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O começo do  � m Movimentações políticas 
marcam a semana

EDITORIAL TERCEIRAA2 A2TEMPO

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

SÁBADO, 25/04

30ºC UR 89%
47%16ºC

Fechamento
desta edição: 

21h42

Acompanhe em www.facebook.com/jornaloeco e www.jornaloeco.com.br

Não propague fake news, acompanhe notícias em veículos de comunicação 
con� áveis. Evite sair de casa; não coloque seus familiares e amigos em risco.

Médico que lidera comitê local de enfrentamento 
ao novo coronavírus aborda diversos assuntos 

em entrevista exclusiva: “Acredito que todos nós 
temos que ter a sensibilidade de perceber que não 
é hora de criar muros, mas sim construir pontes”

CONSCIÊNCIA

DR. NORBERTO 
POMPERMAYER

Lençóis con� rma primeira morte por Covid-19
Lençóis Paulista con� rmou na 

tarde de quinta-feira a primeira 
morte causada pela Covid-19. De 
acordo com a Secretaria de Saúde 
do município, a vítima é um ho-
mem de 55 anos, que tinha doença 

renal crônica e hipertensão. Ele fa-
zia hemodiálise três vezes por sema-
na no Hospital Estadual de Bauru, 
onde estava internado desde o dia 
15, após apresentar sintomas gripais 
durante a realização do procedimen-

to. O material para a realização do 
exame laboratorial foi colhido na úl-
tima sexta-feira, dia 17. O resultado 
positivo foi divulgado na noite de 
quarta-feira. O paciente não resistiu 
e veio a óbito pela manhã.

ENTREVISTA EXCLUSIVA
FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

DROGAS

PM prende jovem por 
trá� co no Primavera A3

DESACATO

Rapaz é detido após 
xingar policiais A3

LENÇÓIS 162 ANOS

Ato fechado será 
transmitido ao vivo B1

UTILIDADE PÚBLICA

Feriados alteram 
cronograma de 
serviços na região

A6

A4

Reforma administrativa 
entra em vigor a partir 
da próxima sexta-feira

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

Começa a vigorar a partir da 
próxima sexta-feira, dia 1 de maio, 
a reorganização estrutural da ad-
ministração pública de Lençóis 
Paulista. Entre as medidas estão a 
redução de salários e secretarias, 
demissão voluntária, extinção de 
abono e revisão de horas extras. O 

objetivo é enfrentar a queda de ar-
recadação prevista com a pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 
Segundo estudos da Prefeitura 
Municipal, as ações podem gerar 
economia de aproximadamente R$ 
1 milhão até dezembro deste ano. 
Outra mudança foi o anúncio da 

renúncia da vice-prefeita Cíntia 
Duarte (PTB) que deixou o cargo 
como forma de auxiliar o municí-
pio a poupar recursos diante a crise 
causada pelo novo coronavírus. O 
anúncio o� cial foi feito na última 
quarta-feira (22), durante a sessão 
da Câmara Municipal. A7

A8

CORTE
Prefeito Prado 

deve reduzir seu 
salário em 50%

Lençóis Paulista terá dois fe-
riados na próxima semana. Além 
do Dia do Trabalhador, que será 
lembrado na próxima sexta-feira, 
dia 1 de maio, a cidade também 
comemora seu aniversário na ter-
ça-feira (28), quando completa 162 
anos. Por conta disso, os serviços 
considerados essenciais, que vem 
sendo realizados com restrições, 
sofrem alteração.
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PARA PENSAR
 “As únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a 

verdade são aquelas que vivem a mentira”,
Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, 

que pediu demissão do cargo na manhã de ontem (24).

FRASE
 “Acredito que todos nós temos que ter a sensibilidade de 

perceber que não é hora de criar muros, mas sim construir pontes”,
Norberto Pompermayer, médico membro do comitê de enfrentamento ao 

novo coronavírus em Lençóis Paulista.
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l O começo do fim

Muitos até tentam, mas o fato é 
que está cada vez mais difícil não 
criticar o Governo Federal, que per-
sonificado na figura indigesta de Jair 
Bolsonaro não se cansa de pisar em 
falso na condução deste país. Em 
meio ao enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19), 

que tem causado prejuízos de 
grandes proporções à Saúde Públi-
ca e à Economia, o chefe máximo 
da República demonstra dia após 
dia o seu despreparo. Pobre de 
nós, brasileiros, que estamos en-

tregues à sorte sem nenhum ves-
tígio de luz no horizonte.

Na semana passada a queda 
do ministro Luiz Henrique Man-

detta do Ministério da Saúde já 
havia causado perplexidade, princi-
palmente em quem ainda duvidava 
do poderio de fogo das insanidades 
‘bolsonarianas’. Entretanto, como 
tudo sempre pode piorar, nesta se-
mana foi a vez do ‘todo poderoso’ 
Sérgio Moro - elevado à condição de 

ídolo nacional por conta da condu-
ção da Operação Lava Jato - aban-
donar o Governo, pedindo demissão 
do Ministério da Justiça. Mais do que 
isso, pulou fora do barco presiden-
cial fazendo duras críticas e acusa-
ções ao capitão.

Segundo Moro, Bolsonaro estaria 
querendo ter controle sobre a Polí-
cia Federal para frear investigações 
contra seus filhos e aliados políticos. 
A gravidade dos relatos do agora 
ex-ministro repercutiu durante toda 
a sexta-feira, mesmo depois de o 
próprio presidente rebater e devol-
ver novas acusações. O fato é que o 
caso será apurado a partir de agora, 
pelo menos é o que todos esperam 
que seja feito. Muitos já esperam por 
um impeachment. É cedo para dizer 
se isso seguirá adiante, mas fica 
cada vez mais claro que dificilmente 
o presidente conseguirá se sustentar 
até o final de seu mandato. Talvez 
estejamos presenciando o começo 
do fim, mas isso não é novidade.
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Crise: Estado liberal x Estado autoritário
Gaudêncio Torquato
é jornalista, professor titular 
da USP, consultor político e de 
comunicação

Ponto um: o Estado nas democra-
cias ocidentais foi surpreendido pela 
Covid-19 e, com exceção de uma ou 
outra nação, tem se mostrado incapaz 
de dar respostas mais urgentes à pan-
demia. O Estado liberal e o Estado do 
bem-estar social estão no banco dos 
réus. Ponto dois: a China, que teria sido 
o nascedouro do vírus, deu respostas 
mais eficazes ao massacre pandêmico, 
em função da rigidez das ordens ema-
nadas pelo poder central - o partido co-
munista -, e acatadas pela população. 
O Estado autoritário, até o momento, 
está na vanguarda dos feitos positivos 
da guerra.

Ante esse quadro, levanta-se a 
questão: nesses tempos de incerteza e 
medo, o Estado forte é mais apropriado 
para enfrentar as crises que o Estado 
liberal democrático?

Essa questão é relevante.  Como é 
sabido, temos à frente da economia um 
perfil comprometido com o Estado libe-
ral, o ministro Paulo Guedes, que pre-
ga deixar sob a esfera estatal apenas 
obrigações em áreas como educação, 
segurança pública e saúde. Centenas 
de empresas que contam com a par-
ticipação do Estado deverão passar à 
iniciativa privada, existindo para tanto 
até uma Secretaria Especial.

Aqui e alhures, porém, discute-se a 
ideia de dar mais força ao Estado para 
que possa resolver situações críticas e 
vitais como epidemias, pandemias, en-
fim, os desafios de um mundo em ple-
na transformação.

Seria o caso de se imitar a China? 
Não. O que se vê ali é um capitalismo 
de Estado, forjado para alavancar os 
potenciais do país e torná-lo uma po-
tência econômica, se possível a primei-
ra do mundo. A par da alavanca da eco-
nomia, a China é um Estado autoritário, 
que sufoca as liberdades individuais e 
sociais, materializadas na censura ao 
pensamento, à livre expressão e as-
sociação (criação de partidos políticos, 
por exemplo), valores incompatíveis 
com os direitos humanos.

Não é, portanto, espelho para a de-
mocracia. Por outro lado, as nações de-
mocráticas dão passos, mesmo peque-
nos, nos caminhos do revigoramento 
de suas obrigações. Nas crises, o papel 
do Estado se avoluma, como temos ob-
servado nesse ciclo da Covid-19. 

Um dos papas da ciência política, o 
sociólogo francês Alain Touraine, pre-
ga o aumento da capacidade de inter-

venção do Estado como forma de uma 
nação atenuar as desigualdades. Nos 
moldes em que atua hoje, o Estado tem 
sido fraco para debelar mazelas.

Essa é a razão pela qual os go-
vernos agem no varejo, trabalhando 
no curto prazo, sem planejamento e 
com presidentes, como Jair Bolsona-
ro, envolto em profunda crise política, 
trocando ministros, anunciando re-
médios salvadores antes do atestado 
da ciência, tentando fazer agrados às 
bases e angariar apoio para operar a 
administração.

Mas Estado forte, por aqui, tem sido 
sinônimo de autoritarismo, arbitrarie-
dade, estrutura burocrática gigante e 
ineficiente, corporativismo etc. Donde 
emerge a questão: como encolher o 
Estado de sua estrutura paquidérmica, 
dando-lhe capacidade de planejar a 
longo prazo, sem reformas capazes de 
deflagrar novos costumes e consolidar 
as instituições?

Respostas óbvias: realizando as 
reformas necessárias para otimizar a 
gestão, nos moldes da trabalhista e da 
Previdência. Importa avançar com um 
amplo leque de mudanças.

Com esse escopo,  é possível juntar 
no mesmo balaio os eixos do Estado 
liberal, do Estado do bem-estar social 
e do Estado que intervém no mercado 
quando necessário, maior institucio-
nalização política, racionalidade admi-
nistrativa, eliminação progressiva do 
corporativismo, mudança da política de 
clientelas, adoção da meritocracia, re-
vigoramento dos partidos.

É evidente que essa meta, por nos-
sas plagas, só será alcançada quando 
as tensões entre os três Poderes forem 
amainadas com estrita obediência aos 
trâmites constitucionais, a independên-
cia e a harmonia entre eles. Trata-se de 
um desafio que ultrapassará décadas. 
Os governos, sem exceção, têm prega-
do essa cartilha. Mas encontram obstá-
culos para cumpri-la.

Reformar o Estado não é tarefa para 
um só governo. O reformador tem ini-
migos na velha ordem, que se sentem 
ameaçados pela perda de privilégios, e 
defensores tímidos na nova ordem, te-
merosos que as coisas não deem certo.

Sobram indagações: em quanto 
tempo o país voltará a respirar com 
seus pulmões sadios? Como aparar de-
sigualdades com programas que dão 
vazão a climas concorrenciais? Como 
resgatar a economia nesses tempos 
turbulentos? Como chamar de volta os 
investimentos quando o fantasma da 
recessão joga o país no fundo do poço?

Ante a atual paisagem, que tipo de Es-
tado mais condiz com nossa democracia?
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Em uma semana em que, no 
cenário nacional, o enfrentamen-
to à pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) acabou ficando em 
segundo plano - principalmente 
por conta do clima de instabili-
dade instaurado no Palácio do 
Planalto, que resultou a saída do 
ex-juiz Sérgio Moro do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública - 
os bastidores da política lençoen-
se também foram marcados por 
movimentações.

CRISE
Ainda na segunda-feira (20), ao 

comentar sobre alguns detalhes 
de uma nova reforma administra-
tiva para aliviar as contas públicas, 
o prefeito Anderson Prado de Lima 
(DEM) adiantou que a vice-prefei-
ta Cíntia Duarte (PTB) se afasta-
ria da Secretaria de Turismo, para 
onde foi designada no ano pas-
sado. A decisão, segundo ela, foi 
motivada pelo entendimento da 
necessidade de ajudar o município 
a superar a crise.

RENÚNCIA
Na quarta-feira (22), porém, no 

início da sessão da Câmara Munici-
pal, que foi adiada devido ao feria-
do de Tiradentes (comemorado no 
dia anterior), o presidente da Casa 
de Leis, Nardeli da Silva (DEM), 
surpreendeu a todos com o anún-
cio da renúncia de Cíntia ao cargo 
de vice-prefeita. A carta foi lida na 
tribuna pela vereadora Diusaleia 
Furlan, a professora Diusa (DEM).

PESSOAL
Na carta de renúncia, além de 

reiterar que a decisão havia sido 
embasada pela necessidade de 
corte de gastos públicos, Cíntia Du-
arte também citou motivos pesso-
ais para saída da Administração. O 
assunto não foi detalhado no do-
cumento, mas há rumores de que 
novas denúncias contra ela foram 
feitas pela oposição. O teor seria o 
mesmo das anteriores, relaciona-
dos a atos de improbidade já refu-
tados na Justiça.

SACO CHEIO
Nos bastidores da política local 

comenta-se que a agora ex-vice-
-prefeita estaria farta das acu-
sações e que teria aproveitado o 
ensejo da crise econômica para se 
afastar das movimentações insó-

litas do jogo político, que devem 
se intensificar ainda mais neste 
ano de eleição. O assunto deve vir 
à tona nos próximos dias, mas o 
que já se comenta é que o prefeito 
Prado de Lima já teria um nome de 
peso para sua chapa à reeleição.

SER OU...
Outra movimentação política 

desta semana foi protagonizada 
pelo ex-prefeito José Antonio Ma-
rise (PSDB), que utilizou seu perfil 
no Facebook para apoiar um pro-
testo realizado no feriado de Tira-
dentes, quando um grupo de co-
merciantes saiu em carreata para 
pedir o fim da quarentena, mani-
festando apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e critican-
do a postura do governador João 
Doria (PSDB).

... NÃO SER?
O posicionamento crítico de 

Marise à condução de Doria no 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus no estado de 
São Paulo causa bastante estra-
nheza, já que ambos são do mes-
mo partido. Para alguns ele se 
aproveitou de um movimento le-
gítimo para se posicionar do lado 
mais conveniente aos olhos dos 
eleitores. Para outros não houve 
má fé, apenas falta de sintonia 
com a legenda.

PALITO QUEIMADO
O fato é que, caso seja escolhi-

do pelo partido para encabeçar a 
chapa que vai concorrer ao cargo 
máximo do Executivo nas eleições 
deste ano, Marise não poderá pe-
dir apoio do governador em sua 
campanha, pelo menos não sem 
passar a imagem de oportunista. 
É notório que Doria não é una-
nimidade entre os tucanos, mas 
críticas públicas nunca são bem 
vistas internamente.

TÁ FEIO
Já que o assunto chegou nas 

eleições, vale aqui uma dica aos 
nobres vereadores de Lençóis 
Paulista, que tem extrapolado os 
limites nos encontros do Legisla-
tivo. Alguns têm confundido a tri-
buna com palanque, utilizando o 
espaço aberto para discussões de 
projetos e proposituras para fazer 
campanha. Não que a propaganda 
pessoal já não faça parte da rotina, 
mas está ficando feio.

Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião deste jornal.
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COVID-19
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou no início da 
semana que subiu para 800 o número de policiais que estão afastados do 
trabalho por suspeita de Covid-19. Segundo a pasta, 0,7% do atual efetivo 
do estado, que inclui as policiais Civil, Militar, Técnico-científica e o Corpo de 
Bombeiros, está afastado das suas funções pela possibilidade de infecção.
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Polícia

DATA: 17/4/2020 a 23/4/2020

Obituário
WANDERLEY ALVES FERREIRA faleceu na quinta-feira (23) aos 55 anos em Lençóis Paulista
ZELIA CAVARSAN faleceu na quarta-feira (22) aos 84 anos em Macatuba
JOSEFA SIMÕES RODRIGUES DE PONTES faleceu na terça-feira (21) aos 70 anos 

em Lençóis Paulista
ANTONIO D.AVILA faleceu na segunda-feira (20) aos 85 anos em Lençóis Paulista
JOÃO CÂNDIDO DE SOUZA faleceu na segunda-feira (20) aos 78 anos em Lençóis Paulista
JURANDIR AGOSTINHO MACHADO faleceu na segunda-feira (20) aos 73 anos em 

Macatuba
SERGIO DOS SANTOS faleceu no domingo (19) aos 56 anos em Lençóis Paulista

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2020. Na página A3.
Valor da publicação R$ 50,44.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇOS N. 04/2020. HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-

ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o objeto da TOMADA 
DE PREÇOS N. 04/2020, que tem por objetivo a Contratação de empre-
sa para Prestação de serviços médicos, do projeto Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (sendo de 
segunda a sexta-feira). Fornecedor: ISEMEE INSTITUTO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS ME, totalizando R$ 144.000,00. Borebi, 
17/04/2020. ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato nº 11/2020: TOMADA DE PREÇOS N. 04/2020; 
Contratante: Município de BOREBI; Contratada: ISEMEE INSTITUTO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ME; Objeto: Contratação de 
empresa para Prestação de serviços médicos, do projeto Estratégia Saúde da 
Família (ESF), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (sendo de 
segunda a sexta-feira); Vigência: 12 meses. Lote/Item: 1/1 vr R$ 12.000,00 ; 
totalizando R$ 144.000,00. Data: 22/04/2020.

Notificação
Beneficiário portador do CPF n° 180855268 Cartão Unimed n° 

0233.1031.003248.00-9, favor entrar em contato conosco através do tele-
fone: 14-3269.3100 / Ramais: 3125/3145/3135, ou presencialmente na sede 
da operadora, dentro do prazo de 10 dias, com finalidade de solucionar a 
situação de inadimplência do plano de saúde, sob pena de suspensão do aten-
dimento e/ ou cancelamento do contrato do seu Plano de Saúde.

Edson Correia de Lima
Assessor Diretoria

Fabiana C.M Crotti
Analista Financeiro

Unimed Lençóis Paulista
Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 67.417.519/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Areiópolis, no uso de suas atribuições legais 
e, de conformidade com o Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de Maio de 2000. Faz saber a quem interessar possa, 
especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que 
fará realizar Audiência Pública para elaboração, discussão e aprovação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.021, no seguinte local, 
data e horário:

Local - Câmara Municipal de Areiópolis
Rua - Maria Conceição Castilho Bernardes, 400 - Vila Cremer.
Data: 28 de Abril de 2.020.
Horário: 20h

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

Areiópolis, 23 de Abril de 2.020.

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Areiópolis

DROGAS

COVID-19

DESACATO

FURTO

Polícia Militar prende jovem 
por tráfico no Jardim Primavera

Jovem com suspeitas foge de Hospital

Rapaz é detido após xingar policiais

Homem é detido subtraindo fios

Ação realizada após denúncia, resultou na apreensão de cocaína, maconha e crack

Ocorrência foi registrada no início 
da noite da segunda-feira (20)

Ocorrência foi registrada durante 
patrulhamento de rotina pelo Jardim Ibaté

Prática era rotineira no local; após ser ouvido na Delegacia da Polícia Civil, indivíduo foi liberado

Flávia Placideli

Na tarde dessa quarta-
-feira (22), a Polícia Mi-
litar de Lençóis Paulista 

apreendeu drogas no Jardim 
Primavera. A ocorrência foi de-
sencadeada após uma denúncia 
anônima informando que no 
local estava ocorrendo a venda 
de entorpecentes. Na ação, um 
homem de 25 anos foi autuado 
em flagrante pelo crime de trá-
fico de drogas e encaminhado à 
Cadeia Pública de Avaí.

De acordo com as informa-
ções do Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 
Militar, por volta das 17h30 da 
quarta-feira, uma equipe rece-
beu um chamado via Copom 
(Centro de Operações da Polí-

Flávia Placideli

A Polícia Militar de Len-
çóis Paulista registrou, 
no início da noite da se-

gunda-feira (20), uma ocorrên-
cia inusitada no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade. Uma equi-
pe se deslocou até o local por 
solicitação de uma enfermeira, 
que informou que um paciente 
que havia dado entrada com 

suspeitas de Covid-19 tinha 
fugido após ser informado que 
permaneceria em quarentena.

De acordo com as informa-
ções que constam no Boletim de 
Ocorrência, o fato foi registrado 
por volta das 18h. Segundo a en-
fermeira do Hospital Piedade, 

V.A.S.C., de 19 anos, tinha pro-
curado atendimento por estar 
com sintomas de Covid-19. A 
fuga teria ocorrido no momento 
em que o jovem foi ao banhei-
ro. Para burlar a quarentena ele 
utilizou uma das janelas.

Na Delegacia da Polícia Ci-

vil a equipe médica foi orien-
tada sobre os procedimentos 
para a realização da notificação. 
Segundo as informações, até o 
fechamento desta matéria, o 
jovem de 19 anos, morador do 
Conjunto Habitacional Maestro 
Júlio Ferrari, que seria depen-
dente químico, não havia sido 
localizado. Ele chegou colher 
material para a realização do 
exame e testou negativo.

Flávia Placideli

No início da noite dessa 
quinta-feira (23), um 
jovem de 19 anos foi de-

tido por uma equipe da Polícia 
Militar durante um patrulha-
mento de rotina pelo Jardim 
Ibaté. Segundo as informações 
obtidas pela reportagem do 
Jornal O ECO, ao ver a via-
tura, o indivíduo apresentou 
nervosismo e, ao ser abordado, 
começou a proferir xingamen-
tos aos policiais, que o detive-
ram por desacato.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, a ação foi registrada por 

Flávia Placideli

Uma tentativa de furto em 
uma área rural de Lençóis 
Paulista foi registrada pela 

Polícia Militar na última terça-fei-
ra (21). Um homem de 38 anos foi 
flagrado pelo proprietário do lo-
cal enquanto cortava fios de ener-
gia para subtrair. Ele foi detido 
pela própria vítima, que acionou 

a viatura. O indivíduo foi enca-
minhado à Delegacia da Polícia 
Civil, onde foi autuado pelo cri-
me e liberado em seguida.

Segundo as informações con-
tidas no Boletim de Ocorrência 
registrado na 5ª Cia da Polícia 
Militar, a tentativa de furto acon-
teceu por volta das 13h. A víti-
ma declarou que surpreendeu o 
suspeito cortando fios de cobre e 

o deteve até a chegada dos poli-
ciais. Ele também revelou que a 
prática de furtos estava ocorrendo 
com frequência no local.

Ao ser abordado, o indiví-
duo, D.B.L., de 38 anos, nada 
quis declarar a respeito do furto. 
Ele recebeu voz de prisão pelo 
crime de furto e foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil. De 
acordo com o Boletim de Ocor-

rência, foi necessário o uso de 
algemas pelo receio de fuga.

No distrito policial, o delega-
do de plantão, após tomar conhe-
cimento dos fatos, determinou a 
elaboração do registro por tenta-
tiva de furto, liberando o homem 
em seguida. Os fios de cobre 
foram apreendidos e entregues à 
vítima ao final da ocorrência. A 
quantidade não foi informada.

FLAGRANTE - Jovem de 25 anos é preso por tráfico no Jardim Primavera

FORA DE SI - Jovem foi levado à Delegacia, mas foi liberado em seguida

cia Militar) informando a prá-
tica do crime na Avenida Luiz 
Boso, no Jardim Primavera.

Uma viatura se deslocou até 
o local, onde visualizou J.F.E., 
de 25 anos, morador do bairro, 
em atitude suspeita. O indiví-

duo, já conhecido dos meios 
policiais, foi surpreendido me-
xendo em um cano de saída de 
água na calçada e, ao notar a 
presença dos policiais, tentou 
fugir, mas acabou detido no 
portão de sua residência.

Em abordagem, nada de 
ilícito foi encontrado com o 
suspeito, porém, ao verificar o 
cano em que o mesmo mexia, os 
militares localizaram 23 eppen-
dorfs de cocaína, 18 invólucros 
de maconha, quatro pedras bru-
tas de crack e embalagens para 
armazenamento de drogas.

Ao receber voz de prisão 
em flagrante, J.F.E. tentou re-
sistir, sendo necessário uso 
de força física para contê-lo e 
apoio de outras viaturas pelo 
receio de fuga. Diante disso, 
ele foi encaminhado à Dele-
gacia da Polícia Civil, onde o 
delegado de plantão ratificou a 
prisão em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas, determi-
nando sua transferência à Ca-
deia Pública de Avaí.

FOTO: POLÍCIA MILITAR/DIVULGAÇÃO

volta das 18h30. A equipe infor-
mou que P.O.M.C., de 19 anos, 

morador do Jardim Ibaté, esta-
va com uma bicicleta em um 

local conhecido pelo comércio 
ilegal de drogas. Ao perceber a 
presença da viatura, o mesmo 
demonstrou nervosismo, o que 
motivou a ação.

De acordo com a equipe, 
o jovem começou a desacatar 
e desobedecer a ordem poli-
cial, sendo detido com uso de 
força enquanto tentava correr. 
Ele recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado à Delegacia da 
Polícia Civil, onde a autorida-
de de plantão tomou ciência 
dos fatos e elaborou a notifica-
ção por desacato e resistência. 
Após prestar depoimento, ele 
foi liberado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SOLIDARIEDADE
A empresa ACS Montagem Industrial formalizou na quinta-feira (23), a doação de 
30 cestas básicas à Prefeitura de Lençóis Paulista. As cestas serão destinadas às 
famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Na foto, os empresários Antônio Cardoso de Sá, Cristiano Cardoso de 
Sá e Ariovaldo Venâncio ao lado do prefeito Anderson Prado de Lima.

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O
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Entrevista PREVENÇÃO
As empresas lençoenses que mantiveram suas atividades durante a quarentena 
têm adotado rigorosas medidas de prevenção em decorrência do novo 
coronavírus (Covid-19). Além da criação de barreiras sanitárias, a Lutepel, que 
fabrica papeis utilizados como matéria-prima para a produção de itens de primeira 
necessidade distribuiu máscaras e álcool em gel 70% para todos os colaboradores.
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Entrevista

DR. NORBERTO POMPERMAYER

“Acredito que todos nós temos que ter a 
sensibilidade de perceber que não é hora 
de criar muros, mas sim construir pontes”

Especialista em cirurgia geral e medicina do trabalho, médico que lidera comitê local de 
enfrentamento ao novo coronavírus aborda diversos assuntos em entrevista exclusiva

Elton Laud

Em sua batalha até o mo-
mento bem-sucedida 
contra a pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), 
Lençóis Paulista conta com o 
suporte fundamental do co-
mitê de enfrentamento criado 
pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM). O órgão, que 
foi instituído por meio de de-
creto municipal é composto 
por diversos profissionais liga-
dos à área da Saúde, que têm 
à frente o experiente médico 

O ECO - Como surgiu o 
convite para integrar o co-
mitê de enfrentamento ao 
novo coronavírus em Len-
çóis Paulista?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Tive várias conversas 
com amigos e empresários so-
bre a situação que estávamos 
vendo acontecer na China, 
com o vírus se alastrando para 
a Europa e começando a causar 
uma tragédia da Itália. Sempre 
que falávamos da preocupação 
com a Saúde Pública de Len-
çóis Paulista e era questionado 
sobre como poderia colaborar, 
eu dizia que seria voluntário. 
Essa notícia chegou até o pre-
feito. Ele me telefonou, fez o 
convite e eu aceitei. Quando 
o prefeito, acompanhado pelo 
presidente da Câmara, convo-
cou uma reunião com todos 
os membros que fariam parte, 
ele disse que se ausentaria para 
que o comitê trabalhasse de 
forma autônoma, mas a posi-
ção de todos foi no sentido de 
que ele permanecesse, porque 
a força política, a força do Exe-
cutivo apoiada pelo Legislati-
vo, tornaria as ações mais efi-
cientes. A partir daí as coisas 
começaram a andar.

O ECO - O comitê foi 
criado bem no início, 
quando a pandemia ainda 
sequer havia chegado à 
região. Como foram as pri-
meiras discussões entre os 
membros? Vocês previam 
que a situação poderia � -
car complicada se nada 
fosse feito?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Realmente nossa atu-
ação foi bastante precoce. Os 
primeiros passos foram levan-
tar dados e informações sobre 
a estrutura que tínhamos, so-
bre o que a gente dispunha de 
equipamentos na cidade, tanto 
para combater a propagação 
do vírus quando ele chegasse, 
quanto para o atendimento aos 
casos das pessoas que eventu-
almente adoecessem. Depois 
disso, começamos a discutir as 
estratégias que seriam coloca-
das em prática.

O ECO - Na semana 
passada, em entrevista ao 
ECO, o Dr. Antonio Celso 
Gomes de Souza Barros 

Filho, diretor técnico do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, disse que foram 
de� nidos pelo menos qua-
tro planos de ação no que 
tange ao atendimento de 
pacientes. Inicialmente o 
hospital dispõe de 12 leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para atendimen-
to de pacientes com qua-
dros de alta complexidade, 
além de outros 25 leitos de 
enfermaria para caso de 
baixa e média complexida-
des. Se houver necessida-
de, existem mais oito leitos 
de UTI que são mantidos 
para demanda geral e, em 
casos extremos, ainda há a 
possibilidade de mobilizar 
todo o hospital e unidades 
externas para o atendi-
mento de pacientes. Com 
base em que foram de� ni-
das essas estratégias?

Dr. Norberto Pomper-

mayer - Como era tudo muito 
novo, fomos acompanhando 
o que estava acontecendo nos 
outros países e observando 
como as autoridades vinham 
lidando com a pandemia. 
Também fomos monitorando 
a evolução no cenário nacio-
nal, sobretudo em São Paulo, 
onde tudo estava começando. 
As estratégias foram definidas 
com base em dois pilares. Pri-
meiro: conter a propagação, 
o contágio pelas pessoas que 
viriam de fora trazendo esse 
vírus. Como iríamos traba-
lhar a questão da vigilância 
epidemiológica e da vigilância 
sanitária para que pudéssemos 
proteger as pessoas, principal-
mente as dos grupos de risco. 
Segundo: atendimento aos 
pacientes. Como nós precisá-
vamos estruturar a saúde pú-
blica para receber todos os que 
necessitassem de atendimento. 
Foi assim que o comitê come-
çou o seu trabalho.

