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O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

PREFEITO DODÔ E PRIMEIRA DAMA ANDRÉA 
REALIZAM ENTREGA DE UNIFORMES PARA 

TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Na última semana o prefeito 
Dodô, juntamente com a primeira 
Dama Andréa Savazi, fez ques-
tão, mais uma vez, de ir pessoal-
mente à entrega dos uniformes 
para alunos da rede municipal 
de ensino em Palmeira D’Oeste.

Em sua gestão, além dos uni-
formes o prefeito se mostrou 
muitíssimo preocupado com a 
Educação em nosso município 
e a entrega dos uniformes nos 
mostrou que ele continua partici-
pando de maneira intensiva deste 
processo que é o futuro de nossos 
pequenos!

Os diretores das escolas e a 
Secretária da Educação Sandra 
também participaram da entrega.

Abaixo vamos falar um pou-
co sobre os benefícios do uso do 
uniforme escolar e sua história 
no Brasil.

O uso de uniforme por estudan-
tes teve influência do exército, 
que já adotava esse estilo de ves-
timenta única para todos os seus 
militares. No Brasil, eles começa-
ram a ser utilizados por estudantes 
a partir de 1890. Quando foram 
criados, um de seus objetivos era 
representar a tradição da esco-
la, com seu símbolo e cores. Os 
alunos ao vestirem o uniforme 
deviam manter um comporta-

deixa cumprir sua função ge-
nuína, mas também agrada aos 
alunos que gostam de se vestir 
despojadamente.

Os moradores de Palmeira 
D’Oeste de uma maneira geral se 
agradam em observar estudantes 
uniformizados pela cidade. Essa 
percepção nos passa a segurança 
de que o jovem está no caminho 
certo.

Além dos uniformes, temos 
a disposição das crianças pro-
fissionais da educação de alto 
nível. Professores que buscam 
sempre se especializar, treina-
mentos constantes, nutricionistas, 
psicopedagoga, fonoaudióloga, 
merendeiras, serventes, motoris-
tas, frota de ônibus, secretários, 
faxineiras e inspetores.

É um verdadeiro time, direta-
mente trabalhando com nossas 
crianças, e o prefeito Dodô rea-
firma o compromisso de cuidar de 
todos igualmente e assim sendo e 
servindo como exemplo tem sua 
filha regularmente matriculada 
na rede municipal.

Agradecimentos especiais aos 
envolvidos no processo, direções 
escolares, coordenações, funcio-
nários e câmara municipal. Todos 
pela educação e futuro de nossa 
querida Palmeira D’Oeste.

mento exemplar, zelar pelo nome 
e imagem do estabelecimento ao 
qual pertenciam, dentro e fora dele.

Atualmente a maioria das esco-
las adota o uniforme para crianças 
e adolescentes. Na verdade ele 
é um item prático, que facilita o 
controle de vestimenta pela escola 
e representa para os pais uma eco-
nomia com as roupas dos filhos. Os 
uniformes, apesar das transforma-
ções, não são muito prestigiados 
pelos alunos, mas são importantes, 
pois evitam exageros por parte 
deles ao se vestirem.

Benefícios diretos:
• - Economia: Evita o uso de rou-

pas normais, representando uma 
economia financeira considerável;

• - Respeito: Incentiva o respeito 
às normas e disciplina impostas 

pela escola, o que é fundamental 
para a vida em sociedade;

• - Igualdade: Evita o consu-
mismo e disputa de status, muito 
comum entre adolescentes. Atua 
também evitando determinadas 
situações discriminatórias que 
ensejam a prática de bullying;

• - Atenção voltada para o 
aprendizado: O uso do uniforme 
mantém o foco do aluno na apren-
dizagem, pois todos igualmente 
fazem parte do grupo e possuem 
os mesmos interesses, no caso a 
aprendizagem.

O uniforme sofreu uma série 
de mudanças através dos tem-
pos. Para muitas escolas ele se 
restringe a uma camiseta com o 
seu emblema.

Dessa forma a vestimenta não 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
– SIM À VIDA, NÃO À VIOLÊNCIA

Elza Maria de Andrade*
O 8 de março foi formalizado 

como o “Dia Internacional da Mu-
lher” pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1975, com o 
objetivo de educar a humanida-
de sobre a necessária igualdade 
de direitos entre mulheres e ho-
mens. Somos convidadas a refletir 
sobre os principais problemas 
enfrentados por nós, mulheres. 
A história das mulheres é mar-
cada por muita discriminação, 
marginalização e violência.

Dentre as muitas violências 
sofridas pela mulher, o femini-
cídio é uma realidade também 
na nossa região. Feminicídio é 
o termo usado para denominar 
assassinatos de mulheres come-
tidos por estas serem do gênero 
feminino. Em outubro de 2019, 
o G1 apontou cinco feminicídios 
em São José do Rio Preto, em 
apenas 9 meses.  Cabe lembrar 
alguns casos bem próximos de 
nós para que estes fatos tão gra-
ves não sejam ignorados: Simone 
Maldonado, 35 anos, morta pelo 
marido médico em Fernandópo-
lis em 2000; Maria Júlia Martins 

Quintino da Silva, 17 anos, es-
tudante da UNESP em Ilha Sol-
teira, morta pelo ex-namorado 
em abril de 2018; Alcione Souza 
Oliveira, 24 anos, morreu em 
Jales assassinada pelo ex-compa-
nheiro, em maio de 2018; Suelen 
Karine Camilo, 29 anos, morta 
pelo marido em Votuporanga, 
em dezembro de 2018 e Anielli 
Geovana Sanches Foresto, 25 
anos, assassinada pelo parceiro 
em Populina, em junho de 2019. 
Todas mortes muito violentas.

