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Divulgação

L E G I S L A T I V O

Lei facilita 
vinda de 
novas 
empresas

Projeto de lei aprova
do na sessão da terça-feira 
22 altera a lei de conces
sões de área no Distrito 
Empresarial. As alterações 
consistem em garantir 
direito às empresas que 
receberam uma conces
são de área no distrito 
de relacionarem esse ter
reno para penhora como 
garantia de pagamento, 
caso consigam uma linha 
de crédito junto ao BN
DES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social) 
ou outras instituições fi
nanceiras. A segunda alte
ração é mais simples: diz 
que uma empresa que já 
tenha cumprido os pré-re
quisitos para conseguir a 
área em definitivo, pode, 
automaticamente, ter ou
tra concessão de área para 
a expansão da atividade, 
sem precisar repetir os re
quisitos para ter a área em 
definitivo. ►► Página A5

Câmara 
derruba 
veto de 
Marise

Página A5

A EMOÇÃO ESTÁ , NO AR!
Está marcada para o domingo 27, a partir das 11h, a apresentação do Circo Aéreo, de Campinas. As manobras e acrobacias serão realizadas sobre o recinto da Facilpa, José Lenci 
Neto, um dos diretores da Associação Rural de Lençóis Paulista, que realiza a feira, foi a Campinas ontem conhecer os aviões de pertinho.

30 mil são esperados em 
show de Victor & Léo
Dupla realiza primeiro show da 31  ̂ Facilpa hoje, a partir das 23h, no recinto José Oliveira Prado

Os sertanejos Victor & Léo cuária, Comercial e Industrial "Ao Vivo em Uberlândia". Se- se apresenta a dupla lençoen- o que prevê José Oliveira Pra- 
devem levar cerca de 30 mil de Lençóis Paulista). A dupla gundo a comissão organizado- se André & Matheus, em show do, coordenador do evento. A 
pessoas para o recinto José Oli- é a sensação sertaneja do mo- ra, oito mil ingressos já foram com portões abertos. A Facilpa expectativa de movimentação 
veira Prado hoje, na abertura mento e apresentam em Len- vendidos. Os portões da feira deve ter 15% a mais de negó- financeira é estimada em R$ 3 
da 31® Facilpa (Feira Agrope- çóis Paulista o show do DVD serão abertos às 18h. Amanhã cios neste ano. Pelo menos é milhões. ►► Página A2

Fernanda Benedetti Fernanda Benedetti

DESVIO DE ROTA O Departamento de Obras de Lençóis resolveu 
construir um obstáculo para ajudar a diminuir o excesso de velocida
de na avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola, na terça-feira 22, só 
que escolheu um horário nada oportuno para executar o trabalho: 
17h. Como era o horário de intenso movimento, os motoristas foram 
obrigados a desviar pela rodovia Osny Matheus (SP -  261) e por ruas 
da Vila Cruzeiro, o que gerou congestionamento.

B A RR A  B O N I T A

Internet de graça será 
lançada amanhã

Concerto da orquestra e coral do Projeto Guri embalou a cerimônia do selo comemorativo aos 150 anos de Lençóis Paulista

Prefeitura apresenta selo e carimbo postal
Cerimônia realizada na 

noite de terça-feira 22, no Es
paço Cultural 'Cidade do Li
vro', marcou o lançamento de 
um selo postal em comemo-

ração aos 150 anos de Lençóis 
Paulista. O selo vai ser usado 
nas correspondências oficiais 
e em tudo que for emitido 
pelas agências dos Correios

no município até o dia 10 de 
maio. Antes de apresentação 
do selo, teve concerto com 
os alunos do Projeto Guri. 
Quem passou pelo Espaço

Cultural Cidade do Livro na 
terça-feira ainda pôde con
ferir a abertura da exposição 
"Fotos do Centenário de Len
çóis Paulista" ►► Página A3

Amanhã, em Barra Bonita, 
será apresentado o Barra Digi
tal, projeto que possibilitará o 
acesso gratuito à internet ban
da larga para toda a população 
do município. Está confirma
da a presença de Stefan Rovet- 
to, desenvolvedor de software 
para o projeto freifunk.net, 
que quer dizer "radio livre" 
em alemão. É ele um dos ide-

alizadores da tecnologia que é 
utilizada no Barra Digital. Em 
Macatuba, o prefeito Coolidge 
Hercos Júnior (PMDB) já lici
tou a compra de sinal que vai 
ser distribuído para duas mil 
residências, no projeto 'Inter
net para todos'. A prefeitura 
aguarda uma licença da Anatel 
(Agência Nacional de Teleco
municações). ►► Página A7
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150 anos, 210 páginas e uma bela História
Tenha em casa o livro 'Lençóis Paulista 

conta sua história -150 anos'
Pontos de Venda:

jornal O Eco| Lençóis Revistas| Psiu! | Banca do Correia 
Didática I Banca do Posto Tigrão | Planet Sound

R$ 49,90
~ -  à vista ~

ou 2x no cheque pré



Fernanda Benedetti

Os barraqueiros já estão instalados e preparando os quitutes para a feira que será aberta hoje pela dupla Victor e Léo; amanhã, André & Matheus lançam CD 'Falando de Amor'

Sandro A lponte

Os sertanejos Victor & Léo 
devem levar cerca de 30 mil 
pessoas para o Recinto José 
Oliveira Prado no primeiro 
dia da 31® Facilpa (Feira Agro
pecuária, Comercial e Indus
trial de Lençóis Paulista) que 
começa hoje à noite. Essa é 
a expectativa da organização 
da feira que colocou oito mil 
ingressos antecipados e todos 
foram vendidos.

De acordo com José Oli
veira Prado, coordenador da 
feira, o recinto tem capacida
de para receber de 30 a 35 mil 
pessoas. "A gente imagina que 
o local esteja todo tomado e 
acredito que vamos ter pro
blemas com a acomodação 
do público. Nossa previsão é 
de vender até 25 mil ingres
sos porque temos um dife
rencial de 5 mil pessoas que

Começa hoje
Organizadores esperam recinto lotado para show de hoje à noite de Victor & Léo 
no recinto da Facilpa; amanhã é a vez dos lençoenses André & Matheus

trabalham no evento", prevê. 
"Vamos saber da Polícia Mili
tar como agir se o público for 
muito grande. A expectativa de 
venda no dia é muito boa por 
causa do pessoal de fora que 
vem pra cá", comentou.

Os portões da feira serão 
abertos às 18h. "Faço um  ape
lo para que as pessoas che
guem o mais cedo possível 
porque senão vai virar empur

ra-empurra perto da hora do 
show, às 23h", alerta Prado. 
"Trata-se de um dia problemá
tico porque o pessoal chega 
do trabalho, toma banho e sai 
tarde de casa", avalia.

A expectativa de público 
geral em todos os dias de feira 
é de 250 mil pessoas.

d in h e ir o
A Facilpa deve ter 15% a

mais de negócios neste ano. 
Pelo menos é o que prevê José 
Oliveira Prado. "A feira cresce 
a cada ano e agora não deve 
ser diferente. O objetivo é me
lhorar cerca de 15%", analisa. 
"Acho que de modo geral en
tre barraqueiros, comércio e 
leilões vamos atingir uns R$ 
3 milhões de negócios. No 
ano passado esse valor foi um 
pouco menor", diz.

Uma das exposições for
tes do evento é a de veículos 
com a participação de todas 
as concessionárias de Lençóis 
Paulista. Com relação aos ani
mais serão três leilões de ove
lhas, sendo que um deles será 
transmitido pelo canal Terra 
Viva para todo o Brasil.

s h o w s
Victor & Léo abrem a Facil-

pa e a expectativa é de que os 
dois tenham o maior público 
da feira. A dupla é a sensação 
sertaneja do momento e apre
sentam em Lençóis Paulista 
o show do DVD "Ao Vivo em 
Uberlândia", onde os mineiros 
cantam sucessos como 'Fada', 
'Amigo Apaixonado', 'Fotos' e 
'Vida Boa', que são sucesso em 
todo o país.

Na sexta-feira sobem ao 
palco André & Matheus. A du
pla de Lençóis Paulista mais 
uma vez entra no rol dos gran
des artistas e lança na feira o 
segundo CD, intitulado 'Fa
lando de Amor', com sucessos 
como 'Te amo, que mais posso 
dizer', que eles cantam ao la
do de Ovelha, 'Pelo Telefone' e 
'Eu sou louco por você'. Todas 
bastante executadas nas emis
soras de rádio. Na Facilpa, o 
público vai presenciar o novo 
show da dupla.

Barracas tradicionais 
já estão instaladas

João Maria Chagas, 
proprietário da Barra do 
Milho Verde, mais uma 
vez está na Facilpa. "Há 
pelo menos 19 anos par
ticipo da feira e para mim, 
que trabalho com milho 
verde, essa época é uma 
das melhores. E a Facilpa 
sempre dá um bom  movi
mento e faturamento ra
zoável", diz Chagas.

Ele e sua equipe via
jam praticamente todas as 
feiras de São Paulo e do 
Paraná, o que já preenche 
o calendário do ano todo. 
"Essa história que barra- 
queiro viaja o país todo é 
mentira, porque não seria 
viável do ponto de vista 
financeiro. Imagina fazer 
festa na Bahia? Só o custo 
do transporte seria muito 
alto", relata. Ele garante 
que ao contrário do que 
as pessoas imaginam, não 
é um negócio que dá ren

dimento muito grande. "O 
barraqueiro é como o pro
prietário de um  bar: traba
lha a vida inteira e nunca 
tem sossego".

Outro personagem que 
já virou símbolo da feira é 
Anízio de Souza Lopes, 86 
anos, proprietário do trai- 
ler 'Pastéis de Belém', que 
participa desde a primeira 
edição, ou seja, há 31 anos. 
"A feira era muito diferen
te, tinha apenas algumas 
barraquinhas e não esse 
'mundaréu' de gente pra 
todo lado como tem hoje", 
lembra ele, que começou a 
trabalhar em feiras com 10 
anos, acompanhando sua 
mãe. "Sempre gostei de 
festas. Quando era moço 
sempre participava das que 
tinham na região de Botu- 
catu e em 1969 comecei a 
trabalhar com o trailer de 
pastel. Com isso criei meus 
cinco filhos", conta.
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Selado e carimbado
Marise lança selo postal em comemoração aos 150 anos

Fernanda Benedetti

Kátia  Sartori

Cerimônia realizada na 
noite de terça-feira 22, no Es
paço Cultural 'Cidade do Li
vro', marcou o lançamento de 
um selo postal em comemora
ção aos 150 anos de Lençóis 
Paulista. O selo vai ser usado 
nas correspondências oficiais e 
em tudo que for emitido pelas 
agências dos Correios no mu
nicípio até o dia 10 de maio.

O selo foi apresentado pelo 
prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) e pelo diretor regional 
dos Correios, Luiz Roberto Pa- 
gani. Também participaram da 
cerimônia a primeira-dama e 
diretora de Assistência Social, 
Joana Andreotti Marise, o vi- 
ce-prefeito e diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer (PR), 
a diretora de Educação e Cul
tura, Izabel Cristina Campa- 
nari Lorenzetti, e o diretor de 
Esportes e Lazer, José Lenci Ne
to, além de autoridades e con
vidados. Antes de apresentação 
do selo, teve concerto com os 
alunos do Projeto Guri.

O diretor dos Correios, Luiz Roberto Pagani, e Marise mostram o selo

Quem passou pelo Espaço 
Cultural Cidade do Livro na 
terça-feira ainda pode conferir a 
abertura da exposição "Fotos do 
Centenário de Lençóis Paulista". 
Algumas das imagens que aju
dam a contar a história do mu
nicípio foram expostas do lado 
de fora do Centro Cultural para 
despertar a atenção do público.

