 
nossa UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) exclusiva para o tra-
tamento da Covid-19.

O ECO - Em que consis-
te a estrutura do Hospital 
Piedade?

Dr. João Dutra - O Hospi-
tal Piedade completou 76 anos 
de existência neste ano. É o úni-
co hospital da cidade, que aten-
de pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), beneficiários 
de planos de saúde e particula-
res. Temos uma maternidade, 

uma enfermaria clínica, apar-
tamentos para atendimento de 
planos de saúde e internações 
particulares, uma UTI, um cen-
tro cirúrgico com quatro salas 
apropriadas, um centro oncoló-
gico que funciona por meio de 
uma parceria com o Hospital 
Amaral Carvalho (Jaú), além de 
uma lavanderia e uma cozinha 
que atende à demanda de nos-
sos pacientes e da UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento).

O ECO - E como é estar 
à frente de uma instituição 
tão importante em tempos 
de pandemia?

Dr. João Dutra - Com cer-
teza, é uma responsabilidade 
muito grande, mas tenho en-
frentado isso com muito amor, 
carinho e dedicação. É um 
trabalho voluntário que me 
dá muita satisfação. Por vezes, 
acordo à noite com pensamen-
tos preocupantes em relação 
ao que pode vir, mas tenho 
fé em Deus e peço para que 
nós possamos passar da forma 

JOÃO JOSÉ DUTRA

“Tivemos uma queda de receita de mais 
de 60% em abril e de 48% em março”

Provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade fala dos desafios do enfrentamento à Covid-19 em Lençóis PaulistaElton Laud

Apesar do aumento no 
número de casos de Co-
vid-19, que em decor-

rência da realização de testa-
gem em massa pela Prefeitura 
Municipal já passam de 200, 
Lençóis Paulista vem mantendo 
sob controle o avanço do novo 
coronavírus. Registrando uma 
quantidade relativamente pe-
quena de quadros mais agrava-
dos da doença, que necessitam 
de internação, a cidade conta 
com o suporte do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, que 
montou, com apoio do Poder 
Público e da iniciativa privada 
uma excelente estrutura para o 
tratamento dos pacientes aco-
metidos pela doença.

Por este motivo, nesta se-
mana, o Jornal O ECO dá se-
quência à série especial de 
entrevistas com os profissionais 
envolvidos no enfrentamento à 
pandemia publicando os prin-
cipais assuntos abordados na 
conversa com o Dr. João José 
Dutra, de 62 anos, provedor da 
Associação Beneficente Hos-
pital Nossa Senhora da Pieda-
de. Lençoense nascido no ano 
do centenário do município 
(1958), ele ocupa voluntaria-
mente o cargo desde março de 
2018, quando decidiu aceitar o 
desafio a convite de membros 
da atual diretoria da entidade.

Aposentado depois de mais 
de 40 anos de atuação no ser-
viço público estadual, Dr. 
João Dutra trabalhou a maior 
parte da carreira na segurança 
pública, como investigador e 
depois como delegado de clas-
se especial na Polícia Civil de 
Piracicaba. Mesmo migrando 
de uma área completamente 
diferente da saúde, ele vem se 
destacando à frente do Hospital 
Piedade, com uma gestão bas-
tante elogiada pelas autoridades 
locais. Na entrevista a seguir, 
ele comenta sobre diversos te-
mas relacionados ao combate à 
Covid-19. Confira: MOBILIZAÇÃO - “A sensibilidade do povo e das empresas locais é muito grande. Temos tido ajuda desde o pequeno empreendedor até os grandes empresários”

FÉ EM DEUS

“Por vezes, 
acordo à noite 
com pensamentos 
preocupantes em 
relação ao que pode 
vir, mas tenho fé em 
Deus e peço para 
que nós possamos 
passar da forma mais 
tranquila possível 
por esta pandemia”

SOB CONTROLE

“A cidade ainda 
terá um pico maior, 
mas as internações 
têm se mantido em 
uma média segura. 
Não acredito 
que com uma 
flexibilização mais 
ampla da economia 
possa haver um 
agravamento”

mais tranquila possível por 
esta pandemia aqui, em Len-
çóis Paulista, e que tenhamos 
condições de atender a cada 
paciente que precisar de trata-
mento para ter a saúde reesta-
belecida e voltar para a casa.

O ECO - As empresas 
locais sempre ajudaram 
muito o Hospital Piedade e 
durante esta pandemia não 
tem sido diferente. O au-
xílio de algumas, como a 
Lwart Lubrificantes, a Fri-
gol e a Bracell contribuiu 
para que fosse inaugurada 
uma ala exclusiva para o 
atendimento de pessoas 
com Covid-19, com 12 lei-
tos de UTI equipados para 
o tratamento de pacientes 
com quadro mais grave da 
doença. O que você tem a 
dizer sobre a participação 
da iniciativa privada nesta 
causa?

Dr. João Dutra - A sensibi-
lidade do povo e das empresas 
locais é muito grande. Temos 
tido ajuda desde o pequeno 
empreendedor até os grandes 
empresários. Em razão disso, 
fico bastante tranquilo em es-
tar à frente de uma instituição 
como o Hospital Piedade. Sem 
desmerecer a ajuda de todos 
os outros, cito o empenho da 
Bracell, que além de doar equi-
pamentos, arcou com um inves-
timento na ordem de R$ 1 mi-
lhão para a conclusão das obras 
do espaço que abrigará o futuro 
Instituto de Hemodiálise, onde 
foi montada a UTI Covid-19. 
O prédio ficou com estrutura 
de primeiro mundo, com tudo 
o que existe em uma unidade 
de grandes centros hospitala-
res, com toda a parte técnica 
e capacidade para atendermos 
da melhor forma possível os 
pacientes lençoenses ou mesmo 
os de outros municípios, se ne-
cessário for. Lençóis Paulista é 
privilegiada, pois a população 
é muito solícita no atendimen-
to às necessidades do Hospital 
Piedade ou de qualquer outra 
instituição que estiver precisan-
do de ajuda. Não falo isso por 
ser lençoense, sinto que nossa 
cidade é diferenciada. Tenho 
satisfação em dizer isso onde 
quer que eu esteja.

O ECO - Falando da 
Bracell, criou-se uma po-
lêmica sobre os respirado-
res doados pela empresa, 
mais especificamente so-
bre a possibilidade ou não 
da aplicação dos equipa-
mentos no tratamento da 
Covid-19. Você chegou a 
gravar um vídeo no início 
desta semana para esclare-
cer o assunto. O espaço do 
jornal também está aberto. 
Fique à vontade.

Dr. João Dutra - As pes-
soas falam sem conhecimento 
e isso se alastra muito mais 
do que uma resposta técnica. 
Foram muitos comentários dis-
torcidos em relação ao assunto 
e, em razão disso, aquele escla-
recimento se fez necessário. O 
que posso dizer é que a Bracell 
fez o que estava e o que não 
estava ao seu alcance para con-
seguir os melhores respiradores 
e os melhores que estavam dis-
poníveis foram adquiridos. Isso 
nos ajuda, e muito. Foi dito que 
os respiradores que recebemos 
em doação não seriam próprios 
para Covid-19. Não são exata-
mente para isso, mas servem 
para esse tipo de tratamento e 
também para os demais aten-

dimentos que fazemos na UTI. 
Hoje, contamos com 20 respi-
radores, sendo 10 doados pela 
Bracell e outros 10 do Hospital 
Piedade. Tínhamos oito, mas 
compramos mais dois com re-
cursos da Prefeitura Municipal. 
Não está fácil encontrar no mer-
cado, mas o mesmo vendedor, 
que é de Belo Horizonte, nos 
garantiu que deve enviar outros 
dois que estão para chegar. Jul-
go ser o suficiente para atender 
nossas necessidades.

O ECO - Então, para aca-
bar com a polêmica e tran-
quilizar a população, eles 
servem, sim, para atender 
às necessidades e a cidade 
está preparada para enfren-
tar a demanda?

Dr. João Dutra - Perfeita-
mente. São equipamentos que 
dão conta das necessidades de 
acordo com a gravidade da do-
ença, não só para a Covid-19, 
mas para outras enfermidades 
de UTI que necessitem de res-
piração mecânica.

O ECO - O local em que 
foi instalada a UTI exclu-
siva para atendimento de 
pacientes com Covid-19 vai 
abrigar futuramente Ins-
tituto de Hemodiálise. Em 
que a intervenção da Bra-
cell contribui para que este 
projeto avance?

Dr. João Dutra - O prédio 
está pronto. A hora que a pan-
demia passar e nos permitir 
desarmar a estrutura da UTI, 
basta instalar os outros equipa-
mentos próprios para a hemo-
diálise. O resto está em ordem. 
A Bracell deu o maior presente 
que o Hospital Piedade pode-
ria esperar e receber. Depois 
que as demandas relacionadas 
à Covid-19 forem atendidas, 
não teremos uma estrutura 
como a dos hospitais de cam-
panha, que são desmontados e 
viram um amontoado de coi-
sas. Teremos aqui um espaço 
pronto para abrigar outra insta-
lação de extrema importância 
para a cidade.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal também tem 
contribuído bastante para 
dar subsídios ao Hospital 
Piedade no tratamento aos 
pacientes com Covid-19. 
Apenas na semana passa-
da, foi aprovado um projeto 
para a destinação de quase 
R$ 600 mil para a compra de 
respiradores e custeio de 
plantões médicos. Há pre-
visão de mais contratações 
exclusivas para o enfrenta-
mento à pandemia?

Dr. João Dutra - Na ver-
dade, já temos contratações 
feitas e os profissionais estão 
em treinamento. A hora que a 
UTI estiver credenciada para 
entrar em operação já teremos 
os recursos humanos prontos 
para iniciar o trabalho. Temos 

uma equipe médica na ala 
Covid-19 (enfermaria), mais 
quatro turnos de equipes de 
enfermagem, fisioterapia e lim-
peza fazendo o atendimento, 
mas assim que a UTI começar 
a funcionar teremos que mobi-
lizar outros médicos e equipes 
de enfermagem, fisioterapia e 
limpeza. Como são quatro tur-
nos, porque cada profissional 
trabalha 12 horas e descansa 
36, é preciso haver um sistema 
de plantão ininterrupto. São 24 
profissionais trabalhando para 
cobrir o atendimento.

O ECO - Como está a 
questão do credenciamento 
da UTI junto ao Ministério 
da Saúde? Vocês têm rece-
bido alguma resposta?