Segundo a promotora Valéria 
Scarence do MP-SP, o femini-
cídio  é na verdade um crime 
de ódio. Segundo ela “O que 
motiva esses homens não é um 
sentimento de amor, mas de pro-
priedade e um ódio por terem sido 
abandonados ou contrariados... 
são atos de extermínio, porque 
há repetição de golpes, não é 
simplesmente uma morte, é uma 
morte com dor”.

No Brasil os casos de violência 
contra a mulher são alarmantes e 
crescem ano após ano. A violência 
cotidiana contra mulheres que são 
agredidas por companheiros ain-

da é assustadora. Dados de 2019 
revelam que três mulheres são 
vítimas de feminicídio por dia; 
uma mulher é vítima de estupro 
a cada 9 minutos e uma mulher 
registra agressão sob a Lei Maria 
da Penha a cada 2 minutos.

Ainda vemos a injustiça con-
tra a mulher presente no mundo 
do trabalho, fato reconhecido há 
muito tempo, como vemos na 
desigualdade salarial. Foi cons-
tatado que em 2018, as trabalha-
doras ganhavam em média 20,5% 
menos que os homens no Brasil.

A teóloga Solange do Carmo 
aponta a presença constante das 
mulheres na Bíblia. No Evangelho, 
há o sinal concreto de que caminha-
vam junto a Jesus: “em Mateus, 
são as matriarcas do Messias (Mt 
1,1-16); em Lucas, elas têm estatuto 
de discípulas (Lc 8,1-2); em João, 
são elas que ficam ao pé da cruz 
quando os homens fogem cheios 
de medo (Jo 19,25-27); em Marcos, 
são elas que em primeiro lugar, vão 
ao sepulcro a procura do Mestre 
recebendo a tarefa de comunicá-lo 
aos demais (Mc16,1-8)”.

 A Campanha da Fraternidade 

de 2020, inspirada na parábo-
la do Bom Samaritano (Lc 10, 
25-37) propõe a reflexão sobre 
a defesa da vida e compromisso 
de toda cristã e cristão  de sentir 
compaixão, cuidar dos caídos  e 
compreender a palavra de Jesus: 
vai e faça o mesmo como apelo 
de solidariedade,  para que olhe-
mos a realidade das mulheres 
nos meios em que convivemos,  
vítimas de tantas situações não 
cristãs.

• Elza Maria de Andrade, Pro-
fessora, membro da Pastoral da 
Cidadania da Diocese de Jales.

Falta pouco mais de um mês 
para a data em que todos os pre-
tendentes a participar das pró-
ximas eleições deverão estar 
acomodados em seus partidos 
para poderem concorrer a pre-
feito ou vereador. O eleitor será 
chamado no dia 4 de outubro 
para escolher 5568 prefeitos e 
57 mil vereadores. Até 4 de abril 
(seis meses antes das eleições) 
os futuros candidatos deverão ter 
filiação partidária homologada e 
não registrar processos, conde-
nações ou qualquer impeditivo 
de elegibilidade. Para prefeito 
ainda é possível fazer coligação, 
com vários partidos apoiando 
um mesmo candidato. Mas isso 
foi proibido para vereador. Cada 
sigla terá de montar a sua cha-
pa, com até 150% do número 
de vagas existentes na Câmara 
Municipal.

Considerando que existem 
atualmente 33 partidos políti-
cos registrados e em condições 
legais de concorrer, lembremos 
que só nas 15 cidades com mais 
de 1 milhão de habitantes - São 
Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, 
Belo Horizonte, Manaus, Curiti-
ba, Recife, Porto Alegre, Belém, 
Goiânia, Guarulhos, Campinas, 
São Luiz e São Gonçalo  - que têm 
entre 33 e 55 vereadores em suas 
Câmaras, seria matematicamente 
possível cada partido eleger um 
representante. As demais – entre 
elas nove capitais – não terão nem 

COMEÇA A GRANDE CORRIDA MUNICIPAL

uma vaga legislativa para cada 
partido. Excluem-se disso Brasília 
e Fernando de Noronha, que têm 
outra forma de administração e 
não elegem prefeito e vereador.

