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PALMEIRA D’OESTE – MIT MUNICÍPIO 
DE INTERESSE TURÍSTICO

Existe uma enorme fila de es-
pera e são poucos os municípios 
que conseguem essa “bandei-
ra”, contudo, através da ajuda 
de muitas autoridades públicas 
incluindo a Deputada Estadual 
Analice Fernandes que deu início 
a tudo isso, finalmente o Prefei-
to Pezão pode se sentar em uma 
importante reunião para finalizar 
este assunto. 

Para que todos tenham um ideia 
as etapas pelas quais já passamos, 
são:

1- O prefeito solicitou a um de-
putado estadual (NESTE CASO 
- ANALICE FERNANDES) a 
classificação como de Interesse 
Turístico e apresenta a docu-
mentação necessária, conforme 
artigo 5º da Lei Complementar 
nº 1261/15. (APROVADO)

2- O deputado elabora o Pro-
jeto de Lei (ANALICE FER-
NANDES) que tramitará de 
acordo com o regimento da 
Alesp. (APROVADO)

3- A Alesp encaminha o pro-
jeto e a documentação para a 
Secretaria Estadual de Turismo 
(Setur). (APROVADO)

4- Setur emite parecer de 
acordo com as normas legais e 
regulamentares (APROVADO)

Mesmo já garantidos, ainda 
faltam as seguinte duas etapas:

5- Setur retorna o projeto 
para a Alesp, onde segue sua 
tramitação até ser votado no 
plenário.

6- Se aprovado segue para 
sanção do governador.

Com a aprovação total o 
município passa a investir 
em infraestrutura turística 
e fomentar a ampliação e o 

Faltam apenas duas etapas para Palmeira D’Oeste virar município de Interesse Turístico e já algo garantido, 
pois, fazemos parte da emenda à constituição artigo 5º da lei complementar nº 1261/15

fortalecimento das ativida-
des econômicas do municí-
pio e da região no valor de 
R$ 650.000,00 por ano. Essa 
iniciativa representa um enor-

me conquista para Palmeira 
D’Oeste que passará a ser 
uma referência na região.

Deixamos nossos agradeci-
mentos especiais a Deputada 

Analice Fernandes, ao Prefei-
to Pezão Montanri, Vice Dodô 
e todos os Vereadores que tan-
to trabalham para o município 
de Palmeira D’Oeste.

A fisioterapeuta Dieine Mo-
rise participou na cidade de São 
Pedro-SP; da reunião estadual do 
programa “Agita São Paulo”, onde 
apresentou a bem sucedida expe-
riência do “Agita São Francisco”.

A apresentação foi mais que exi-
tosa e chamou atenção da Secre-
taria de Saúde Estadual, ao ponto 
de convidar a representante de São 
Francisco para expor na capital a 
experiência do município com o 
programa.

Dieine tem trabalhado a preven-
ção à saúde e atenção básica nos 3 
(três) pilares:

1) Escolares (Crianças e Ado-
lescentes)

2) Adultos (Saúde do Trabalha-
dor) e

3) Idosos (Melhor Idade)

AGITA GALERA “AGITA SÃO FRANCISCO” SE DESTACA 
DENTRO DO PROGRAMA AGITA SÃO PAULO

É pra agitar toda a Galera. Diei-
ne irá expor a nossa experiência 
participando da próxima reunião 
de colegiado do “Agita São Pau-
lo” que será realizada na sede da 
Secretaria de Estado da Saúde do 
Governo de São Paulo no dia 07/
agosto/2018.

O Programa “Agita Galera” 
encontra-se dentro do Progra-
ma “Agita São Paulo” o qual foi 
originado pelo Programa Edu-
cação + Saúde: Não Existe Me-
lhor Remédio, nascido da ação 
conjunta entre as Secretarias de 
Estado da Educação e da Saúde, 

com o objetivo de socializar os 
mais recentes conhecimentos 
técnico-científicos sobre saúde/
doença e incentivar a população 
para a prática de ações preven-
tivas.