Dr. João Dutra - Acre-
dito que isso deva sair em 
breve. Solicitamos o creden-
ciamento de 10 leitos de UTI 
e também dos leitos do setor 
de enfermaria, mas ainda não 
foi publicado nada a respeito. 
A liberação de recursos pelo 
Estado ou pela União só ocor-
re a partir do credenciamen-
to, mas estamos tocando. O 
prefeito (Anderson Prado de 
Lima) nos deixou muito tran-
quilos quanto a isso, nos ga-
rantiu que poderíamos man-
ter o atendimento necessário, 
porque a Prefeitura Municipal 
conseguiria os recursos para 
cobrir os custos que tivésse-
mos. Estamos atendendo a to-
dos, sem restrição, fazendo os 
investimentos cabíveis para 
que não haja falta de recursos 
humanos, de insumos e tam-
bém de EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) para 
que nossos colaboradores não 
sejam contaminados.

O ECO - Mesmo com 
o foco no enfrentamento 
à pandemia, imagina-se 
que as outras demandas 
continuam a surgir. Nos 
últimos meses os atendi-
mentos se mantiveram no 
mesmo patamar?

Dr. João Dutra - Não. 
Houve uma diminuição acentu-
ada de cirurgias eletivas e de-
mais atendimentos entre o final 
de março e a segunda quinzena 
de abril, porque tudo estava 
começando e havia um receio 
muito grande de misturar os 
atendimentos e causar alguma 
complicação. Por conta disso, 
tivemos uma queda de receita 
de mais de 60% em abril e de 
48% em março. Neste mês está 
havendo uma abertura maior 
e temos aumentado um pouco 
mais a quantidade de atendi-
mentos e alguns procedimen-
tos cirúrgicos. Ainda não está 
dentro da normalidade, mas em 
torno de 50% voltou a ser feito, 
o que nos ajuda bastante, pois, 
se a receita continuasse baixa, 
teríamos problemas.

O ECO - E as despesas? 
Aumentaram neste período?

Dr. João Dutra - Sim. Este 
é outro problema. Além da 
queda de receita, as despesas 
aumentaram muito. Insumos 
que comprávamos antes da 
pandemia subiram até 2000%, 
como as máscaras cirúrgicas, 
que custavam R$ 0,21 e hoje 
são vendidas até a mais de 
R$ 4 cada uma. É uma coisa 
absurda. Vamos fazer um apa-
nhado de tudo e encaminhar 
ao Ministério Público para que, 
eventualmente, algumas pro-
vidências sejam tomadas em 

razão do sobrepreço praticado 
por algumas empresas. Mui-
tos se aproveitam para ganhar 
dinheiro em uma situação em 
que as pessoas estão sofrendo. 
Ainda bem que não nos faltam 
recursos por ação dos governos 
municipal, estadual e federal, 
pois, se não tivéssemos isso, 
não sei como faríamos, já que 
receberíamos do SUS de acordo 
com o preço de tabela, sem au-
mento nenhum. Mas, graças a 
Deus, as coisas estão caminhan-
do para que não tenhamos pre-
juízo financeiro e nem prejuízo 
no atendimento aos pacientes.

O ECO - Em que a queda 
de receita citada compro-
mete a saúde financeira 
do Hospital Piedade para o 
restante do ano?

Dr. João Dutra - Por en-
quanto, esperamos não ter que 
ficar devendo para fornecedo-
res nem fechar as contas no 
negativo, precisando recorrer 
a empréstimos. Temos recebi-
do recursos de emendas parla-
mentares destinados ao custeio. 
Já contamos com a ajuda dos 
deputados federais Arnaldo 
Jardim e Ricardo Izar Jr., e do 
deputado estadual Fernando 
Cury. Nesta semana, recebi a 
notícia que o deputado estadual 
Roberto de Moraes, meu amigo 
particular de Piracicaba, enca-
minhará mais uma emenda de 
R$ 200 mil para nos ajudar a 
fazer frente às despesas relacio-
nadas ao coronavírus. Esse di-
nheiro vem para que possamos 
pagar compromissos assumidos 
em aquisições de materiais e 
insumos. Espero que outros re-
cursos nos cheguem enquanto a 
pandemia perdurar.

O ECO - Na segunda-fei-
ra (1), Lençóis Paulista deve 
ampliar a flexibilização do 
funcionamento das ativida-
des consideradas não es-
senciais. Em sua opinião, é 
o momento adequado para 
isso? É possível retornar à 
rotina com segurança?

Dr. João Dutra - Eu penso 
que sim. Nas reuniões do comi-
tê local de enfrentamento à Co-
vid-19, instituído pelo prefeito, 
minhas falas são neste sentido. 
Estamos passando relativamen-
te bem pela pandemia e temos 
uma boa estrutura. A cidade 
ainda terá um pico maior, mas 
as internações têm se mantido 
em uma média segura. Não 
acredito que com uma flexibili-
zação mais ampla da economia 
possa haver um agravamen-
to. Mas a situação está sendo 
acompanhada e a postura do 
comitê é de que a flexibiliza-
ção pode ser revista a qualquer 
sinal de aumento de casos que 
comprometa a estrutura hos-
pitalar. No momento, sou a 
favor da reabertura para que 
possamos melhorar a situação 
econômica, pois muitas pessoas 
estão perdendo seus empregos, 
muitos comerciantes estão fe-
chando seus estabelecimentos 
ou entrando em dívidas. É um 
problema social que precisa ser 
contornado. Se isso pode ser 
parcialmente resolvido flexibi-
lizando ainda mais a economia, 
é claro que sou favorável.

O ECO - Diante disso, 
você acredita que, mais do 
que nunca, é fundamental 
reforçar a importância das 
barreiras sanitárias?

Dr. João Dutra - Esta é 
uma questão que vem sendo 

abordada desde o princípio. 
O hábito de lavar as mãos, de 
passar álcool em gel, de man-
ter distância segura das outras 
pessoas tem que ser uma pre-
ocupação de cada um. As pes-
soas não podem achar que a 
partir da segunda-feira estará 
tudo liberado e que podere-
mos retomar nossas atividades 
exatamente como antes. Todos 
têm que se cuidar. Apertos de 
mãos, abraços e beijos ficarão 
para depois.

O ECO - Desde março, 
quando a quarentena foi 
decretada, uma das ques-
tões mais debatidas é a 
forma de aplicação do 
isolamento social. Alguns 
sempre defenderam o iso-
lamento horizontal, para 
todos; outros acreditam na 
eficiência do isolamento 
vertical, apenas para pes-
soas de grupos de risco. 
Qual é a sua opinião?

Dr. João Dutra - Minha 
opinião é que devemos fazer 
o isolamento vertical, daque-
las pessoas com maior pro-
babilidade de desenvolver 
complicações em caso de con-
taminação. As pessoas mais 
saudáveis que eventualmente 
forem infectadas, na maioria 
das vezes, passarão assintomá-
ticas sem nem saber que tive-
ram o vírus ou terão sintomas 
leves. É preciso proteger quem 
tem mais chance de necessitar 
de uma internação para que 
não faltem vagas. Mantendo o 
controle, todos podem receber 
o tratamento adequado, que, 
por sinal, está sendo muito 
bem feito não só pela nossa 
equipe médica, mas em outros 
locais. Os resultados são extre-
mamente positivos, por isso, 
estamos vendo muitas curas.

O ECO - Com mais de 
60 anos, você se enquadra 
nos grupos de risco, mas 
precisa se manter em ati-
vidade por conta do cargo 
que ocupa. Isso te preocu-
pa de alguma forma?

Dr. João Dutra - Essa 
nem é tanto uma preocupação 
pessoal, mas da minha famí-
lia. Minha esposa e minhas 
filhas queriam que eu paras-
se de ir ao Hospital Piedade 
para não correr risco, mas 
não tem jeito. Não dá para 
simplesmente deixar as coi-
sas de lado em um momento 
como este. Tenho que assumir 
o risco e fazer o que precisa 
ser feito, claro, tomando os 
devidos cuidados.

O ECO - Você citou a 
eficiência que os trata-
mentos têm tido na recu-
peração dos pacientes. O 
que você pensa da polêmi-
ca que se criou em relação 
à Hidroxicloroquina?

Dr. João Dutra - Temos 
um protocolo padrão de trata-

mento que inclui uma combi-
nação de Hidroxicloroquina, 
antibióticos, anticoagulantes, 
vitaminas e outros medica-
mentos que são prescritos pelo 
médico de acordo com a situ-
ação de cada paciente. Aqui 
estamos com essa proposta de 
tratamento. Não sou da área 
técnica, mas posso dizer que 
a Hidroxicloroquina tem dado 
bons resultados.

O ECO - Você avalia que 
o trabalho feito pelo comi-
tê local de enfrentamento 
à Covid-19 foi fundamental 
até o momento?

Dr. João Dutra - Penso 
que sim, porque o enfrenta-
mento à pandemia não pode-
ria estar apenas na respon-
sabilidade do prefeito e do 
secretário de Saúde (Ricardo 
Conti Barbeiro). Decisões da 
envergadura das que foram to-
madas até aqui não poderiam 
ficar nas costas de uma ou 
duas pessoas. Foi importan-
te que as discussões tenham 
envolvido mais pessoas de 
conhecimento técnico e o pre-
feito foi muito feliz na escolha 
dos nomes, como o Dr. Nor-
berto Pompermayer, o Dr. Cel-
so Barros Filho, a Dr. Geovana 
Momo, a Dra. Mariah Ferrão, 
entre outros profissionais que 
contribuem muito para que as 
ações implementadas sejam 
as melhores possíveis. Nosso 
comitê tem funcionado muito 
bem. É uma satisfação partici-
par dele em razão dos mem-
bros que foram escalados.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal deve iniciar 
nos próximos dias uma 
testagem em massa em 
cidadãos assintomáticos. 
Você acredita que isso vai 
contribuir de que forma 
no combate ao avanço do 
novo coronavírus?

Dr. João Dutra - O ideal 
seria fazer a testagem em toda 
a população, mas é obvio que 
é inviável adquirir testes para 
70 mil habitantes. O que a 
Prefeitura Municipal vai re-
alizar será muito importante 
para nos aproximar mais da 
realidade em relação à conta-
minação. A amostragem vai 
indicar com mais precisão a 
porcentagem da população 
que contraiu o vírus, a por-
centagem dos que necessita-
ram de internação, dos que 
desenvolveram quadros mais 
graves, dos que vieram a óbi-
to. Esses dados podem ser fun-
damentais para a definição de 
novas estratégias.

O ECO - Para finalizar, 
qual a mensagem você 
deixa para a população de 
Lençóis Paulista?