A eleição municipal é, sem dú-
vida, a mais próxima do povo. 
Diferente do presidente da Re-
pública, governadores, senadores 
e deputados, que trabalham nas 
capitais, o prefeito e os  vereado-
res têm de morar no município e 
suas tarefas são ali desenvolvidas. 
Isso leva à reflexão de que devem 
ser pessoas capacitadas, honestas 
e conhecedoras dos problemas da 
cidade. Para nelas decidir votar, 
o eleitor deve conhecer o que se 
propõem a fazer e decidir se, com 
esse apelo, as contrataria como 
administrador ou fiscal de seus 
próprios bens ou negócios. Até 

porque, por definição, o municí-
pio pertence ao munícipe e os elei-
tos para dele cuidar são emprega-
dos do povo. Uma forma infalível 
de acertar no voto é pesquisar o 
que fizeram (de bom e de ruim) 
os atuais prefeitos e vereadores 
para isso também influenciar na 
decisão. Para ficar melhor ainda, 
divulgar o resultado dessa pes-
quisa nas redes sociais e pedir aos 
amigos que compartilhem, para 
a realidade ser escancarada. Foi 
isso que Bolsonaro fez em 2018 e 
ganhou a eleição. Se o eleitor não 
tiver essa atitude, os maus po-
derão continuar sendo reeleitos 
e os bons ficando de fora, como 
ocorreu por muito tempo. Ainda 
mais: lembrar que os eleitos no 
município serão os grandes cabos 
eleitorais de 2022, nas eleições 

de presidente, governador, se-
nador e deputados (federais e 
estaduais).

É, também, muito importan-
te, verificar se o seu candidato a 
prefeito se propõe a efetivamente 
governar e lutar pelo município 
e se o seu escolhido a vereador 
tem a disposição de aperfeiçoar 
e fiscalizar a administração públi-
ca. Fuja daqueles que negociam 
o voto e fazem as câmaras domi-
nadas pelo interesse dos políti-
cos e não pelo desejo de servir ao 
povo. Vote da forma consciente, 
para não se arrepender. A próxima 
oportunidade de mudar só acon-
tecerá na outra eleição municipal, 
daqui a quatro anos...

  
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

A Secretaria da Habitação do 
Estado de São Paulo zerou a taxa 
de juros dos novos contratos de 
financiamentos de casas a apar-
tamentos da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU). A mudança 
começa a valer a partir desta 
segunda-feira, 2 de março, e 
todos os novos financiamentos 
ou renegociações de dívidas já 
estarão nas novas regras. 

Grande apoiador de ações e 
projetos habitacionais, o de-
putado Itamar Borges destaca 
a importância da iniciativa. “A 
casa própria é um dos maiores 
sonhos da população. Por isso, 
trabalho, apoio e faço gestões 

para construção de moradias, 
liberação de recursos e créditos 
e para diversas ações habita-
ções em todo o Estado”, afirma 
o parlamentar ao citar ainda a 
atuação do secretário da Habi-

tação, Flavio Amary. “Além de 
conhecer as demandas e neces-
sidades do setor, Amary sempre 
trabalhou para o desenvolvi-
mento urbano e oferta de habi-
tação. O secretário tem feito um 

trabalho importante junto com 
a sua equipe e a CDHU”, frisa 
Itamar Borges.

Os novos empréstimos da 
CDHU terão taxa zero, com o 
principal da dívida sendo corrigi-
do apenas pelo IPCA. Além disso, 
o valor da parcela não poderá ul-
trapassar 20% da renda familiar. 
As mudanças permitirão que a 
parcela paga pelo mutuário seja 
fixa, com o subsídio distribuído 
de forma igual entre as presta-
ções.  

As novas regras valem para fa-
mílias com renda mensal de até 
cinco salários mínimos e o prazo 
máximo de quitação do emprésti-
mo permanece em 30 anos.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 004/2018
CONVITE Nº 002/2018
CONTRATO 003/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
CONTRATADA: MACHADO E FERNANDES SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 17.577.805/0001-03 estabelecida 
à Av. Euclides da Cunha, 47-14 - Centro na cidade de Palmeira 
d’Oeste - SP.

OBJETO: Prestação, por parte da CONTRATADA, dos 
serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 
jurídica, nas áreas de recursos humanos, tributação, legisla-
ção, bem como emissão de pareceres e orientações jurídicas 
em todos os assuntos relacionados à administração pública 
e ainda defesas técnicas em todos os processos oriundos do 
Tribunal de Contas referentes aos atos administrativos, através 
de visitas diárias aos setores da Prefeitura Municipal e consul-
tas via telefone e e-mail sempre que necessário.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 
89.803,36 (oitenta e nove mil oitocentos e três reais e trinta e 
seis centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
28 de Fevereiro de 2020.

VIGÊNCIA: 28 de Fevereiro de 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Municí-

pio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura 
Municipal, EDITAL DE PREGÃO N.º 05/2020, Proc. 20/20, 
destinada a Aquisição de Gêneros alimentícios destinados a 
Alimentação Escolar e demais setores desta municipalida-
de, durante o exercício de 2020. As Propostas e Documen-
tação deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação 
da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio da 
Costa, 1187, até às 14h: 00min do dia 19 de Março de 
2020, nos dias úteis e horários de expediente. Informações 
e Edital completo serão obtidos no endereço acima, nos 
dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 – Paulo Garcia 
e no site (saofrancisco.sp.gov.br). PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  06 de Março de 
2020. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  
MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Mu-