O Projeto é desenvolvido há 
quinze (15) anos pela Secretaria 
de Estado da Educação em parceria 
com o CELAFISCS - Centro de 
Estudos do Laboratório de Apti-
dão Física de São Caetano do Sul 
e apoio da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo.

A proposta básica do Projeto 
está apoiada na filosofia que de-
fende a garantia de melhor quali-
dade de vida através da prática diá-
ria de 60 minutos (consecutivos ou 
acumulados) de atividade física.

Por: Anderson Pimenta
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CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

A crise brasileira não é só 
econômica, política ou admi-
nistrativa. É também estrutu-
ral. Prova disso está no estudo 
da Abimaq (Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos) que indica 
ser 30% mais caro o produto 
fabricado no Brasil em relação 
ao mesmo produzido na Ale-
manha ou nos Estados Unidos. 
Isso ocorre até nas empresas 
estrangeiras que aqui possuem 
subsidiárias com linhas e pro-
cessos de produção idênticos 
aos da matriz. O sobrepreço 
decorre de juros, burocracia e 
carga tributária altos em nosso 
país e, traz como consequência 
a falta de competitividade de 
nossos produtos no mercado 
internacional. Fruto do incha-
ço que sofremos durante as 
últimas décadas e da falta de 
disposição do governo, do par-
lamento e da burocracia para 
tornar o Estado mais eficiente 
e menos gastador.

A carga tributária elevada é 

A FALTA DE COMPETITIVIDADE

sentida a todo instante. Veícu-
los aqui fabricados são ven-
didos a preços inferiores em 
outros países, o combustível 
da Petrobrás é encontrado pela 
metade do preço nos países vi-
zinhos e tudo o que consumi-
mos é gravado por elevadas 
alíquotas de tributos. Isso sem 
dizer que, por causa da políti-
ca econômica leonina, muitos 
negócios fecharam aqui e abri-
ram na China, no Paraguai e em 
outros pontos do planeta menos 
tributados, e hoje seus produtos 
chegam ao mercado brasileiro 

a preços inferiores do que se 
tivessem sido produzidos lo-
calmente. Os empregos que 
aqui deveriam ser gerados são 
criados lá fora, enquanto o Bra-
sil amarga mais de 13 milhões 
de desempregados e um grande 
número de subempregados e 
trabalhadores informais.

A impopularidade do presi-
dente Michel Temer e a invia-
bilidade da candidatura do ex-
-ministro Henrique Meirelles 
podem ser atribuídas às suas 
tentativas de reformar o Esta-
do. Talvez não fossem as me-

didas ideais, mas são necessá-
rias para aplacar a gastança da 
maquina pública. Os congres-
sistas deram mostras de não 
quererem reformas e mantém, 
no próprio Congresso Nacio-
nal, uma estrutura de gastos 
e privilégios que escandaliza 
a Nação. Estamos chegando 
às eleições. É preciso que os 
candidatos digam claramen-
te o que pretendem fazer para 
tornar o Estado mais eficiente 
e menos caro e para, de alguma 
forma, devolver a empregabili-
dade ao Brasil. Temos de fazer 
algo muito urgente para tornar 
competitivo o nosso parque 
industrial e, com isso, propor-
cionar o giro da economia e a 
volta dos empregos e do bem-
-estar da população. Isso é mais 
importante do que as ideologias 
que, mesmo velhas e carcomi-
das, ainda dominam o debate 
político-eleitoral...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves

Aqueles que são casados há 
muitos anos, geralmente, tes-
temunham que “só o amor não 
sustenta uma relação”. Aqueles 
que se separaram um dia de-
monstram na prática que “só o 
compromisso não sustenta uma 
relação”. Ainda assim, ambos 
concordarão que uma relação 
duradoura depende tanto de 
amor como de compromisso 
– muito amor, e compromisso 
firme!