Dr. João Dutra - Fico sen-
sibilizado com o apoio que te-
mos recebido das pessoas que 
conhecem do trabalho que é 
feito no Hospital Piedade. A 
população lençoense é muito 
solidária e, por isso, vamos 
passar da melhor forma possí-
vel por esta pandemia. Temos 
feito de tudo para garantir o 
melhor tratamento a quem 
precisa e muitos já foram 
curados. Infelizmente, tive-
mos óbitos, e sentimos muito 
por aqueles que perderam 
seus familiares. Vamos seguir 
trabalhando para garantir que 
isso acabe o quanto antes. 
Temos certeza que ficaremos 
todos bem.
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DOAÇÃO
A empresa Citrosuco formalizou a doação de materiais e EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) à Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista. Foram doadas máscaras cirúrgicas e 
máscaras N95, luvas de látex, aventais impermeáveis e de TNT, toucas e álcool em gel. As 
doações serão, inicialmente, distribuídas para as unidades de saúde do município, garantindo 
a segurança dos profissionais de saúde e, consequentemente, na população atendida.
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Entrevista INOVAÇÃO
Com o objetivo de ampliar as medidas preventivas contra o novo coronavírus 
(Covid-19), a Lutepel instalou uma cabine de desinfecção em sua portaria. 
Todos que chegarem à empresa, inclusive quem estiver de carro ou moto, 
devem passar por ela. Com ação instantânea, a solução promove esterilização 
microbiana de bactérias, vírus e fungos, sem agredir o ser humano.
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Entrevista

O ECO - De que forma 
surgiu o convite para assu-
mir o cargo de provedor do 
Hospital Piedade?

Dr. João Dutra - Sou apo-
sentado como delegado de po-
lícia e estava fazendo minhas 
atividades normais, minhas 
caminhadas, meus treinos de 
vôlei adaptado com a turma da 
terceira idade, mas pensava em 
colaborar de alguma forma com 
a cidade. No início de 2018, fui 
convidado para ser voluntário 
no Hospital Piedade e achei que 
seria para algum tipo de serviço 
geral, ao qual eu me propunha. 
Participei de uma reunião com 
a presença do senhor Ivaldo 
Victagliano, que era o adminis-
trador da época, do Dr. João 
Carlos Hueb e do Dr. Hen-
rique Heber. Na ocasião, me 
questionaram se eu gostaria de 
integrar a nova diretoria e eu 
disse que aceitaria se achassem 
que minha presença ajudaria 
de alguma forma. Quando me 
apresentaram a chapa que to-
maria posse no mês de março, 

comecei a olhar de baixo para 
cima a lista de suplentes e fui 
subindo, até que me surpreendi 
quando vi meu nome no topo 
dessa listagem, como provedor. 
Imediatamente fiquei gelado, 
pensando que não havia cabi-
mento começar minha atuação 
como voluntário já como pro-
vedor. Disse que não aceitaria, 
porque não achava que teria 
condições de assumir o cargo. 
Mas acabei sendo convencido 
pelo Dr. João Carlos e pelo Dr. 
Henrique, que insistiram que 
eu daria conta. Decidi aceitar, 
porque um soldado não foge à 
guerra. Foi assim que começou.

O ECO - E o que te moti-
vou a aceitar um desafio em 
uma área totalmente dife-
rente da que você trabalhou 
a vida toda?

Dr. João Dutra - Nunca 
tinha imaginado trabalhar com 
hospital, com assistência à saú-
de, com essa problemática toda. 
Fui, por quarenta e poucos anos, 
funcionário público estadual na 

área da segurança pública. Mas 
achei que seria mais um desa-
fio que eu tinha que enfrentar. 
Existe uma semelhança entre as 
duas áreas, porque a segurança 
pública e a saúde funcionam 24 
horas por dia, sete dias por se-
mana, o mês todo, o ano todo, a 
vida toda. Um hospital, tal qual 
uma delegacia de polícia, não 
fecha suas portas. Ambos estão 
sempre abertos à população, ao 
atendimento às pessoas mais 
necessitadas. São duas situa-
ções de infortúnio que a gente 
sempre pede a Deus que nunca 
aconteçam, a desgraça na segu-
rança pública e a desgraça saú-
de. Eu saí de uma e vim parar 
na outra para tentar ajudar, co-
laborar e enfrentar todos os pro-
blemas que podem acontecer.

O ECO - São duas áreas 
que, de uma forma ou de ou-
tra, cuidam de vidas, não é?

Dr. João Dutra - Sim. Por 
isso são duas áreas delicadas, 
muito especiais para todos nós. 
Cuidar da segurança pública é 

cuidar de vidas e cuidar da saú-
de também é cuidar de vidas. 
Do nascimento até o final de 
nossa existência todos passare-
mos por um hospital.

O ECO - Como tem sido 
a experiência nestes pouco 
mais de dois anos?

Dr. João Dutra - Para mim, 
é uma satisfação muito grande, 
não apenas pela oportunidade 
de ajudar as pessoas. Sou muito 
grato por cada um dos incansá-
veis colaboradores que temos 
no Hospital Piedade. Pessoas de 
talento comprometidas com a 
causa da saúde. Vejo muitas coi-
sas que me emocionam no tra-
balho. A atuação de profissio-
nais se dedicando ao máximo, 
se desdobrando, fazendo horas 
extras acima do possível para 
ajudar outras pessoas, não ape-
nas no hospital, porque muitos 
têm outros empregos para com-
plementar a renda. Muitos têm 
sobrecarga de trabalho para 
conseguir dar uma condição de 
vida melhor para suas famílias, 

mas continuam sempre com 
uma dedicação impressionante. 
Por isso, temos que reconhecer 
e valorizar muito essa classe.

O ECO - Atualmente o 
Hospital Piedade emprega 
quantos colaboradores?

Dr. João Dutra - Eram 235 
e com algumas contratações 
feitas durante a pandemia pas-
samos a contar com 240, mas 
este número deve aumentar 
quando começar a funcionar 
nossa UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) exclusiva para o tra-
tamento da Covid-19.

O ECO - Em que consis-
te a estrutura do Hospital 
Piedade?

Dr. João Dutra - O Hospi-
tal Piedade completou 76 anos 
de existência neste ano. É o úni-
co hospital da cidade, que aten-
de pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), beneficiários 
de planos de saúde e particula-
res. Temos uma maternidade, 

uma enfermaria clínica, apar-
tamentos para atendimento de 
planos de saúde e internações 
particulares, uma UTI, um cen-
tro cirúrgico com quatro salas 
apropriadas, um centro oncoló-
gico que funciona por meio de 
uma parceria com o Hospital 
Amaral Carvalho (Jaú), além de 
uma lavanderia e uma cozinha 
que atende à demanda de nos-
sos pacientes e da UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento).

O ECO - E como é estar 
à frente de uma instituição 
tão importante em tempos 
de pandemia?

Dr. João Dutra - Com cer-
teza, é uma responsabilidade 
muito grande, mas tenho en-
frentado isso com muito amor, 
carinho e dedicação. É um 
trabalho voluntário que me 
dá muita satisfação. Por vezes, 
acordo à noite com pensamen-
tos preocupantes em relação 
ao que pode vir, mas tenho 
fé em Deus e peço para que 
nós possamos passar da forma 

JOÃO JOSÉ DUTRA

“Tivemos uma queda de receita de mais 
de 60% em abril e de 48% em março”

Provedor do Hospital Nossa Senhora da Piedade fala dos desafios do enfrentamento à Covid-19 em Lençóis PaulistaElton Laud

Apesar do aumento no 
número de casos de Co-
vid-19, que em decor-

rência da realização de testa-
gem em massa pela Prefeitura 
Municipal já passam de 200, 
Lençóis Paulista vem mantendo 
sob controle o avanço do novo 
coronavírus. Registrando uma 
quantidade relativamente pe-
quena de quadros mais agrava-
dos da doença, que necessitam 
de internação, a cidade conta 
com o suporte do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade, que 
montou, com apoio do Poder 
Público e da iniciativa privada 
uma excelente estrutura para o 
tratamento dos pacientes aco-
metidos pela doença.

Por este motivo, nesta se-
mana, o Jornal O ECO dá se-
quência à série especial de 
entrevistas com os profissionais 
envolvidos no enfrentamento à 
pandemia publicando os prin-
cipais assuntos abordados na 
conversa com o Dr. João José 
Dutra, de 62 anos, provedor da 
Associação Beneficente Hos-
pital Nossa Senhora da Pieda-
de. Lençoense nascido no ano 
do centenário do município 
(1958), ele ocupa voluntaria-
mente o cargo desde março de 
2018, quando decidiu aceitar o 
desafio a convite de membros 
da atual diretoria da entidade.

Aposentado depois de mais 
de 40 anos de atuação no ser-
viço público estadual, Dr. 
João Dutra trabalhou a maior 
parte da carreira na segurança 
pública, como investigador e 
depois como delegado de clas-
se especial na Polícia Civil de 
Piracicaba. Mesmo migrando 
de uma área completamente 
diferente da saúde, ele vem se 
destacando à frente do Hospital 
Piedade, com uma gestão bas-
tante elogiada pelas autoridades 
locais. Na entrevista a seguir, 
ele comenta sobre diversos te-
mas relacionados ao combate à 
Covid-19. Confira: MOBILIZAÇÃO - “A sensibilidade do povo e das empresas locais é muito grande. Temos tido ajuda desde o pequeno empreendedor até os grandes empresários”

FÉ EM DEUS

“Por vezes, 
acordo à noite 
com pensamentos 
preocupantes em 
relação ao que pode 
vir, mas tenho fé em 
Deus e peço para 
que nós possamos 
passar da forma mais 
tranquila possível 
por esta pandemia”

SOB CONTROLE

“A cidade ainda 
terá um pico maior, 
mas as internações 
têm se mantido em 
uma média segura. 
Não acredito 
que com uma 
flexibilização mais 
ampla da economia 
possa haver um 
agravamento”

mais tranquila possível por 
esta pandemia aqui, em Len-
çóis Paulista, e que tenhamos 
condições de atender a cada 
paciente que precisar de trata-
mento para ter a saúde reesta-
belecida e voltar para a casa.

O ECO - As empresas 
locais sempre ajudaram 
muito o Hospital Piedade e 
durante esta pandemia não 
tem sido diferente. O au-
xílio de algumas, como a 
Lwart Lubrificantes, a Fri-
gol e a Bracell contribuiu 
para que fosse inaugurada 
uma ala exclusiva para o 
atendimento de pessoas 
com Covid-19, com 12 lei-
tos de UTI equipados para 
o tratamento de pacientes 
com quadro mais grave da 
doença. O que você tem a 
dizer sobre a participação 
da iniciativa privada nesta 
causa?