O ECO - Dentro do co-
mitê os assuntos têm sido 
tratados dentro da mesma 
linha de pensamento ou 
existem divergências em 
algumas questões?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Naturalmente, há 
várias divergências ligadas 
às diferentes áreas do co-
nhecimento. Lá nós temos o 
secretário de saúde (Ricardo 
Conti Barbeiro), a enfermeira 
responsável pela vigilância epi-
demiológica (Adriana Apareci-
da Santana), uma médica espe-
cialista em infectologia (Dra. 
Geovana Momo Nogueira de 
Lima), a médica responsável 
pela direção técnica da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(Dra. Mariah Reinato Ferrão), 
o médico responsável pela 
direção técnica do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade (Dr. 
Antônio Celso Gomes de Souza 
Barros Filho), o provedor do 

Hospital (Dr. João José Dutra). 
Divergências acontecem diante 
do ponto de vista de cada um 
sobre determinada questão, da 
responsabilidade de cada um 
com o município.

O ECO - A questão de 
pontos de vista diferentes 
contribui para ampliar o 
campo de visão?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Perfeitamente. É im-
portante analisar diferentes 
formas de pensar. São diver-
gências no sentido profissio-
nal, nunca pessoal. E todo 
mundo agregou valor, todos os 
membros, em um determinado 
momento, deram sua contri-
buição. Todos muito compro-
metidos, além daquilo que 
representam. Tivemos muita 
sorte neste comitê. Tudo cami-
nhou muito bem e as decisões 
foram assertivas até agora. Os 
resultados mostram isso.

O ECO - O comitê é for-
mado por pro� ssionais liga-
dos à Saúde, mas algumas 
decisões, necessariamen-
te, não podem se limitar a 
este campo. Como isso é 
tratado internamente?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Também temos a 
participação do secretário de 
Negócios Jurídicos da Prefeitu-
ra Municipal (Rodrigo Fávaro), 
porque tudo também envolve 
muito embasamento jurídico. 
O comitê tem que dar respaldo 
para as decisões que são toma-
das pelo prefeito, seguindo o 
que recomenda o Ministério e a 
Secretaria de Estado da Saúde, 
mas respeitando a hierarquia 
dos poderes e as responsabi-
lidades que o município tem 
que ter. Há discussões técnicas, 
científicas e até mesmo políti-
cas, como, por exemplo, se o 
prefeito pode ou não exigir o 
uso de máscaras, porque temos 
que respeitar a Constituição, 
os direitos humanos, enfim, a 
legislação. Existem limitações. 
O Poder Público pode fazer 
somente o que a lei permite; 
a iniciativa privada pode fazer 
tudo, desde que a lei não pro-
íba; são coisas diferentes que 
precisam ser observadas.

O ECO - O que o senhor 
tem a dizer sobre a ques-
tão do isolamento social? 
Acredita que ele foi funda-
mental para conter o avan-
ço do vírus?

Dr. Norberto Pomper-

mayer - Nosso isolamento não 
foi totalmente horizontal e não 
foi totalmente vertical, foi meio 
oblíquo. Algumas empresas 
continuaram trabalhando com 
o maior cuidado, o que, até 
agora, se mostrou muito efi-
ciente. A maioria diminuiu o 
ritmo, até mesmo as que não 
quiseram parar tiveram que 
recuar por falta de insumos. A 
Prefeitura Municipal, de modo 
geral, também fez o que tinha 
que fazer. A posição do Minis-
tério da Saúde e das secretarias 
estaduais foi muito forte. Hou-
ve uma atuação muito grande. 
Tecnicamente, eu estou muito 
satisfeito com tudo o que foi 
feito. O isolamento tem como 
objetivo evitar que um número 
grande de pessoas tenha conta-
to com o vírus ao mesmo tem-
po para não saturar o sistema 
de saúde, mas trago comigo 
uma preocupação em relação 
ao retardamento da autoimuni-
zação. Penso que é a partir do 
momento em que a maioria da 
população tiver contato com o 
vírus que ele não vai ter mais 
como progredir.

O ECO - Como médico 
e empresário com gran-
de experiência na área de 
medicina e segurança do 
trabalho, o senhor acredita 
que as grandes indústrias 
da cidade implementaram 
medidas adequadas de pre-
venção em suas unidades?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - A gente vê que os 
meios de comunicação do 
Brasil trataram do assunto do 
coronavírus 24 horas por dia, 
toda a mídia televisiva, rádios, 
jornais. Então, houve uma 
conscientização, uma propa-
gação de todas as informações 
muito grande. Por isso, tanto 
as empresas quanto os traba-
lhadores tomaram as devidas 
precauções. Não vi grandes 
situações de risco, apenas ris-
cos normais que todos os anos 
nós acabamos passando em pe-
ríodos de inverno, com a pro-
pagação de diversos vírus. As 
empresas locais foram sérias 
e comprometidas e fizeram o 
dever de casa. O que tinha que 
fazer do ponto de vista de sane-
amento foi implementado. Pos-
so garantir que os trabalhado-
res foram mais bem cuidados 
nas empresas do que se tives-
sem ficado em confinamento 
em suas próprias residências.

O ECO - Este é o melhor 
momento para começar a 
reabrir o comércio e reto-
mar as atividades conside-
radas não essenciais?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Penso que não é mais 
hora de todo mundo ficar em 
quarentena, principalmente 
porque na época do inverno 
os resultados podem ser pio-
res. O grupo de risco precisa 
e deve continuar tomando cui-

dado, os idosos, os pacientes 
crônicos, as gestantes preci-
sam ficar em casa. O restante, 
no meu ponto de vista, pode 
levar uma vida normal, man-
tendo distanciamento pessoal, 
uso de máscara, e bons cui-
dados de higiene. Sou a favor 
da flexibilização a partir de já, 
mas o Governo de São Paulo 
estendeu até o dia 10 de maio 
e o Ministério Público limitou 
o poder de ação dos prefeitos.

O ECO - Em sua opinião, 
a população de Lençóis 
Paulista, de modo geral, li-
dou bem com as restrições 
até aqui?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Todos sofreram de 
alguma forma. Vivemos em 
uma cidade ordeira, acostu-
mada a seguir as regras, por 
isso, a população se compor-
tou muito bem. É muito difí-
cil para os que estão sofrendo 
pela perda do emprego, dos 
clientes, do faturamento. Ver 
os serviços parados, restau-
rantes, lojas e empresas fe-
chadas é triste. Mesmo assim, 
o pessoal tem respeitado.

O ECO - Em sua opinião, 
qual o impacto que isso deve 
trazer para a economia?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Em uma sociedade 
capitalista, voltada a um con-
sumo que sofre uma queda 
brusca, o que vem depois é a 
crise econômica. As pessoas 
são levadas a consumir para 
que a roda vire, mas e se a 
roda parar de virar? As pesso-
as não estão viajando, não es-
tão indo aos restaurantes, não 
estão comprando utensílios, 
roupas, caçados, presentes. 
A economia, com certeza, vai 
levar um grande baque. Acre-

NOVOS TEMPOS

FLEXIBILIZAÇÃO

“Posso dizer 
que o mundo em 
que vivemos até 
dezembro de 2019 
não existe e não vai 
existir nunca mais. 
Ninguém mais vai 
� car confortável em 
algumas situações 
se não tomar as 
devidas precauções”

“O grupo de risco 
precisa e deve 
continuar tomando 
cuidado, os idosos, 
os pacientes 
crônicos, as 
gestantes precisam 
� car em casa. O 
restante, no meu 
ponto de vista, pode 
levar uma vida 
normal, mantendo 
distanciamento 
pessoal, uso de 
máscara, e bons 
cuidados de 
higiene. Sou a favor 
da � exibilização a 
partir de já”

Norberto Pompermayer, de 67 
anos, figura bastante conheci-
da não apenas na medicina, 
mas também no meio empre-
sarial e na política local.

Formado desde 1977 em 
medicina pela Unesp (Univer-
sidade Estadual Paulista) de 
Botucatu, com especializações 
em cirurgia geral e medici-
na do trabalho, além de pós-
-graduações em gestão empre-

sarial avançada e sistemas de 
gestão integrada, Dr. Norberto 
Pompermayer é natural de São 
Bernardo do Campo, mas vive 
desde novembro de 1979 em 
Lençóis Paulista. Chegou à 
cidade para assumir os postos 
de diretor clínico e cirurgião 
do antigo Hospital dos Cana-
vieiros, que era ligado à em-
presa Zilor, na época, ainda 
Zillo Lorenzetti.

Casado há 38 anos com a 
esposa Márcia Pompermayer, 
com quem tem três filhos, 
Aline, Gustavo e Gabriel, de 
36, 35 e 33 anos, respectiva-
mente, o médico foi o primei-
ro coordenador de Saúde de 
Lençóis Paulista, liderando na 
gestão do ex-prefeito Ideval 
Paccola (1983 a 1988) a im-
plantação do sistema de saú-
de pública municipal, então 

subordinado às AIS (Ações 
Integradas de Saúde), progra-
ma que deu origem ao atual 
SUS (Sistema Único de Saú-
de), criado oficialmente com 
a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988.

Na política, exerceu um 
mandato de vereador entre 
1989 e 1992, sendo o mais 
votado daquela legislatura, 
obtendo 933 votos nas elei-

ções de 1988. Também foi 
vice nos dois mandatos do 
ex-prefeito José Antonio Ma-
rise (2001 a 2004 e 2005 a 
2008), comandando no mes-
mo período a Diretoria de 
Saúde da cidade. Entrou para 
o ramo empresarial em 2002, 
quando fundou a Ambiental, 
que atua na área de medicina 
e segurança do trabalho em 
diversos estados do país. Em 
entrevista concedida ao ECO, 
o médico fala do enfrenta-
mento à Covid-19 na cidade. 
Confira os principais trechos.

VALOR DA VIDA
“Esta pandemia ensinou 

que, às vezes, nós 
perdemos muito tempo 

com o que julgamos 
importante, mas ficamos 

distantes daquilo que 
realmente tem valor”

dito que, de qualquer forma, 
depois disso vai vir uma de-
manda reprimida, que voltará 
a movimentar a economia.

O ECO - O senhor acre-
dita que isso tem feito os 
empreendedores se rein-
ventarem?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - De modo geral, acho 
que a sociedade vai mudar. 
Algumas coisas desses tempos 
de pandemia nós vamos man-
ter. O drive-thru e o delivery 
em serviços que não tínhamos, 
o home office, as reuniões por 
teleconferência, as pessoas 
percebendo que a internet é o 
caminho. Quem estava pensan-
do que iria fazer isso daqui a 
cinco ou dez anos, ou que nem 
iria fazer porque já estava muito 
velho, teve que fazer na marra 
para não ‘quebrar’. Se é renovar 
ou ‘morrer’, então vamos reno-
var. Como dizia minha mãe: é 
quando a água bate que a gente 
aprende a nadar.

O ECO - E quanto aos há-
bitos das pessoas?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Posso dizer que o 
mundo em que vivemos até 
dezembro de 2019 não existe e 
não vai existir nunca mais. Nin-
guém mais vai ficar confortável 
em algumas situações se não 
tomar as devidas precauções. 
Ninguém mais vai se sentir 
seguro em grandes aglomera-
ções, seja em um cruzeiro em 
um navio com 5 mil passagei-
ros ou no transporte público 
superlotado, em uma favela 
sem as mínimas condições de 
saneamento. Aliás, essa é uma 
questão que o Brasil vai pre-
cisar mudar. Temos que parar 
de pensar que certas coisas são 
questões culturais. Temos que 

resolver o problema da habita-
ção, do transporte público.

O ECO - É notório que 
o senhor e o prefeito An-
derson Prado de Lima são 
de lados opostos na polí-
tica e divergem em muitas 
questões. Mas, no enfren-
tamento à pandemia do 
novo coronavírus, perce-
bemos bastante sintonia 
entre vocês. Como tem 
sido esta experiência?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - O prefeito conquistou 
o cargo dele e é responsável 
por isso, faz parte do processo 
democrático. Temos ideologias 
diferentes, princípios adminis-
trativos diferentes. Sou crítico 
à administração dele em vários 
aspectos, porque já estive na 
administração e tenho o meu 
olhar, a minha visão, mas o res-
peito. Neste momento em que 
o município passa por um risco 
muito grande, ao mesmo tempo 
em que recebe um investimen-
to enorme (se referindo à Bra-
cell) que pode resultar em mui-
to crescimento, se nós tivermos 
uma má gestão ou uma situação 
descontrolada de pandemia po-
demos frustrar tudo isso. É um 
momento histórico e acredito 
que todos nós temos que ter a 
sensibilidade de perceber que 
não é hora de criar muros, mas 
sim construir pontes. Sou res-
peitoso neste ponto. Nós temos 
maturidade, nós temos equilí-
brio. Hoje eu estou mais preo-
cupado em ouvir do que falar. 
Mais preocupado em conhecer 
novas experiências do que ten-
tar implementar as minhas. Os 
políticos de nossa cidade preci-
sam buscar uma convergência 
no sentido de fazer o que é 
melhor para preparar a cidade 
para uma arrancada. É o mo-
mento de Lençóis. Me causa 

muita perplexidade as posições 
radicais, porque o radicalismo 
não vai leva ninguém a nada, 
seja quem for. Não se trata de 
escolher o lado da esquerda ou 
o da direita, o de cima ou o de 
baixo, o da frente ou o do aves-
so. Não tem lado. Temos que 
colocar Lençóis acima de tudo, 
pois, se a cidade for bem, todos 
vão bem. Estamos no mesmo 
barco, enfrentando uma tem-
pestade. Está na hora de termos 
equilíbrio emocional. Talvez 
este seja mais um aprendizado 
da pandemia: a convergência 
política que faz cada um poder 
ceder e oferecer aquilo que 
tem de melhor. A atual admi-
nistração teve erros, mas teve 
acertos. Por que não aproveitar 
os acertos? A administração 
da Bel e do Marise foi densa-
mente assertiva, trouxe Lençóis 
até onde chegou. Por que não 
aproveitar? Por que não conci-
liar? Só não erra quem não faz. 
Por isso, acho que críticas têm 
que ser construtivas. Críticas 
vazias que visam demolir são 
desprezíveis e não podem ser 
levadas a sério.

O ECO - E como o senhor 
avalia o trabalho que o pre-
feito Anderson Prado de 
Lima vem fazendo diante 
da pandemia?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - A administração, se-
guindo a Secretaria de Estado 
da Saúde e com a ajuda inequí-
voca da iniciativa privada está 
se saindo muito bem. Nenhu-
ma cidade se daria bem sem 
a ajuda da iniciativa privada e 
de todo mundo que tem feito 
doações. Em toda crise é assim, 
seja em uma pandemia ou em 
uma catástrofe ambiental cau-
sada por uma grande enchente, 
por um vulcão, por um tornado 
ou por um furacão. Se as pesso-

as não se unirem, se não forem 
solidárias umas com as outras, 
não se supera. A solidariedade 
foi a mola propulsora, que nos 
animou, que manteve o equi-
líbrio e afastou o desespero. 
Vimos a Bracell chegando com 
os respiradores, a Frigol com 
os monitores, a Lutepel com 
máscaras, a Zilor com álcool, 
a Lwart com equipamentos, en-
tre outras empresas. Temos um 
comitê bastante atuante, mas 
que também é muito ouvido. 
É isso que funciona, solidarie-
dade, com propósito e trabalho.