A maneira bíblica de descre-
ver compromisso no casamen-
to está na célebre frase pro-
ferida em Gênesis (2.24-25) 
e pelo próprio Senhor Jesus: 
“Por isso, deixará o homem a 
seu pai e mãe e unir-se-á a sua 
mulher, e, com sua mulher, se-
rão os dois uma só carne” (Mc 
10.7-8). Duas expressões são 
especialmente contundentes 
ao ensinarem a intensidade 
do compromisso: “unir-se” e 
“uma só carne”. Segundo os 
estudiosos, “unir-se” tem o 
significado de um elo forte 
que não será jamais quebra-
do, envolvendo duas caracte-
rísticas: lealdade inabalável 
e amor ativo, permanente, 
que não desiste. Do outro 
lado, tornar-se uma só carne 
(que inclui relação sexual e 
todas as dimensões adicio-
nais afetivas e físicas) sig-
nifica uma natureza de união 
tão forte que seria impossível 
desunir (separar, cortar, divi-
dir) sem que marcas profun-
das sejam manifestas. Para 
se ter uma ideia da natureza 
desse modelo de união, a 
Bíblia o chama de mistério 
e declara ser essa a repre-

A ARTE DE PERMANECEREM CASADOS

sentação mais completa do 
relacionamento entre Cristo 
e Sua igreja (Ef 5.31-32).

Um compromisso de ta-
manha magnitude e com ta-
manhas implicações não é 
assumido com facilidade. Por 
isso, alguns chegam a temer 
o casamento. A base do com-
prometimento tem que ser 
o amor, pois ele expulsa o 
medo (1Jo 4.18 NVI). Desse 
modo, enquanto o compro-
misso dá sustentação para o 
sentimento de amor, o amor 
torna possível a manutenção 
do compromisso.

Além das questões que po-
dem ser vistas como “dife-
renças”, o casamento inclui 
enganos, erros e pecados 
por parte dos membros da 
família. O fato é que somos 
pecadores! A maneira como 

lidamos com os nossos pró-
prios erros e com os erros do 
cônjuge será fundamental 
para definir a continuidade 
saudável do casamento. Isso 
significa aprender a pedir 
perdão (embora os exemplos 
bíblicos sejam tantos, temos 
a tendência de achar que é 
humilhante pedir perdão, e 
acabamos optando por ati-
tudes prejudiciais ao casa-
mento, como negar, “deixar o 
tempo passar”, ficar irritado 
quando confrontado, culpar 
o outro, etc.), ter capacidade 
para entrar em acordo com o 
outro e disposição para per-
doar. A Bíblia nos ensina que 
devemos ser “uns para com 
os outros benignos, compas-
sivos, perdoando-vos uns aos 
outros, como também Deus, 
em Cristo, vos perdoou” (Ef 

4.32). Do outro lado, se existe 
um lugar em que deve ser apli-
cado o ensinamento de Jesus a 
Pedro segundo o qual devemos 
perdoar nossos irmãos até “se-
tenta vezes sete”, esse lugar é 
no casamento.

A atitude de perdão, segundo 
a Bíblia, é antecedida por uma 
cuidadosa advertência contra 
os pecados relacionais que 
nos dividem e fazem nascer 
conflito. Em Efésios 4.25-31, 
somos exortados a ser cuida-
dosos para “não mentir uns aos 
outros (v.25), não nos entregar 
à raiva de uns para com os ou-
tros (v.26-27), não roubar uns 
dos outros (v.28), não dizer 
palavras que machuquem uns 
aos outros (v.29), e viver (in-
clusive em casa) de maneira 
que permaneça “Longe de vós, 
toda amargura, e cólera, e ira, 
e gritaria, e blasfêmias, e bem 
assim toda malícia” (v.31).