Dr. João Dutra - A sensibi-
lidade do povo e das empresas 
locais é muito grande. Temos 
tido ajuda desde o pequeno 
empreendedor até os grandes 
empresários. Em razão disso, 
fico bastante tranquilo em es-
tar à frente de uma instituição 
como o Hospital Piedade. Sem 
desmerecer a ajuda de todos 
os outros, cito o empenho da 
Bracell, que além de doar equi-
pamentos, arcou com um inves-
timento na ordem de R$ 1 mi-
lhão para a conclusão das obras 
do espaço que abrigará o futuro 
Instituto de Hemodiálise, onde 
foi montada a UTI Covid-19. 
O prédio ficou com estrutura 
de primeiro mundo, com tudo 
o que existe em uma unidade 
de grandes centros hospitala-
res, com toda a parte técnica 
e capacidade para atendermos 
da melhor forma possível os 
pacientes lençoenses ou mesmo 
os de outros municípios, se ne-
cessário for. Lençóis Paulista é 
privilegiada, pois a população 
é muito solícita no atendimen-
to às necessidades do Hospital 
Piedade ou de qualquer outra 
instituição que estiver precisan-
do de ajuda. Não falo isso por 
ser lençoense, sinto que nossa 
cidade é diferenciada. Tenho 
satisfação em dizer isso onde 
quer que eu esteja.

O ECO - Falando da 
Bracell, criou-se uma po-
lêmica sobre os respirado-
res doados pela empresa, 
mais especificamente so-
bre a possibilidade ou não 
da aplicação dos equipa-
mentos no tratamento da 
Covid-19. Você chegou a 
gravar um vídeo no início 
desta semana para esclare-
cer o assunto. O espaço do 
jornal também está aberto. 
Fique à vontade.

Dr. João Dutra - As pes-
soas falam sem conhecimento 
e isso se alastra muito mais 
do que uma resposta técnica. 
Foram muitos comentários dis-
torcidos em relação ao assunto 
e, em razão disso, aquele escla-
recimento se fez necessário. O 
que posso dizer é que a Bracell 
fez o que estava e o que não 
estava ao seu alcance para con-
seguir os melhores respiradores 
e os melhores que estavam dis-
poníveis foram adquiridos. Isso 
nos ajuda, e muito. Foi dito que 
os respiradores que recebemos 
em doação não seriam próprios 
para Covid-19. Não são exata-
mente para isso, mas servem 
para esse tipo de tratamento e 
também para os demais aten-

dimentos que fazemos na UTI. 
Hoje, contamos com 20 respi-
radores, sendo 10 doados pela 
Bracell e outros 10 do Hospital 
Piedade. Tínhamos oito, mas 
compramos mais dois com re-
cursos da Prefeitura Municipal. 
Não está fácil encontrar no mer-
cado, mas o mesmo vendedor, 
que é de Belo Horizonte, nos 
garantiu que deve enviar outros 
dois que estão para chegar. Jul-
go ser o suficiente para atender 
nossas necessidades.

O ECO - Então, para aca-
bar com a polêmica e tran-
quilizar a população, eles 
servem, sim, para atender 
às necessidades e a cidade 
está preparada para enfren-
tar a demanda?

Dr. João Dutra - Perfeita-
mente. São equipamentos que 
dão conta das necessidades de 
acordo com a gravidade da do-
ença, não só para a Covid-19, 
mas para outras enfermidades 
de UTI que necessitem de res-
piração mecânica.

O ECO - O local em que 
foi instalada a UTI exclu-
siva para atendimento de 
pacientes com Covid-19 vai 
abrigar futuramente Ins-
tituto de Hemodiálise. Em 
que a intervenção da Bra-
cell contribui para que este 
projeto avance?

Dr. João Dutra - O prédio 
está pronto. A hora que a pan-
demia passar e nos permitir 
desarmar a estrutura da UTI, 
basta instalar os outros equipa-
mentos próprios para a hemo-
diálise. O resto está em ordem. 
A Bracell deu o maior presente 
que o Hospital Piedade pode-
ria esperar e receber. Depois 
que as demandas relacionadas 
à Covid-19 forem atendidas, 
não teremos uma estrutura 
como a dos hospitais de cam-
panha, que são desmontados e 
viram um amontoado de coi-
sas. Teremos aqui um espaço 
pronto para abrigar outra insta-
lação de extrema importância 
para a cidade.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal também tem 
contribuído bastante para 
dar subsídios ao Hospital 
Piedade no tratamento aos 
pacientes com Covid-19. 
Apenas na semana passa-
da, foi aprovado um projeto 
para a destinação de quase 
R$ 600 mil para a compra de 
respiradores e custeio de 
plantões médicos. Há pre-
visão de mais contratações 
exclusivas para o enfrenta-
mento à pandemia?

Dr. João Dutra - Na ver-
dade, já temos contratações 
feitas e os profissionais estão 
em treinamento. A hora que a 
UTI estiver credenciada para 
entrar em operação já teremos 
os recursos humanos prontos 
para iniciar o trabalho. Temos 

uma equipe médica na ala 
Covid-19 (enfermaria), mais 
quatro turnos de equipes de 
enfermagem, fisioterapia e lim-
peza fazendo o atendimento, 
mas assim que a UTI começar 
a funcionar teremos que mobi-
lizar outros médicos e equipes 
de enfermagem, fisioterapia e 
limpeza. Como são quatro tur-
nos, porque cada profissional 
trabalha 12 horas e descansa 
36, é preciso haver um sistema 
de plantão ininterrupto. São 24 
profissionais trabalhando para 
cobrir o atendimento.

O ECO - Como está a 
questão do credenciamento 
da UTI junto ao Ministério 
da Saúde? Vocês têm rece-
bido alguma resposta?

Dr. João Dutra - Acre-
dito que isso deva sair em 
breve. Solicitamos o creden-
ciamento de 10 leitos de UTI 
e também dos leitos do setor 
de enfermaria, mas ainda não 
foi publicado nada a respeito. 
A liberação de recursos pelo 
Estado ou pela União só ocor-
re a partir do credenciamen-
to, mas estamos tocando. O 
prefeito (Anderson Prado de 
Lima) nos deixou muito tran-
quilos quanto a isso, nos ga-
rantiu que poderíamos man-
ter o atendimento necessário, 
porque a Prefeitura Municipal 
conseguiria os recursos para 
cobrir os custos que tivésse-
mos. Estamos atendendo a to-
dos, sem restrição, fazendo os 
investimentos cabíveis para 
que não haja falta de recursos 
humanos, de insumos e tam-
bém de EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) para 
que nossos colaboradores não 
sejam contaminados.

O ECO - Mesmo com 
o foco no enfrentamento 
à pandemia, imagina-se 
que as outras demandas 
continuam a surgir. Nos 
últimos meses os atendi-
mentos se mantiveram no 
mesmo patamar?

Dr. João Dutra - Não. 
Houve uma diminuição acentu-
ada de cirurgias eletivas e de-
mais atendimentos entre o final 
de março e a segunda quinzena 
de abril, porque tudo estava 
começando e havia um receio 
muito grande de misturar os 
atendimentos e causar alguma 
complicação. Por conta disso, 
tivemos uma queda de receita 
de mais de 60% em abril e de 
48% em março. Neste mês está 
havendo uma abertura maior 
e temos aumentado um pouco 
mais a quantidade de atendi-
mentos e alguns procedimen-
tos cirúrgicos. Ainda não está 
dentro da normalidade, mas em 
torno de 50% voltou a ser feito, 
o que nos ajuda bastante, pois, 
se a receita continuasse baixa, 
teríamos problemas.

O ECO - E as despesas? 
Aumentaram neste período?

Dr. João Dutra - Sim. Este 
é outro problema. Além da 
queda de receita, as despesas 
aumentaram muito. Insumos 
que comprávamos antes da 
pandemia subiram até 2000%, 
como as máscaras cirúrgicas, 
que custavam R$ 0,21 e hoje 
são vendidas até a mais de 
R$ 4 cada uma. É uma coisa 
absurda. Vamos fazer um apa-
nhado de tudo e encaminhar 
ao Ministério Público para que, 
eventualmente, algumas pro-
vidências sejam tomadas em 

razão do sobrepreço praticado 
por algumas empresas. Mui-
tos se aproveitam para ganhar 
dinheiro em uma situação em 
que as pessoas estão sofrendo. 
Ainda bem que não nos faltam 
recursos por ação dos governos 
municipal, estadual e federal, 
pois, se não tivéssemos isso, 
não sei como faríamos, já que 
receberíamos do SUS de acordo 
com o preço de tabela, sem au-
mento nenhum. Mas, graças a 
Deus, as coisas estão caminhan-
do para que não tenhamos pre-
juízo financeiro e nem prejuízo 
no atendimento aos pacientes.

O ECO - Em que a queda 
de receita citada compro-
mete a saúde financeira 
do Hospital Piedade para o 
restante do ano?

Dr. João Dutra - Por en-
quanto, esperamos não ter que 
ficar devendo para fornecedo-
res nem fechar as contas no 
negativo, precisando recorrer 
a empréstimos. Temos recebi-
do recursos de emendas parla-
mentares destinados ao custeio. 
Já contamos com a ajuda dos 
deputados federais Arnaldo 
Jardim e Ricardo Izar Jr., e do 
deputado estadual Fernando 
Cury. Nesta semana, recebi a 
notícia que o deputado estadual 
Roberto de Moraes, meu amigo 
particular de Piracicaba, enca-
minhará mais uma emenda de 
R$ 200 mil para nos ajudar a 
fazer frente às despesas relacio-
nadas ao coronavírus. Esse di-
nheiro vem para que possamos 
pagar compromissos assumidos 
em aquisições de materiais e 
insumos. Espero que outros re-
cursos nos cheguem enquanto a 
pandemia perdurar.

O ECO - Na segunda-fei-
ra (1), Lençóis Paulista deve 
ampliar a flexibilização do 
funcionamento das ativida-
des consideradas não es-
senciais. Em sua opinião, é 
o momento adequado para 
isso? É possível retornar à 
rotina com segurança?

Dr. João Dutra - Eu penso 
que sim. Nas reuniões do comi-
tê local de enfrentamento à Co-
vid-19, instituído pelo prefeito, 
minhas falas são neste sentido. 
Estamos passando relativamen-
te bem pela pandemia e temos 
uma boa estrutura. A cidade 
ainda terá um pico maior, mas 
as internações têm se mantido 
em uma média segura. Não 
acredito que com uma flexibili-
zação mais ampla da economia 
possa haver um agravamen-
to. Mas a situação está sendo 
acompanhada e a postura do 
comitê é de que a flexibiliza-
ção pode ser revista a qualquer 
sinal de aumento de casos que 
comprometa a estrutura hos-
pitalar. No momento, sou a 
favor da reabertura para que 
possamos melhorar a situação 
econômica, pois muitas pessoas 
estão perdendo seus empregos, 
muitos comerciantes estão fe-
chando seus estabelecimentos 
ou entrando em dívidas. É um 
problema social que precisa ser 
contornado. Se isso pode ser 
parcialmente resolvido flexibi-
lizando ainda mais a economia, 
é claro que sou favorável.