O ECO - O senhor não é 
lençoense de nascença, 
mas já teve esta honraria 
concedida pelo Legislativo. 
Qual mensagem o senhor 
deixa para seus conterrâ-
neos de coração?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Como médico, cida-
dão, pai de família, deixo uma 
mensagem de muita fé, espe-
rança e otimismo. Esta pande-
mia ensinou que, às vezes, nós 
perdemos muito tempo com o 
que julgamos importante, mas 
ficamos distantes daquilo que 
realmente tem valor. A quaren-
tena foi muito boa para que pu-
déssemos rezar e orar bastante, 
mesmo sem ter ido à missa ou 
ao culto. Serviu para que nós 
ficássemos mais com nossas 
famílias, comemorado mais a 
vida, porque, mesmo sem a 
pandemia, a vida vai continuar 
sendo finita. Nós nunca pensa-
mos na morte, nunca conside-
ramos que ela pode acontecer a 
qualquer momento. Temos que 
valorizar mais o dia. Isso veio 
para nos mostrar o real valor 
das coisas. Temos que aprender 
e, após a pandemia, continuar 
assim, não em isolamento, mas 
valorizando a família e vida, vi-
vendo um dia de cada vez.

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

A4 A5



SOLIDARIEDADE
A empresa ACS Montagem Industrial formalizou na quinta-feira (23), a doação de 
30 cestas básicas à Prefeitura de Lençóis Paulista. As cestas serão destinadas às 
famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Na foto, os empresários Antônio Cardoso de Sá, Cristiano Cardoso de 
Sá e Ariovaldo Venâncio ao lado do prefeito Anderson Prado de Lima.
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Entrevista PREVENÇÃO
As empresas lençoenses que mantiveram suas atividades durante a quarentena 
têm adotado rigorosas medidas de prevenção em decorrência do novo 
coronavírus (Covid-19). Além da criação de barreiras sanitárias, a Lutepel, que 
fabrica papeis utilizados como matéria-prima para a produção de itens de primeira 
necessidade distribuiu máscaras e álcool em gel 70% para todos os colaboradores.
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Entrevista

DR. NORBERTO POMPERMAYER

“Acredito que todos nós temos que ter a 
sensibilidade de perceber que não é hora 
de criar muros, mas sim construir pontes”

Especialista em cirurgia geral e medicina do trabalho, médico que lidera comitê local de 
enfrentamento ao novo coronavírus aborda diversos assuntos em entrevista exclusiva

Elton Laud

Em sua batalha até o mo-
mento bem-sucedida 
contra a pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19), 
Lençóis Paulista conta com o 
suporte fundamental do co-
mitê de enfrentamento criado 
pelo prefeito Anderson Prado 
de Lima (DEM). O órgão, que 
foi instituído por meio de de-
creto municipal é composto 
por diversos profissionais liga-
dos à área da Saúde, que têm 
à frente o experiente médico 

O ECO - Como surgiu o 
convite para integrar o co-
mitê de enfrentamento ao 
novo coronavírus em Len-
çóis Paulista?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Tive várias conversas 
com amigos e empresários so-
bre a situação que estávamos 
vendo acontecer na China, 
com o vírus se alastrando para 
a Europa e começando a causar 
uma tragédia da Itália. Sempre 
que falávamos da preocupação 
com a Saúde Pública de Len-
çóis Paulista e era questionado 
sobre como poderia colaborar, 
eu dizia que seria voluntário. 
Essa notícia chegou até o pre-
feito. Ele me telefonou, fez o 
convite e eu aceitei. Quando 
o prefeito, acompanhado pelo 
presidente da Câmara, convo-
cou uma reunião com todos 
os membros que fariam parte, 
ele disse que se ausentaria para 
que o comitê trabalhasse de 
forma autônoma, mas a posi-
ção de todos foi no sentido de 
que ele permanecesse, porque 
a força política, a força do Exe-
cutivo apoiada pelo Legislati-
vo, tornaria as ações mais efi-
cientes. A partir daí as coisas 
começaram a andar.

O ECO - O comitê foi 
criado bem no início, 
quando a pandemia ainda 
sequer havia chegado à 
região. Como foram as pri-
meiras discussões entre os 
membros? Vocês previam 
que a situação poderia � -
car complicada se nada 
fosse feito?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Realmente nossa atu-
ação foi bastante precoce. Os 
primeiros passos foram levan-
tar dados e informações sobre 
a estrutura que tínhamos, so-
bre o que a gente dispunha de 
equipamentos na cidade, tanto 
para combater a propagação 
do vírus quando ele chegasse, 
quanto para o atendimento aos 
casos das pessoas que eventu-
almente adoecessem. Depois 
disso, começamos a discutir as 
estratégias que seriam coloca-
das em prática.

O ECO - Na semana 
passada, em entrevista ao 
ECO, o Dr. Antonio Celso 
Gomes de Souza Barros 

Filho, diretor técnico do 
Hospital Nossa Senhora da 
Piedade, disse que foram 
de� nidos pelo menos qua-
tro planos de ação no que 
tange ao atendimento de 
pacientes. Inicialmente o 
hospital dispõe de 12 leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para atendimen-
to de pacientes com qua-
dros de alta complexidade, 
além de outros 25 leitos de 
enfermaria para caso de 
baixa e média complexida-
des. Se houver necessida-
de, existem mais oito leitos 
de UTI que são mantidos 
para demanda geral e, em 
casos extremos, ainda há a 
possibilidade de mobilizar 
todo o hospital e unidades 
externas para o atendi-
mento de pacientes. Com 
base em que foram de� ni-
das essas estratégias?

Dr. Norberto Pomper-

mayer - Como era tudo muito 
novo, fomos acompanhando 
o que estava acontecendo nos 
outros países e observando 
como as autoridades vinham 
lidando com a pandemia. 
Também fomos monitorando 
a evolução no cenário nacio-
nal, sobretudo em São Paulo, 
onde tudo estava começando. 
As estratégias foram definidas 
com base em dois pilares. Pri-
meiro: conter a propagação, 
o contágio pelas pessoas que 
viriam de fora trazendo esse 
vírus. Como iríamos traba-
lhar a questão da vigilância 
epidemiológica e da vigilância 
sanitária para que pudéssemos 
proteger as pessoas, principal-
mente as dos grupos de risco. 
Segundo: atendimento aos 
pacientes. Como nós precisá-
vamos estruturar a saúde pú-
blica para receber todos os que 
necessitassem de atendimento. 
Foi assim que o comitê come-
çou o seu trabalho.

O ECO - Dentro do co-
mitê os assuntos têm sido 
tratados dentro da mesma 
linha de pensamento ou 
existem divergências em 
algumas questões?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Naturalmente, há 
várias divergências ligadas 
às diferentes áreas do co-
nhecimento. Lá nós temos o 
secretário de saúde (Ricardo 
Conti Barbeiro), a enfermeira 
responsável pela vigilância epi-
demiológica (Adriana Apareci-
da Santana), uma médica espe-
cialista em infectologia (Dra. 
Geovana Momo Nogueira de 
Lima), a médica responsável 
pela direção técnica da Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(Dra. Mariah Reinato Ferrão), 
o médico responsável pela 
direção técnica do Hospital 
Nossa Senhora da Piedade (Dr. 
Antônio Celso Gomes de Souza 
Barros Filho), o provedor do 

Hospital (Dr. João José Dutra). 
Divergências acontecem diante 
do ponto de vista de cada um 
sobre determinada questão, da 
responsabilidade de cada um 
com o município.

O ECO - A questão de 
pontos de vista diferentes 
contribui para ampliar o 
campo de visão?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Perfeitamente. É im-
portante analisar diferentes 
formas de pensar. São diver-
gências no sentido profissio-
nal, nunca pessoal. E todo 
mundo agregou valor, todos os 
membros, em um determinado 
momento, deram sua contri-
buição. Todos muito compro-
metidos, além daquilo que 
representam. Tivemos muita 
sorte neste comitê. Tudo cami-
nhou muito bem e as decisões 
foram assertivas até agora. Os 
resultados mostram isso.

O ECO - O comitê é for-
mado por pro� ssionais liga-
dos à Saúde, mas algumas 
decisões, necessariamen-
te, não podem se limitar a 
este campo. Como isso é 
tratado internamente?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Também temos a 
participação do secretário de 
Negócios Jurídicos da Prefeitu-
ra Municipal (Rodrigo Fávaro), 
porque tudo também envolve 
muito embasamento jurídico. 
O comitê tem que dar respaldo 
para as decisões que são toma-
das pelo prefeito, seguindo o 
que recomenda o Ministério e a 
Secretaria de Estado da Saúde, 
mas respeitando a hierarquia 
dos poderes e as responsabi-
lidades que o município tem 
que ter. Há discussões técnicas, 
científicas e até mesmo políti-
cas, como, por exemplo, se o 
prefeito pode ou não exigir o 
uso de máscaras, porque temos 
que respeitar a Constituição, 
os direitos humanos, enfim, a 
legislação. Existem limitações. 
O Poder Público pode fazer 
somente o que a lei permite; 
a iniciativa privada pode fazer 
tudo, desde que a lei não pro-
íba; são coisas diferentes que 
precisam ser observadas.

O ECO - O que o senhor 
tem a dizer sobre a ques-
tão do isolamento social? 
Acredita que ele foi funda-
mental para conter o avan-
ço do vírus?

Dr. Norberto Pomper-

mayer - Nosso isolamento não 
foi totalmente horizontal e não 
foi totalmente vertical, foi meio 
oblíquo. Algumas empresas 
continuaram trabalhando com 
o maior cuidado, o que, até 
agora, se mostrou muito efi-
ciente. A maioria diminuiu o 
ritmo, até mesmo as que não 
quiseram parar tiveram que 
recuar por falta de insumos. A 
Prefeitura Municipal, de modo 
geral, também fez o que tinha 
que fazer. A posição do Minis-
tério da Saúde e das secretarias 
estaduais foi muito forte. Hou-
ve uma atuação muito grande. 
Tecnicamente, eu estou muito 
satisfeito com tudo o que foi 
feito. O isolamento tem como 
objetivo evitar que um número 
grande de pessoas tenha conta-
to com o vírus ao mesmo tem-
po para não saturar o sistema 
de saúde, mas trago comigo 
uma preocupação em relação 
ao retardamento da autoimuni-
zação. Penso que é a partir do 
momento em que a maioria da 
população tiver contato com o 
vírus que ele não vai ter mais 
como progredir.

O ECO - Como médico 
e empresário com gran-
de experiência na área de 
medicina e segurança do 
trabalho, o senhor acredita 
que as grandes indústrias 
da cidade implementaram 
medidas adequadas de pre-
venção em suas unidades?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - A gente vê que os 
meios de comunicação do 
Brasil trataram do assunto do 
coronavírus 24 horas por dia, 
toda a mídia televisiva, rádios, 
jornais. Então, houve uma 
conscientização, uma propa-
gação de todas as informações 
muito grande. Por isso, tanto 
as empresas quanto os traba-
lhadores tomaram as devidas 
precauções. Não vi grandes 
situações de risco, apenas ris-
cos normais que todos os anos 
nós acabamos passando em pe-
ríodos de inverno, com a pro-
pagação de diversos vírus. As 
empresas locais foram sérias 
e comprometidas e fizeram o 
dever de casa. O que tinha que 
fazer do ponto de vista de sane-
amento foi implementado. Pos-
so garantir que os trabalhado-
res foram mais bem cuidados 
nas empresas do que se tives-
sem ficado em confinamento 
em suas próprias residências.

O ECO - Este é o melhor 
momento para começar a 
reabrir o comércio e reto-
mar as atividades conside-
radas não essenciais?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Penso que não é mais 
hora de todo mundo ficar em 
quarentena, principalmente 
porque na época do inverno 
os resultados podem ser pio-
res. O grupo de risco precisa 
e deve continuar tomando cui-

dado, os idosos, os pacientes 
crônicos, as gestantes preci-
sam ficar em casa. O restante, 
no meu ponto de vista, pode 
levar uma vida normal, man-
tendo distanciamento pessoal, 
uso de máscara, e bons cui-
dados de higiene. Sou a favor 
da flexibilização a partir de já, 
mas o Governo de São Paulo 
estendeu até o dia 10 de maio 
e o Ministério Público limitou 
o poder de ação dos prefeitos.

O ECO - Em sua opinião, 
a população de Lençóis 
Paulista, de modo geral, li-
dou bem com as restrições 
até aqui?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Todos sofreram de 
alguma forma. Vivemos em 
uma cidade ordeira, acostu-
mada a seguir as regras, por 
isso, a população se compor-
tou muito bem. É muito difí-
cil para os que estão sofrendo 
pela perda do emprego, dos 
clientes, do faturamento. Ver 
os serviços parados, restau-
rantes, lojas e empresas fe-
chadas é triste. Mesmo assim, 
o pessoal tem respeitado.

O ECO - Em sua opinião, 
qual o impacto que isso deve 
trazer para a economia?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Em uma sociedade 
capitalista, voltada a um con-
sumo que sofre uma queda 
brusca, o que vem depois é a 
crise econômica. As pessoas 
são levadas a consumir para 
que a roda vire, mas e se a 
roda parar de virar? As pesso-
as não estão viajando, não es-
tão indo aos restaurantes, não 
estão comprando utensílios, 
roupas, caçados, presentes. 
A economia, com certeza, vai 
levar um grande baque. Acre-

NOVOS TEMPOS

FLEXIBILIZAÇÃO

“Posso dizer 
que o mundo em 
que vivemos até 
dezembro de 2019 
não existe e não vai 
existir nunca mais. 
Ninguém mais vai 
� car confortável em 
algumas situações 
se não tomar as 
devidas precauções”

“O grupo de risco 
precisa e deve 
continuar tomando 
cuidado, os idosos, 
os pacientes 
crônicos, as 
gestantes precisam 
� car em casa. O 
restante, no meu 
ponto de vista, pode 
levar uma vida 
normal, mantendo 
distanciamento 
pessoal, uso de 
máscara, e bons 
cuidados de 
higiene. Sou a favor 
da � exibilização a 
partir de já”

Norberto Pompermayer, de 67 
anos, figura bastante conheci-
da não apenas na medicina, 
mas também no meio empre-
sarial e na política local.

Formado desde 1977 em 
medicina pela Unesp (Univer-
sidade Estadual Paulista) de 
Botucatu, com especializações 
em cirurgia geral e medici-
na do trabalho, além de pós-
-graduações em gestão empre-

sarial avançada e sistemas de 
gestão integrada, Dr. Norberto 
Pompermayer é natural de São 
Bernardo do Campo, mas vive 
desde novembro de 1979 em 
Lençóis Paulista. Chegou à 
cidade para assumir os postos 
de diretor clínico e cirurgião 
do antigo Hospital dos Cana-
vieiros, que era ligado à em-
presa Zilor, na época, ainda 
Zillo Lorenzetti.