CONCLUSÃO
Nesta lição estudamos sobre 

a arte de permanecer casados 
– um casamento durável, para 
a vida toda. Dois lembretes 
são importantes. Primeiro, 
que a vida é curta, e devemos 
gozá-la com discernimento e 
alegria, sempre que possível, 
na companhia da pessoa com 
quem nos casamos. Segundo, 
que não basta ter um casamen-
to duradouro. É preciso viver 
bem, com alegria e felicida-
de. Mais do que aparências e 
convenções sociais, é preci-
so construir relacionamento 
saudável e feliz, de modo que 
permanecer casados seja um 
privilégio, uma alegria, e não 
um dever enfadonho e sofrido.

Texto básico: Malaquias 2.12-16
Versículo-chave: Malaquias 2.15

“…Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade”.
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defensivos, Fertilizantes e 
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tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Em Votuporanga e outras 63 
cidades da região, o sinal analó-
gico de TV está previsto para ser 
desligado no dia 28 de novembro. 
Até lá, a população desta região 
precisa preparar suas casas para 
que continuem assistindo os 
canais abertos de televisão. O 
sinal digital já está disponível e 
todo aparelho de televisão pode 
exibir a programação dos canais 
abertos com melhor qualidade. 
Se o equipamento for de tubo ou 
fabricado antes de 2010, precisará 
de uma antena digital e um con-
versor. Se o televisor for de tela 
fina fabricado depois de 2010, 
precisará apenas uma antena para 
TV digital.

O processo de digitalização dos 
canais de TV tem previsão para 
ser concluído no final de 2018 e 
a Seja Digital é a entidade não 
governamental e sem fins lucrati-
vos responsável pela operação do 
processo de migração do sinal de 
TV no Brasil. Com esta mudança, 
a programação da TV aberta no 

Saiba o que muda com o desligamento 
do sinal analógico de TV

Brasil seguirá padrões internacio-
nais de transmissão, a exemplo do 
que já aconteceu em países como 
China, EUA e Reino Unido, per-
mitindo aos telespectadores que 
desfrutem de seus programas 
favoritos com imagem e som 
com qualidade similar à de uma 
sala de cinema.

“O processo de migração vai 

permitir também a oferta futu-
ra da banda larga 4G que será 
utilizada na faixa de 700Mhz”, 
afirma Antonio Martelletto, 
presidente da Seja Digital. O 
4G é uma das tecnologias para 
telefonia móvel mais avançada 
e que permite a vários dispositi-
vos – como celular, smartpho-
ne, laptops e tablets – acessar a 

internet com velocidade mais 
rápida e em ambientes fechados.

O processo de migração, que 
já passou por Rio Verde, em 
Goiás, e pelas regiões do Dis-
trito Federal, São Paulo (39 
cidades), Goiânia (29 cidades) 
e Recife (14 cidades), Salva-
dor (20 cidades), Fortaleza (15 
cidades), Vitória (7 cidades), 

Rio de Janeiro (19 cidades), 
Belo Horizonte (39 cidades), 
Campinas (85 cidades), Santos 
(9 cidades) e Vale do Paraíba 
(19 cidades), Curitiba (27 cida-
des), Florianópolis (7 cidades), 
Porto Alegre (107 cidades), 
São Luís (10 cidades), Bauru 
(9 cidades), Presidente Pruden-
te (23 cidades), São José do Rio 

Preto (21 cidades), Aracaju (17 
cidades), Belém (12 cidades), 
João Pessoa (13 cidades), Maceió 
(13 cidades), Manaus (3 cidades), 
Natal (26 cidades) e Teresina (5 
cidades), tem obtido resultados 
positivos após o encerramento 
das transmissões analógicas, 
com quase 100% da população 
digitalizada.