O prefeito encomendou a 
impressão de oito mil selos co
memorativos aos 150 anos de 
Lençóis Paulista. Enquanto du-

rar o estoque, a imagem vai ser 
veiculada nas correspondências 
oficiais da prefeitura e dos de
partamentos públicos. Além 
disso, a administração também 
patrocinou a confecção de um 
carimbo especial para as cor
respondências que são emiti
das pela agência dos Correios 
no município. Até o dia 10 de 
maio, tudo que for postado em 
Lençóis Paulista, sejam cartas, 
telegramas ou sedex, terão o ca
rimbo comemorativo.

P I R A T I N I N G A

Discussão 
termina em 
facadas

Uma discussão en
tre colegas terminou 
em facadas. O caso foi 
registrado no centro de 
Piratininga, na noite de 
segunda-feira 21. Segun
do informações da Polí
cia Militar, F.A.C., de 28 
anos, foi atingido pelas 
costas por duas vezes. O 
agressor é D.A.S., de 27 
anos, que foi surpreendi
do pela vítima e também 
acabou ferido.

Segundo informações 
da polícia, F.A.C é conde
nado da Justiça e estava 
em regime semi-aberto. 
Já D.A.S. tem passagem 
pela polícia por agressão 
e tráfico de drogas.

Ainda segundo o bo
letim de ocorrência, os 
dois homens ficaram 
gravemente feridos e fo
ram encaminhados ao 
pronto-socorro de Bau
ru. Assim que forem li
berados pelos médicos 
seguem para a cadeia de 
Duartina.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 29-2008 - PROCESSO: 
59-2008 - OBJETO: Aquisição de Medicamentos para Controle de Hipertensão e Hiperatividade, para uso 
no exercício de 2008, entrega única em 10 dias. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/05/08 
às 08:30 hs. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, na Rua 9 de Julho, 15-20, 
Centro, Macatuba, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis, pelo site www. 
macatuba.sp.gov.br/pmm. ou solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9854.
Macatuba, 23 de abril de 2008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES -  EXTRATO TERMO HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO 22-2008 -  PROC: 
52-2008 -  OBJETO: Aquisição de Margarina e Carne Bovina Curada, Salgada para merenda escolar, com 
entrega parcelada durante o exercício de 2008. A Prefeitura de Macatuba torna público que o Prefeito Muni
cipal homologou o processo em referência, adjudicando os objetos em favor de Nutrialimentos Comércio de 
Gêneros .Alimentícios Ltda, no valor de R$ 18.445,00, ficando o(s) representante(s) legal convocado(s) para 
a assinatura do contrato no prazo de 03 dias úteis.
Macatuba, 23 de abril de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JÚNIOR -  Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
SETOR DE LICITAÇÕES - EXTRATO ALTERAÇÃO 1 CONTRATO 63-2007 (Originário Dispensa 11
2007) FINALIDADE: prorrogar o prazo de vigência por mais 06 meses, com início em 07/05/08 e término 
em 06/11/08 CONTRATANTE: Município de Macatuba CONTRATADO: Osmar Santo Leme OBJETO: 
locação prédio na Rua Carlos Gomes, 10-85 FUND. LEGAL: .Art. 57, c/c com art. 62, § 3°, I, da Lei 8666/93 
ASSINATURA: 22/04/08.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR -  Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 

SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 30-2008
PROCESSO: 60-2008 - OBJETO: aquisição de 2.020 kits de uniforme escolar, contendo camiseta, bermuda, 
blusa e calça, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, para entrega única no prazo máximo de 

20 dias após a aprovação dos protótipos. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 12.05.2008 às 
09h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, Centro, 

Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou solicitando-o pelo 
e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 

telefone (14) 3298-9856.
Macatuba, 23 de abril de 2.008.

COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 31-2008
PROCESSO: 61-2008 - OBJETO: aquisição de tubos de concreto para serviços de galeria de águas pluviais, 

no bairro denominado Jardim Planalto, com interligação à rede mestre “Fehidro”, para entrega única no 
prazo máximo de 45 dias após autorização de fornecimento. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

13.05.2008 às 09h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido no Setor de Licitações, Rua 9 de Julho, 
15-20, Centro, Macatuba, das 08:00 às 16:30, nos dias úteis, pelo site www.macatuba.sp.gov.br/pmm, ou 

solicitando-o pelo e-mail pregao@macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no ende
reço acima ou pelo telefone (14) 3298-9856.

Macatuba, 23 de abril de 2.008.
COOLIDGE HERCOS JUNIOR - Prefeito Municipal

Empresa Agrícola Bernardinense Ltda.
CNPJ n° 52.142.593/0001-24 / NIRE n° 35202258148 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Quotistas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a ser reali
zada às 14:30 horas, do dia 29 de Abril de 2008, na sede social, na Fazenda São José, Bairro São 
José, município de Bernardino de Campos, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço 
Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2007; 
b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2007. 
Bernardino de Campos-SP, 14 de Abril de 2.008. André Luis Saffi Boso - Sócio-Administrador (19,22,24)

“PEDREIRA DIABÁSIO LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação N° 7002717, válida até 18/04/2011, para BASALTO, 
EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE à FAZENDA SÃO JOAQUIM, S/N, ZONA 
RURAL, LENÇÓIS PAULISTA.”

Instituto de Previdência 
Municipal de Lençóis Paulista

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
LENÇÓIS PAULISTA - I P R E M

Antonio Marcos Martins, Diretor do Instituto de Previdência Municipal de 
Lençóis Paulista - IPREM, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ do arti
go 59 da Lei Orgânica do Município, torna público o seguinte ato oficial:

Portaria n°. 015/2008 de 22.04.2008......Concede Aposentadoria Compulsó
ria por Idade, com proventos proporcionais ao funcionário público municipal 
Sr. Hermano de Araújo Almeida, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista.

Lençóis Paulista, 22 de Abril de 2008.

ANTONIO MARCOS MARTINS 
Diretor do Instituto de Previdência Municipal

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2008. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 82,78.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO

A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DOS PARTIDOS PT, PP, PTN, 
PTB e PRB do município de Areiópolis, por seu Presidente CONVOCA seus 
membros, os eleitores deste município filiados nestes partidos, e os parla
mentares do partido com domicilio eleitoral neste município para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL a realizar-se no ESCRITÓRIO POLÍTICO na RUA 
BALDUINO ANTÔNIO PORTES N° 306, nesta cidade, no dia 27 de abril de 
2008, ás 09:00 horas em primeira chamada, e as 09:00 horas e 30 minutos, em 
segunda e última chamada, com encerramento ás 15:00 horas para deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Eleição, por voto direto e secreto, de:

A) A provação do manifesto, Programas e Estatutos dos Partidos;

B) Eleição de 17 Membros Titulares do Diretório Municipal e 6 suplentes;

C) Eleição de 1 delegado a convenção estadual e 1 suplente;

2 - Imediatamente após o encerramento da convenção os membros eleitos e 
empossados do Diretório elegerão a Comissão Executiva, o Conselho de Ética 
e Disciplina Partidária e o Conselho Fiscal.

Areiópolis, 22 de abril de 2008

COMUNICADO DE EXTRAVIO
J. F. LIMA PADARIA -  ME, com endereço nesta cidade de Lençóis Paulista, 
estado de São Paulo, à Av. Estados Unidos, 289 -  Jardim Das Nações, devida
mente matriculado no CNPJ sob o n° 07.720.647/0001-37 e Inscrição Estadual 
n° 416.108.166.116, comunica o extravio dos documentos fiscais, Nota Fiscal 
De Vendas a Consumidor Serie D-1 do n.° 301 à 500 e talão de Nota Fiscal 
Mod. 1 N° 001 a 050, não se responsabilizando pelo uso indevido.
Lençóis Paulista, 23 de Abril de 2.008.

Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Aviso de Licitação - Leilão n° 002/2008 - Processo n° 110/2008 

Objeto: venda de óleo queimado, proveniente da troca de óleo dos veí
culos da frota municipal -  Tipo: maior lance ou oferta -  Sessão de lan
ces: 09 de maio de 2008 às 10:00 horas -  O edital completo encontra-se 
disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br -  Informações: Praça 
das Palmeiras n° 55 -  Lençóis Paulista -  Fone: 14-3269-7088/3269- 
7022 -  Fax: 14-3263-0040. Lençóis Paulista, 23 de abril de 2008. JÚ
LIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
Aviso de Licitação -  Pregão n° 056/2008 -  Processo n° 112/2008

Objeto: aquisição de um caminhão usado -  Tipo: Menor preço -  Rece
bimento das propostas e sessão de lances: 12 de maio de 2008 às 10:00 
horas -  O edital completo encontra-se disponível no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br -  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis 
Paulista, Fone: 14-3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis 
Paulista, 23 de abril de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Di
retor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 
AVISO DE LICITAÇÃO - Tomada de Preços n° 008/2008 

Processo n° 111/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de pavimenta
ção asfáltica para execução das obras de pavimentação e recapeamento 
em diversas áreas do município -  Tipo: menor preço global -  Encer
ramento: 09 de maio de 2008 às 14:00 horas -  Cadastramento: pode
rá ser feito até às 17:00 horas do dia 06 de maio de 2008 -  O edital 
completo encontra-se disponível no site www.lencoispaulista.sp.gov.br 
-  Informações: Praça das Palmeiras n° 55, Lençóis Paulista, Fone: 14- 
3269.7022/3269.7088, Fax 14-3263.0040. Lençóis Paulista, 23 de abril 
de 2008. JÚLIO ANTONIO GONÇALVES - Diretor de Suprimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal 
de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento ao disposto na alínea ‘a’ 
do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Decreto 97 de 14.04.2008.........................Dispõe sobre suplementação
de verbas no valor de R$ 968.650,00.
Decreto 98 de 14.04.2008...........................Reabre crédito especial
de que trata a Lei Municipal n° 3.773 de 13.11.2007, no valor de 
R$ 50.000,00, para execução de obras de infra-estrutura urbana no 
município.
Decreto 99 de 14.04.2008............................Altera o Decreto Executivo
n° 042 de 2 de fevereiro de 2007.
Portaria 218 de 2.04.2008.......................Abre processo administrativo
disciplinar em relação a funcionário público municipal portador da Cé
dula de Identidade RG n.° 27.779.023-2.
Portaria 247 de 14.04.2008.......................Determina o arquivamento
do Processo Sumário promovido em relação a funcionário público mu
nicipal portador da Cédula de Identidade RG n° 13.909.957.
Portaria 249 de 15.04.2008.......................Abre processo administrati
vo disciplinar em relação a funcionário público municipal portador da 
Cédula de Identidade RG n.° 252.100.011.
Portaria 250 de 15.04.2008......................Designa Julio Antonio Gon
çalves para exercer cumulativamente o cargo de Diretor de Planeja
mento, no período de 22 de abril a 11 de maio de 2008.
Portaria 251 de 17.04.2008.......................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Armelinda Odacia 
Pedroso Varasquim, Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 252 de 17.04.2008.......................Afasta nos termos da Lei
Municipal n° 3.660/06, para tratamento de saúde, Waldeniza Oliveira 
Pinheiro Machado, Agente de Saúde Comunitária.
Portaria 253 de 18.04.2008.........................Prorroga nos termos da
Lei Municipal n° 3.660/06, a licença saúde de Maria Helena Pacheco, 
Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 254 de 18.04.2008........................ Exonera Everton Rodri
go dos Santos da função temporária de Agente de Saúde -  término 
de contrato.
Portaria 255 de 22.04.2008.......................Nomeia José Antonio Ribei
ro Ramos Junior para o cargo de Agente Administrativo.
Portaria 256 de 22.04.2008......................Declara vago o cargo de Ci
rurgião Dentista, anteriormente ocupado pelo servidor Hermano de 
Araújo Almeida -  aposentadoria.

Lençóis Paulista, 23 de abril de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 24 de Abril de 2008. Na página A3. 
Valor da publicação R$ 341,37.