nicípio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA 
PÚBLICO que se acha aberto no Setor de Administração 
da Prefeitura Municipal, EDITAL DE CHAMADA PUBLICA 
N.º 01/2020, Proc. 21/20, destinada Aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor fa-
miliar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, destinados à merenda escolar 
deste município. As Propostas e Documentação deverão ser 
apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até às 14h: 
00min do dia 30 de Março de 2020, nos dias úteis e horários 
de expediente. Melhores informações e Edital completo serão 
obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site da Prefeitura Muni-
cipal (saofrancisco.sp.gov.br) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO-SP. AOS 06 de Março de 2020. MAURÍCIO 
HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2020
ORIGEM: DISPENSA N° 12/2020 - PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 19/2020
OBJETO: Contratação de empresa, para disponibilização de 

um Educador Físico, para executar atividades de Vôlei adap-
tado com os Idosos que participam das atividades do Centro 
de Convivência do Idoso do Município de São Francisco-SP. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: DANILO TELLES MIANI, CNPJ: 

22.322.716/0001-48.
VALOR TOTAL - R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 02 de Março de 2020.
Vigência: 10 (dez) meses

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS
Extrato de 1º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 

05/2019
Modalidade: Pregão Pres. n° 01/2019 e Proc. Licitação nº 

04/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: DE PAULA E CICOTI CLINICA MEDICA LTDA 

– ME.
Objeto: Prestação de Serviços médicos, CLÍNICO GERAL, 

com uma jornada de 10 horas semanais, em cumprimento ao 
Plano Municipal de Saúde, na forma e horários definidos pela 
Coordenação da Unidade Básica de Saúde do Município.

Valor Total: R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocen-
tos reais)

Data de Assinatura: 14 de Fevereiro de 2020.
Vigência: Até 15 de Fevereiro 2021 (12 Meses).

Extrato de 1º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 
06/2019

Modalidade: Pregão Pres. n° 02/2019 e Proc. Licitação nº 
05/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: MEDICLIN S/S LTDA.
Objeto: prestação de serviços médicos, com a disponibiliza-

ção de um Profissional com formação em Medicina/Clínico Ge-
ral e com especialização comprovada na área de GINECOLO-
GIA/OBSTETRÍCIA, cumprindo 6/horas semanais em horários 
e dias determinado pela coordenação da Unidade de Saúde.

Valor Total: R$ 75.180,00 (Setenta e cinco mil e cento e 
oitenta reais)

Data de Assinatura: 14 de Fevereiro de 2020.
Vigência: Até 15 de Fevereiro 2021 (12 Meses).

Extrato de 2º Aditamento com Acréscimo de Valor por Au-
mento Quantitativo

Modalidade: Dispensa. N° 03/2019 e Proc. Licitação nº 
03/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE JALES. 
Objeto: Prestação de Serviços de Atendimento em Educação 

especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla.
Valor Total: R$ 3.960,00 (Três mil novecentos e sessenta 

reais).
Data de Assinatura: 17 de Fevereiro de 2020.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2020 .
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

A Santa Casa de Jales realizará 
no dia 05 de abril a 12ª edição do 
Grande Leilão de Gado. A Co-
missão de Leilão, liderada pelo 
Sérgio Cavassani, o “Nicão” está 
solicitando doações de gados, 
prendas ou dinheiro para a rea-
lização do evento.

O provedor Toshiro Sakashi-
ta, destacou que será a primeira 
ação da instituição sob o seu 
comando “Nossa equipe está 
empenhada para realizar o 
leilão de gado, solicitamos o 
apoio dos empresários, auto-
ridades e comércio de toda a 
nossa região, contamos com 
a presença da população no 
dia 05 de abril, lá no comboio 
a partir das 10h30 para o 12º 
Grande Leilão de Gado em Prol 
da Santa Casa de Jales.”

O presidente da comissão, 
Sérgio Cavassani, destacou 
o empenho de toda a equipe 
“Estamos organizando mais 
um grande leilão de gado que 
será sucesso para a Santa Casa 
de Jales. Contamos com a pre-
sença de todos no domingo, 
05 de abril, a partir das 10h30 
no Comboio em Jales. O leilão 
será presencial, quem quiser 
almoçar por lá serão servidos 
espetos de carne, pastéis, água, 
cerveja e refrigerante por um 

12º Grande Leilão de Gado em prol da 
Santa Casa de Jales ocorre no próximo mês

valor acessível.” 
Quem puder contribuir na re-

alização do leilão doando ga-

dos, prendas ou dinheiro deverá 
entrar em contato com o setor de 
Captação de Recursos através do 

telefone (17)3622-5003 ou com 
o presidente da comissão Sérgio 
Cavassani (17)99704-2727.
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JUSTIÇA TRÊS EM UM*
Uma das características mar-

cantes da Inquisição, a par do fun-
damentalismo e intransigência 
teológica, foi o monopólio dos 
inquisidores de investigar, acusar 
e punir – reunindo em uma só pes-
soa três funções que, para garantir 
um mínimo de isenção, deveriam 
ao menos guardar as aparências, 
pois até a defesa era negada ao 
“herege” em julgamento. A Igreja 
já abandonou tal concentração 
de poderes, mas, ainda nesta 
quadra do século XXI, o mo-
delo medieval persevera, em 
recidiva que afronta a ideia de 
justiça. Guardadas as propor-
ções e as dimensões, o chamado 
“pacote anticrime” recém-apro-
vado pelo Congresso restabe-
leceu a unicidade centrípeta e 
conferiu ao Ministério Público 
a plenipotência da escoteira 
condução de um arremedo de 
processo penal em que, além de 
sua função precípua de acusar, 
também exerce a de investigar 
e “sentenciar”.