Sinal será desligado na região de Votuporanga em 28/11, mas o sinal digital já está disponível e toda população pode assistir aos canais abertos com imagem e som de cinema

 O roubo a banco diminuiu 
45,6%, o latrocínio 33,5%, rou-
bo de veículos 17,3%, roubo de 
carga 17,1%, roubo 15,1, homicí-
dio doloso 10%, furto de veículo 
6,3% e o furto em 3,1%. Lembre-
mos que roubo o ato é cometido 
com violência e o furto é às es-
condidas. A estatística, divulgada 
semana passada pela Secretaria 
da Segurança Pública, traz todas 
essas reduções, no período de ja-
neiro a junho deste ano. Na outra 
ponta, os estupros aumentaram 

15,7%. As reduções são atribu-
ídas a esquemas operacionais e 
ferramentas, como o Serviço de 
Informação Criminal (Infocrim) 
e Registro Digital de Ocorrências 
(RDO), colocados em operação. 
Até o aumento dos estupros, um 
delito de difícil prevenção pois 
muitas vezes é consensual, tam-
bém pode ser atribuído, pelo 
menos em parte, à melhora no 
sistema de apuração. O Banco de 
Perfís Genéticos, operante desde 
2015, levou ao esclarecimento 

de crimes dessa natureza, antes 
classificados como de origem 
desconhecida. Houve o caso de 
um criminoso ser identificado 
em seis estupros e, logicamente, 
denunciados à Justiça.

 A sociedade brasileira evoluiu 
muito. Viemos de um país emi-
nentemente agrícola até os anos 
50 do século passado, para uma 
das dez economias do mundo 
que, afora o agronegócio, abriga 
tecnologia de todos os matizes. 
Isso movimentou populações e 

teve conseqüências boas e más. 
A segurança pública é o termô-
metro mais fiel dos problemas 
vividos pela população. Além 
de identificá-los, as polícias 
dispõem de pessoal preparado 
e ferramentas para mitigá-los. 
Os números de São Paulo nesse 
primeiro semestre merecem toda 
a atenção. Podem constituir ponto 
de apoio para novas e mais con-
clusivas ações rumo a reduções 
ainda maiores da criminalidade.

 Nunca se deve esquecer, no en-

DIMINUEM OS CRIMES EM SÃO PAULO
tanto, que o crime não é fruto de 
autogeração. Ele decorre de pro-
blemas sociais e estruturais. Ao 
mesmo tempo em que mantém e 
equipam as polícias, os governos 
precisam cumprir suas obriga-
ções para com o cidadão e exigir 
deste a contrapartida para com o 
Estado para, dessa forma, chegar 
a uma convivência harmônica. In-
felizmente, estamos vindo de um 
momento em que a demagogia 
política e ideológica  formou uma 
geração condicionada a clamar 
por direitos e não afeita a cumprir 
deveres. Essa é uma das distor-

ções que precisam ser corrigidas, 
da mesma forma que se combate 
a corrupção e outros males hoje 
identificados no seio da política e 
da administração pública.

O ideal será o dia em que as 
ações policiais sejam desneces-
sárias numa sociedade em que 
todos façam questão de cumprir 
suas obrigações para fazer jus 
aos direitos. Parece utópico, mas 
nada impede que lutemos nessa 
direção. A Polícia Paulista está 
fazendo a sua parte...

 Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves 
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Licitação nº 023/2018
Concorrência nº 003/2018
Contrato nº 048/2018

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP

CONCESSIONÁRIA: PSICULTURA IRMÃOS SILVERIO LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ sob o n.º. 19.968.564/0001-40, situada 
na Rodovia Euplhy Jales Km 317, s/n, Fazenda São Lourenço 
Zona Rural – Córrego do Macumã no município de Palmeira d’ 
Oeste – SP. Cep 15.720-000.

OBJETO: Outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Con-
cessão Real de Uso de Bem Público de matrícula 12.986, neste 
Município e Comarca de Palmeira d’Oeste, mediante normas 
contidas no presente Edital, para os fins a que se destinam, os 
quais serão regidos pelas normas constantes na Lei Municipal nº 
2.674 de 20 de Março de 2018.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: 03 (três) V.F.M.R. – Valor 
Financeiro Municipal de Referência, que no decorrente ano se 
encontra no valor de R$ 193,50 (cento e noventa e três reais e 
cinquenta centavos) mensais. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de Agosto de 
2018.