Cada chapa de aço preiiíada, peça projetada, pesquisa, tecnologia, todos os delalhes num Chevrolet são 
desenvolvidos por uma única razão: você. Um jeito de trabalharjque-começa na fábrica e se estende para -  
todas as concessionárias do Brasil, particularmente para as suas oficinas. Na prática, as coisas funcionam 
da seguinte maneira: a Chevrolet fabrica o seu carro, transmite todas as informações sobre ele para a - 
Rede Chevrolet e nós cuidamos dê você. É com você do início ao fim.

Revisão na Rede Chevrolet

3 x *r $ ‘5 9 *®®
Revisão de 26 itens conforme o Manual do seu Chevrolet.

Para qualquer modelo Chevrolet e todas as quilometragens

mais as peças 
que realmente 
precisam ser 

trocadas
£ coisa de amigo. De getí̂  que anda ao seu lado, 
se p/Eoo/po cm o sat bem-estar, que anda e 
valoriza suas conquistas. Um toque de quan iwo 
mede e^àrqjs pra você ter a certeza de dteqar lá, 
smprdbimas, tranquilo.

Quem exige o máximo em eficiência e qualidade vem pra Rede Chevrolet.

Agende jâ a sua revisão na concessionária DIVELPA - Fone: (14) 3269-1583
Revisão periódica segundo consta no Manual do Proprietário Chevrolet, válida para iodos os modelos Chevrolet, exceto veículos Diesel, para as quilometragens recomendadas pelo Manual do 
Proprietária Chevrolet: 3 parcelas fixas de RS 59,90, totalizando R$ 179,70 Valor apenas da mão-de-obra, peças não Inclusas. Du, preço à vista RS 179,70, sendo valor apenas da mão-de-obra, 
peças não inclusas. Preços e condições válidos exclusivamente para vendas nas Concessionárias Chevrolet do Interior Paulista até 31/05/2008 ou enquanto durarem os estoques, podendo ser 
alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Para outros serviços não especificados, informe-se em sua concessionária Chevrolet. Manutenção indicada para os veículos que preservam as 
características originais de fábrica. Imagens não correspondem necessariamente aos produtos. Preserve a vida. Use cinto de segurança, www.chevrolet.com.br - SAC:0800 702 4200

Super Troca de Óleo

R$ 29.M
Veículos 8v  de 1.0 a 1.8
Para outros modelos e serviços, 
consulte nossa equipe técnica

DIVELPA
C H E V R O L E T

Fone: (14) 3269-1581

mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.macatuba.sp.gov.br/pmm
mailto:pregao@macatuba.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencoispaulista.sp.gov.br
http://www.chevrolet.com.br


E D I T O R I A L

Risco calculado
Já fazia um certo tempo que 

não acontecia e pode-se até di
zer que pegou os vereadores de 
surpresa o projeto enviado pe
lo prefeito José Antonio Marise 
(PSDB) -  promovendo altera
ções na lei de concessões de 
área no Distrito Empresarial 
-  ter chegado em regime de ur
gência à Câmara na manhã de 
terça-feira 22, ou seja, pouco 
mais de 10 horas antes da vo
tação. Um dos maiores interes
sados na aprovação do projeto, 
o diretor de Desenvolvimento, 
Geração de Emprego e Renda, 
Altair Toniolo, o Rocinha (que 
já foi vereador), chegou a di
zer que não gosta de projetos 
em regime de urgência para a 
Câmara -  e garantiu que esse 
foi o primeiro de sua diretoria 
em quase oito anos -, mas que 
precisava de velocidade para 
resolver o assunto.

O projeto foi criado especi
ficamente para facilitar a vinda 
de uma empresa metalúrgica 
que há mais de 90 dias nego
cia com o município sua insta
lação no Distrito Empresarial, 
com a previsão de investimen
tos na casa de R$ 7 milhões e a 
geração de 200 empregos dire
tos. O recurso previsto para ser 
aplicado será pleiteado junto 
ao BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social), e na 
burocracia da instituição finan
ceira, a alteração da lei de con
cessões encurta o caminho.

A alteração gerou dúvidas. 
Aprovado o projeto -  e ele foi 
aprovado na noite de terça- 
feira 22 -, a empresa poderia 
pleitear a alocação da área

concedida no Distrito Empre
sarial para a penhora, como 
garantia de pagamento do fi
nanciamento. E eis e a dúvida 
principal: se o financiamento 
não der certo e a instituição 
financeira fazer valer seus di
reitos e retomar a área, como 
fica a situação do município? 
Trocando em miúdos, existe o 
risco (ainda que considerado 
pequeno pela Administração) 
de se ter uma empresa cujo 
desenvolvimento não vingou 
e um terreno parado no Distri
to pertencente ao BNDES sem 
a possibilidade da prefeitura 
retomar a área de volta, como 
é feito com toda e qualquer 
empresa que não consegue se 
desenvolver dentro do prazo 
de cinco anos previsto na lei 
de concessões.

A questão não foi discuti
da na Câmara com a clareza 
com que se apresenta nesse 
texto -  e na matéria veiculada 
nessa edição do jornal O ECO 
-  mas a Administração garan
te que é um risco calculado. A 
prefeitura precisava agir rápido 
para facilitar a implantação da 
empresa -  que prevê gerar 200 
empregos diretos -  e que, na 
pior das hipóteses, o Bn d ES 
vai comercializar o terreno pe- 
nhorado com outra indústria, 
que por sua vez vai se instalar 
e se desenvolver no Distrito 
Empresarial, o que, indireta
mente, garante o interesse pú
blico: a geração de emprego e 
renda. Tudo isso considerado, 
ao lençoense mais bairrista, só 
resta torcer para que nada dis
so aconteça.

A R T I G O

Rendam-se ao brilho!
Anderson Prado de Lima  e 

Conceição Giglioli Carpanezi

A noite de amanhã promete 
ser especial para os lençoenses. 
No palco da Facilpa, a dupla 
André & Matheus se apresen
ta mais uma vez. Só que não é 
mais uma apresentação. Os ser
tanejos, os meninos de Lençóis, 
vivem um dos melhores mo
mentos da carreira. O recém- 
lançado cd 'Falando de Amor', 
que será mostrado por aqui 
pela primeira vez, já colhe os 
frutos de um trabalho plantado 
há muitos anos e aparece com 
destaque em rádios de várias 
partes do Brasil. Mas tudo será 
diferente, inclusive, o olhar da 
nossa comunidade.

Rendam-se à canção. Ren
dam-se a uma dupla que es
tá entre as mais ouvidas no 
país. Rendam-se àqueles que 
pisaram descalços nas ruas de 
nossa cidade. Rendam-se e se 
orgulhem do sangue lençoen- 
se que percorre nas veias de 
André & Matheus.

Estamos aí, nas portas dos 
150 anos de Lençóis Paulista. 
E, definitivamente, "tudo vai 
dar certo". Quando eles surgi
rem no palco, não serão mais 
aqueles garotos que a cidade 
via; um em uma banda e outro 
em outras composições da du
pla. São outros. Embora con
servem o carisma e o sorriso de 
sempre, não são mais aqueles 
meninos que não sabiam on
de poderiam chegar. André & 
Matheus sabem o que querem 
e aprenderam a duras penas o 
caminho a percorrer.

Lençoenses de fibra que 
sustentam o 11° lugar na pre
ferência nacional. Lençoenses 
que são novidade em progra-

mas de televisão. Lençoenses 
que nas manhãs de domingo 
apresentam, na Rede Record, 
um programa para próximos 
dois milhões e meio de espec
tadores, espalhados por mais 
de 170 cidades do centro-oeste- 
paulista. Lençoenses, que como 
nós, debaixo do sol de cada dia, 
buscam seu lugar sob a luz.

André & Matheus trilham 
um caminho que não é para 
ser mais uma dupla sertaneja. 
Buscam a glória que só os gran
des artistas vivem. Para isso, se 
cercam de pessoas que conhe
cem os meandros da música. 
Produtores que já ampararam a 
carreira de vários cantores con
sagrados, tudo sob a batuta do 
amigo de todas as horas, agora 
empresário, Moisés Rocha.

A maratona de ensaios, a 
escolha de figurinos, a peregri
nação pelas rádios. A saudade 
de quem fica por aqui. Nada 
disso tira o brilho do olhar 
destes músicos, que um dia 
foram apenas os meninos de 
Lençóis que gostavam de viola 
e percussão.

Nossos cidadãos vão poder 
olhar para esses jovens que, com 
os sacrifícios que as grandes 
conquistas exigem, têm cresci
do para o Brasil e, nem por um 
momento, se esquecem de seus 
amigos, da sua terra, da sua gen
te. O convite que se lança para 
sexta-feira, à noite, no mês dos 
150 anos da Cidade do Livro é 
pelo espetáculo que milhões de 
pessoas têm visto, aplaudido e 
cantado junto a essa voz lenço- 
ense. Nós, por outro lado, carre
gamos no peito a certeza de que 
vai dar tudo certo.

Anderson Prado de Lima e
Conceição Giglioli Carpanezi
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EU TAMBÉM
O vereador e pré-candida- 

to a prefeito, Palamede de Je
sus Consalter Júnior (PMDB), 
também esteve na noite de 
sexta-feira 18 no Csec (Clube 
Social Esportivo e Cultural) 
prestigiando o culto evangé
lico em homenagem aos 150 
anos de Lençóis Paulista. Na 
terça-feira 22 ele procurou a 
Terceira Coluna para recla
mar que só foram relatadas 
as presenças do prefeito José 
Antonio Marise (PSDB) e o 
vereador (e também pré-can- 
didato a prefeito), Ailton Tipó 
Laurindo (PV). Registrado. E a 
Terceira pede desculpas pelo 
lapso na informação.

TRANQÜILO
Aliás, ao contrário do que 

se esperava, o fato da Câma
ra de Lençóis Paulista ter dois 
pré-candidatos a prefeito não 
afetou a relação entre Tipó e 
Palamede. Pelo contrário, a 
dupla tem se tratado muito 
cordialmente, melhor até do 
que no ano passado, quando 
a disputa pela presidência da 
Câmara afastou um pouco o 
peemedebista do grupo lide
rado pelo vereador do PV.

BRINCADEIRINHA
Tipó e Palamede, inclusi

ve, se dão a liberdade de brin
car um com o outro em pú
blico. Na sessão legislativa re
alizada na noite de terça-feira 
22, por exemplo, Palamede 
não conseguia encontrar na 
internet a lista dos aprovados 
no exame da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). 
Quando Tipó chegou, Pala- 
mede não teve dúvida. "Tipó, 
você que é amigo do D'Urso 
(Luis Flávio Borges D'Urso, 
presidente estadual da OAB) 
liga para ele para saber se eu 
passei no exame", disparou.

ACIDENTE
Já durante a sessão, um 

leve acidente de percurso 
arrancou risos dos vereado
res. Tipó se levantou para ir 
à tribuna fazer uso da pala
vra e no caminho derrubou 
a placa com o nome de Pa- 
lamede de cima da mesa do 
vereador. "O Tipó quer me 
derrubar", brincou Palame- 
de, recolhendo a placa e co
locando no lugar.

NO LUGAR
Carlos Alberto Cian (PPS) 

aderiu à brincadeira. Enquan
to Tipó discursava, ele se le
vantou e reajustou a mesa do 
Tipó no espaço entre a mesa 
dele (Cian) e a de Palamede. 
"Deixa eu ajeitar isso aqui se 
não alguém ainda vai rasgar 
as calças", disse Cian.