Casado há 38 anos com a 
esposa Márcia Pompermayer, 
com quem tem três filhos, 
Aline, Gustavo e Gabriel, de 
36, 35 e 33 anos, respectiva-
mente, o médico foi o primei-
ro coordenador de Saúde de 
Lençóis Paulista, liderando na 
gestão do ex-prefeito Ideval 
Paccola (1983 a 1988) a im-
plantação do sistema de saú-
de pública municipal, então 

subordinado às AIS (Ações 
Integradas de Saúde), progra-
ma que deu origem ao atual 
SUS (Sistema Único de Saú-
de), criado oficialmente com 
a promulgação da Constitui-
ção Federal de 1988.

Na política, exerceu um 
mandato de vereador entre 
1989 e 1992, sendo o mais 
votado daquela legislatura, 
obtendo 933 votos nas elei-

ções de 1988. Também foi 
vice nos dois mandatos do 
ex-prefeito José Antonio Ma-
rise (2001 a 2004 e 2005 a 
2008), comandando no mes-
mo período a Diretoria de 
Saúde da cidade. Entrou para 
o ramo empresarial em 2002, 
quando fundou a Ambiental, 
que atua na área de medicina 
e segurança do trabalho em 
diversos estados do país. Em 
entrevista concedida ao ECO, 
o médico fala do enfrenta-
mento à Covid-19 na cidade. 
Confira os principais trechos.

VALOR DA VIDA
“Esta pandemia ensinou 

que, às vezes, nós 
perdemos muito tempo 

com o que julgamos 
importante, mas ficamos 

distantes daquilo que 
realmente tem valor”

dito que, de qualquer forma, 
depois disso vai vir uma de-
manda reprimida, que voltará 
a movimentar a economia.

O ECO - O senhor acre-
dita que isso tem feito os 
empreendedores se rein-
ventarem?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - De modo geral, acho 
que a sociedade vai mudar. 
Algumas coisas desses tempos 
de pandemia nós vamos man-
ter. O drive-thru e o delivery 
em serviços que não tínhamos, 
o home office, as reuniões por 
teleconferência, as pessoas 
percebendo que a internet é o 
caminho. Quem estava pensan-
do que iria fazer isso daqui a 
cinco ou dez anos, ou que nem 
iria fazer porque já estava muito 
velho, teve que fazer na marra 
para não ‘quebrar’. Se é renovar 
ou ‘morrer’, então vamos reno-
var. Como dizia minha mãe: é 
quando a água bate que a gente 
aprende a nadar.

O ECO - E quanto aos há-
bitos das pessoas?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Posso dizer que o 
mundo em que vivemos até 
dezembro de 2019 não existe e 
não vai existir nunca mais. Nin-
guém mais vai ficar confortável 
em algumas situações se não 
tomar as devidas precauções. 
Ninguém mais vai se sentir 
seguro em grandes aglomera-
ções, seja em um cruzeiro em 
um navio com 5 mil passagei-
ros ou no transporte público 
superlotado, em uma favela 
sem as mínimas condições de 
saneamento. Aliás, essa é uma 
questão que o Brasil vai pre-
cisar mudar. Temos que parar 
de pensar que certas coisas são 
questões culturais. Temos que 

resolver o problema da habita-
ção, do transporte público.

O ECO - É notório que 
o senhor e o prefeito An-
derson Prado de Lima são 
de lados opostos na polí-
tica e divergem em muitas 
questões. Mas, no enfren-
tamento à pandemia do 
novo coronavírus, perce-
bemos bastante sintonia 
entre vocês. Como tem 
sido esta experiência?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - O prefeito conquistou 
o cargo dele e é responsável 
por isso, faz parte do processo 
democrático. Temos ideologias 
diferentes, princípios adminis-
trativos diferentes. Sou crítico 
à administração dele em vários 
aspectos, porque já estive na 
administração e tenho o meu 
olhar, a minha visão, mas o res-
peito. Neste momento em que 
o município passa por um risco 
muito grande, ao mesmo tempo 
em que recebe um investimen-
to enorme (se referindo à Bra-
cell) que pode resultar em mui-
to crescimento, se nós tivermos 
uma má gestão ou uma situação 
descontrolada de pandemia po-
demos frustrar tudo isso. É um 
momento histórico e acredito 
que todos nós temos que ter a 
sensibilidade de perceber que 
não é hora de criar muros, mas 
sim construir pontes. Sou res-
peitoso neste ponto. Nós temos 
maturidade, nós temos equilí-
brio. Hoje eu estou mais preo-
cupado em ouvir do que falar. 
Mais preocupado em conhecer 
novas experiências do que ten-
tar implementar as minhas. Os 
políticos de nossa cidade preci-
sam buscar uma convergência 
no sentido de fazer o que é 
melhor para preparar a cidade 
para uma arrancada. É o mo-
mento de Lençóis. Me causa 

muita perplexidade as posições 
radicais, porque o radicalismo 
não vai leva ninguém a nada, 
seja quem for. Não se trata de 
escolher o lado da esquerda ou 
o da direita, o de cima ou o de 
baixo, o da frente ou o do aves-
so. Não tem lado. Temos que 
colocar Lençóis acima de tudo, 
pois, se a cidade for bem, todos 
vão bem. Estamos no mesmo 
barco, enfrentando uma tem-
pestade. Está na hora de termos 
equilíbrio emocional. Talvez 
este seja mais um aprendizado 
da pandemia: a convergência 
política que faz cada um poder 
ceder e oferecer aquilo que 
tem de melhor. A atual admi-
nistração teve erros, mas teve 
acertos. Por que não aproveitar 
os acertos? A administração 
da Bel e do Marise foi densa-
mente assertiva, trouxe Lençóis 
até onde chegou. Por que não 
aproveitar? Por que não conci-
liar? Só não erra quem não faz. 
Por isso, acho que críticas têm 
que ser construtivas. Críticas 
vazias que visam demolir são 
desprezíveis e não podem ser 
levadas a sério.

O ECO - E como o senhor 
avalia o trabalho que o pre-
feito Anderson Prado de 
Lima vem fazendo diante 
da pandemia?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - A administração, se-
guindo a Secretaria de Estado 
da Saúde e com a ajuda inequí-
voca da iniciativa privada está 
se saindo muito bem. Nenhu-
ma cidade se daria bem sem 
a ajuda da iniciativa privada e 
de todo mundo que tem feito 
doações. Em toda crise é assim, 
seja em uma pandemia ou em 
uma catástrofe ambiental cau-
sada por uma grande enchente, 
por um vulcão, por um tornado 
ou por um furacão. Se as pesso-

as não se unirem, se não forem 
solidárias umas com as outras, 
não se supera. A solidariedade 
foi a mola propulsora, que nos 
animou, que manteve o equi-
líbrio e afastou o desespero. 
Vimos a Bracell chegando com 
os respiradores, a Frigol com 
os monitores, a Lutepel com 
máscaras, a Zilor com álcool, 
a Lwart com equipamentos, en-
tre outras empresas. Temos um 
comitê bastante atuante, mas 
que também é muito ouvido. 
É isso que funciona, solidarie-
dade, com propósito e trabalho.

O ECO - O senhor não é 
lençoense de nascença, 
mas já teve esta honraria 
concedida pelo Legislativo. 
Qual mensagem o senhor 
deixa para seus conterrâ-
neos de coração?

Dr. Norberto Pomper-
mayer - Como médico, cida-
dão, pai de família, deixo uma 
mensagem de muita fé, espe-
rança e otimismo. Esta pande-
mia ensinou que, às vezes, nós 
perdemos muito tempo com o 
que julgamos importante, mas 
ficamos distantes daquilo que 
realmente tem valor. A quaren-
tena foi muito boa para que pu-
déssemos rezar e orar bastante, 
mesmo sem ter ido à missa ou 
ao culto. Serviu para que nós 
ficássemos mais com nossas 
famílias, comemorado mais a 
vida, porque, mesmo sem a 
pandemia, a vida vai continuar 
sendo finita. Nós nunca pensa-
mos na morte, nunca conside-
ramos que ela pode acontecer a 
qualquer momento. Temos que 
valorizar mais o dia. Isso veio 
para nos mostrar o real valor 
das coisas. Temos que aprender 
e, após a pandemia, continuar 
assim, não em isolamento, mas 
valorizando a família e vida, vi-
vendo um dia de cada vez.
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VAZIAS
O movimento nas principais rodovias paulistas teve queda de 48% nos 20 primeiros dias 
deste mês, em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da Artesp 
(Agência de Transporte do Estado de São Paulo), considera os 9,8 mil quilômetros de rodovias 
estaduais concedidas. A queda reflete a orientação do Governo do Estado de São Paulo para 
que as pessoas fiquem em casa em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
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Serviço

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 42,03.

Prefeitura Municipal
de Borebi

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão nº 03/2020 - Objeto: Registro de preços de próteses dentarias e 
consertos.. Entrega dos envelopes de documentos, propostas e do credencia-
mento: Dia 08 de Maio, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no en-
dereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através do 
e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 23 de abril de 2.020. Antonio 
Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 39,23.

Prefeitura Municipal
de Borebi

TOMADA DE PREÇOS N. 03/2020. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOREBI/SP, no uso de suas atribui-

ções legais. DECIDE: Art. 1º. Fica ADJUDICADO o objeto da TOMADA 
DE PREÇOS N. 03/2020, que tem por objetivo a Construção de um gal-
pão industrial com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, 
à empresa habilitada no processo licitatório da seguinte forma, com todas 
as demais condições de acordo com o Edital: Fornecedor: JMR2 CONS-
TRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, totalizando R$ 354.515,19. Borebi, 
24/04/2020. ANTONIO CARLOS VACA - Prefeito Municipal.

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:
 
KEVENI JOSÉ MONTEIRO e ANA LÍGIA ACÁCIO DA SILVA, 

sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, gesseiro, nascido 
em Lençóis Paulista - SP, aos 19/02/1997, residente e domiciliado em Len-
çóis Paulista - SP, filho de EDIVALDO MONTEIRO e de SILVIA ELAINE 
DALAQUA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, monitora de 
creche, nascida em Lençóis Paulista - SP, aos 16/11/1998, residente e domi-
ciliada em Lençóis Paulista - SP, filha de SERGIO ACÁCIO DA SILVA e de 
LUCY DIAS BARBOSA DA SILVA.

 
JEAN BABINE PRADO e KAREN AREVALO LAZO, sendo o 

pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, autonômo, nascido em Ma-
catuba - SP, aos 06/09/1994, residente e domiciliado em Bauru - SP, filho 
de WALDIR DO PRADO e de ÂNGELA MARIA DE CÁSSIA BABINE 
PRADO; e a pretendente: nacionalidade peruana, solteira, médica, nascida 
em Tarapoto, aos 02/03/1990, residente e domiciliada em Lençóis Paulista - 
SP, filha de JOSE MARCELO AREVALO ANGULO e de ROXANA LAZO 
CAVALIER.

 
FELIPE SVEIDIC e JULIANA CRISTINA BORCAT, sendo o pre-

tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, analista mis, nascido em Jardi-
nópolis - SP, aos 26/06/1984, residente e domiciliado em Lençóis Paulista 
- SP, filho de NORBERTO SVEIDIC e de NEILA MARIA PEREIRA LIMA 
SVEIDIC; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, advogada, nas-
cida em Botucatu - SP, aos 22/09/1983, residente e domiciliada em Lençóis 
Paulista - SP, filha de ANTONIO BORCAT e de ROSELY CORRÊA DE 
LIMA BORCAT.

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

Local.
Lençóis Paulista, 23 de abril de 2020.
O Oficial: RICARDO GALLEGO.

EDITAL DE CASAMENTO

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 14.550,24 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 8.932,11 12.361 - Ensino Fundamental 2.135.556,27
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 129.443,46 12.365 - Educação Infantil 999.505,48
Imposto de Renda Retido na Fonte 126.379,50 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 6.136,50
Dívida Ativa de Impostos 23.814,87 12.367 - Educação Especial 181.500,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 ( = ) Total da Despesa do Ensino 3.322.698,25
Multa/Juros provenientes de impostos 7.781,31 ( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros 2.513.484,55
Fundo de Participação dos Municípios 3.191.902,75 ( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 0,00
Imposto Territorial Rural 1.380,22 ( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 0,00 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 809.213,70
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 1.261.904,90 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 2.223.795,72
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 780.684,26 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB* 1.048.880,47
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 8.531,30 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 5.555.304,92 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 1.858.094,17

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 33,45%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais 44.752,40
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais 1.446,59
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 2.845.014,82 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 87,37%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 1.826,78 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 41,50%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 2.893.040,59
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 8.448.345,51

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: AREIÓPOLIS   |   PERÍODO: 1º Trimestre   |   EXERCÍCIO: 2.020

 Elaine Maria Pedroso Mendoça
Diretor Municipal de Educação

Antonio Marcos dos Santos
Prefeito Municipal

Sergio Roberto Leite
TCCRCSP 1SP220941/O-9

Prefeitura Municipal de Areiópolis

Publicado no jornal O Eco, no dia 25 de abril de 2020. Na página A6.
Valor da publicação R$ 39,23.

Prefeitura Municipal
de Borebi

Pregão nº 06/2020 - Objeto: Registro de preços de papel sulfite. Entrega 
dos envelopes de documentos, propostas e do credenciamento: Dia 12 de 
Maio, às 10:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura.

O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura, localizado na rua 12 de Outubro, nº 429, Centro, 
Borebi/SP, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas; e no 
endereço www.borebi.sp.gov.br. Esclarecimentos no local citado, ou através 
do e-mail prefeitura.borebi@outlook.com. Borebi, 24 de Abril de 2.020. An-
tonio Carlos Vaca - Prefeito Municipal.

UTILIDADE PÚBLICA

Feriados alteram cronograma 
de serviços na próxima semana

Coleta de lixo será mantida normalmente em todas as cidades da regiãoFlávia Placideli 

Lençóis Paulista terá dois 
feriados na próxima se-
mana, um nacional e ou-

tro municipal. Além do Dia 
do Trabalhador, que será lem-
brado na próxima sexta-feira, 
dia 1 de maio, a cidade tam-
bém comemora seu aniversá-
rio na terça-feira (28), quando 
completa 162 anos de emanci-
pação político-administrativa. 
Por conta das medidas pre-
ventivas adotadas em decor-
rência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), em 
nenhuma das datas haverá ce-
lebrações abertas ao público, 
porém, os serviços considera-
dos essenciais, que vem sendo 
realizados com restrições, so-
frem alteração.