O ECO - Diante disso, 
você acredita que, mais do 
que nunca, é fundamental 
reforçar a importância das 
barreiras sanitárias?

Dr. João Dutra - Esta é 
uma questão que vem sendo 

abordada desde o princípio. 
O hábito de lavar as mãos, de 
passar álcool em gel, de man-
ter distância segura das outras 
pessoas tem que ser uma pre-
ocupação de cada um. As pes-
soas não podem achar que a 
partir da segunda-feira estará 
tudo liberado e que podere-
mos retomar nossas atividades 
exatamente como antes. Todos 
têm que se cuidar. Apertos de 
mãos, abraços e beijos ficarão 
para depois.

O ECO - Desde março, 
quando a quarentena foi 
decretada, uma das ques-
tões mais debatidas é a 
forma de aplicação do 
isolamento social. Alguns 
sempre defenderam o iso-
lamento horizontal, para 
todos; outros acreditam na 
eficiência do isolamento 
vertical, apenas para pes-
soas de grupos de risco. 
Qual é a sua opinião?

Dr. João Dutra - Minha 
opinião é que devemos fazer 
o isolamento vertical, daque-
las pessoas com maior pro-
babilidade de desenvolver 
complicações em caso de con-
taminação. As pessoas mais 
saudáveis que eventualmente 
forem infectadas, na maioria 
das vezes, passarão assintomá-
ticas sem nem saber que tive-
ram o vírus ou terão sintomas 
leves. É preciso proteger quem 
tem mais chance de necessitar 
de uma internação para que 
não faltem vagas. Mantendo o 
controle, todos podem receber 
o tratamento adequado, que, 
por sinal, está sendo muito 
bem feito não só pela nossa 
equipe médica, mas em outros 
locais. Os resultados são extre-
mamente positivos, por isso, 
estamos vendo muitas curas.

O ECO - Com mais de 
60 anos, você se enquadra 
nos grupos de risco, mas 
precisa se manter em ati-
vidade por conta do cargo 
que ocupa. Isso te preocu-
pa de alguma forma?

Dr. João Dutra - Essa 
nem é tanto uma preocupação 
pessoal, mas da minha famí-
lia. Minha esposa e minhas 
filhas queriam que eu paras-
se de ir ao Hospital Piedade 
para não correr risco, mas 
não tem jeito. Não dá para 
simplesmente deixar as coi-
sas de lado em um momento 
como este. Tenho que assumir 
o risco e fazer o que precisa 
ser feito, claro, tomando os 
devidos cuidados.

O ECO - Você citou a 
eficiência que os trata-
mentos têm tido na recu-
peração dos pacientes. O 
que você pensa da polêmi-
ca que se criou em relação 
à Hidroxicloroquina?

Dr. João Dutra - Temos 
um protocolo padrão de trata-

mento que inclui uma combi-
nação de Hidroxicloroquina, 
antibióticos, anticoagulantes, 
vitaminas e outros medica-
mentos que são prescritos pelo 
médico de acordo com a situ-
ação de cada paciente. Aqui 
estamos com essa proposta de 
tratamento. Não sou da área 
técnica, mas posso dizer que 
a Hidroxicloroquina tem dado 
bons resultados.

O ECO - Você avalia que 
o trabalho feito pelo comi-
tê local de enfrentamento 
à Covid-19 foi fundamental 
até o momento?

Dr. João Dutra - Penso 
que sim, porque o enfrenta-
mento à pandemia não pode-
ria estar apenas na respon-
sabilidade do prefeito e do 
secretário de Saúde (Ricardo 
Conti Barbeiro). Decisões da 
envergadura das que foram to-
madas até aqui não poderiam 
ficar nas costas de uma ou 
duas pessoas. Foi importan-
te que as discussões tenham 
envolvido mais pessoas de 
conhecimento técnico e o pre-
feito foi muito feliz na escolha 
dos nomes, como o Dr. Nor-
berto Pompermayer, o Dr. Cel-
so Barros Filho, a Dr. Geovana 
Momo, a Dra. Mariah Ferrão, 
entre outros profissionais que 
contribuem muito para que as 
ações implementadas sejam 
as melhores possíveis. Nosso 
comitê tem funcionado muito 
bem. É uma satisfação partici-
par dele em razão dos mem-
bros que foram escalados.

O ECO - A Prefeitura 
Municipal deve iniciar 
nos próximos dias uma 
testagem em massa em 
cidadãos assintomáticos. 
Você acredita que isso vai 
contribuir de que forma 
no combate ao avanço do 
novo coronavírus?

Dr. João Dutra - O ideal 
seria fazer a testagem em toda 
a população, mas é obvio que 
é inviável adquirir testes para 
70 mil habitantes. O que a 
Prefeitura Municipal vai re-
alizar será muito importante 
para nos aproximar mais da 
realidade em relação à conta-
minação. A amostragem vai 
indicar com mais precisão a 
porcentagem da população 
que contraiu o vírus, a por-
centagem dos que necessita-
ram de internação, dos que 
desenvolveram quadros mais 
graves, dos que vieram a óbi-
to. Esses dados podem ser fun-
damentais para a definição de 
novas estratégias.

O ECO - Para finalizar, 
qual a mensagem você 
deixa para a população de 
Lençóis Paulista?

Dr. João Dutra - Fico sen-
sibilizado com o apoio que te-
mos recebido das pessoas que 
conhecem do trabalho que é 
feito no Hospital Piedade. A 
população lençoense é muito 
solidária e, por isso, vamos 
passar da melhor forma possí-
vel por esta pandemia. Temos 
feito de tudo para garantir o 
melhor tratamento a quem 
precisa e muitos já foram 
curados. Infelizmente, tive-
mos óbitos, e sentimos muito 
por aqueles que perderam 
seus familiares. Vamos seguir 
trabalhando para garantir que 
isso acabe o quanto antes. 
Temos certeza que ficaremos 
todos bem.
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores expressos em reais)

Ativo Nota 31/12/19 31/12/18 Passivo Nota 31/12/19 31/12/18
Circulante Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 1  23.564 51.913 Obrigações Trabalhistas 5 -   9.468 
Impostos a Recuperar 2  21.250 21.250 Obrigações Fiscais e Sociais -   5.534 
Outros Créditos  43.544 43.544 Outras Contas a Pagar 65 65 

 88.358 116.707 65 15.068 
Não Circulante Não Circulante
Investimentos  2.007 2.007 Processos Judiciais 101.453 101.453 
Imobilizado 3  93.784 94.592 Contingências 15.600 15.600 
Bens em Comodato  1.500 1.500 Bens em Comodato 1.500 1.500 

 97.292 98.099 118.553 118.553 

Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 6 81.186 (585.897)
Déficit (Superávit) do Exercício (14.154) 667.083 

67.032 81.186 
Total do Ativo 185.650 214.806 Total do Passivo 185.650 214.806

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(valores expressos em reais)
Nota 31/12/19 31/12/18

Receita Bruta com Prestação de 
Serviços -   4.132.701 

Repasses do Contrato de Gestão - 
Prefeitura de Lençois Paulista -   4.132.701 

(-) Custos dos Serviços 
Prestados (13.880) (3.615.032)

Custos com Pessoal (13.880) (2.779.851)
Custos com Materiais e 
Medicamentos -   (71.013)

Custos com Serviços de Terceiros -   (764.167)
Resultado Bruto (13.880) 517.670 
Receitas e Despesas 
Operacionais
Despesas Administrativas (17.106) (148.079)
Financeiras Líquidas (104) 1.770 
Doações 9 -   60 
Outras Receitas 3.370 9.774 
Receitas com Trabalho Voluntário 10 13.565 13.565 
Isenções Usufruídas 11 -   272.322 

(275) 149.413 
Déficit (Superávit) do Exercício (14.154) 667.083 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(valores expressos em reais)

Patrimônio 
Social

Déficit 
(Superávit) do 

Exercício
Patrimônio 

Líquido

 (481.062) (104.835) (585.897)
Transferência 
de Déficit para 
Patrimônio Social

(104.835) 104.835 -  

Superávit do 
período corrente - 
2018

-  667.083 667.083 

Saldo em 31 de 
dezembro de 2018 (585.897) 667.083 81.186 

Transferência de 
Superávit para 
Patrimônio Social

667.083 (667.083) -  

Superávit do 
período corrente - 
2019

-  (14.154) (14.154)

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 81.186 (14.154) 67.032 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(valores expressos em reais)

Método Indireto 2019 2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

(A) Resultado Líquido Ajustado  
Superávit/Déficit do Exercicio (14.154)   667.083
Depreciação 807   8.030
(=) Resultado Ajustado (13.347)   675.112

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante  
Adiantamentos -   6.955
Impostos a Recuperar -     (21.250)
Subvenções a Receber -    1.392.000
Outros Créditos -     (33.841)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante -   1.343.864

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores -     (3.622)
Obrigações Trabalhistas (9.468) (692.237)
Obrigações Fiscais e Sociais (5.534) (150.104)
Outras Contas a Pagar -   (180.638)
Cheques a Compensar -     (6.452)
Subvenções a Realizar -   (1.392.000)
Processos Judiciais -     (5.343)
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante e Não Circulante (15.002) (2.430.397)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)   (28.349) (411.421)
3 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Investimentos -     (150)
Aquisição do Imobilizado -     (2.000)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -     (2.150)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)   (28.349) (413.571)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO   51.913   465.484
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO   (28.349) (413.571)
SALDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO   23.564   51.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

Contexto operacional

A Organização Cristã de Ação Social, é uma Entidade civil, sem fins lucrativos, de 
caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade prestar auxílio à popu-
lação carente, de acordo com os ensinos e princípios cristãos, sem discriminação de raça, 
cor, nacionalidade, credo ou religião, através de diversas áreas.

Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da Lei nº 6.404/76, da Lei nº 11.638/07 e 11.941/08, e demais disposições 
complementares. Também, foi observado o disposto na ITG 2002 – Entidades Sem Fina-
lidade de Lucros, emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Estão sendo 
divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades

Compreendem os numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Fi-
nanceiras, sendo que as aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor original de 
sua aplicação, acrescidas dos seus respectivos rendimentos.

b. Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de 
aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

c. Contribuição ao INSS e Impostos

Conforme legislação vigente, a ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL é 
uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS relativo a 
cota patronal sobre o salário pago aos seus funcionários.