 A heterodoxia jurídica leva 
o nome de “acordo de não per-
secução penal”, criado pela Lei 
N.º 13.964/19, que introduziu 
o Art. 28-A no Código de Pro-
cesso Penal: “Não sendo caso 
de  arquivamento e tendo o in-
vestigado confessado formal e 
circunstancialmente a prática 
de infração penal sem violência 
ou grave ameaça e com pena 
mínima inferior a quatro anos, o 
Ministério Público poderá pro-
por acordo de não persecução 
penal...” O “investigado”, que 

tão e não um pacote decisório, no 
caso atual é pura retórica, pois o 
“Parquet” já não propõe – sequer 
depende de inquérito policial, em 
rigor faz o seu –, cuida de todo o 
processo e lavra a “sentença”. 
Serviço completo.

O “acordo de não persecução 
penal” nada mais é que a lega-
lização da Resolução 181/17 do 
Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, a qual, sem previ-
são legal, autorizou promotores 
e procuradores a desistirem da 
ação penal em troca da confissão 
de suspeitos e assinatura de um 
termo de restrição de direitos. A 
Ordem dos Advogados do Brasil 
prontamente reagiu a essa “novi-
dade”, apontando-a como incons-
titucional ao STF, mas a prática 
não avalizada pela lei prosseguiu 
a ponto de até o final de 2019 te-
rem sido lavrados acima de mil 
“procedimentos investigatórios 
criminais” seguidos do “acordo 
de não persecução penal”. De lege 
ferenda, acabou positivada! Ins-
crito agora no Código de Processo 
Penal, o artifício reafirma o bro-
cardo error communis facit jus, 
o erro continuado se transforma 

em direito.
Ademais, constitui um contra-

bando jurídico do plea bargain, 
instituto muito visto nos seriados 
americanos, pelo qual a acusação 
negocia a pena com o réu que con-
fessa o crime e leva o papelório 
para a simples homologação do 
juiz. Paradoxalmente, o Congres-
so havia recusado essa proposta 
plotada no “pacote anticrime” 
preparada pelo Ministério da 
Justiça.

Até se poderia aventar em favor 
desse procedimento que, pres-
cindindo das penas de privação 
de liberdade, avança na contra-
mão do festival de condenações 
e prisões que demarcam o sistema 
penal nos dias de hoje. Porém, 
mais forte deve ser o zelo e a sal-
vaguarda da equidade para conter 
cada protagonista da cena jurisdi-
cional em sua esfera de atuação, 
em nome do princípio do devido 
processo legal que caracteriza o 
Estado Democrático de Direito.

*Ricardo Toledo Santos Filho, 
é criminalista e vice-presidente da 
seção de São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil

não pode ser reincidente nem 
ter cometido a infração no am-
biente doméstico, comprome-
te-se a uma série de obrigações, 
como reparar o dano causado, 
prestar serviços à comunidade 
e “renunciar voluntariamente a 
bens e direitos indicados pelo 
Ministério Público como ins-
trumentos, produto ou proveito 
do crime”. Assinado o acordo, 
que já alberga em si a sentença, 
caberá ao juiz homologá-lo – 
exceto, por óbvio, se não aten-
der às exigências formais da lei.

No nosso ordenamento, e de 
todo o mundo civilizado, o di-
reito de punir é competência 
reservada ao Judiciário. Ao Mi-

nistério Público cabe acusar. 
O juiz, cotejando as proposi-
ções da acusação e da defesa 
(tese e antítese), filtrando as 
provas e contraprovas, firma 
sua convicção e profere a sen-
tença (síntese) com âncora na 
legislação que define o crime. 
Mas agora aqui temos a “justiça 
três em um”.  

O acordo segue a doutrina da 
“transação penal”, que dispen-
sa o processo e evita a prisão 
do investigado, e já ingressara 
no Direito no Brasil, pela Lei 
N.º9.099/95, que dispôs sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, cujo Art. 76 deter-
mina que “o Ministério Público 

poderá propor a aplicação ime-
diata de pena restritiva de direi-
tos ou multa, a ser especificada 
na proposta”. O diferencial é 
que, embora ambas as legisla-
ções se valham da expressão 
“o Ministério Público poderá 
propor”, enunciando uma suges-

O Produto Interno Bruto (PIB) 
da agropecuária cresceu 1,3% em 
2019, totalizando R$ 322 bilhões. 
Os dados foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De acordo 
com o IBGE, o crescimento do 
setor decorreu do desempenho 
positivo tanto da agricultura 
quanto da pecuária.