ASSINADO
Na hora de falar coisa sé

ria, o vereador Edson Fernan
des (PT) fez algo inusitado. 
Assinou o pedido de regime 
de urgência para o projeto que 
alterava a lei de concessão de 
áreas no Distrito Empresarial 
e depois foi pedir ao Legisla
tivo que derrubasse o regime 
de urgência porque ainda ti
nha dúvidas sobre o projeto.

p o s s ib il id a d e
O petista foi alertado pelo 

presidente da Câmara, Narde- 
li da Silva (PV). "A assinatura 
do senhor consta no pedido. 
Se o senhor retirar a assina
tura, não tem regime de ur
gência e o projeto vai para as 
comissões", afirmou. Edson 
não arredou o pé. "Vou dei
xar a assinatura ai para que o 
regime de urgência seja discu
tido. Mas, pessoalmente, te
nho dúvidas sobre o projeto 
e gostaria de consultar o de
partamento jurídico antes de 
votar", completa.

p r e v is ã o
A sessão da Câmara de 

Macatuba, que tradicional
mente acontece às segundas- 
feiras, foi adiada para hoje, às 
19h, por causa do feriado de 
Tiradentes, na segunda-feira 
21. Sem nenhum projeto po
lêmico na pauta, a tendência 
é que a sessão demore pouco 
tempo. Observadores políti
cos acreditam que os vereado
res devem votar tudo rapidi- 
nho e ir para o show de Victor 
& Léo, na Facilpa.

COMUNICATIVO
E o chefe de Gabinete do 

prefeito Coolidge Hercos Jú
nior (PMDB), José Aurélio 
Paschoal, vai passar os dois 
últimos dias da semana em 
Ribeirão Preto aplicado em 
um curso de assessoria. O 
curso chama "Relacionamen
to com a Mídia".

MELHOR
Desde o começo do ano 

cursando Jornalismo, Pascho- 
al confidenciou a amigos que 
quer melhorar a comunicação 
da prefeitura de Macatuba.

ALAVANCANDO
Quem pensa que o pre

feito de Barra Bonita, padre 
Mário Teixeira (PC do B), de
sistiu de sua reeleição pode 
"tirar o cavalinho da chuva", 
como ele mesmo diz. Ele es
tá com várias iniciativas em 
andamento com o objetivo 
de mostrar o que sua admi
nistração fez e pretende fazer 
no município. Segundo padre 
Mário, o grande problema de 
sua administração não são 
realizações, mas sim a divul
gação daquilo que foi e está 
sendo feito por sua equipe.

im p a s s e
Em Agudos, pode ter sur

gido o primeiro impasse polí
tico para as eleições 2008. Um 
acordo entre o prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB) e 
o presidente da Câmara, Nel
son Ayub (PP), o Nelsinho, 
definiria o candidato a vice 
na chapa encabeçada por 
Everton Octaviani (PMDB), 
sobrinho do prefeito. Mas, 
pelo jeito, as negociações não 
vão ser tão simples assim.

NOMES
Pelo acordo, o PP daria a 

palavra final. Um dos melho
res nomes da situação para o 
cargo de vice seria o do dire
tor de Saúde, Altair Francisco 
(PMDB), nome que não agra
da a Nelsinho Ayub que, por 
sua vez, apostaria nos dois 
vereadores que o seu partido 
tem na Câmara, José Otavia- 
no Delazari, e Nalva Alves Ro- 
ela, a Nalva da Saúde.

s u r p r e s a
E que ninguém se assuste 

se o próprio Altair Francis
co cismar de não colaborar 
mais com o jogo eleitoral do 
PMDB. Isso porque a popu
laridade do diretor de Saúde 
estaria mais em alta que a de 
Everton Octaviani, preferido 
pelo atual prefeito. Ele po
de querer tentar encabeçar a 
candidatura do partido com 
chances de vitória, gostando 
o chefe do Executivo ou não.

"Eu vou na Facilpa 
(Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) para 
assistir ao show de André 
& Matheus, porque gosto 
muito deles".

Michele de Souza, 
estudante

"Quero ver o show de 
Victor & Léo, Roupa No
va e Pedro Bento & Zé da 
Estrada".

Riquelmen Sahy,
estudante

Ontem a tarde, funcionários da Prefeitura de Lençóis Paulista trabalhavam no recape da rua 
Jalisco, no jardim Bela Vista 2. A via é uma das mais utilizadas para o acesso ao recinto da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) e estava cheia de buracos.

"Vou na Facilpa para as
sistir aos shows de NXZe- 
ro, Jeito Moleque, Pedro 
Bento & Zé da Estrada e 
André & Matheus".

Amanda Silva, estudante

FRASE

"Faço um 
apelo para 
que as pesso
as cheguem 
o mais cedo 
possível por
que senão
vai virar
empurra-em- 
purra per
to da hora 
do show, às 
23h"

José Oliveira Prado,
coordenador da Facilpa, dando 
conselho para quem vai assistir 

ao show de Victor & Léo

p a r a  p e n s a r

"É própria da con
dição do ciumento 
parecer-lhe mag
níficas e grandes 
as ações dos seus 
rivais"

Miguel de Cervantes

mailto:oeco@jornaloeco.com.br
http://www.jomaloeco.com.br
mailto:comercial@jornaloeco.com.br


L E G I S L A T I V O

Movimento rápido
Câmara aprova alteração na lei de concessões para facilitar vinda de metalúrgica;
"temos que ter velocidade, não podemos criar dificuldade para a empresa", diz Rocinha

Cristiano Guirado

Na sessão legislativa de terça- 
feira 22, a Câmara de Vereadores 
de Lençóis Paulista aprovou um 
projeto do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) promovendo du
as alterações na lei de concessões 
de área no Distrito Empresarial. 
O projeto chegou no Legislativo 
no dia da sessão e as sete assina
turas necessárias para o regime 
de urgência foram colhidas ra
pidamente. Os vereadores Ed
son Fernandes (PT), Ailton Tipó 
Laurindo (PV) e Carlos Alberto 
Cian (PPS) votaram contra o re
gime de urgência.

A principal dúvida -  levan
tada por Edson Fernandes -  era 
com relação à primeira alteração 
na lei, que dá direito às empre
sas que receberam uma conces
são de área no Distrito Empresa
rial de relacionarem esse terreno 
para penhora como garantia 
de pagamento, caso consigam 
uma linha de crédito junto ao 
BNDES (Banco Nacional de De
senvolvimento Social) ou outras 
instituições financeiras. "Não fi
ca a garantia para o município. 
A gente vê tanto caso de gente 
pendurada no BNDES. E se o 
financiamento não der certo?", 
questiona o petista.

A dúvida do vereador é perti
nente e já prevista para o diretor

Arquivo Fernanda Benedetti/Jornal O ECO

Edson Fernandes votou contra o regime de urgência de Marise

de Desenvolvimento, Geração 
de Emprego e Renda, Altair To- 
niolo, o Rocinha. "A empresa 
tem cumprir os requisitos legais 
e comprovadamente obter apro
vação de linhas de crédito,", diz 
Rocinha. De qualquer forma, a 
lei prevê que a empresa só po
de relacionar o terreno como 
garantia de pagamento depois 
de apresentar o pleito e obter 
autorização junto à Comissão 
de Análise de Pedido de Escri
tura Definitiva ou Revogação de 
Concessão de Áreas. "Isso está 
sendo feito para ajudar a vinda 
dessa grande empresa para cá. 
São 200 empregos. A empresa

está pleiteando um financia
mento no BNDES e será mais fa
cilmente atendida se a nossa lei 
de concessão de área prever essa 
possibilidade", explica.

Há cerca de 10 dias, Rocinha 
e Marise anunciaram a vinda 
de uma grande empresa para o 
Distrito Empresarial, com pre
visão de investimentos de R$ 7 
milhões e geração direta de 200 
empregos. "Só estamos esperan
do eles mandarem a planta da 
área para mandar o projeto de 
concessão para a Câmara", diz 
Rocinha. "Foi uma solicitação 
da empresa e a prefeitura tem 
que facilitar a vida da empresa.

Temos que ter velocidade, não 
podemos criar dificuldade para 
a empresa", completa.

Questionado sobre a dúvida 
levantada por Edson Fernandes 
e a instituição financeira vir, 
efetivamente, a tomar a área, 
Rocinha diz que é um risco que 
a prefeitura precisava correr. "É 
um risco, mas o que estamos fa
zendo é criar as condições para 
que a empresa se instale no mu
nicípio. Não podemos esquecer 
que tem um patrimônio envol
vido. Mesmo que isso ocorra, 
a própria instituição financeira 
não vai querer ficar com o ter
reno parado. Isso pode e deve 
ser comercializado e surgir ou
tro empreendimento no local. 
De qualquer forma o interesse 
público vai ser atingido, que é 
ter empresas funcionando e ge
rando emprego no Distrito. Não 
podemos ter medo de fazer as 
coisas", finaliza.

A segunda alteração na lei de 
concessões é mais simples. Ela 
diz que uma empresa que já te
nha cumprido os pré-requisitos 
para conseguir a área em defini
tivo (ter cinco anos de atividades 
no Distrito Empresarial), pode, 
automaticamente, ter outra con
cessão de área para a expansão 
da atividade, sem precisar repetir 
os requisitos para ter a área em 
definitivo.

Vereadores derrubam veto da licença-maternidade
Um dos destaques da pauta 

da sessão da Câmara de Len
çóis Paulista, na noite de ter
ça-feira 22, foi a discussão do

veto do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB) ao projeto que 
aumentava em 60 dias o pra
zo da licença-maternidade das

funcionárias públicas munici
pais. O projeto foi apresenta
do pelo presidente da Câmara, 
Nardeli da Silva, e pelo verea-

RESIDÊNCIAS
PQ. ELIZABETE: R$45 .000,00 + pequeno financiamento, prestação anual R$ 170,00, 2 dormit., sala, cozinha d  
azulejo, banheiro social boxblindex, lavanderia e garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiliada.
JD.AÇAI: R$ 24.000,00+ financimaneto, 1 dormit., sala, cozinha e banheiro eedicula nos fundos.
CENTRO: Ampla residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m^.
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edículac/churrasqueira, garagem 
p/2 carros.
JD. UBIRAMA: R$ 110.000,00, 3 dormit., sala visita, sala jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais 
ediculac/churrasqueira.
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa c/261 m .̂ Terreno c/1230m^.
CENTRO: Rua XV de Novembro-sala de visita, sala de tvc/estante em alvenaria, 1 dorm c/a/e, 1 suíte c/a/e, 1 
dorms/a/e, sala dejantar (piso frio), cozinha c/a/e pia gab. Fundos: lavand, churrasq, piscina. Área const. 180m^. 
Terreno312m^. R$130.000,00
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedesco frente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/ wc. Parte superior 2 
dormitórios sendo 1 suite, 1 sala de tv, sala de estar c/sacada, wcsocial, cozinhaea/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha c/ a/e, wc social, edicula c/ churrasqueira, 
lavanderia edispençac/wc, garagem p/2 carros.
STA. CECILIA: R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia). 

TERRENOS
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m^.
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m^cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa c/2 dormitórios, 2 wc, sala, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de até 200 porcos, 5 
tanques p/ criação de peixes, rio Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires. Agua, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, mangueira c/ 
Embarcador.
PRÓXIMA AO RIO CLARO: 3 alqueires c/ casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas 
nascentes, pastagem, cercado. Excelente localização.

EDÍCULA
JD ITAMARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armário embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com 
armários embutidos; WC Social com box blindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda eWC 
externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 - Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

dor Ailton Tipó Laurindo (am
bos do PV) e aumenta de qua
tro para seis meses o tempo da 
licença maternidade. Marise 
vetou, alegando vício de ini
ciativa, ou seja, que o Legisla
tivo não tem competência pa
ra legislar diretamente sobre o 
quadro administrativo da pre
feitura e que isso deve ser feito 
pelo Executivo. O veto foi der
rubado por unanimidade.