1. Caixa e Equivalentes de Caixa
2019 2018

Bancos Conta Movimento 1 1
Bancos Conta Aplicação 23.563 51.912
Total 23.564 51.913

2. Impostos a Recuperar
2019 2018

INSS a Recuperar 21.250 21.250
Total 21.250 21.250

3. Imobilizado

Imobilizado Valor 
Original

Depreciação 
Acumulada

Saldo 
Líquido 2019

Saldo 
Líquido 2018

Edifícios e Construções 
- OS 3.100 (1.291) 1.809 1.809

Móveis e Utensílios - PS 31.905 (25.088) 6.817 6.817
Máquinas e Equipamentos 
- PS 35.163 (19.288) 15.875 16.357

Computadores e 
Periféricos - PS 25.124 (22.275) 2.849 3.049

Benfeitorias em Imóveis 
de Terceiros - PS 18.255 (12.462) 5.793 5.793

Softwares - PS 938 (938) - -
Ferramentas - PS 1.623 (595) 1.027 1.027
Móveis e Utensílios - 
Amorada 1000.872 (81.129) 19.743 19.743

Benfeitorias em Imóveis 
de Terceiros - Amorada 6.543 (2.553) 3.991 3.991

Máquinas e Equipamentos 
- Amorada 15.355 (5.094) 10.261 10.387

Computadores e 
Periféricos - Amorada 11.727 (11.296) 432 432

Veículos 32.500 (7.312) 25.188 25.188
Total 283.105 (189.320) 93.784 94.592

4. Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto prazo e atualiza-
dos monetariamente quando esta exigência for pertinente.

5. Obrigações Trabalhistas
2019 2018

Rescisões a Pagar - 9.468
- 9.468

6. Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apura-
dos anualmente desde a data de sua constituição. Com o déficit apurado neste exercício, 
no valor de R$  14.154 que será incorporado ao Patrimônio Líquido após aprovação do 
balanço em assembléia geral, o Patrimônio Líquido ficará com saldo de R$ 67.032.

7. Receitas

As receitas são provenientes de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista e o Governo do Estado de São Paulo visando o atendimento social aos 
munícipes e estão apuradas pelo regime de competência, tendo como comprovantes avi-
sos bancários e outros.

8. Despesas

As despesas foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com 
as exigências legais-fiscais.

9. Subvenções e Doações

As subvenções e as doações, destinadas para o custeio das atividades operacionais da 
entidade foram contabilizadas em conta de receitas.

2019 2018
Doações - 60
Total - 60

10. Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 
2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação 
do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Assim sendo foram le-
vantados os trabalhos voluntários tomados pela ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO 
SOCIAL (OCAS). Em primeira instância encontram-se os trabalhos voluntários, que, 
sem nenhuma remuneração são prestados pelo PRESIDENTE, DIRETOR EXECUTI-
VO, SECRETÁRIO, CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL, ADVOGADA e 
NUTRICIONISTA da entidade.

Cargo Dia / 
Semana

Horas / 
Dia

Dias / 
Mês

Horas 
/ Mês

Mês / 
Ano

Total hs. 
/ Ano

Valor 
Hora Vr. Total

Presidente 1 45 min. 4 3 12 36 27,23 980,28
Secretário 1 45 min. 4 3 12 36 19,91 716,76
Conselho Admin 4 90 min. 4 6 12 72 10,45 752,40
Conselho Fiscal 3 180 min. 4 12 12 144 10,45 1.504,80
Diretor 
Executivo 1 30 min. 4 2 12 24 23,96 575,15

Advogada 1 90 min. 20 30 12 360 25,10 9.036,00
Total 13.565,39

11. Isenções Usufruídas

De acordo com o Art. 195 da Constituição Federal, a entidade é considerada isenta 
de contribuições, pois atende ao disposto na Lei 12.101/2009 e no Decreto 7.300/2010.

Em atendimento à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, estão demons-
trados a seguir os valores relativos isenções usufruídas pela Entidade durante o exercício 
de 2019, como se devido fosse:

2019 2018
INSS Cota Patronal - 272.322
Total - 272.322

Lençóis Paulista, 31 de dezembro de 2019.
Elaine Cristina Chapani

Contador
CRC 1SP249971/0-6

Wanderley Francati
Diretor Executivo

CPF 707.787.878-34

Drauzio Radicchi 
Presidente

CPF 068.073.458-95

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Senhor Provedor da
ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - OCAS
Lençóis Paulista (SP)

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO CRISTÃ 

DE AÇÃO SOCIAL - OCAS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - OCAS em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. 

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

nacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações 
que compreendem o relatório da administração.

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

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as De-
monstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às Entidades e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Con-
tábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.

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

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

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

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

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

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

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

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou as-
suntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Araçatuba, 27 de maio de 2020.

Luís Eduardo Azevedo
Contador CRC: 1SP292909/O-6

ORGANIZAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - OCAS
CNPJ 50.848.316/0001-06
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• O ECO • LENÇÓIS PAULISTA E REGIÃO, SÁBADO, 30 DE MAIO DE 2020 •

POLÊMICA
O município de São Paulo foi incluído na fase amarela do Plano São Paulo, na qual haverá 
reabertura total de serviços imobiliários, escritórios e concessionárias segundo protocolos 
sanitários. O restante da região metropolitana está na fase vermelha, que ainda não permite a 
abertura do comércio. A decisão do Governo do Estado causou polêmica, já que muitas cidades 
no entorno de São Paulo contam com índices melhores do que a própria capital paulista.
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Regional

Aviso de Licitação. Pregão Presencial nº. 07/2020. Processo Licitatório 
nº. 566/2.020. Edital - Tipo: Menor Preço. Critério de julgamento: Unitário. 
Objeto: Aquisição parcelada de combustível (Etanol) para abastecimento da 
frota da Prefeitura Municipal de Areiópolis, conforme anexo I que faz par-
te integrante deste Edital de Licitação. Os envelopes serão recebidos até às 
09:00 horas do dia 16/06/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Areiópo-
lis, localizada na Rua Dr. Pereira de Rezende, 230, Centro, CEP 18.670-000, 
telefone (14) 3846.9800. Edital: os documentos integrantes do edital encon-
tra-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, 29/05/2020. Antonio Mar-
cos dos Santos, Prefeito Municipal. Aviso  de Licitação. Pregão Presencial 
n.º 08/2.020. Processo n.º 567/2.020. Tipo: Menor Preço Unitário do Item. 
Critério de julgamento: Unitário. Objeto: Registro de preços para possível 
aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar (exclusi-
vo para ME/EPP). Data e hora da realização: Dia: 17 de Junho de 2020 às 
09:30h. Credenciamento: Dia 17 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 de-
mais 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, 29/05/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito 
Municipal. Aviso de licitação. Pregão Presencial n.º 09/2.020. Processo n.º 
568/2.020. Tipo: Menor Preço Unitário. Critério de julgamento: Unitário. 
Objeto: Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios 
destinados à merenda escolar (com cota reservada de 25% para ME/EPP). 
Data e hora da realização: Dia 17 de Junho de 2020 às 14:30h. Credencia-
mento: Dia 17 de Junho de 2020: a) Das 13:30h às 14:00h apenas para ME, 
EPP ou equiparadas; b) Das 14:05h às 14:15 para as demais empresas – cota 
principal e (ampla participação, caso não existam pelo menos 03 (três) em-
presas aptas na forma descrita no item a acima (nos itens da cota reservada 
de 25% para ME/EPP)). 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, 
29/05/2020. Antonio Marcos dos Santos, Prefeito municipal.

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

PANDEMIA

MÚSICA

Economia ensaia retomada 
a partir da segunda-feira

Grupo 4 no Sertão 
faz live solidária 
neste sábado (30)

Após assinarem Pacto Regional para traçar estratégias, cidades da região podem autorizar 
diversos setores a reiniciar atividades, desde que cumpram com os protocolos de segurança

Ação é em prol da Rede do Câncer, da Casa 
Abrigo Amorada e do Projeto Integra Vidas; 
transmissão acontece a partir das 16h

Angelo Franchini Neto

As Prefeituras Munici-
pais de Lençóis Paulista, 
Borebi, Macatuba e de 

outras 36 cidades da Região 
Administrativa de Bauru as-
sinaram na última terça-feira 
(26) o Pacto Regional, uma 
união para traçar estratégias de 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
O Pacto busca preparar os mu-
nicípios, tendo como estratégia 
a implantação de protocolos, 
ações e processos de monitora-
mento que permitirão a criação 
de cenários para a retomada 
das atividades econômicas, 
por meio de dados científicos 
e epidemiológicos. Areiópolis, 
que também integra a região 
de circulação do Jornal O ECO, 
não assinou o referido Pacto 
por fazer parte de outra Região 
Administrativa, a de Sorocaba.

A propositura assinada pe-
los municípios que integram 
a Região Administrativa de 
Bauru estabelece e estrutura 
a retomada das atividades por 
meio de três eixos: Vida e traba-
lho (normas e conduta), Cidade 
Preparada (Ações) e Município 
Seguro (Monitoramento). Os 
cenários vão de lockdown (1), 
passando por atividade essen-
cial (2), abertura parcial (3), 
abertura quase total (4) e re-
tomada à normalidade (5). Os 
critérios analisados para deter-
minar qual cenário as cidades 
se encaixam são estatísticos, 
científicos e epidemiológicos. 

Todas as medidas e decisões 
serão validadas por meio de 
decretos editados pelos respec-
tivos prefeitos dos municípios 
que integram o Pacto. O pre-
feito de Lençóis Paulista, An-
derson Prado de Lima (DEM), 
lembra que todas as decisões e 
medidas serão adotadas de for-
ma colegiada pelos prefeitos. “É 

O Pacto Regional foi encaminhado ao Palácio dos Bandei-
rantes e à equipe do governador João Doria (PSDB), que já 
havia sinalizado pela flexibilização da quarentena. Tal tendên-
cia se confirmou na quarta-feira (27), quando Doria anunciou 
o chamado Plano São Paulo, que prevê a reabertura de setores 
da economia durante a quarentena de enfrentamento ao co-
ronavírus. A partir da segunda-feira (1), índices de ocupação 
hospitalar e de evolução de casos em 17 regiões do estado vão 
definir cinco níveis restritivos de retomada produtiva segundo 
critérios médicos e epidemiológicos para que o sistema de saú-
de continue em pleno funcionamento.

As normas do estado autorizam prefeitos de cidades a con-
duzir e fiscalizar a flexibilização de setores segundo as caracte-
rísticas dos cenários locais. Os pré-requisitos para a retomada 
são adesão aos protocolos estaduais de testagem e apresentação 
de fundamentação científica para liberação das atividades au-
torizadas no Plano São Paulo.

As cinco fases do programa vão do nível máximo de res-
trição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identi-
ficadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), aber-
tura parcial (verde) e normal controlado (azul). O objetivo da 
classificação é assegurar atendimento de saúde à população e 
garantir que a disseminação do coronavírus em níveis seguros 
para modular as ações de isolamento.

As fases são determinadas pelo acompanhamento semanal 
da média da taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) exclusivas para pacientes contaminados pelo 
coronavírus e o número de novas internações no mesmo perío-
do. Uma região só poderá passar a uma reclassificação de etapa 
- com restrição menor ou maior - após 14 dias da fase inicial, 
mantendo os indicadores de saúde estáveis.