Segundo o Levantamento Sis-
temático da Produção Agrícola 
(LSPA) de fevereiro de 2020, as 
condições climáticas favoráveis 
associadas a melhorias de preços 
na época do plantio contribuíram 
para o crescimento da estimativa 
anual da produção de algumas 
lavouras, com destaque para o 
milho, que teve crescimento de 
23,6% e expressivos ganhos de 
produtividade. Também regis-
traram estimativas de crescimen-
to anual as culturas de algodão 
(39,8%), laranja (5,6%) e feijão 
(2,2%).

Em contrapartida, importan-
tes culturas tiveram redução de 
produção na estimativa anual de 
2019. São elas o café (-16,6%), 
arroz (-12,6%), soja (-3,7%) e 
cana-de-açúcar (-1%). Em 2018, 
o crescimento do PIB do setor 

PIB do setor agropecuário 
cresceu 1,3% em 2019

agropecuário foi de 1,4%.
A pecuária teve seu desempe-

nho influenciado positivamen-
te pelas condições do mercado 
internacional, que favoreceram 
os preços e as exportações desse 
setor. As relações comerciais com 
a China, devido à forte redução 
de seu rebanho ocasionado pela 
peste suína, contribuem para esse 
resultado.

PIB DO PAÍS
No total, o PIB brasileiro, que é 

a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, fechou 2019 

com crescimento de 1,1% frente 
a 2018.

A Agropecuária cresceu 1,3%, 
a Indústria cresceu 0,5% e o setor 
de Serviços, 1,3%. O PIB totali-
zou R$ 7,3 trilhões em 2019.

A participação das atividades 
econômicas no PIB em 2019 foi 
de 5,2% da Agropecuária, 20,9% 
da Indústria e de 73,9% do setor 
de serviços. 
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à  AGRONOTÍCIAS

Preço mínimo do café é reajustado para safra 2020/2021
Os novos valores para os cafés arábica e conilon entram em vigor a partir de 1º de abril

A partir de 1º de abril, os pre-
ços mínimos do café arábica e 
conilon, safra 2020/2021, terão 
aumento de 0,43% e de 15,31%, 
respectivamente. O reajuste é 
baseado na variação do custo de 
manutenção da lavoura, incluindo 
insumos, mão de obra e colheita, 
em relação à safra passada.

De acordo com o diretor de Co-
mercialização e Abastecimento 
da Secretaria de Política Agrí-
cola, do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Sílvio Farnese, o reajuste 
integra “a política de sustentação 
de preço, garante as condições 
de apoio de preços que garanta 
ao produtor a sua permanência 
na atividade, em caso de crise de 
preço no mercado”.

A medida foi publicada na 
Portaria Mapa nº 66 nesta quar-
ta-feira (4), no Diário Oficial da 
União, depois de aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional.

ARÁBICA
O preço mínimo do arábica su-

biu de R$ 362,53/60 kg para R$ 
364,09/60 kg, referente ao café tipo 
6, bebida dura para melhor, com 
até 86 defeitos, peneira 13 acima, 
admitido até 10% de vazamento e 
teor de umidade de até 12,5%.

CONILON
Para o cálculo dos preços míni-

mos do conilon, o diretor desta-
cou que “os parâmetros conside-
rados foram os mesmos utilizados 
para o arábica”.

Ele acrescentou que foi estabe-
lecida uma regionalização para o 
preço do conilon, “em virtude da 
disparidade do sistema produtivo 
de Rondônia em relação aos de-
mais estados produtores”.

“Visto que a recente moder-
nização da lavoura no estado de 
Rondônia, encontrada na rea-
valiação do sistema produtivo 
feito pela Conab, gerou aumen-
to expressivo de produtividade 
com rebatimento no custo médio, 
constituiu condições para a manu-
tenção do preço mínimo no estado 
em R$ 210,13/60 kg”, destacou 

Farnese.
Para os demais estados produ-

tores, exceto Rondônia, o preço 
do conilon foi de R$ 210,13/60 kg 
para R$ 242,31 para o café tipo 
7, com até 150 defeitos, peneira 
13 acima e teor de umidade de 
até 12,5%.

Os valores (arábica e conilon) 
são válidos até março do ano que 
vem.

Preços Mínimos
O café é um dos produtos con-

templados pela Política de Garan-
tia de Preços Mínimos (PGPM), 
que é uma importante ferramenta 
para diminuir oscilações na renda 
dos produtores rurais e assegurar 
uma remuneração mínima, atu-
ando como balizadora da ofer-
ta de alimentos, incentivando 
ou desestimulando a produção 
e garantindo a regularidade do 
abastecimento nacional.

A Conab efetiva a PGPM junto 
ao produtor rural, tendo sob sua 
responsabilidade a execução dos 
instrumentos desta política.

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

à  LUTO

Cantor sertanejo Henrique morre aos 22 anos
Henrique chegou a apresentar melhoras durante a semana passada, mas não resistiu

Morreu no domingo, 1, no Hos-
pital de Base de São José do Rio 
Preto, o cantor sertanejo Henri-
que , 22 anos, (Wesley Pereira da 
Silva), da dupla Netto & Henri-
que. Ele estava internado desde 
o dia 8 de fevereiro após sofrer 
um acidente em Santa Fé do Sul.