Quem pediu a derrubada do 
veto foi o vereador Tipo. "Esse 
projeto não é simplesmente 
para as gestantes ficarem mais 
60 dias dentro de casa. Não é 
esse o objetivo do projeto, mas 
sim trazer conseqüências futu
ras na vida das famílias. Esse 
recém-nascido vai ter 60 dias 
a mais da mãe ao seu lado, o 
que vai lhe dar mais saúde. É 
uma criança a menos batendo 
às portas da farmácia do pos
to de saúde para pedir um re
médio e batendo às portas do 
hospital para um tratamento", 
defendeu Tipó.

Ouvido pelo jornal O ECO, 
Marise já avisa que vai entrar 
com uma adin (ação direta de 
inconstitucionalidade) contra 
a derrubada do veto. "Esse as
sunto já está sendo discutido 
no Congresso. É prudente espe
rarmos o desfecho para decidir 
o que fazer na esfera municipal. 
Em todos os lugares onde apa
recem projetos desse tipo, eles 
estão sendo vetados", explica.

NÃO
CONCORDO

.COM
http://www.naoconcordocom.blogspot.com/ 

POR ALCIMIR CARMO

Aos meus leitores, e acho que não são poucos, ou se forem, 
ao menos qualificados, me esforço, pois, em África, o que se 
tem demais é pobreza e, de menos, tecnologia, inclusive para 
garantir a periodicidade da coluna. Estou em Malanje, provín
cia de Angola, 14,5 vezes maior que Portugal, seu colonizador. 
Me emociono ao ver o esforço da reconstrução.

★  ★ ★

Participo de encontro internacional de jornalistas e tenho 
a tarefa de representar o Brasil na Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa -  CPLP, em momento no qual se cria es
paço de discussão sobre o jornalismo desses países-membros: 
Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Fui eleito represen
tante na coordenação para esse espaço.

★  ★ ★

Virei atração. Sou o único branco. Angola é formada por oito 
etnias Bantu e uma diversa. Tenho grandes amigos afro-descen- 
dentes e o vereador Manoel está entre eles. O Mané é daquelas 
pessoas que tenho admiração, para além da sua competência 
política. Semana passada estivemos juntos, quando me disse de 
novas conquistas de recursos à branca Lençóis Paulista.

★  ★ ★

Mané, que muitos acham que é mesmo um "mané", um 
"zé ninguém" -  inclusive o seu próprio grupo político -  con
seguiu mais alguns milhares de reais para áreas fundamentais 
como saúde. Apesar do vigor, o máximo que esse grupo quer 
lhe dar é a medíocre candidatura a vice-prefeito. Não deve 
aceitar! Ou é o cargo de prefeito ou de presidente da Câmara, 
ou alguém duvida da sua competência?

★  ★ ★

Bem, já que me refiro ao comando político executivo do 
Município, gostaria de saber o que tem de melhor ao Mané, o 
médico Dr. Noberto ou a professora Izabel Campanari Loren- 
zetti? Seria de bom tom que ambos apresentassem o fizeram 
pelo povo de Lençóis Paulista. Penso que o vereador Mané, em 
apenas duas legislaturas, fez mais do que muitos prefeitos da 
região em dois mandatos.

★  ★ ★

Dos pretos aos amarelos, aos quais, com muito carinho, 
reverencio porque, inclusive, me são próximos e, por isso, co
munico que os jornalistas brasileiros participam das comemo
rações do centenário da imigração japonesa no Brasil. Dia 28 
de abril, na Câmara Municipal de São Paulo, Sindicato dos 
Jornalistas e Federação Nacional dos Jornalistas homenageiam 
45 profissionais da imprensa nipo-brasileira e japonesa.

★  ★ ★

O projeto "Jornalistas no Centenário", que organizo e que 
prevê série de atividades em São Paulo e em Tóquio, e nessa da
ta reverencia colegas do Brasil e da região como Antonio Quio- 
shi Goto, do Jornal da Cidade, Giuliano Tamura Aranha, da TV 
TEM e Amauri Soares, da TV Globo Internacional, que ajudaram 
na construção da interação entre os povos do Brasil e do Japão.

★  ★ ★

Além da homenagem aos jornalistas nipo-brasileiros e ja
poneses, o projeto da Fenaj e Sindicato dos Jornalistas prevê o 
lançamento de coletânea de 100 mulheres japonesas sobre a 
imigração no Brasil, bem como exposição de fotos de jorna
listas japoneses e sua participação no congresso nacional dos 
jornalistas em São Paulo e também de jornalistas brasileiros 
no Japão, dentre outras atividades.

★  ★ ★

Mesmo a milhares de quilômetros do Brasil, não poderia 
deixar de registrar dois importantes fatos ao setor sucroalco- 
oleiro. O primeiro diz respeito ao início da safra canavieira e, 
consequentemente, da produção do açúcar e álcool em espe
cial na região sudeste do País, e que gera riquezas -  ao menos 
aos produtores de cana, açúcar e álcool e à cidade, esta, com a 
arrecadação de tributos.

EDITAL PROCESSO SELETIVO
A Diretoria Executiva da Organização Santo Antonio de Ação Social, toma Público a abertura das 
inscrições gratuitas ao Processo Seletivo para Contratação de Pessoal, por tempo indeterminado, 
sob o regime de C.L.T., para atuar no projeto “Qualidade de Vida”, regido de acordo com as Ins
truções Especiais que ficam fazendo parte integrante do Edital do Processo Seletivo N° 02/08.

FUNÇÃO VAGA CARGA
HORÁRIA SALÁRIO PRÉ -  REQUISITO

Instrutor de 
Atletismo 01 24 horas 

semanais R$ 03,82 p/h
Professor de Educação física 

com CREF; Bacharel ou 
Licenciatura Plena.

Os interessados poderão inscrever-se no período de 28, 29 e 30 Abril de 2.008, das 09h 
as 11h e das 13h as 16h, na Organização Santo Antonio de Ação Social (Creche Santo 
Antonio) na Rua Lucillo Delamura, 1-50, Jardim Capri, Macatuba -  SP 
DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA INSCRIÇÃO:
a) Ficha de inscrição fornecida ao candidato no posto de inscrição;
b) Cópia da Cédula de Identidade;
c) Curriculum Vitae incluindo comprovante dos cursos e das experiências citadas.
A Prova será realizada na Creche Santo Antonio, no dia 03 de Maio de 2.008, as 09h.
O Edital Completo do Processo Seletivo n° 02/08 estará afixado no local da inscrição. 

Macatuba, 24 de Abril de 2.008.
Rosemeire Vieira Pires da Rosa 
Diretora Executiva da OSAAS

1 M O D ELO 1 A N O II COR 1 O PC IO N A IS  1 M O D ELO 1 A N O II COR 1 O PC IO N A IS  1
MONZASL EFI 1993 CINZA ESCORT1.6I GL 1996 PRATA

VECTRACHALLANGE 2001 CINZA COMPLETO UNO MILLE EP 1996 VERMELHA
ASTRA ELEGANCE 2005 BEGE AR BAIG-RODA-AR Dl PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
MONZACLASS EFI 1993 CINZA PALIO EX 1999 VERDE

OMEGACD 2003 CINZA COMPLETO PALIO WEEKEND 2002 CINZA COMPLETA-AR
ASTRA SEDAN 2003 AZUL COMPLETA PALIO EL 1996 CINZA

GOL 10001 1995 PRATA UNO MILLE SX4P 1997 CINZA
GOL SPECIAL 2000 PRATA SIENAFIRE FLEX 2008 PRATA

GOL CL 1991 AZUL CB-500 2002 PRETA
FIESTA 2000 BRANCO CG-150 ESD 2005 PRETA

FIESTAEDGE 2003 VERMELHO XSARAPICASSO GLX 2001 PRATA COMPLETA
ESCORT1.8I GL 1995 BEGE M.BENZ1113 1978 AZUL

JA PENSOU EM TER SEU CAMINHÃO? ACIM A DO ANO 1994 FINANCIAMOS SEU PROPRIO VEICULO!
FAÇA UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO E REFINANCIAMENTO SE VOCÊ COMPROU CARRO EM OUTRO LU6AR, VENHA FAZER UMA CONSULTA DE FINANCIAMENTO 

TEMOS AS MELHORES TAXAS! ANTES DE FECHAR QUALQUER NEGÓCIO.

Fones:3264-3968 e 3264-3033
Av. Papa João Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.naoconcordocom.blogspot.com/


Unim ed
Lençóis Paulista 

Macatuba

Registro -  A.N.S. -  32.503-1 
CNPJ 67.417.519/0001-40

RELATORIO DE ADMINISTRACAO
Atendendo aos critérios dispostos na Instrução Normativa/DIOPE/ANS n° 09 de 14 de fevereiro de 2007, 
a Unimed Lençóis Paulista -  Cooperativa de Trabalhos Médicos, número de operadora 32.503-1, CNPJ 
67.417.519/0001-40, situada à Rua Pedro Natálio Lorenzetti, n° 698 -  Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680
110, vem através do presente apresentar seu Relatório de Administração conforme segue:
A) PO LÍTIC A  DE DESTINAÇÃO DE SOBRAS
Conforme legislação Cooperativista será colocado à disposição da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 26 de 
março de 2008 o valor de R$ 64.264,46 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis reais).
B) NEGOCIOS SOCIAIS E PRINCIPAIS FATOS INTERNOS E/OU EXTERNOS QUE TIVERAM  
INFLUÊNCIA NA PERFORM ANCE DA COOPERATIVA E/OU NO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Os principais fatores que influenciaram no resultado foram:
1) Política de reajuste de planos de saúde de contratação coletiva com patrocinador;
2) Suporte jurídico efetivo na discussão de pendências judiciais;
3) Trabalho de recuperação da inadimplência;
4) Manutenção dos valores de despesas hospitalares;
5) Política de controle de gastos administrativos.
C) _ REFORM ULAÇÕES SOCIETÁRIAS: REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E/OU ALTERA
ÇÕES DE CONTROLE ACIONÁRIO DIRETO OU INDIRETO
A Unimed de Lençóis Paulista é Cooperativa Médica Singular.
Houve a inclusão de mais 2 (dois) cooperado no exercício de 2007.
D) PERSPECTIVAS DA ADM INISTRAÇÃO PARA O EX ERCÍCIO SEGUINTE
1) Para o exercício de 2008 o trabalho será realizado no sentido de continuar ampliando a valorização do trabalho médico;
2) Ampliar os recursos de Educação para os cooperados e colaboradores;
3) Ampliar o número de vidas em contratos com Pessoa Jurídica e Pessoa Física;
4) Ampliar a comercialização de produtos opcionais ao plano de saúde;
5) Sedimentação do Departamento Comercial;
6) Melhoria dos recursos de infra-estrutura e tecnológicos;
7) Ampliação e reforma da sede e do CMU;
8) Continuidade dos programas sociais;
9) Continuidade e elaboração estratégica das ações de Marketing;
10) Inicio do programa de auditoria de enfermagem e redução das despesas assistenciais;
11) Continuidade do programa de auditoria médica;
12) Transferência do atendimento ao beneficiário da sede para o CMU;
13) Continuidade do programa GED (Gestão Eletrônica de Documentos);
14) Manutenção do programa CRM de relacionamentos com o cliente em parceria com a Unimed Federação 
Intrafederativa Centro Oeste Paulista;
15) Atendimento ao provisionamento obrigatório estabelecido pela ANS durante o ano de 2008.