Na iniciativa privada, os 
supermercados da cidade, que 
nesta semana receberam auto-
rização para passar a funcio-
nar de acordo com os horários 
habituais estabelecidos pelos 
respectivos alvarás, atendem 
em meio período na terça e na 
sexta-feira, das 8h às 13h. Os 
demais estabelecimentos, in-
cluindo as agências bancárias 
e casas lotéricas, interrompem 
o atendimento ao público nos 
dois dias. Na segunda-feira 
(27), o funcionamento é nor-
mal, respeitando as medidas 
sanitárias e de distanciamento 
estabelecidas por meio de de-
creto municipal.

NÃO PARA - Serviço de coleta de lixo será mantida em todas as cidades da região

SERVIÇO PÚBLICO
Entre os serviços públicos 

que foram mantidos durante 
a quarentena apenas a coleta 
de lixo será mantida na terça-
-feira (28) e na sexta-feira (1). 
Segundo a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, o 
cronograma de coleta nos 
bairros é o habitual. O SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 

de Esgotos) não terá expedien-
te administrativo nos dois fe-
riados e nem na segunda-feira 
(27), mas manterá equipes de 
plantão em áreas prioritárias 
para reparos de vazamentos, 
desentupimentos e outros con-
sertos emergenciais em vias 
públicas. O telefone para esses 
casos é 0800 772 3115 (ligação 
é gratuita).

SAÚDE
Na área da Saúde, o atendi-

mento de urgência e emergência 
acontece de forma ininterrupta 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento). Já as Unidades 
de Saúde não abrem nos feria-
dos. Quem necessita fazer agen-
damento de viagem para a re-
alização de consultas e exames 
fora do município nos dias 2 e 

4 de maio, precisa fazer o agen-
damento na quinta-feira (30), 
das 7h às 10h, pelo telefone do 
Setor de Transportes da Secre-
taria de Saúde: (14) 3264-3881. 
Os pacientes devem informar o 
número do Cartão Cidadão no 
momento do agendamento.

RETOMADA
A próxima semana tam-

bém será marcada pela reto-
mada do atendimento presen-
cial nas repartições internas 
da Prefeitura Municipal, que 
estão funcionando com horá-
rio reduzido e atendimento 
remoto desde o início da qua-
rentena. Conforme adiantou 
em coletiva de imprensa o 
prefeito Anderson Prado de 
Lima (DEM), a partir da quar-
ta-feira (29), as secretarias 
municipais começam a abrir 
em meio expediente, das 7h30 
às 13h30. Na mesma data tam-
bém está prevista a volta do 
funcionamento do transporte 
público coletivo, porém, com 
linhas reduzidas.

NA REGIÃO
Em Macatuba em virtude 

do feriado do Dia do Traba-
lhador, na próxima sexta-feira 
(1), os serviços administra-
tivos e postos de saúde não 
funcionam. A coleta de lixo 
segue normalmente e a coleta 
de galho e entulho será feita 
de segunda à quinta-feira. O 
transporte coletivo não fun-
ciona na sexta-feira (1) e no 
sábado (2). Na área da saúde, 
a Farmácia do Povo fecha no 
feriado e funciona, das 9h às 
11h no sábado e domingo. O 
serviço de ambulância funcio-
na normalmente. Nas Prefei-
turas de Areiópolis e Borebi 
mantém apenas os serviços 
de coleta de lixo e plantões da 
área da Saúde.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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COMÉRCIO
A Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Acilpa) segue com a campanha 
#CompreEmLençois, que tem como objetivo o fortalecimento e restruturação do comércio 
lençoense. Os comerciantes locais, associados ou não à entidade, podem se cadastrar para 
oferecer seus produtos pela plataforma de vendas do site www.compreemlencois.com.br. Os 
interessados podem entrar em contato pelos telefones (14) 3263-0837 e (14) 9 9647-1376.
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Cidade

A Câmara Municipal de Len-
çóis Paulista também já trabalha 
em sua reorganização adminis-
trativa. É o que garante o presi-
dente da Casa de Leis, Nardeli 
da Silva (DEM). Segundo ele, 
os vereadores já se reuniram 
algumas vezes, principalmente 
de maneira remota, para tratar 
do assunto. “Pedi para que cada 
um fizesse a sua proposta para 
que, juntos, possamos chegar a 
um consenso”, comenta. Ainda 
de acordo com Nardeli, todas as 
possibilidades estão sendo deba-
tidas e a única dúvida é com re-
lação à maneira como essa reor-
ganização será feita. “Ou vamos 
fazer uma reforma completa, que 
vai perdurar por, no mínimo 20 
anos, ou vamos fazer algo mais 
paliativo para o momento pelo 

qual estamos passando”, diz
Outra medida tomada pelo 

Poder Legislativo local é a de-
volução da sede administrativa 
da Câmara Municipal, o conhe-
cido Palácio de Vidro, ao locatá-
rio (o imóvel tem um custo de 
locação de R$ 10 mil por mês). 
A nova sede será estabelecida 
no CAC (Centro de Atendimen-
to ao Cidadão), doado pela Pre-
feitura Municipal. “O processo 
é um pouco demorado, pois a 
Prefeitura precisa desincorpo-
rar o CAC para, aí sim, a Câma-
ra incorporar o novo imóvel”, 
completa Nardeli. A expectativa 
é de que o atendimento ao pú-
blico, também chamado de ‘tra-
balho político’ dos vereadores, 
deva ocorrer na nova sede já a 
partir do final do mês de julho.

Além de deixar o comando 
da Secretaria de Turismo, a vi-
ce-prefeita Cíntia Duarte (PTB) 
anunciou sua renúncia ao cargo 
como forma de auxiliar o muni-
cípio a poupar recursos diante 
a crise causada pelo novo coro-
navírus. O anúncio oficial foi 
feito na última quarta-feira (22), 
durante a sessão da Câmara 
Municipal. A carta de renúncia 
encaminhada à Mesa Diretora 
do Legislativo foi lida pela ve-
readora Diusaleia Furlan, a pro-
fessora Diusa (DEM).

“Mais do que nunca é neces-
sário pensarmos na saúde, em 
primeiro lugar. Nesse momento 
de crise, precisamos fazer gran-
des sacrifícios e eu entendo que 
posso contribuir dessa forma, 
abrindo mão do meu salário en-
quanto secretária de Turismo e 
vice-prefeita. Também devemos 
pensar em nossas famílias, e em 
um cargo público não consigo 
ficar ao lado do meu esposo, dos 
meus filhos e também do meu 
negócio”, revela a agora ex-vice-
-prefeita de Lençóis Paulista.

Ainda segundo Cíntia Du-

arte, toda e qualquer atitude 
que possa colaborar com esse 
momento de pandemia é im-
portante. “A minha atitude foi 
mais uma dentro da reorgani-
zação administrativa. Entendi e 
ainda entendo que a economia 
desse recurso deve possibilitar 
ao prefeito Prado a compra de 
máscaras, respiradores, testes 
rápidos, entre outros equipa-
mentos e insumos necessários 
para o combate e prevenção ao 
novo coronavírus”, completa.

O prefeito enaltece a atitu-
de e elogiou o seu trabalho en-
quanto secretária de Turismo e 
vice-prefeita. “A nossa vice-pre-
feita nos deixa neste momento 
para que possa atender o apelo 
de economia no município e 
também para estar integralmen-
te com a sua família durante 
esse período difícil. Esta medi-
da não deve ser celebrada, mas 
enaltecida, pois somente uma 
mulher de tamanha integridade 
e honestidade tomaria esta deci-
são. Cíntia é um espelho do que 
representa a brava gente lenço-
ense”, comenta.

MUDANÇAS

Reforma administrativa 
começa a vigorar a 
partir da próxima sexta

Entre as medidas estão a redução de salários e secretarias, 
demissão voluntária, extinção de abono e revisão de horas extras

Angelo Franchini Neto

Começa a vigorar a partir 
da próxima sexta-feira, 
dia 1 de maio, a reorgani-

zação estrutural da administra-
ção pública de Lençóis Paulista. 
Entre as medidas estão a redu-
ção de salários e secretarias, de-
missão voluntária, extinção de 
abono e revisão de horas extras. 
O objetivo é enfrentar a queda 
de arrecadação prevista com a 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Segundo estudos da 
Prefeitura Municipal, as ações 
podem gerar economia de apro-
ximadamente R$ 1 milhão até 
dezembro deste ano.

Entre as medidas adotadas 
estão as reduções de 50% do 
vencimento do próprio prefeito 
e de 25% dos salários dos se-
cretários municipais. “Além da 
economia que a reorganização 
administrativa vai trazer aos co-
fres públicos, nesse momento 
de dificuldade que muitas pes-
soas estão vivendo por causa da 
pandemia, é importante o Poder 
Público também dar o exemplo, 
ou seja, cortar na carne. A redu-
ção e junção das secretarias não 
é uma coisa que me deixa feliz, 
porque estávamos preparando 
Lençóis Paulista para um salto 
de desenvolvimento, mas nesse 
momento foi necessário dar um 
passo atrás para que possamos, 
logo depois dessa pandemia, 
voltar a dar mais passos para 
frente”, explica o prefeito An-
derson Prado de Lima (DEM).

Os servidores também fa-
zem parte da reorganização, 
que inclui a demissão volun-
tária àqueles que já possuem 
tempo para se aposentar, extin-
ção do abono permanência e re-
visão de horas extras. Segundo 
Rodrigo Fávaro, secretário de 
Negócios Jurídicos que tam-
bém passa a responder pela 
Secretaria de Recursos Huma-
nos, os trabalhos são guiados 
com agilidade no sentido de 
contingenciar os gastos públi-
cos o mais rápido possível. “Os 
servidores, de modo geral, têm 
entendido o momento de incer-
tezas econômicas e jurídicas 
pelas quais o município vem 
passando por conta da pande-
mia da Covid-19 e, com isso, 
consentindo com a contenção 
de despesas com horas extras, 
abonos, dentre outros bene-
fícios factíveis de redução ou 
até mesmo extinção. Aproveito 
para agradecer a todos os ser-
vidores pelo empenho e com-
preensão nesse momento tão 
difícil”, completa.

FUSÃO DE SECRETARIAS
Além da Secretaria de Re-

cursos Humanos, outras pastas 
municipais tiveram alterações. 
O secretário de Motomecaniza-
ção, Anderson Buratto, assume 
também a Secretaria de Plane-
jamento; Júlio Gonçalves, antes 
na pasta de Planejamento, assu-
me as secretarias de Finanças e 
Convênios; além disso, André 

DATA MARCADA - Reorganização proposta pelo prefeito Prado deve entrar em vigor na próxima sexta-feira (1)

CASA DE LEIS - Após anunciar devolução do Palácio de Vidro, 
Nardeli da Silva diz que vereadores discutem reorganização

FORA - Cíntia Duarte deixa governo para ajudar no combate à Covid-19

Sasso se mantém à frente da 
pasta de Desenvolvimento e 
incorpora também a chefia da 
secretaria de Turismo.

O secretário de Adminis-
tração, Railson Rodrigues, que 
incorpora a pasta de Tecnologia 
da Informação, lembra que a 

paralisação temporária de tan-
tos projetos e trabalhos fez com 
que os cortes de gastos se focas-
sem, primeiramente, nas pastas 
que tiveram pouco tempo para 
se estruturar desde a criação, 
como era o caso das secretarias 
de Turismo e de Convênios. “O 

foco também se deu em torno 
de pastas que, nesse momento, 
comportariam estar subordina-
das a outras, seja pela redução 
de quadro, seja porque isso ain-
da permitirá que os respectivos 
secretários permaneçam no 
quadro de servidores”, explica.

Cíntia Duarte renuncia 
ao cargo de vice-prefeita

Câmara também 
prepara projeto 
de reorganização

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO

FOTO: WAGNER GONÇALVES/DIVULGAÇÃO
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Saúde INFLUENZA
A Secretaria de Saúde retomou na quarta-feira (22) a vacinação contra a infl uenza. A coordenação da 
campanha informou que recebeu 7,9 mil doses do Ministério da Saúde para a sequência da vacinação, 
que agora tem como público-alvo, portadores de doenças crônicas, caminhoneiros e motoristas 
de transporte coletivo, funcionários do sistema prisional, profi ssionais de força de segurança e 
salvamento, e idosos acima dos 60 anos que ainda não tomaram a vacina nas semanas anteriores.

COVID-19

Lençóis Paulista confi rma primeira morte
12 dos 13 municípios acompanhados pelo ECO contabilizam 170 casos

Priscila Pegatin

Nesta semana o Governo do 
Estado de São Paulo virou 
os holofotes da pandemia 

para o interior, isso porque nos 
últimos dias houve aumento 
no número de infectados e de 
vítimas fatais em decorrência 
do novo coronavírus (Covid-19) 
fora da capital. Das 13 cidades 
do Centro-Oeste Paulista acom-
panhadas pelo Jornal O ECO 
desde o início da pandemia, 12 
já registram casos. Até a tarde 
de ontem (24), já haviam sido 
confirmadas 170 infecções. Já o 
número de óbitos chegou a 24. 

Lençóis Paulista confirmou 
a primeira morte na quinta-feira 
(23). Um homem de 55 anos 
que tinha doença renal crônica 
e hipertensão e fazia hemodi-
álise três vezes por semana no 
Hospital Estadual de Bauru, 
onde estava internado desde o 
dia 15, após apresentar sintomas 
gripais durante a realização do 
procedimento. Segundo a Secre-
taria de Saúde, o material para a 
realização do exame foi colhido 
no dia 17. O resultado positivo 
saiu na noite da quarta-feira 
(22). Na manhã do dia seguinte 
o paciente veio a óbito.

Também há mortes regis-
tradas em Avaré (4), Agudos (1), 
Bauru (6), Botucatu (7), Jaú (3), 
Pederneiras (1) e São Manuel (1).

Além do óbito confirmado 

na quinta, outro caso positivo 
foi notificado ontem em Lençóis 
Paulista, elevando para seis o 
número de infecções na cidade. 
Macatuba, que na semana passa-
da tinha apenas um caso, agora 
tem dois. Areiópolis e Borebi, 
que até então não tinham nenhu-
ma infecção, agora têm dois pa-
cientes com Covid-19 cada.

Os dois casos diagnostica-
dos em Areiópolis receberam 
o resultado positivo para a do-
ença na manhã dessa sexta-feira 
(24), sendo na quinta-feira o 
Governo do Estado de São Pau-
lo já contabilizava um caso po-
sitivo da doença para a cidade, 
que não era reconhecido pela 
Prefeitura Municipal.

Ambos os pacientes seguem 
internados no Hospital Nossa 
Senhora da Piedade, em Lençóis 
Paulista. Segundo o Secretário 
de Saúde, Maicon Rodrigues Pe-
reira, a cidade avalia se existe a 
contaminação comunitária. De 
acordo com a pasta, os pacien-
tes não pertencem ao grupo de 
risco, não são idosos e até o mo-
mento seguem estáveis.

Em Borebi os dois casos 
positivos haviam apresentados 
sintomas em março, mas o resul-
tado do exame só saiu na segun-
da-feira (20). Os pacientes são 
um homem de 64 anos e uma 
mulher de 66 anos que viajaram 
recentemente para a República 
Dominicana. Segundo a Secreta-

ria de Saúde eles ficaram em iso-
lamento e estão assintomáticos.