O cantor havia passado por 
uma cirurgia devido ao trauma-
tismo craniano sofrido em um 
acidente registrado em Santa Fé 
do Sul.

No sábado, 29, ele sofreu uma 
parada cardiorrespiratória pre-
judicando ainda mais o estado 
de saúde. Os médicos só conse-
guiram realizar a ressuscitação 
com sucesso após 14 minutos, 
o que lhe deixaria sequelas. O 
cantor também apresentava um 
quadro de infecção generalizada 
e paralisação de alguns órgãos.

Henrique chegou a apresentar 
melhoras durante a semana pas-
sada, se comunicando com gestos 
ao balançar a cabeça e as mãos. A 
notícia encheu famílias, amigos e 
fãs de esperança, mas o fato de sá-
bado complicou o estado de saúde 
do cantor.

ACIDENTE
No dia do acidente, a Polícia 

Militar fazia ronda pelo local e 
constatou a batida. A equipe con-
seguiu tirar Henrique, que estava 
desmaiado, do carro. O Corpo de 
Bombeiros apagou o incêndio.

O motorista da caminhonete 
não se feriu. Já o cantor foi resga-
tado pelo SAMU e encaminhado 
à Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) da cidade.

Ele chegou com trauma de face 
e múltiplas escoriações. Após o 
atendimento, Henrique foi encami-
nhado para a Santa Casa de Santa 
Fé do Sul e depois transferido para 
o Hospital de Base de Rio Preto, 
onde chegou a passar por cirurgia.

A DUPLA
A dupla Netto e Henrique era 

do interior paulista e teve o clipe 
da música "Forçar a Barra" pu-
blicado no Youtube no dia 17 de 

O sertanejo Henrique morreu no domingo, 1 de março, 
no Hospital de Base de São José do Rio Preto

O cantor, natural de Santa Salete, colidiu o seu Ford/Fiesta 
na traseira de uma caminhonete que estava parada em um semáforo na 

Avenida Navarro de Andrade, principal via de Santa Fé do Sul, 
por volta das 3h50 do dia 8 de fevereiro

janeiro deste ano. Em menos de 
um mês, o vídeo estava com mais 
de 3 milhões de visualizações.

A dupla postou no Facebook 
que a canção foi tocada pela pri-
meira vez em uma rádio no dia 
23 de janeiro. Um dia depois, os 
cantores fizeram uma postagem 
sobre o sucesso da música.

"A música 'Forçar a Barra' é 
primeiro lugar nas rádios do país! 
Obrigado a todos os fãs, ouvin-
tes, parceiros e radialistas pelo 
carinho com o nosso trabalho!! 
Orgulho demais! #NettoeHen-
rique #ManualdoSofrimento", 
diz a publicação.

O velório de Henrique (Wesley 
Pereira da Silva, 22 anos), acon-
teceu ás 13h no Velório Munici-
pal de Fernandópolis. Às 19h, 
o corpo fOi levado para  Santa 
Salete onde foi velado por toda 
a madrugada .

Depois do velório, amigos e 
familiares optaram por seguir 
a pé o carro da funerária até o 
cemitério onde foi realizado o 
enterro, que aconteceu na manhã 
de terça-feira, dia 3, no cemitério 
de Santa Salete. Um amigo do 
cantor tocou violão enquanto 
amigos e familiares, emociona-
dos, cantaram a música de maior 
sucesso da dupla de Henrique 
com Netto.



Página 0606 de Março de 2020

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

Jads e Jadson entra na programação da Jales Rodeio 
Show e rodeio em touros será atração de peso

• Daniel Zilio
A segunda-feira, 20 de abril, da 

Jales Rodeio show, que já seria 
eletrizante ficou ainda melhor. 
A dupla Jads e Jadson entrou na 
programação. O cantor Higor Ro-
cha, que se apresentaria nesse dia, 
junto com Dennis DJ, não poderá 
se apresentar no evento porque 
vai passar por uma cirurgia.

Pensando no público que espe-
ra por uma grande festa, Rapha-
el Carvalho, que pilota a Gauri 
Eventos, empresa responsável 
pela realização da Jales Rodeio 
Show, colocou na grade a dupla 
que canta só “modão”. 

Músicas como “Jeito Carinho-
so”, “Toca um João Mineiro e 
Marciano”, “Miséra” e “Noites 
Frustradas” farão parte do reper-
tório que os artistas vão trazer 
pra Jales. 

No mesmo dia, Dennis Dj se 
apresenta no palco da festa. Com 
uma incrível marca de mais de 6.2 
milhões de ouvintes mensais no 
Spotify, 602 milhões de visuali-
zações em seus vídeos no YouTu-
be e mais de 2 milhões de fãs nas 
redes sociais, o autor e produtor 
de dezenas de hits é presença cati-
va entre as músicas mais tocadas 
do país nas plataformas digitais 
de áudio.

Dennis está à frente de suces-
sos como “Malandramente”, 
“Cerol na Mão”, “Eu Tô Tran-
quilão”, “Quando o DJ Mandar”, 
“Vamos Beber” e “Um Brinde”, 
com participação da cantora Ma-
rília Mendonça e da dupla Maiara 
& Maraísa. O Dj alcançou marcas 
inéditas em 2019: ele foi o quarto 
artista mais ouvido no Brasil e 
fez parte do Top 500 no mundo, 
no Spotify.