D r C arlos O rlando C arra ro  
D iretor Presidente e R epresentante Legal

BALANÇO PATRIMONIAL EM  31 DE DEZEMBRO 
(Em  Reais)

ATIVO 2007 2006
CIRCULANTE 5.547.345 4.950.763
Disponível 240.497 374.006
Caixa e Bancos Conta Depósito 240.497 374.006
Realizável 3.088.818 2.444.603
Aplicações Financeiras 3.088.818 2.444.603
Créditos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde 703.366 679.109
Contraprestações Pecuniárias a Receber 
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde

496.471 550.236
206.895 128.873

Títulos e Créditos a Receber 758.508 579.224
Outros Valores e Bens 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

756.156 873.821
123.301 242.790

Valores e Bens 123.301 242.790
PERM ANENTE 1.237.829 990.459
Investimentos 207.935 143.680
Participações Societárias - Investimentos no País 207.935 143.680
Imobilizado 1.029.894 846.779
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares 370.995 375.703
Bens Móveis - Não Hospitalares 536.730 352.510
Outras Imobilizações - Não Hospitalares 122.169 118.566
TOTAL DO ATIVO 6.908.475 6.184.012

As notas explicativas são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Dr. Carlos Orlando Carraro Assad Marcos Temer Feres
Presidente Técnico em Contabilidade
CPF: 071.495.528-03 CPF: 401.415.948-53

CRC: 1SP112677/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL EM  31 DE DEZEMBRO 
(Em  Reais)

PASSIVO 2007 2006
CIRCULANTE 3.640.133 3.074.097
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 651.401 479.263
Provisão de Risco 633.318 479.263
Provisão de Benefícios Concedidos 18.083
Eventos a Liquidar de Operações de Assistência à Saúde 
Débitos de Operações de Assistência à Saúde

520.171 571.089

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 339.260 549.460
Intercâmbio a Pagar 339.260 549.460
Obrigações com Pessoal 60.539 49.495
Tributos e Contribuições a Recolher 398.158 210.806
Tributos e Contribuições -  Parcelamento 41.271 61.927
Fornecedores 528.904 630.380
Provisões 911.925 201.258
Débitos Diversos 188.504 320.419
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 280.409 293.530
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 32.861
Tributos e Contribuições a Recolher -  Parcelamento 123.812 165.138
Provisões 123.736 128.392
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.987.933 2.816.385
Capital Social
Reservas

1.324.726 1.271.685

Reservas de Sobras 
Resultados

1.598.943 1.536.850

Sobras à Disposição da A.G.O. 64.264 7.850
TOTAL DO PASSIVO 6.908.475 6.184.012

As notas explicativas são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Dr. Carlos Orlando Carraro Assad Marcos Temer Feres
Presidente Técnico em Contabilidade
CPF: 071.495.528-03 CPF: 401.415.948-53

CRC: 1SP112677/O-8

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM  31 DE DEZEM BRO 

(Em  Reais)

ATOS
COOPERA

TIVOS

ATOS NÃO 
COOPERA

TIVOS

TOTAL
2007

ATOS
COOPERA

TIVOS

ATOS NÃO 
COOPERA

TIVOS

TOTAL
2006

Contraprestações 
Efetivas de Operações 
de Assistência a Saúde

12.876.789 12.876.789 15.546.598 15.546.598

Contraprestações Líquidas 13.688.360 13.688.360 15.557.658 15.557.658
Variação das Provisões 
Técnicas (891.068) (891.068) (66.971) (66.971)

Receita com
Administração de Planos 
de Assistência à Saúde

79.497 79.497 55.911 55.911

Eventos Indenizáveis 
Líquidos (10.986.215) (10.986.215) (9.206.954) (9.206.954)

Eventos Indenizáveis (11.659.129) (11.659.129) (9.741.592) (9.741.592)
Recuperação de Eventos 672.914 672.914 534.638 534.638
RESULTADO DAS 
OPERAÇÕES COM  
PL.DE ASSIST.À 
SAUDE

1.890.574 - 1.890.574 6.339.644 - 6.339.644

Outras Receitas Operac. 
Assist.à Saúde Não Rel.c/ 
Pl.de Saúde da OPS

7.404.889 1.096.838 8.501.727 2.500.850 923.855 3.424.705

Outras Despesas Operac. 
Assist.à Saúde Não Rel.c/ 
Pl.de Saúde da OPS

(6.318.682) (728.820) (7.047.502) (6.063.676) (653.998) (6.717.674)

RESULTADO BRUTO 2.976.781 368.018 3.344.799 2.776.818 269.857 3.046.675
Despesas de 
Comercialização (95.590) (95.590) (72.544) (72.544)

Despesas
Administrativas (3.792.564) (3.792.564) (3.364.187) (3.364.187)

Outras Receitas 
Operacionais 467.976 467.976 206.095 206.095

O utras Despesas 
Operacionais (168.450) (168.450)

Provisão Para Perdas 
Sobre Créditos (168.450) (168.450)

RESULTADO
OPERACIONAL (611.847) 368.018 (243.829) (453.818) 269.857 (183.961)

Resultado Financeiro 
Líquido 700.699 700.699 478.014 478.014

Receitas Financeiras 709.101 709.101 667.105 667.105
Despesas Financeiras (8.402) (8.402) (189.091) (189.091)

RESULTADO ANTES 
DOS IM POSTOS E 
PARTICIPAÇÕES

88.852 368.018 456.870 24.196 269.857 294.053

Imposto de Renda (68.060) (68.060) - (43.900) (43.900)
Contribuição Social (33.141) (33.141) (24.287) (24.287)
Juros Sobre Capital (13.247) (13.247)
RESULTADO
LÍQUIDO 75.605 266.817 342.422 24.196 201.670 225.866

As notas explicativas são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Dr. Carlos Orlando Carraro Assad Marcos Temer Feres
Presidente Técnico em Contabilidade
CPF: 071.495.528-03 CPF: 401.415.948-53

CRC: 1SP112677/O-8

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DOS EX ERCÍCIO S FINDOS EM 31 DE DEZEM BRO 

(Em  Reais)

Capital
Social

Capital a 
Integra- 

lizar

Fundo de
Reserva FATES

Sobras
(Perdas)
Exercício

Total do 
Patrimônio

Saldos em 31 de dezembro 
de 2005 1.230.777 - 1.317.773 291.869 1.730.267 4.570.686

□ Destinações conforme A.G.O.
- Rateio de Perdas (1.730.267) (1.730.267)
- Incorporação de Juros 10.461
- Incorporação de Saldo de 

Sobras a Distrib. 14.414 14.414

□ M ovimentação do Exercício
- Integralização de Capital 39.500 39.500
- Restituição de Capital - Bai

xa de Cooperados (23.467) (23.467)

- Utilização do FATES (278.092) (278.092)
□ Resultados do Exercício

- Sobras de Atos Cooperativos 24.196 24.196
- Sobras de Atos Não Coo

perativos 201.670 201.670

□ Destinações Legais e Estatutárias:

- Fundo de Reserva -  10% 2.420 (2.420)
- FATES -  5% 1.210 (1.210)
- Juros s/ Capital 1% (12.716) (12.716)
- Transf. Sobras Atos Não 

Cooperativo p/ FATES 201.670 (201.670)

Saldos em 31 de dezembro 
de 2006 1.271.685 - 1.320.193 216.657 7.850 2.816.385

□ Destinações conforme A.G.O.

- Incorporação de Sobras ao 
Capital Social 7.850 (7.850)

- Incorporação dos Juros sobre 
Capital 10.809 10.809

□ M ovimentação do Exercício
- Integralização de Capital 34.382 34.382
- Utilização do FATES (216.065) (216.065)

□ Resultados do Exercício
- Sobras Atos Cooperativos 75.605 75.605
- Sobras de Atos Não Coo

perativos 266.817 266.817

□ Destinações Legais e Esta
tutárias:

- Fundo de Reserva -  10% 7.561 (7.561)
- FATES -  5% 3.780 (3.780)
- Transferência Sobras Ato 

Não Cooperativo p/ FATES 266.817 (266.817)

Saldos em 31 de dezembro 
de 2007 1.324.726 - 1.327.754 271.189 64.264 2.987.933

As notas explicativas são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Dr. Carlos Orlando Carraro Assad Marcos Temer Feres
Presidente Técnico em Contabilidade
CPF: 071.495.528-03 CPF: 401.415.948-53

CRC: 1SP112677/O-8

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM  31 DE DEZEMBRO 

(Em  Reais)

2 0 0 7 2 0 0 6
ORIGENS DE RECURSOS
Das Operações

Sobras do Exercício 342.422 225.866
Depreciação e Amortização 110.211 95.383

452.633 321.249
De Cooperados
Integralização de Capital 34.382 39.500
Incorporação Juros s/ Capital 10.809 10.461

14.414
45.191 64.375

De Terceiros
Diminuição do Realizável a Longo Prazo 119.489

119.489 -

Total das Origens 617.313 385.624

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Em Investimentos 64.255 4.979
No Imobilizado 293.326 126.672
Diminuição do Exigível a Longo Prazo 13.121 56.766
Utilização do FATES 216.065 278.092
Juros s/ Capital 12.716
Distribuição de Sobras 1.730.267
Baixa de Capital 23.467
Aumento do Realizável a Longo Prazo 114.398

Total das Aplicações 586.767 2.347.357

Aum ento do Capital Circulante Líquido 30.546 (1.961.733)

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
LÍQUIDO

Saldos em
31/12/2007 31/12/2006

ATIVO CIRCULANTE
No Final do Exercício 5.723.018 4.950.763
No Início do exercício 4.950.763 6.860.255

772.255 (1.909.492)

PASSIVO CIRCULANTE
No Final do Exercício 3.815.806 3.074.097
No Início do exercício 3.074.097 3.021.856

741.709 52.241

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 30.546 (1.961.733)

As notas explicativas são parte  integrante das demonstrações contábeis.
Dr. Carlos Orlando Carraro Assad Marcos Temer Feres
Presidente Técnico em Contabilidade
CPF: 071.495.528-03 CPF: 401.415.948-53

CRC: 1SP112677/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico, tem por objetivo a congregação dos in
tegrantes da profissão médica, notadamente em relação à exploração das atividades ligadas ao atendimento de 
usuários de planos de saúde por si contratados, em nome de seus cooperados, para sua defesa econômica social, 
proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades.

NOTA 2 -  ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas em conformidade com o Plano de Contas Padrão e 
normas complementares expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante às práticas 
emanadas da Lei das Sociedades por Ações n.° 6404/76, da Lei Cooperativista n.° 5764/71 e das Normas Brasi
leiras de Contabilidade aplicáveis às Entidades Cooperativas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde. Com 
o advento da Lei 9249/95, nas demonstrações contábeis a partir de 1996, não contemplam mais reconhecimento 
dos efeitos inflacionários para fins fiscais e societários. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2006, e estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2007, de forma a permitir 
a comparabilidade.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A. Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo
Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização atualizados quando aplicável pelos rendimentos auferidos 
até a data do balanço apropriados pró-rata dia.
A provisão para perdas sobre créditos é constituída sobre os créditos inadimplentes em conformidade com os 
parâmetros estabelecidos na IN n° 09 expedida pela DIOPE/ANS.
Os estoques representados por medicamentos pertencentes às Farmácias e Centro Médico, estão apresentados pelo 
custo médio de aquisição.

B. Permanente
• Investimentos
Representados por participações societárias minoritárias, são demonstrados ao valor de aquisição, corrigidos mo- 
netariamente até 31 de dezembro de 1995, somadas as incorporações de sobras e/ou dividendos ocorridos.

• Imobilizado
Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro 
de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo 
de vida útil econômica dos bens. As taxas anuais de depreciação para os principais itens são:

Edificações - 4%
Móveis e Utensílios - 10%
Instalações - 10%
Aparelhos e Equipamentos - 10%
Equipamentos de Comunicação - 10%
Softwares e Aplicativos - 20%
Veículos - 20%

C. Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos incorridos 
até a data do balanço, apropriados pró-rata dia.