Nenhuma das 17 regiões do estado de São Paulo está na 
zona azul, que prevê a liberação de todas as atividades econô-
micas, nem na verde, na qual os municípios poderão atenu-
ar as restrições ao funcionamento de todos os setores da fase 
amarela. Academias de ginástica e centros de prática esportiva 
também voltarão a receber frequentadores, desde que respei-
tados limites de redução de atendimento e as regras sanitárias 
definidas para o setor.

Em todos os 645 municípios, a indústria e a construção 
civil seguem funcionando normalmente. A interdição total de 
espaços públicos, teatros, cinemas e eventos que geram aglo-
merações - festas, shows, campeonatos etc. - permanece por 
tempo indeterminado. A retomada de aulas presenciais no se-
tor de educação e o retorno da capacidade total das frotas de 
transportes seguem sem previsão. 

Lençóis Paulista, Borebi e Macatuba, que fazem parte da 
Região Administrativa de Bauru, se encontram na fase ama-
rela, na qual haverá reabertura total de serviços imobiliários, 
escritórios e concessionárias segundo protocolos sanitários. 
Comércio de rua, shoppings e salões de beleza, além de bares, 
restaurantes e similares, poderão funcionar com restrições de 
horário e fluxo de clientes.

Areiópolis, que pertence à Região Administrativa de Soroca-
ba, foi classificada como etapa laranja, que prevê retomada com 
restrições a comércio de rua, shoppings, escritórios, concessio-
nárias e atividades imobiliárias. Os demais serviços não essen-
ciais continuam fechados. O Jornal O ECO enviou ao prefeito de 
Areiópolis, Antonio Marcos Dos Santos, o Toni Cadete (PL), uma 
série de questionamentos a respeito do assunto, mas o chefe do 
Executivo não retornou o contato até o fechamento desta edição.

O decreto que dispões sobre as regras e critérios que deverão 
ser seguidos para a reabertura em Lençóis Paulista deve ser pu-
blicado neste sábado (30). Nas demais cidades da microrregião a 
expectativa é que as publicações sejam feitas na segunda-feira (1).

Flávia Placideli

O grupo musical 4 no Ser-
tão, de Botucatu, realiza 
neste sábado (30), a par-

tir das 16h, uma live solidária 
em prol de entidades assisten-
ciais de Lençóis Paulista. A 
ação beneficia a Rede do Cân-
cer, a Casa Abrigo Amorada e 
o Projeto Integra Vidas. Com 
patrocínio do Circuito Brahma 
Live, a transmissão acontece 

através do canal da agência 
Day-Z no Youtube: www.you-
tube.com/agenciadayz.

Formado pelos músicos Pe-
dro Langona, André Nascimen-
to, Rafael Basso e Leonardo San-
tomauro, o grupo 4 no Sertão 
apresenta um novo projeto com 
a fusão de pop e sertanejo que 
veio para inovar o mercado da 
música brasileira. Na tarde des-
te sábado, além de contribuir 
com importantes causas sociais, 

sobretudo neste momento de 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), os músicos prome-
tem colocar o público para can-
tar e dançar dentro de casa.

A doação do público pode 
ser realizada de duas maneiras: 
em dinheiro, através do QR 
Code destacado na tela durante 
a live ou, para quem optar doar 
outros itens que serão mencio-
nados na transmissão, por um 
número de telefone divulgado 

na hora do show.
Com patrocínio do Circuito 

Brahma Live, que tem transmi-
tido shows de grandes artistas, 
a live em prol das entidades 
lençoenses é uma realização da 
Agência Day-Z, do Austin Steak 
& Beer, com apoio do Engenho 
São Luiz, Amili Seguros, Dr 
Shape, Trigal, Vodka Ministry, 
Gin Mozaik, Santa Massa, Azu-
lão Supermercados, FS Veícu-
los e da Vilha Ramos Turismo.

LIVE - Grupo 4 no Sertão promete colocar o público para cantar e 
dançar em show solidário em prol de instituições de Lençóis Paulista

Entenda o Plano São Paulo

importante dizer que as cidades 
serão fiscalizadas e monitora-
das para o estabelecimento do 
regramento para o avanço ou 
retrocesso em cada cenário de 
abertura”, esclarece. “Todas 
as medidas e decisões serão 
validadas por meio de decre-
tos editados pelos respectivos 
chefes do Poder Executivo dos 
municípios que integram o Pac-
to. É uma união de formas, uma 
construção coletiva”, completa.

Prado de Lima também faz 
questão de ressaltar a união 
entre os prefeitos, que tem sido 
essencial para o retorno grada-
tivo das atividades econômicas. 
“Caberá a cada município ter 
muita responsabilidade diante 
desta flexibilização, mas vale a 
pena lembrar que, sem o apoio 
da comunidade, não há Pac-
to Regional que prospere. E é 
diante deste compromisso que, 

no dia 1 de junho, estaremos, 
de forma gradativa, estabele-
cendo a vida como ela era, com 
barreiras sanitárias e respeitan-
do níveis de isolamento”, desta-
ca o prefeito lençoense.

Marcos Olivatto (PL), prefei-
to de Macatuba, garante que a 
cidade seguirá o Pacto à risca. 
“Eu considero positiva a flexi-
bilização, diante das exigências 
sanitárias e da margem de segu-
rança dos índices. E, de acordo 
com a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Macatuba está bem 
abaixo em número de casos”, 
pontua Olivatto, que também 
fala do empenho dos municí-
pios para que este momento 
se consolidasse. “Com certeza, 
a união deu segurança para os 
prefeitos e municípios. Foi uma 
decisão em conjunto, na qual to-
dos trabalharam para isso. Nos 
fortalecemos, gerando uma reta-

guarda para tomar as decisões e 
influenciar na retomada das ati-
vidades de forma setorizada no 
estado. Inclusive, acredito que 
deveria ter funcionado desta 
maneira antes, desde o início da 
pandemia, sem ter fechado tudo 
de uma só vez”, avalia.

O prefeito de Borebi, Antô-
nio Carlos Vaca (PSDB), está in-
ternado no Hospital da Unimed 
de Bauru desde o final de sema-
na passado e, por isso, não pôde 
se posicionar a respeito do as-
sunto. Ele foi diagnosticado com 
Covid-19 e está respirando com 
o auxílio de aparelhos desde o 
início da semana. Segundo uma 
fonte consultada pela reporta-
gem, seu quadro de saúde seria 
estável, mas grave. A Prefeitura 
Municipal da cidade vizinha 
tem se negado a dar detalhes 
sobre o caso, mesmo se tratando 
de uma pessoa pública.

FOTO: VITOR RODRIGUES/O ECO

PACTO FIRMADO - Lençóis Paulista aderiu ao Pacto Regional, união entre as cidades para traçar 
estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus; setor do comércio é um dos beneficiados

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Saúde NO ESTADO
Apesar da queda em Lençóis Paulista, nem todas as cidades do estado 
estão tranquilas em relação à dengue em 2020. São Paulo notificou, até o 
final do mês de abril, 278.894 casos suspeitos da doença. Segundo dados 
da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, 146.388 foram confirmados, 
sendo 142.464 autóctones (contraídos no próprio estado) e 3.924 importados.

AEDES AEGYPTI

Lençóis registra queda de mais 
de 95% nos casos de dengue
Cidade teve 12 registros nos primeiros meses 
deste ano, enquanto que no mesmo período 
do ano passado foram 247 confirmações

Flávia Placideli

O novo coronavírus (Co-
vid-19) tem preocupado 
a população de Lençóis 

Paulista neste primeiro semes-
tre, principalmente nas últimas 
semanas, com elevação acentu-
ada no número de pessoas in-
fectadas - 241, de acordo com 
a atualização mais recente do 
boletim oficial da Prefeitura 
Municipal, divulgado no iní-
cio da noite dessa sexta-feira 
(29). Por outro lado, a dengue, 
outro grande - e recorrente - 
problema de saúde pública, 
iniciou 2020 dando trégua para 
a população local, com queda 
expressiva na quantidade de ca-
sos, em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

Segundo dados levantados 
pela reportagem do Jornal O 
ECO junto à Secretaria de Saúde 
do município, até a quinta-feira 
(28) haviam sido registrados 12 
casos da doença transmitida 

pelo mosquito Aedes aegyp-
ti, três autóctones (contraídos 
na cidade) e nove importados. 
Desde o início deste ano a pasta 
recebeu 47 notificações da do-
ença, sendo que, do total, além 
dos 12 casos confirmados, sete 
foram descartados (por mudan-
ça de diagnóstico ou por não 
realização de exame), 22 tive-
ram resultado negativo e seis 
ainda aguardam liberação de 
resultado pelo Instituto Adolfo 
Lutz, de Bauru.

Entre os pacientes diagnos-
ticados, cinco são mulheres 
e sete são homens. De acordo 
com a Secretaria de Saúde, em 
nenhum caso houve agravamen-
to dos sintomas e todos passam 
bem. O mapa de infecção reve-
la que os registros estão distri-
buídos em diversos pontos da 
cidade, o que afasta a possibi-
lidade de um foco específico de 
contágio: Jardim Bela Vista, Jar-
dim Maria Luiza, Jardim Nova 
Lençóis, Jardim Santa Terezi-

nha, Jardim Ubirama, Núcleo 
Habitacional João Zillo (Cecap), 
Núcleo Habitacional Luiz Zillo, 
Parque Residencial São José, 
Vila Baccili e Vila São João.

Os números apontam uma 
queda considerável no número 
de casos da doença nos primei-
ros cinco meses de 2020, em 
comparação ao mesmo período 
do ano passado. Entre janeiro e 
maio de 2019 foram registradas 
474 notificações de casos sus-
peitos, dos quais 247 testaram 
positivo, sendo 190 autóctones 
e 57 importados. A confirmação 
dos 12 casos citados neste ano 
representa diminuição geral de 

95,14% no número de infec-
ções. Os casos autóctones tive-
ram queda mais expressiva, de 
98,42%. Já os casos importados 
recuaram 84,21%. Em 2019 fo-
ram registrados 296 casos (235 
autóctones e 61 importados).

A Prefeitura Municipal, 
aponta dois principais fatores 
para explicar a redução do nú-
mero de casos. Apesar da qua-
rentena adotada para frear o 
avanço do novo coronavírus, as 
ações de combate ao mosquito 
Aedes aegypti foram manti-
das de forma intensificada no 
município, já que o serviço de 
controle de vetores é conside-

rado essencial, visando evitar 
o surgimento de casos de den-
gue e outras arboviroses. Outro 
ponto é que, com o isolamento 
social, a população tem dado 
mais atenção à limpeza de resi-
dências e terrenos.