O município, até terça-feira 
(21) registrava mais três casos 
aguardando resultado de exa-
mes, porém, deixou de divul-
gar o número de suspeitas de 
infecção, contrariando a pos-
tura de transparência que vem 
sendo adotada pelas demais 
cidades da região de circulação 
do Jornal O ECO.

Entre as demais cidades 
acompanhadas há registros de 
pacientes com Covid-19 em Ava-
ré (9), Agudos (15), Barra Bonita 
(5), Bauru (73), Botucatu (40), 
Jaú (11), São Manuel (6) e Pe-
derneiras (1). Apenas Igaraçu do 
Tietê não tem caso confirmado, 
segundo dados divulgados pelas 
respectivas prefeituras munici-
pais na tarde de ontem.

PANDEMIA AVANÇA
NO BRASIL

Em uma semana mais de 19 
mil brasileiros foram diagnosti-
cados com o novo coronavírus. 
A última atualização do Ministé-
rio da Saúde, divulgada na tarde 
de ontem (24) indicava um total 
de 52.995 casos confirmados e 
3.670 mortes. Foram 357 óbitos 
em apenas 24 horas, número 
menor apenas do que o registra-
do no dia anterior: 407.

Em entrevista coletiva na 
quinta-feira (23), o novo ministro 
da Saúde, Nelson Teich, disse 

que é preciso aguardar os pró-
ximos dias para saber se esta é 
uma tendência de aumento da 
curva. “A gente não sabe se isso 
aí representa um esforço de fe-
char os diagnósticos ou se isso 
aí vai representar uma linha de 
tendência de aumento”, disse.

São Paulo é o estado com 
mais casos positivos da Co-
vid-19. Segundo o Governo do 
Estado são 17.826 pacientes com 
o novo coronavírus e 1.512 mor-
tes, sendo 584 óbitos registrados 
nesta semana. O alerta, no entan-
to, se concentra agora na disse-
minação do vírus para o interior.

A Secretaria de Saúde apon-
ta que o número de mortes fora 
da capital aumentou quase 22 
vezes. Ontem eram 433 óbitos 
no interior, sendo que no início 
do mês apenas 20 haviam sido 
registrados. De acordo com a 

pasta, 114 municípios do estado 
já têm pelo menos uma morte 
causada pela Covid-19.

EUA JÁ TEM MAIS
DE 50 MIL MORTES

No mundo, os Estados Uni-
dos já superaram a marca de 51 
mil mortes provocadas pelo novo 
coronavírus, dado que mantém o 
país no topo da lista mundial. Na 
quinta-feira (23) os norte-ameri-
canos viveram novamente um 
dos dias com mais mortes em 24 
horas. Foram 3.176 óbitos.

Segundo a Universidade 
Norhteastern, de Boston, a situ-
ação começou a se agravar bem 

antes do que se imagina. Estudos 
apontam que 28 mil pessoas já 
estariam infectadas antes de 1 de 
março, data em que começaram 
a ser tomadas as medidas mais 
enérgicas de contenção do vírus, 
que já infectou quase 900 mil 
pessoas no país.

Enquanto isso, a Itália tem 
a primeira boa notícia desde o 
início da pandemia. De quarta 
para quinta-feira (23) o país teve 
mais pessoas recuperadas do 
que infectadas. Apesar de estar 
longe da normalidade, foram 
3.033 pacientes considerados 
curados, contra 2.646 novos ca-
sos da Covid-19.

NÚMEROS
Para ministro da 

Saúde, Nelson Teich, 
é preciso aguardar 

para saber se 
aumento de casos é 

tendência ou não

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Caderno B

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

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

CORONAVÍRUS
PREVINA O CONTÁGIO BAIXE O APLICATIVO PELO QR CODE

#mãosquetransformam
#NossoDNAZilorVamos mudar o mundo juntos?

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

unem por um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer!

Investimos em ações culturais, esportivas e educacionais que promovem as 

potencialidades dos jovens que vivem nas comunidades em que atuamos.

Com transmissão ao vivo, ato cívico 
comemora 162 anos de Lençóis Paulista
Evento acontece na Sala de Sessões Mário Trecenti e não será 
aberto ao público por conta da pandemia do novo coronavírus

Da redação

Boca do Sertão, Princesi-
nha dos Canaviais, Ci-
dade do Livro e, daqui 

a pouco, Capital Nacional do 
Livro. Essa é Lençóis Paulis-
ta, que completa na próxima 
terça-feira (28) 162 anos de 
emancipação político adminis-
trativa. Pensando em resguar-
dar a população e incentivar o 
isolamento social, ferramenta 
mais eficiente contra disse-
minação do novo coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura Mu-
nicipal decidiu inovar. Como 
o Desfile Cívico e os eventos 
da programação de aniversário 
foram cancelados por conta da 
pandemia, a Administração, 
em parceria com a Câmara 
Municipal, realiza na data um 
ato cívico para celebrar o ani-

SEM FESTA NA AVENIDA - Tradicional Desfile Cívico do aniversário de Lençóis 
Paulista não será realizado em decorrência da pandemia do novo coronavírus

versário. A cerimônia acontece 
a partir das 9h, na Sala de Ses-
sões Mário Trecenti.

Para evitar aglomerações, o 
evento não será aberto ao públi-
co, que poderá acompanhar a 
transmissão ao vivo pelas pla-
taformas sociais da Prefeitura 
(www.facebook.com/prefeitu-
ralencoispaulista) e da Câmara 
Municipal (www.facebook.
com/camaralencois1/). Vale 
lembrar que é a primeira vez 
que um ato cívico em comemo-
ração ao aniversário da cidade 
é realizado a portas fechadas.

BRAVA GENTE LENÇOENSE
O prefeito Anderson Pra-

do de Lima (DEM) lembrou 
que, apesar da Situação de 
Emergência decretada no mu-
nicípio, o 28 de abril é a data 
mais importante no calendário 

local. “Neste ano, o aniversário 
de Lençóis Paulista não terá o 
brilho de nosso Desfile Cívico, 
com nossas crianças mostran-
do sua alegria contagiante, o 
figurino especial, as bandas, 
fanfarras, nossas entidades e 
a participação da comunidade. 
Com este ato cívico, vamos re-
novar nossa confiança, nosso 
amor, nossa solidariedade em 
cada ato, em cada oração. Con-
vido todos os lençoenses para, 
juntos, continuarmos traba-
lhando com afinco e determi-
nação. Com certeza sairemos 
fortalecidos nesta crise. Que 
este 28 de abril seja o início do 
recomeço, que a brava gente 
lençoense continue inspirada 
em todos os momentos, supe-
rando todos os desafios, cons-
truindo uma cidade desenvol-
vida e próspera”, pontuou.

HISTÓRIA
A povoação na região teve 

início em meados do século 
XIX, quando o sertanista minei-
ro, José Teodoro de Souza, fixou 
residência no local. Uma outra 
versão atribui a fundação a Fran-
cisco Alves Pereira que, desli-
gando-se de uma caravana des-
tinada a Goiás, explorou o rio, 
mais tarde chamado “Lençóis”, 
porque suas espumas brancas 

eram semelhantes a lençóis.
O patrimônio do Bairro de 

Lençóis (na época se escrevia 
Lençóes), no território de Botuca-
tu, teve início com a construção 
da capela em louvor à Padroeira 
Nossa Senhora da Piedade, sen-
do elevado à Freguesia em 1858. 
Poucos anos depois, 1865, foi ele-
vado à condição de Município. 

Por existir na Bahia uma 
localidade chamada Lençóis, 

mais antiga, sua denomina-
ção foi alterada em 1944, para 
Ubirama. O primitivo nome foi 
novamente adotado em 1948, 
acrescentando-lhe “Paulista” 
para diferenciar da cidade baia-
na. Hoje, Lençóis Paulista colhe 
os frutos de uma cidade que 
olha para o futuro. O comércio 
e a indústria são fortes, e gran-
des empresas veem a cidade 
como um investimento certeiro.

FOTO: ELTON LAUD/O ECO
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LEGIÃO MIRIM DE MACATUBA
54.724.075/0001-44

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 2019 2018
ATIVO 170.343,60 113.451,77
CIRCULANTE 135.961,01 77.579,60
DISPONÍVEL 134.754,46 77.317,52
DISPONIVEL 134.754,46 77.317,52
CAIXA GERAL 194,85 813,83
CAIXA 194,85 813,83
BANCOS C/ MOVIMENTO-REC. 49,00 44,35
BANCO DO BRASIL C/C 151000-2 - C/R 0,00 4,35
CAIXA E FEDERAL C/C 236-6 - C/R 49,00 40,00
APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMED.-REC. 130.849,53 76.459,34
BANCO DO BRASIL L.P . 100 C/C 106213- 130.849,53 76.459,34
APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMED.-REC. 3.661,08 0,00
BANCO DO BRASIL LP 100 C/C 151000-2 3.661,08 0,00
CRÉDITOS 1.206,55 262,08
CRÉDITOS 1.206,55 262,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.206,55 223,60
ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.206,55 223,60
IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 38,48
IR FONTE A RECUPERAR 0,00 38,48
NÃO CIRCULANTE 34.382,59 35.872,17
IMOBILIZADO 34.382,59 35.872,17
IMOBILIZADO 34.382,59 35.872,17
IMOBILIZADO 64.614,38 63.303,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.836,00 5.836,00
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES 40.752,43 40.752,43
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 9.037,12 7.726,50
MOVEIS E UTENSILIOS 2.990,00 2.990,00
NOTEBOOK ACER ES 157251 NJ7200U 2.580,00 2.580,00
CAMERA SONY H400 20 MP 1.434,60 1.434,60
PROJETOR EPSON S32 3200 LUMENS 1.984,23 1.984,23
(-) DEPRECIAÇÕES (30.231,79) (27.431,59)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (4.254,35) (3.723,11)
(-) IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E (14.380,44) (12.750,48)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (8.607,00) (7.968,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (2.990,00) (2.990,00)

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO 170.343,60 113.451,77
CIRCULANTE 146.514,54 88.564,50
CONTAS A PAGAR 142.851,65 88.547,75
CONTAS A PAGAR 142.851,65 88.547,75
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES 369,68 369,68
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR 369,68 369,68
FORNECEDORES 55,00 747,24
EBA DESENV. DE TALENTOS 0,00 612,00
TELEFONICA BRASIL S/A 55,00 53,00
CPFL 0,00 82,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS 61,72 29,85
IRRF S/ NOTA FISCAL 15,05 0,00
PIS / COFINS E CSLL S/ NOTA FISCAL 46,67 29,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 141.061,72 86.454,38
SALARIOS A PAGAR 56.441,79 36.910,03
RESCISÕES A PAGAR 1.772,42 0,00
FGTS A PAGAR 0,00 1.472,92
INSS A RECOLHER 0,00 4.056,38
FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS 82.847,51 44.015,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.303,53 946,60
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 133,31 210,25
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.170,22 736,35
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES 3.662,89 16,75
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES 3.662,89 16,75
SUBVENÇÕES 3.662,89 16,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.662,89 16,75
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 23.829,06 24.887,27
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 23.829,06 24.887,27
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 23.829,06 24.887,27
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 23.829,06 24.887,27
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 24.887,27 (25.315,08)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO (1.058,21) 50.202,35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Descrição 2019 2018
RECEITAS 920.462,45 814.137,41
DOAÇÕES 1.975,00 1.434,67

DONATIVOS PESSOA JURÍDICA 1.000,00 900,00
DONATIVOS PESSOA FISICA 975,00 534,67

SUBVENÇÕES 38.337,11 41.986,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 38.337,11 41.986,46

CONVENIOS 2.140,10 15.037,02
PENA DE PREST. PECUNIÁRIA - TJSP 2.140,10 3.563,02
PROJETO ZOOM 0,00 11.474,00

PROMOÇÕES 11.754,12 6.991,60
PROMOÇÕES DA DIRETORIA 11.754,12 6.991,60

ASSOCIADOS 864.989,30 708.849,15
AUXILIO FAMILIA/MENORES APRENDIZES 864.989,30 708.849,15
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.610,85 1.184,35
BANCO DO BRASIL S/A 1.563,17 1.153,71
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 151000-2 CR 47,68 30,64

(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (350,66) (235,42)
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES DE RENDA 
VARIÁVEL (341,11) (230,66)

(-) IRRF S/ APLIC R. VAR - C/C 151000-2 (9,55) (4,76)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6,63 38.889,58

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6,63 5,50
RECUPERAÇÃO DE PIS S/ FOLHA 0,00 38.884,08

DESPESAS (1.180.447,46) (927.365,22)
PESSOAL ADMINISTRATIVO (47.699,53) (51.498,93)

SALÁRIOS (40.889,44) (40.942,55)
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO (4.136,29) (5.163,75)
FERIAS S/ ENCARGOS SOCIAIS (2.673,80) (5.392,63)

ENCARGOS SOCIAIS (3.983,37) (3.776,19)
FGTS (3.536,52) (3.330,39)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (446,85) (445,80)

MENORES APRENDIZES (743.510,43) (546.995,33)
SALARIOS (614.367,16) (456.362,75)
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO (52.807,47) (37.660,84)
FERIAS S/ ENCARGOS SOCIAIS (76.335,80) (52.971,74)

ENCARGOS SOCIAIS (17.734,35) (12.197,92)
FGTS (11.408,96) (8.052,02)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (6.325,39) (4.145,90)

REMUNCERACAO DE PESSOAL S/ 
VINCULO EMPREG (61.204,21) (71.389,54)

SERVIÇOS TERCEIROS / PESSOA FISICA (61.204,21) (71.389,54)
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (353,60) (211,60)

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (120,70) 0,00
CONVERSAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (200,00) 0,00
CONVERSAVA DE INSTALAÇÕES (32,90) (211,60)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (2.497,40) (4.333,85)
PROVEDOR DE INTERNET (958,80) (1.967,06)
TELEFONIA (1.538,60) (2.366,79)

DESPESAS GERAIS (33.346,21) (23.919,81)
ALUGUEL DE IMÓVEIS (390,00) (200,00)
ENERGIA ELÉTRICA (891,20) (808,05)
MATERIAL DE LIMPEZA (27,84) 0,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO (2.075,96) (788,20)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (1.273,99) (1.320,00)
AGUA E ESGOTO (712,56) (711,26)
DESPESAS C/ VIAGENS/ESTADIAS/
HOMOLOGACAO (971,49) (638,21)

PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS (750,00) (325,00)
DESPESAS COM CARTÓRIO 0,00 (512,82)
REFEIÇÕES E LANCHES (860,60) (2.070,00)
CERTIFICAÇÕES DIGITAIS 0,00 (430,00)
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO 
VALOR (1.151,14) (755,88)

MATERIAL DE USO E CONSUMO (5.694,42) (1.619,42)
UNIFORMES/EQUIP. DE SEG./EPI (2.534,40) (3.304,00)
SERV. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 (3.060,02)
DESPESAS COM FRETE (82,18) (9,86)
DESPESAS COM PROMOÇÕES DA 
DIRETORIA (5.830,93) 0,00