D. Ingressos e Dispêndios
Os ingressos são originados por várias modalidades de Contratos de Serviços : Assistência Médico-hospitalar, 
Planos Familiares, Planos Individuais e Intercâmbios e, Fornecimento de Medicamentos. Esses ingressos e os 
correspondentes dispêndios são apropriados ao resultado da seguinte forma:

Planos com preço pré-estabelecido : Os ingressos são reconhecidos mediante a emissão das faturas mensais, sen
do que para as faturas emitidas em antecipação ao período de cobertura do risco estão sendo escrituradas em sub- 
conta de “Faturamento Antecipado” (nota n° 5), e somente no devido mês de competência (período de cobertura do 
risco) seu valor é apropriado ao resultado. Os dispêndios desses contratos são reconhecidos quando incorridos; 
Planos com preço pós estabelecido : Os ingressos são reconhecidos quando da efetiva utilização dos serviços e 
da geração dos dispêndios correspondentes;
Fornecim ento de M edicamentos : Os ingressos são reconhecidos quando do fornecimento de medicamentos e 
dos produtos aos usuários. Os custos de fornecimento são reconhecidos pelo custo médio de aquisição.

NOTA 4 -  APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão representadas por:

Instituição M odalidade 2 0 0 7 2 0 0 6
Banco Itaú Compromissada DI 2.094.913 901.270

Alcred CDI- Pós-Fixado 137.942 132.069
Banco Bradesco CDB - FACIL 387.098 868.711
Banco do Brasil LFT 399.180 268.315
Banco do Brasil CDB/CDI-Pós-Fixado 69.685 274.238

3.088.818 2.444.603

NOTA 5- CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM  PLANOS DE ASSIST. À  SAUDE
Estão compostos por:

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
Contraprestações Pecuniárias a  Receber
Faturas a Receber 1.534.202 426.829
Mensalidades a Receber 290.319 123.407
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos (168.450)
(-) Faturamento Antecipado (1 159 600)

496.471 550.236
O peradoras de Planos de Assistência à 
Saúde
Intercâmbio a Receber 206.895 128.873

703.366 679.109

NOTA 6 -  TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
Créditos Tributários 11.783 8.863
Adiantamentos a Funcionários 2.904 2.142
Adiantamentos a Fornecedores 27.583 66.121
Adiantamentos de Produção -  Hospitais (a) 135.036 68.316
Adiantamentos de Produção -  Cooperados (a) 224.653 11.055
Adiantamentos Diversos 69.011 137.924
Contas a Receber -  Farmácias 261.115 277.565
Outros Créditos a Receber 26.423 7.238

Total 758.508 579.224

(a) Adiantamentos por conta de produção a serem descontadas a partir de janeiro/2008.

NOTA 7 -  OUTROS VALORES E BENS
Estão representados por:

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
Estoques

Estoque -  Matriz 19.851 25.135
Farmácia -  Lençóis Paulista 287.272 239.549
Farmácia -  Macatuba 77.107 46.540
Estoque -  CMU 70.268 154.314

454.498 465.538
Cheques e O rdens a  Receber

Cheques Devolvidos 39.410 31.759
Cheques Pré-Datados 232.998 203.407
Títulos Protestados 22.936 163.519
Notas Promissórias 6.314 9.598

301.658 408.283
Total 756.156 873.821

NOTA 8 - INVESTIM ENTOS
As contas de Investimentos, estão representadas por :

Saldos em 
31/12/2006 Adições Baixas Saldos em 

31/12/2007
Alcred 52.977 3.277 56.254
Federação das Unimeds do Estado São Paulo 10.048 2.601 12.649
Unimed Centro Oeste Paulista -  Federação Intraf. 74.636 58.377 133.013
Central Nacional Unimed 4.586 4.586
Aliança Cooperativista Nacional Unimed 1.433 1.433

143.680 64.255 - 207.935

NOTA 9 -  IMOBILIZADO
A movimentação das contas do imobilizado durante o exercício de 2007, foi a seguinte:

Saldos em Saldos em
CUSTO ACUMULADO 31/12/2006 Adições Baixas 31/12/2007
Imóveis de Uso P róprio Não H ospitalares
Terrenos Unimed 110.500 110.500
Terrenos Farmácia L.Pta 58.000 58.000
Edificações 319.439 319.439
Bens Móveis Não H ospitalares
Instalações 3.150 1.350 4.500
Aparelhos e Equipamentos 513.586 93.424 607.010
Equipamentos de Comunicação 3.000 3.000
Terminais e Periféricos 60.640 60.640
Softwares e Aplicativos 85.735 85.735
Moveis e Utensílios 188.409 6.153 194.562
Veículos Não H ospitalares
Veículos 199.299 122.349 321.648
O utras Imobilizações Não Hospitalares
Obras em Andamento 1.038 1.038
Construções em Andamento 9.410 9.410
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 147.209 147.209

1.629.365 293.326 - 1.922.691

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Imóveis de Uso P róprio Não H ospitalares
Edificações Unimed (110.297) (12.776) (123.073)
Edificações Farmácia (1.938) (2.380) (4.318)
Bens Móveis Não H ospitalares
Instalações (525) (383) (908)
Aparelhos e Equipamentos (329.648) (53.497) (383.145)
Equipamentos de Comunicação (1.919) (568) (2.487)
Software e Aplicativos (49.010) (10.325) (59.335)
Moveis e Utensílios (105.594) (12.490) (118.084)
Veículos (153.973) (11.986) (165.959)
O utras Imobilizações Não Hospitalares
Benfeitorias Imóveis de Terceiros (29.682) (5.806) (35.488)

(782.586) (110.211) - (892.797)

Imobilizado Líquido 846.779 183.115 - 1.029.894

NOTA 10 -  PROVISÕES TÉCNICAS DE OPER.DE ASSIST. À SAUDE
Composição :

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
Provisão de Risco 633.318 (a) 479.263
Provisão de Benefícios Concedidos -  Passivo Circ. 18.083 (b)
Provisão de Benefícios Concedidos -  Exigível Lgo. Prazo 32.861 (b)
Total 684.262 479.263

(a) Constituída com base nos dispositivos previstos na Resolução Normativa -  RN n° 160 de 03 de julho 
de 2007 expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -  ANS, destinada a garantia das contra- 
prestações dos planos com preço pré-estabelecido cuja vigência do risco ainda não tenha findado. O saldo 
apresentado em 31 de dezembro de 2007 corresponde à totalidade da provisão exigida conforme parâmetros 
previstos na referida resolução.
(b) Provisão no total de R$ 50.944 destinada à cobertura de pagamentos aos usuários de planos de continui
dade em caso de falecimento do titular. A provisão foi constituída com base em metodologia contida em laudo 
de assessoria atuarial contratada.

NOTA 11 -  TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO LH ER - PARCELAMENTO
Corresponde ao parcelamento de débitos referentes a Taxa de Saúde Suplementar, formalizado através do 
Requerimento de Parcelamento de Débito -  RDB N° 258354, emitido pela ANS -  Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, em 60 (sessenta) parcelas mensais fixas, representando em 31/12/2007 o saldo 48 (quarenta e 
oito) parcelas no valor total de R$ 165.083, assim distribuídos:

Descrição Quant. Total
Curto Prazo 12 41.271
Longo Prazo 36 123.812
Total 165.083

NOTA 12 -  PROVISÕES
Representadas por provisões constituídas, assim distribuídas:

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
Provisão Férias e Encargos 114.659 90.064
Provisão -  PCA -  Plano Continuidade Assistencial 53.991
Provisão Desp.Judiciais (a) 797.266 57.203

911.925 201.258

(a) Provisão constituída para fazer frente à cobertura de eventuais perdas em demandas judiciais movidas 
por usuários contra a Cooperativa, pleiteando a cobertura de despesas médico-hospitalares não previstas nos 
planos.

NOTA 13 -  PROVISÕES DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisões constituídas sobre processos correspondidos por depósitos judiciais, assim distribuídos:

Descrição 2 0 0 7 2 0 0 6
INSS -  Lei Compl. 84/96 - (a) 123.301 123.301
Depósito Judicial 435
Processo 1188/04 5.091

123.736 128.392

(a) Correspondente a contribuição previdenciária - INSS incidente sobre a produção dos cooperados, prevista 
na Lei Complementar 84/96, cuja exigibilidade está sendo contestada judicialmente. Para tanto, a Coopera
tiva efetuou depósitos judiciais durante a vigência da referida lei complementar (maio a novembro/1996), 
apresentados no realizável a longo prazo em valores originais, que permanecerão vinculados até decisão 
final do judiciário.

NOTA 14 -  OUTRAS CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 
Tributárias
Decorrente de procedimento fiscal da Delegacia da Receita Federal de Bauru-SP em 2006, foram lavrados 
vários autos de infração visando a cobrança de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL sobre as operações da Cooperativa 
compreendendo o período de 2001 a 2003, totalizando R$ 8.669.539. Os assessores jurídicos da Cooperativa, 
que consideram Possíveis os riscos de perdas, apresentaram impugnações pleiteando o cancelamento dos 
autos de infração, as quais encontram-se pendentes de julgamento.

Considerando o estágio inicial de contestação e a expectativa de discussão a longo prazo, a Administração 
decidiu no momento pelo não provisionamento dos valores envolvidos.

NOTA 15 -  SEGUROS
Os Ativos que possuem seguros contratados, estão representados por:

Seguradora Apólice Local Cobertura Vigência
AGF Brasil 
Seguros 03.18.0192059 R. Pedro Natálio Lorenzetti, 698 

(Sede Administrativa) 1.000.000 25/06/2007 a 
25/06/2008

AGF Brasil 
Seguros 03.18.0190601

R. Geraldo Pereira de Barros, 751, 
755 e 759 (Deptos. Administrativos e 
Farmácia)

450.000 13/06/2007 a 
13/06/2008

NOTA 16 - CAPITAL E RESERVAS
O Capital Social Integralizado em 31 de dezembro de 2007 é de R$ 1.324.726 (Um milhão, trezentos e vinte 
e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais), composto de quotas-partes indivisíveis, podendo ser transferidas 
entre cooperados mediante aprovação da Assembléia Geral.

A movimentação de cooperados no decorrer do exercício de 2007, foi a seguinte:

Posição em 
31/12/2006 Admissões Exclusões Posição em 

31/12/2007
51 51

Estatutariamente e de acordo com a Lei Cooperativista n° 5764/71, são previstas as seguintes destinações das 
sobras e constituição de reservas :

Atos Cooperativos
• Fundo de Reserva : 10% (dez por cento) das sobras do exercício de 2007, representado por R$ 7.561 (Sete 
mil, quinhentos e sessenta e um reais), destinados a reparar eventuais perdas de qualquer natureza. O saldo 
acumulado até 31 de dezembro de 2007 perfaz o montante de R$ 1.327.754 (Um milhão, trezentos e vinte e 
sete mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais).

• FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social : 5% (cinco por cento) das sobras do exercício 
de 2007, representado por R$ 3.780 (Três mil, setecentos e oitenta reais), destinados à assistência aos coo
perados. O saldo acumulado em 31 de dezembro de 2007, somadas as destinações de resultados de atos não 
cooperativos, perfaz o montante de R$ 271.189 (Duzentos e setenta e um mil, cento e oitenta e nove reais).

• Ju ros sobre Capital - Juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao ano sobre o capital integralizado, 
representado por R$ 13.247 (Treze mil, duzentos e quarenta e sete reais).

Atos Não Cooperativos:
Sobras líquidas apuradas no valor de R$ 266.817 (Duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dezessete reais) 
transferidas para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social -  FATES, em atendimento ao disposto 
no artigo 87 da Lei Cooperativista n° 5764/71.

Atos Cooperativos:
Sobras Líquidas à disposição da Assembléia Geral Ordinária: R$ 64.264 (Sessenta e quatro mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais).