Para o secretário de Saúde, 
Ricardo Conti Barbeiro, esse 
tipo de cuidado redobrado 
contribui de modo significati-
vo para a eliminação de pos-
síveis criadouros do mosquito, 

que também transmite o zika 
vírus e a febre chikungunya. 
“Acredito que além das pessoas 
estarem mais em casa e mante-
rem suas residências livres dos 
criadouros, também a equipe 
da Secretaria de Saúde conti-
nuou ativamente com os ser-
viços dos agentes comunitários 
de saúde e de endemias, con-
trolando os pontos estratégicos 
com larvicida e eliminando 
criadouros”, ressalta.

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: DIVULGAÇÃO

COMBATE - Atenção à limpeza dos 
quintais tem contribuído para eliminar 
focos de dengue durante a quarentena
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Caderno B
Uma história de 
amor incondicional
Casal lençoense relembra o processo da chegada do filho Henrique

Priscila Pegatin

A última segunda-feira (25) 
foi marcada pelo Dia 
Nacional da Adoção. 

Segundo o Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento, do 
Conselho Nacional de Justiça, 
de 33.840 crianças e adoles-
centes que vivem em abrigos 
do país, 5.059 estão aptos à 
adoção, sendo que 2.726 já ini-
ciaram o processo.

Em Lençóis Paulista, Sheila 
Murador e Vladimir Ribeiro da 
Silva sabem muito bem como 
funciona esse processo. Há cer-
ca de quatro anos o casal ado-
tou o pequeno Henrique, que 
em agosto completa cinco anos 
de idade. “Eu tinha o sonho de 
ser mãe, mas não conseguia en-
gravidar. Fiz todos os exames, 
mas nada. E eu já havia pensa-
do em adotar”, conta Sheila.

Pouco antes da segunda 
tentativa de inseminação ar-
tificial o casal deu entrada no 
pedido de adoção. No início, 
pensaram em adotar um bebê 
de até um ano, mas depois op-
taram por ampliar a faixa para 
até três anos. “Eu queria uma 
criança pequena para viver 
todo o processo desde o nasci-
mento”, explica.

Henrique veio há pouco 
mais de quatro anos, quando as 
tentativas para um filho bioló-
gico não deram certo. “Um dia 
me ligaram no horário do almo-
ço para que eu fosse conhece-
-lo. Não consegui almoçar, a 

FAMÍLIA COMPLETA - Casal Sheila e Vladimir encontrou a felicidade com 
a chegada do pequeno Henrique, adotado há pouco mais de quatro anos

perna ficou bamba, o coração 
acelerado”, lembra Sheila. “A 
primeira vez que o vi, fiquei 
em estado de choque, não ria, 
não chorava, fiquei paralisada. 
Como não sabia quanto tempo 
ia demorar o processo de ado-
ção, já que tem família que es-
pera por 10 anos, a gente não 
tinha nada. Pedi para buscá-lo 
no dia seguinte, com o coração 
apertado, mas eu queria pelo 
menos ter um berço”, conta.

No dia seguinte, já com 
alguns itens para receber o 
Henrique, Sheila relembra que 
a primeira coisa que fez foi 
apresentar o filho, que tinha 
cinco meses, para parte da fa-
mília. “Levei para a minha mãe 
e falei, olha, pega seu neto. Foi 

inexplicável”, relembra.
Em casa, Sheila diz que 

não tem diferença com o filho. 
“Procuro corrigi-lo quando ne-
cessário, sou brava (risos), mas 
também muito amorosa, bei-
jo, abraço, falo que amo ele”, 
relata a mãe coruja, que já se 
preocupa em contar para o fi-
lho que ele foi adotado. “Nunca 
me passou pela cabeça omitir 
isso dele. Ele nunca me pergun-
tou nada, mas sei que vai che-
gar o momento e vou explicar 
tudo no tempo dele”, destaca. 
Enquanto isso, ela mostra, atra-
vés de desenhos infantis, as 
várias formas que uma família 
pode ser constituída. “Sempre 
coloco um desenho em que o 
pai adota as crianças, para ele 

entender que nasceu do meu 
coração”, pontua.

Para ajudar casais como 
Sheila e Vladimir, Lençóis Pau-
lista conta, desde 2016, com o 
Grupo de Estudos e Apoio à 
Adoção Mãos Dadas. Mantido 
pela Associação Amorada, o 
grupo atua para esclarecer dú-
vidas sobre aspectos psicológi-
cos, sociais e legais da adoção; 
preparar e fortalecer as futuras 
famílias; defender os direitos da 
criança; e diminuir o precon-
ceito a respeito da adoção.

“O grupo foi criado cerca de 

um ano depois que eu já tinha 
adotado o Henrique. Cheguei a 
participar de algumas reuniões 
e acho muito importante, por-
que tira muitas dúvidas que eu 
tive e não tinha onde esclare-
cer”, conta Sheila.

Telma Gutierrez de Souza, 
coordenadora voluntária do 
grupo, explica que podem fre-
quentar o Mãos Dadas todas as 
pessoas habilitadas no Cadas-
tro Nacional de Adoção, quem 
já adotou ou simplesmente 
aqueles que têm vontade de 
conhecer mais sobre o assunto. 

“Temos, em média, 12 parti-
cipantes nas reuniões, porém, 
temos um grupo no WhatsApp 
com 46 pessoas, quase todos 
aptos para adoção ou que já 
adotaram”, comenta.

Os encontros são realizados 
sempre na primeira quarta-
-feira do mês na Associação 
Amorada, que fica na Rua Pe-
dro Natálio Lorenzetti, 950, no 
Centro. Porém, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), há dois meses não 
há reuniões presenciais, apenas 
contato on-line.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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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

VENDO CORSA Sedan 1.0, 
ano 2000, cinza, 4 portas. 
Tratar (14) 99754-2946

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. 
Toda documentação em 
dia. Impecável e completo. 
Tratar (14) 99785-7828

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AULAS PARTICULARES. 
Matemática (Ensino 
Fundamental) Tratar Valério 
cel: 99715 2968

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPREGOS

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

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

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

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

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

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

ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS

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

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

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

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

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

ANIMAIS

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

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

VENDE-SE 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

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

e várias recompensas. 

ACESSE
www.apoia.se/

jornaloeco
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Classificados

RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

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

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

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

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

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

CASA - Centro - 4 
Dormitórios, 1 suíte, 1 sala, 
1 cozinha, 1 lavanderia. 
EDÍCULA: 1 Quarto, 1 sala, 
1 cozinha e 1 banheiro. R$ 
530.000,00. Código 02283. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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. 

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 

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.

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

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

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

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. 

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.

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 

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

CASA - Monte Azul - 2 
dormitórios, 1 sala, 1 
cozinha/copa conjugada, 1 
lavanderia, 2 banheiros e 5 
garagens. R$ 268.000,00. 
Código 02493. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

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 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.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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.

TERRENO - Lote: 09, QUA-
DRA: 4Z, Amplo terreno. R$ 
53.000,00. Código 02649. 
Ligue (14) 99728-1313 / 
3263-0021 ou acesse: www.
imobiliaria21lp.com.br

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.

TERRENO - Terreno com 
660m, (2 lotes), portão 
basculante, totalmente 
fechado, excelente 
localização. R$ 630.000,00. 
Código 02500. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

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

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

ALUGO SALA 
COMERCIAL 
para área mé-

dica. CLINCOR 
Rua Anita 

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

99735-4017.

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

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

CHÁCARA - Descendo 
Virgilio Rocha - Possui duas 
residências, 1° sendo 2 dor-
mitórios, 1 suite, área de lazer 
com churrasqueira, fogão de 
lenha, piscina, 3 tanques pra 
criação de peixe, mangueira 
para porco(alvenaria), pomar, 
horta, rio lençóis passo ao 
lado capela. 2º RESIDÊNCIA: 
Casa do caseiro sendo 2 dor-
mitórios, 1 sala,1 cozinha,1 
banheiro . R$ 583.000,00. 
Código 02611. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobiliaria21lp.
com.br

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

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

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

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

CHÁCARA - Terreno com 
3.2 alqueires, 1 casa com 
4 dormitórios, 2 sala, 2 
cozinha, 1 lavanderia, 2 
banheiros. EDÍCULA: Chur-
rasqueira, piscina c sauna 
e canil. R$ 848.000,00. 
Código 02371. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br

SÍTIO VARGEM Limpa: 
2 Alqueires, Casa com 
varanda, 03 Quartos, 
Suíte com Ar Condicio-
nado, 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, arborizada 
R$ 245.000 Adriano Cian 
- Consultor de Imóvel Tel. 
(14) 99126-5928.

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

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

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

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

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

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

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.

Publicado no jornal O Eco, no dia 30 de maio de 2020. Na página B3.
Valor da publicação R$ 46,15.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Adjudicação de Licitação: Fica adjudicado o resultado do Pregão 
nº 09/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL, que classificou a empresa: POSTO AGUDOS 
LTDA., totalizando R$ 860.730,00; com todas as demais condi-
ções conforme Edital. BOREBI, 27/05/2020. ANTONIO CARLOS 
VACA.

Homologação de Licitação: Fica homologado o resultado do Pre-
gão nº 9/2020 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEL, que classificou a(s) empresas(s): POSTO 
AGUDOS LTDA., totalizando R$ 860.730,00; 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 vence-
dor assine o contrato, sob pena de decair do direito ao registro de pre-
ço, podendo ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no Edital. 
BOREBI, 27/05/2020. ANTONIO CARLOS VACA.
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Gustavo Negrão, terça-feira (2)

Jonathan Malafatt, sábado (30)

Olinda Benedicta Basques Repik, sábado (30)

Tatiana Bodo Leme, quarta-feira (3)

Helio Marzo, segunda-feira (1º)

Leda Fernandes, terça-feira (2)

Oswaldo Rizzato Neto, quarta-feira (27)

Wagner Gonçalves de Lima, domingo (31)

Alessandro Lovizutto, quinta-feira (28)

Janaína Dias, quinta-feira (28)

Liza Frade Bornia, quarta-feira (27)

Paulo Avelino, sexta-feira (29)

A virada de maio para junho está repleta de aniversariantes em Lençóis   Paulista. 
Desejamos a todos muitas felicidades e realizações. Parabéns a todos!

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

RECORDANDO

DO FUNDO DO BAÚ - O registro desta semana é 
de 1976. Na foto, ao fundo, parte da Usina São José. 
No detalhe, um caminhão Ford que provavelmente 
era utilizado para transportar trabalhadores. Ao 
lado, o motorista Sylvio Reginatto. A foto foi 
compartilhada por sua filha, Claudia Reginatto, no 
grupo Lençóis Paulista Viva!, no Facebook.

Por Nelson Faillace
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