ANUNCIOS/PROPAG/PUBLICIDADE (180,00) (50,00)
SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL (9.919,50) (7.317,09)

DESPESAS COM SEGUROS (2.516,19) (2.126,17)
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS (2.516,19) (2.126,17)

DESPESAS FINANCEIRAS (5.630,24) (5.591,49)
JUROS/MULTAS PAGAS (8,39) 0,00
DESPESAS BANCARIAS - B. B. C/C 106213-1 (3.899,83) (3.673,98)
DESPESAS BANCARIAS - B. B. C/C 151000-2 (845,52) (740,51)
DESPESAS BANCARIAS CEF C/C 236-6 (876,50) (1.177,00)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (2.800,20) (2.877,35)
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO (2.800,20) (2.877,35)

ATIVIDADE EDUCACIONAL (258.926,80) (202.268,87)
ATENDIMENTO A MENOR APRENDIZ/
FAMILIA (258.926,80) (202.268,87)

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 
FEDERAIS (63,79) (74,28)

IOF C/C 106213-1 (21,35) (65,16)
IOF CC 151000-2 (3,96) (9,12)
IRRF (38,48) 0,00

IMPOSTOS TX E CONTRIBUIÇÕES 
MUNICIPAIS (181,14) (100,87)

TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 0,00 (20,60)
IPTU (181,14) (80,27)

SUBVENÇÕES 0,00 (3,02)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 0,00 (3,02)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 258.926,80 202.268,87
BENEFICIO INTEGRAL 258.926,80 202.268,87

ATIVIDADE EDUCACIONAL 258.926,80 202.268,87
= DEFICIT (1.058,21) 89.041,06

DFC TERCEIRO SETOR

Modo Indireto

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE: VALORES 
EM R$

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 2019 2018

DÉFICIT DO PERÍODO 1.058,21C
SUPERÁVIT DO PERÍODO 89.041,06D
AJUSTES POR: 
(+) DEPRECIAÇÃO 2.800,20D 2.877,35D
(+) AMORTIZAÇÃO 0,00C 0,00C
(+) PERDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL 0,00C 0,00C
(-) GANHO NA VENDA DE BENS DO 
IMOBILIZADO 0,00C 0,00C

SUPERÁVIT AJUSTADO 1.741,99D 91.918,41D
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS 
CIRCULANTES 
MENSALIDADES DE TERCEIROS 0,00C 0,00C
ATENDIMENTOS REALIZADOS 0,00C 0,00C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 982,95C 223,60C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00C 0,00C
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS 0,00C 0,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR 38,48D 0,00C
DESPESAS ANTECIPADAS 0,00C 0,00C
OUTROS VALORES A RECEBER 0,00C 0,00C
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS 
CIRCULANTES 
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 692,24C 747,24D
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 54.607,34D 18.482,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 388,80D 85,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 0,00C 0,00C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 0,00C 0,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 0,00C 0,00C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS 
GOVERNAMENTAIS 3.646,14D 13,73D

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00C 0,00C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 58.747,56D 73.888,31D

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO 
RECURSOS RECEBIDOS PELA VENDA DE BENS 0,00C 0,00C
OUTROS RECEBIMENTOS POR 
INVESTIMENTOS REALIZADOS 0,00C 0,00C

AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS PARA O 
ATIVO 0,00C 0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00C 0,00C

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO 
RECEBIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS 0,00C 0,00C
OUTROS RECEBIMENTOS POR 
FINANCIAMENTOS 0,00C 0,00C

PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS 0,00C 0,00C
PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 0,00C 0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS 
ATIVIDADES FINANCIAMENTO 0,00C 0,00C

AUMENTO LIQUÍDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 58.747,56D 73.888,31D

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DE 
INÍCIO DO PERÍODO 77.317,52D 6.848,04D

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM 
DO PERÍODO 134.754,46D 77.317,52D

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

OUTRAS
RESERVAS

AJUSTES AVAL.
PATRIMONIAL

SUPERÁVIT / 
DÉFICIT

TOTAL DO 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2018 0,00 0,00 0,00 24.887,27 24.887,27
Movimento do Período
Superávit / Déficit do Período 0,00 0,00 0,00 (1.058,21) (1.058,21)
Ajustes da Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Superávit com Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 0,00 0,00 0,00 23.829,06 23.829,06

MACATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE
CONCEICAO APARECIDA SOARES

CPF: 087.513.938-83

TESOUREIRO
MARCELO HENRIQUE MALAVASI

CPF: 112.443.558-10

TECNICO EM CONTABILIDADE
FABIO HENRIQUE ADÃO

TC CRC: 1SP189104/O-0

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01
A Legião Mirim de Macatuba, sediada na cidade de Macatuba, estado de São 

Paulo, fundada em Assembleia realizada em 10 de Novembro de 1989, é uma 
associação civil de direito privado, sem fins econômicos, a qual tem como fina-
lidade Educação e integração dos adolescentes desassistidos de ambos os sexos 
com idade entre dezesseis (16) e dezoito (18) anos, a promoção de aprendiza-
gem profissionalizante metódica prevista nos artigos 430 e seguintes da CLT, bem 
como atender aos familiares dos adolescentes sempre que necessário, promover na 
medida do possível, a assistência médica, hospitalar, farmacêutica do adolescente, 
colaborar com as associações locais e autoridades nas atividades que visem o bem 
estar social e integração.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas e apresentadas 

em conformidade com a Resolução CFC no. 1409/ 12 de 21/ 09/ 2012, que apro-
vou a interpretação ITG 2002, norma específica para as Entidades sem Finalidade 
de Lucro.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade em conformidade com seus efetivos va-

lores reais.

NOTA 05
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acres-

cidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com 
base no regime de competência.

NOTA 06
A entidade não possui estoque nesta data.

NOTA 07
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 08
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebi-

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

NOTA 09
A entidade recebeu no ano a seguinte subvenção do Poder Público:

Descrição 2019 2018
Prefeitura Municipal de Macatuba 38.337,11 41.986,46

NOTA 10
A entidade recebe uma contrapartida pelos serviços com menores aprendizes 

nas empresas da cidade. No ano a entidade recebeu o seguinte:
Descrição 2019 2018
Auxilio Familia/ Menores Aprendizes 864.989,30 708.849,15

NOTA 11
Eventualmente a entidade promove eventos beneficentes e recebe doações 

de pessoas físicas e ou pessoas juridicas. No ano a entidade recebeu o seguinte:
Descrição 2019 2018
Donativos Pessoa Juridica 1.000,00 900,00
Donativos Pessoa Física 975,00 534,67
Pena de Prest. Pecuniária - TJSP 2.140,10 3.563,02
Projeto Zoom 0,00 11.474,00
Promoções da Diretoria 11.754,12 6.991,60
Total 15.869,22 23.463,29

NOTA 12 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, 

de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 

NOTA 13
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em 

conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 14
Todos os alunos/ aprendizes são atendidos de forma gratuita, bem como seus 

familiares.

NOTA 15
O valor de Isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + SAT + Terceiros, 

e COFINS:
Descrição 2019 2018
Previdência Social - Renúncia Fiscal 192.351,90 147.481,63
COFINS - Renúncia Fiscal 66.574,90 54.787,24
Total 258.926,80 202.268,87

NOTA 16 
As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente res-

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

NOTA 17
Patrimônio Social: Findo o exercício, apresentou deficit liquido no valor de 

(R$ 1.058,21), consolidando o saldo acumulado em 31/12/2019 de R$. 23.829,06.

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

NOTAS EXPLICATIVAS
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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

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 PRISMA LTZ, 
ano 2015, cor branco, baixa 
quilometragem. Tratar (14) 
99732-7713 

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 horário. 
Tratar (14) 99658-6608. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTAMOS SERVIÇOS 
de cortes de árvores e 
limpeza de quintais em 
geral. Temos referencias. 
Tratar: (14) 99623-2929 ou 
(14) 99864-1088. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28/03 - Monte Sião. Tratar 
(14) 3263-6938, (14) 3264-
7919, (14) 99702-7108, 
(14) 99794-7639 falar com 
Arlindo ou Eliza.

03/04 - Jacutinga e Monte 
Sião - passeio e compras 
de doce e malharias. Tratar 
(14) 99724-8206 / (14) 3264-
8558 com Ivani.

09 À 12/04 - (Páscoa) 
Praia de Caraguatatuba - 
hotel + café da manha + 
transporte concluído. Tratar 
(14) 99724-8206 / (14) 3264-
8558 com Ivani.

COMPRAS DE São Paulo 
todas as sexta feiras e 
outros destinos e datas 
consulte as programações, 
Monte Sião, Paraty (RJ), 
Camboriu (SC), Trindade 
(GO), Capitólio (MG). Tratar 
pelos telefones (14) 99724- 
8206 Ivani e (14) 3264-8558. 
Aceitamos cartões de 
créditos, faça um orçamento 
sem compromisso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA na 
Rua Santo Antônio, no533 
- Jardim Bela Vista, 02 
dormitórios, 03 salas (de 
visitas, jantar e escritório) 
cozinha, banheiro, área de 
serviço, garagem para 02 
carros e área de lazer com, 
churrasqueira, quarto e 
banheiro, com 148,36 m2 
de construção. Tratar: (14) 
99616-6780. 

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

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

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

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

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

MOTOCICLETAS
VENDA

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

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

VENDE-SE MOTO ML 85, 
cor preta, com freio a disco, 
bem conservada, aceito me-
tade do valor em material 
de construção. Tratar (14) 
99178-5810. 

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

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS
DE LENÇÓIS PAULISTA

Fica pelo presente edital, convocados todos os Associados da 
ADEFILP (Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista) 
com direito a voto, conforme expressamente previsto no Estatuto So-
cial, para participarem da Assembléia Geral a realizar-se no dia 15 de 
maio de 2020, sexta-feira, das 08h às 16h30 na Sede da entidade, na 
rua Pernambuco, 333 - Jd Cruzeiro, nesta cidade, quando ocorrerá a 
eleição dos membros da Diretoria  e Conselho Fiscal para o triênio 
2020/2023. 

O prazo para registro das chapas vai até o dia 08 de maio de 2020 
(sexta-feira), às 17h no escritório da Associação, à Rua Pernambuco, 
333 - Jd. Cruzeiro, onde poderão ser obtidas maiores informações. 

Edson Santiago dos Santos
Presidente da ADEFILP
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RESIDÊNCIAS
ALUGA

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CENTRO - Casa - 3 quartos, 
1 sala, 1 cozinha, 1 banhei-
ro, 1 suíte, 1 lavanderia, 
5 garagens. R$ 4.500,00. 
Código 02741. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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 

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

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

APARTAMENTO - Bauru - 
2 quartos, 1 sala conjugada 
com 1 copa, 1 cozinha 
ampla, 1 área de serviço, 1 
banheiro social,1 garagem 
cob, portaria 24 h. R$680,00. 
Contato: (14) 99728-1313 / 
99772-7315. 

JARDIM MORUMBI 
- Sala Comercial - Sala 
Comercial com 250m², 1 
banheiro, 1 cozinha, lavan-
deria coberta. R$ 2.000,00. 
Código 02004. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

DISTRITO INDUSTRIAL I - 
Barracão - Barracão grande 
com 400 m², 1 cozinha, 
3 salas para escritório, 
2 banheiros masculinos, 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02386. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão amplo com 70 m², 
com 1 sala para recepção, 
1 sala para escritório e 
1 hall de entrada para o 
escritório. R$ 1.100,00. 
Código 02421. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 ou 
acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

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 

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. 

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

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

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

RONDON - Sala Comer-
cial - 1 Salão amplo com 
1 banheiro. R$ 990,00. 
Código 02818. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

CENTRO - Sala Comer-
cial - 1 quarto, 4 salas 
grandes, 1 banheiro, 1 
cozinha, vitrine fixa. R$ 
1.100,00. Código 02805. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

CENTRO - Sala Comercial 
- Salão 8x4,1 banheiro, 
porta de entrada de 
blindex. R$ 1.100,00. 
Código 02807. Ligue (14) 
99728-1313 / 3263-0021 
ou acesse: www.imobilia-
ria21lp.com.br.

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

CENTRO - Casa / Comér-
cio - CASA: 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha, 1 banhei-
ro; LOJA: 1 sala 228 m², 
1 banheiro masculino e 
1 banheiro feminino. R$ 
4.000,00. Código 02564. 
Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.
com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDIFÍCIO BETHA - vendo 
apartamento. Tratar (14) 
99772-7716 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 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço. 
Tratar (14) 99883-8902 / 
99651-6810 

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

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

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

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

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, acei-
to financiamento, carros, 
motos na negociação, ótimo 
para morar ou investimento. 
Tratar (14) 99703-1919.

ITAMARATY - Terreno todo 
murado portão, excelente 
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 Consultor 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 localização 
1056 m2 R$ 650.000 Adria-
no Cian Consultor de Imóvel 
Tel. (14) 99126-5928.

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

MARIA LUIZA IV: 02 Ter-
renos Juntos, total de 450 
m2 m² excelente localização 
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.

JD EUROPA - vendo 
terreno parte alta, ótima 
localização. Tratar (14) 
98137-7021.

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

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

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

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

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

MACATUBA - casa- 3 quar-
tos, 1 sala de visita,1 sala de 
jantar, 1 cozinha comum, 1 
banheiro social completo c/ 
blindex, 1 lavanderia coberta, 
2 garagens coberta. EDÍCULA: 
1 banheiro, 1 churrasqueira, 
1 salão. R$ 1.500,00. Código 
02797. Ligue (14) 99728-1313 
/ 3263-0021 ou acesse: 
www.imobiliaria21lp.com.br.

CHÁCARAS
VENDA

TERRENOS
VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CHÁCARA 
com 28.500 m2 no centro da 
cidade de Lençóis Paulista. 
Tratar (14) 98118-8850.
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Marcelo Maganha, domingo (26)

Benedicto Blanco, quarta-feira (2 2)

Náthali Passarinho, sábado (25)

Rafaela Santana, segunda-feira (27)

Prefeito Anderson Prado, segunda-feira (27)

Esthefani Placidelli, segunda-feira (27)

Fabiano Grama, quarta-feira (22)

Damião Augusto Oliveira, segunda-feira (20)

Leila Oliveira, sábado (25)

Josiane Lopes, segunda-feira (27)

Silvana Marçal, segunda-feira (27)

Giovanna Borin, segunda-feira (27)

A reta final do mês de abril está repleta de lençoenses estreando idade nova.
Desejamos a todos muita paz e saúde. Nossos sinceros parabéns!!!
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RECORDANDO

NO TURVINHO - A foto desta semana foi 
compartilhada pelo lençoense Kauan Tomazzi. O registro, 
provavelmente do ano de 1980, mostra sua avó, Martina 
Tomazzi, sua mãe, Daniele Tomazzi, e seu tio, Ronny Luís 
Tomazzi, na fazenda da família, na região do Turvinho.

Por Nelson Faillace
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