Dr. Carlos Orlando Carraro 
Presidente
CPF: 071.495.528-03

Atuário Responsável 
Célia Almeida 
MIBA: 1425

Assad Marcos Temer Feres 
Técnico em Contabilidade 

CPF: 401.415.948-53 
CRC: 1SP112677/O-8

PARECER DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES
Adm inistradores e C ooperados da
Unimed de Lençóis Paulista - Cooperativa de Trabalho Médico

1 - Examinamos o Balanço Patrimonial da Unimed de Lençóis Paulis
ta  -  Cooperativa de Trabalho Médico levantado em 31 de dezembro de 
2007, a respectiva Demonstração de Sobras e Perdas, as Mutações do Pa
trimônio Líquido e as Origens e Aplicações de Recursos correspondentes 
ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua 
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas Demonstrações Contábeis.

2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria 
e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a rele
vância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de contro
les internos da Cooperativa; (b) a constatação, com base em testes das evi
dências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgados e; (c) a avaliação das práticas contábeis mais representativas 
adotadas pela administração da Cooperativa, bem como da apresentação 
das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

3 - Conforme detalhado na nota explicativa n° 14, em decorrência de 
procedimento fiscal da Delegacia da Receita Federal de Bauru-SP, fo
ram lavrados autos de infração contra a Unimed de Lençóis Paulista 
visando a cobrança de impostos e contribuições federais (IRPJ, PIS, 
COFINS e CSLL) sobre suas operações, compreendendo o período de 
2001 a 2003. Seus assessores jurídicos apresentaram impugnações con
siderando ilegítimas as cobranças objeto dos autos de infração, as quais 
estão pendentes de julgam ento na esfera administrativa, tendo m ani
festado através de parecer emitido como possíveis os riscos de perdas 
nas referidas ações. A Unimed de Lençóis Paulista não possui provisão 
consignada em suas demonstrações contábeis para fazer face à cobertu
ra de eventuais riscos de perdas na respectiva demanda, bem como, dos

encargos tributários incidentes sobre o período posterior aos autos.

4 - Em nossa opinião, exceto pelo efeito dos ajustes que poderão advir 
do desfecho do assunto detalhado no parágrafo anterior, as Demonstra
ções Contábeis referidas no parágrafo primeiro, representam adequa
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi
nanceira da Unim ed de Lençóis P au lista  -  C ooperativa de T rabalho  
M édico em 31 de dezembro de 2007, o resultado de suas operações, as 
mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus 
recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas adotadas no Brasil.

5 - A  Unimed de Lençóis Paulista não possui seguros contratados para co
bertura de eventuais riscos de sinistros que possam ocorrer sobre os ativos 
de suas Filiais: Farmácia Macatuba e Centro Médico Unimed, condição esta 
que propicia riscos de perdas financeiras em caso de eventual ocorrência 
de sinistros.

6 - As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2006 foram também 
por nós examinadas que emitimos parecer datado de 09 de março de 2007, 
ressalvando a não realização de inventário físico nos estoques de deter
minadas unidades da Cooperativa, os efeitos do assunto mencionado no 
parágrafo terceiro e, ênfase no tocante a inexistência de seguros de suas 
Filiais: Farmácias Lençóis Paulista e Macatuba, bem como, do Centro Mé
dico Unimed.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2008.

ÁPICE AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC 2SP020.790/0-4

Paulo Rogério de Azevedo 
C ontador - CRC1SP 192.653/0-5

PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da UNIMED DE LENÇÓIS 
PAULISTA -  COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, após 
exame das atas, dos documentos, do Balanço Geral e da Demons
tração de Sobras e Perdas correspondentes ao exercício encerrado 
em 31 de Dezembro de 2007, constatamos que:

1- A escrituração contábil encontra-se em perfeita ordem.

2- Os informes financeiros e os balancetes mensais foram prepara
dos, apresentados e divulgados no devido tempo.

3- As despesas efetuadas foram autorizadas pelo Conselho de Ad
ministração e consumaram-se dentro das necessidades e possibili
dades da Cooperativa.

4- Os membros do Conselho de Administração reuniram-se regular
mente e desempenharam suas funções no estrito cumprimento das 
normas legais aplicáveis e dos dispositivos do Estatuto Social.

Dessa forma, recomendamos à Assembléia Geral a aprovação do 
Balanço Geral e da Demonstração de Sobras e Perdas do exercício 
encerrado em 31 de Dezembro de 2007.

Lençóis Paulista, 19 de Março de 2008.

Dra. Irene Alcídia C osta A ndrade

Dr. Carlos Augusto Sottano

Dr. José M anoel Gonçalves de A breu



b a r r a  b o n i t a

Nas ondas

do rádio
Projeto Barra Digital, da Prefeitura de Barra Bonita, será lançado amanhã durante 
Semana de Tecnologia da FIP; cientista que desenvolveu sistema participa do evento

Sandro A lponte

O departamento de Tec
nologia da Prefeitura de Barra 
Bonita e a Lsitec (Laboratório 
de Sistemas Integráveis Tecno
lógicos), órgão ligado à USP 
(Universidade de São Paulo), 
lançam amanhã, durante a 
Semana de Tecnologia da FIP 
(Faculdade do Interior Pau
lista), o Barra Digital, projeto 
que possibilitará o acesso gra
tuito à internet para toda a po
pulação do município.

A princípio, o Barra Digital 
interligará os setores do poder 
público, escolas, departamen
tos e postos de saúde através 
de rede wireless, ou seja, sem 
fio. "Em breve já estaremos 
operando com essa tecnolo

gia", garante Hilton Garcia 
Fernandes, da Lsitec. "E até o 
final de junho estaremos com 
todas as antenas montadas. 
Aí os barra-bonitenses po
derão captar o sinal. Na orla 
turística a rede estará livre e 
qualquer pessoa que tenha 
um notebook poderá acessar a 
internet", informa. Quem tem 
computador em casa também 
tem direito ao benefício, se 
cadastrando na prefeitura e se
guindo alguns critérios, como 
estar com os impostos em dia. 
Além disso, o usuário terá que 
arcar com os custos da antena 
para captar o sinal.

O workshop Barra Digital 
será realizado amanhã e no 
sábado 26. No primeiro dia a 
equipe da prefeitura e da Lsi-

tec realiza palestra, das 19h30 
às 22h30, para explicar todos 
os detalhes do projeto. E no 
dia 26 haverá curso para cria
ção de páginas na internet.

De acordo com Hilton Fer
nandes, no workshop também 
será lançado o portal do mu
nicípio na internet através do 
site www.barrabonita.sp.gov.br. 
"Por isso vamos ter três cursos 
de formação de mão-de-obra, 
para professores municipais, es
taduais e aberto para quem quer 
desenvolver páginas para lojas 
do comércio, escolas, sindica
tos. Enfim, a idéia é que a inclu
são seja realmente para todos os 
setores", ressalta Fernandes.

Os cursos serão gratuitos e 
ministrados por profissionais 
da Lsitec. As aulas práticas se

rão realizadas nos laboratórios 
de informática da ETE (Escola 
Técnica Estadual) Comendador 
João Rays. As inscrições podem 
ser feitas até a tarde de hoje.

c r ia d o r
Para hoje está confirmada a 

presença de Stefan Rovetto, de
senvolvedor de software para o 
projeto freifunk.net, que quer 
dizer "radio livre" em alemão. 
É ele um dos idealizadores da 
tecnologia que é utilizada no 
Barra Digital. "Barra Bonita é a 
primeira cidade do Brasil a uti
lizar esse sistema que já é apli
cado na Europa, Estados Uni
dos e África", diz Fernandes.

O sistema de inclusão digi
tal vai custar R$ 200 mil para a 
Prefeitura de Barra Bonita. Hilton Fernandes é responsável pela implantação do projeto

m a c a t u b a

'Internet para todos' aguarda licença da Anatel
Em Macatuba, o prefei

to Coolidge Hercos Júnior 
(PMDB) já licitou a compra 
de sinal que vai ser distribuído 
para duas mil residências, no 
projeto 'Internet para todos. 
As antenas, que vão funcionar

como provedores também já 
foram instaladas em três pon
tos da cidade. Para distribuir o 
sinal, a prefeitura aguarda uma 
licença da Anatel (Agência Na
cional de Telecomunicações). 
"A parte física, a papelada que

nós encaminhamos está toda 
certa. Acontece que nós demos 
entrada no pedido em um es
critório da Anatel que ficava 
em São Paulo, mas a agência 
fez algumas modificações e 
nós tivemos que fazer o pedido

novamente em Brasília. Acre
dito que a licença vai demorar 
mais uma semana", adiantou 
o chefe de Gabinente, José Au
rélio Paschoal (DEM).

Ao todo o prefeito vai dis
ponibilizar 600 links de inter

net banda larga gratuita. Serão 
200 links para bairros do cen
tro da cidade (setor 1), 200 
links para a região da Vila San
ta Rita (setor 2) e outros 200 
links para a região do Jardim 
Bocaiúva (setor 3). Nos setores

2 e 3 houve menos de 200 ins
crições. No setor 1, foram mais 
de 400 inscrições e a decisão 
sobre quem vai receber o sinal 
será feita por meio de sorteio 
público. A data será marcada 
assim que a licença sair.

Na trilh a do sucesso, a dupla André &  M atheus já  

está entre as20 m ais tocadasnasrádiosdo B rasil 

e emociona com grandes sucessos especialmente 

selecionados para este show m em orável.

A dupla André &  M atheus tra z à Facilpa 2008  

o m ega-show e lança o Cd Falando de Am or em 

comemoração aos 150 anos de Lençóis Paulista.

Você é convidado especial para  
dividir essa grande emoção.

W W W . a t t d r e e m a t h e u s . c o m . b r

http://www.barrabonita.sp.gov.br
http://WWW.attdreematheus.com.br


Bailão Sertanejo 
toda a Sexta!
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RESERVA DE MESA: 3263-1538 
ROD. OSNYMATHEUS, KM 113 

CORVO BRANCO

A U T D  P D S T D
SAN MARINO

PROMOÇÃO D E ^  
FIM DE SEMANA - M

Av. Pref. Jácomo N. Paccola, 589 
Pq. Rondon - F.: 3263-5373 

Lençóis Paulista

Em Lençóis Paulista, o agito da semana 

fiocu por conta da Lanchonete Quero 

Mais, Clube dos Amigos e Pizzaria 

Trigal. Já em Macatuba, a galera se 

encontrou na Academia da Cerveja!

Jornal O ECO Jornal O ECO

Jornal O ECO Jornal O ECO

Fernando, Luiz Carlos e Almir

Jornal O ECO Jornal O ECO

Cintia Fotografias Jornal O ECO

José Carlos e Kátia, no 
Clube dos Amigos

Jornal O ECO Jornal O ECO

Fábio e Débora
\ 4 (/I

t. Priscila, Pedro e José Lenci

Jornal O ECO

Jornal O ECO

Jornal O ECO

Jornal O ECO

1 SU PER PROM OÇÃO |

GAS. COMUM R$ 2,43»
ÁLCOOL R$ 1,19»
DIESEL R$ 1,84»

1 PO STO: 1 4 . 3 2 6 4 -9 6 6 5 1

lãwaBm TãPtfãÊU
AUTOS E SOFÁS GERAL
reforma de 
bancos 
automotivos, 
personalize 
interior do 
seu carro!

a partir de 
R$ 350,°° ou 
3x R$ 120,

na reforma ganhe 
um belo brinde.

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
AV. 9 DE JULHO, 890 - F.: 3264-4363 - CENTRO - LENÇÓIS PTA.

Rua Ignádo Anselmo, 812 ■ F.: 3263-0960 ■ Lençóis Pta. 

MODAS Rua Geraldo P. de Barros,636- F.: 3264-1920-Lençóis Pta.
RUA r Í u L toNÇALVES DE o [|Ve|r A,Í|

FONE: 14.3263-1163 - CENTRO - LENÇÓIS PAÜLISTAI
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R. Pedro Natálio Lorenzetti, 836 - sala 4 - Centro - Lençóis Paulista
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Locação de Projetor 
(Daíashow)

Aví Manoel Haggi Filho, 261 
Parque Smeralda - Agudos (SP) 
Tel.: 14-32623590 -  97010692