RODEIO

Os apaixonados por rodeio 
também podem preparar as bo-
tas, fivelas e chapéus. Além das 
atrações artísticas de peso, para 
comemorar os 50 anos do ro-
deio em Jales, grandes nomes 
do cenário nacional do rodeio 
estarão presentes na Jales Ro-
deio Show de 2020.

As montarias em touros vão, 
com toda certeza, surpreen-
der a todos que prestigiarem 

a festa, tanto pela qualidade 
das tropas e boiadas, dos pe-
ões e da equipe que vem para 
participar do evento entre os 
dias 16 e 20 de abril.

As boiadas de Paulo Emílio, 
Dragões D’Oeste e Cia Cali-
fórnia já confirmaram suas 
participações. 

Também já estão confirma-
dos os locutores Daniel Tibi-
riçá, fenômeno e revelação na 

locução de modalidade touros 
e Luciano de Oliveira.

SHOWS
Na quinta-feira, dia 16 de abril, 

de portões abertos para a popula-
ção de Jales e região, a festa re-
ceberá o cantor Gustavo Mioto, 
novo fenômeno da música ser-
taneja. Na sexta-feira, dia 17, a 
maior dupla do Brasil, Jorge & 
Mateus se apresenta, mesmo dia 
em que Hugo & Guilherme sobem 

ao palco.
No sábado, 18 de abril, será 

a vez de César Menotti & Fa-
biano e Diego & Victor Hugo. 
No domingo, o embaixador 
Gusttavo Lima volta a se apre-
sentar na Jales Rodeio Show 
e repetir o sucesso do ano pas-
sado. No domingo também se 
apresenta o Dj Kevin, que deu 
show no Domingão do Faustão, 
dias atrás.

Para a segunda-feira, dia 20, 
véspera de feriado, a organiza-
ção contratou os shows de Jads e 
Jadson e Dj Dennis.

“Será mais uma vez uma grande 
festa. Este ano teremos várias no-
vidades, entre elas, dois shows por 
noite, de sexta à segunda-feira. 
Convidamos toda a região para 
prestigiar e conferir de perto a 
grandiosidade da Jales Rodeio 
Show”, disse Raphael Carvalho.

A dupla Jads e Jadson, que agora faz parte da programação, canta no dia 20 de abril Gusttavo Lima volta a Jales e promete showzão

Todos os dias, a Jales Rodeio Show vai apresentar duas atrações

Raphael Carvalho, que pilota a Jales 
Rodeio Show, convida toda a população de 

Jales e região para o festão

Por Paiva Netto

O mundo inteiro fala em sustenta-
bilidade, mas firmada em quê? Em 
geral, num pensamento econômico 
que sobrevive pela avidez, não liqui-
dando apenas as criaturas humanas 
por força do desemprego, da fome 
em várias regiões do planeta, no en-
tanto, igualmente pela carência de 
instrução que nega melhor perspec-
tiva à juventude. Contudo, existem, 
por todo lado, esforços de pessoas 
decididas a corrigir tal situação, que 
trava o crescimento de muitos paí-
ses. E não basta instruir. É preciso 
educar, reeducar! Em diversos luga-

res onde a economia tornou-se mais 
forte, após certo tempo, por falta de 
maior investimento nos princípios 
espirituais e éticos, a violência, que 
diminuíra, ressurge, advinda tantas 
vezes da arrogância contra os que 
têm menos em suas fronteiras ou 
fora delas. Aí se atinge o relacio-
namento internacional. Por quê? 
Porque faltou o ensino, muito mais, 
a Reeducação, que é a Educação com 
Espiritualidade Ecumênica. 

As ações humanas muitas vezes 
refletem uma cultura em que o fu-
turo depende unicamente das coisas 
que se podem tocar, segurar. Ora, e 

se existir algo além? É importante 
priorizarmos o Espírito, que antes 
de tudo somos, aguardando por ser 
esclarecido, iluminado pela Verdade 
e pelo Amor. Uma fórmula, cujo re-
sultado constitui a elevada Justiça, 
aquela que alcançará a eficiência 
de ser, de acordo com o que dizia 
Confúcio (551-479 a.C.), “o casti-
go para acabar com o castigo”. Ou 
seja, corrigir a criatura, livrando-a 
de seus enganos e conduzindo-a por 
caminhos acertados. A Reeducação, 
portanto, é uma escolha que nos deixa 
mais receptivos ao apoio celeste, pois 
o governo da Terra começa no Céu.

Essa minha palavra vem de alguns 
temas que desenvolvi com os jovens 
em 24/11/2009. Quando foi ao ar 
pela Super Rede Boa Vontade de 
Rádio (em Brasília, AM 1.210 kHz), 
chamou a atenção do professor dou-
tor Marco Antonio Azkoul, ouvinte 
da nossa programação. Segundo ele, 
“é realmente providencial para a pre-
valência do básico sobre o acessório, 
isto é, do Espírito sobre a matéria”.

José de Paiva Netto, jornalista, ra-
dialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br – www.bo-
avontade.com
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