VIGÊNCIA: 10 ANOS

___________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação: 023/2018.
Concorrência: 003/2018.

                               JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Muni-
cipal de Palmeira d’Oeste/SP. No uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interessa-
dos possa, que, examinado a presente licitação, Concorrên-
cia nº 003/2018, e, considerando o PARECER da Comissão 
Permanente de Licitação designada para realizar os proce-
dimentos licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o pro-
cesso, verificou que a mesma está em conformidade com a 
Lei nº 8666/93, com suas alterações e o Edital perfeitamente 
em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulida-
de a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
licitação nos termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei 
nº 8666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a pro-
posta apresentada e classificada, com preço compatível com 
edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO, como Adjudicado o 
concessionário: PSICULTURA IRMÃOS SILVERIO LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ sob o n.º. 19.968.564/0001-40, situada 
na Rodovia Euplhy Jales Km 317, s/n, Fazenda São Lourenço 
Zona Rural – Córrego do Macumã no município de Palmei-
ra d’ Oeste – SP. Cep 15.720-000. Edital de Concorrência 
Pública a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Na 
Concessão Real de Uso de Bem Público de matrícula 12.986, 
neste Município e Comarca de Palmeira d’Oeste, mediante 
normas contidas no presente Edital, para os fins a que se 
destinam, os quais serão regidos pelas normas constantes 
na Lei Municipal nº 2.674 de 20 de Março de 2018.

REGISTRE-SE                                   PUBLIQUE-SE                        
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, São Paulo, 01 de 
agosto de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE

Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS
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Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
143/2018 Data de Protocolo: 26/07/2018 CEVS: 353520001-
561-000074-1-2 Data de Validade: 30/07/2019 Razão Social: 
MARCELOFERNANDES BOLONHOZE-ME CNPJ/CPF: 
27.752.331/0001-34 Endereço: Rua RUA BRASIL, 46-64 CEN-
TRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP 

Resp. Legal: MARCELO FERNANDEZ BOLONHEZE CPF: 
39318858876 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
142/2018 Data de Protocolo: 26/07/2018 CEVS: 353520001-561-
000023-1-3 Data de Validade: 30/07/2019 Razão Social: APARE-
CIDA SANCHES FERNANDES BOLONHEZE - ME CNPJ/CPF: 

09.643.822/0001-65 Endereço: Rua  MARECHAL CASTELO 
BRANCO, 48-51 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE 
CEP: 15720-000 UF: SP Resp. Legal: APARECIDA SANCHES 
FERNANDES BOLONHEZE CPF: 11737839890 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Segunda-feira, 30 de Julho de 2018 

Blitz da Lei Seca autua sete 
motoristas em São José do Rio Preto

Fiscalização foi realizada entre a noite de sexta (3); ao todo, 101 veículos foram fiscalizados

A fiscalização da Lei 
Seca autuou sete pes-
soas em operação rea-
lizada durante a noite 
de sexta (3/8) em São 
José do Rio Preto. Ao 
todo, foram fiscaliza-
dos 101 veículos du-
rante blitz realizada na 
avenida Philadelpho 
Gouvea Netto.

Os condutores fo-
ram autuados por em-
briaguez ao volante 
ou recusa ao teste do 
etilômetro e terão de 
pagar multa no valor 
de R$ 2.934,70, além 
de responderem a pro-
cesso administrativo 
no Detran.SP para a 
suspensão do direito 
de dirigir por 12 me-
ses.

Pela Lei Seca (lei 
12.760/2012), todos os 
motoristas flagrados 
em fiscalizações têm 
direito a ampla defe-
sa, até que a Carteira 
Nacional de Habilita-
ção (CNH) seja efe-
tivamente suspensa. 
Se o condutor voltar 
a cometer a mesma 
infração dentro de 12 
meses, o valor da mul-
ta será dobrado.

 A Justiça de São Paulo deter-
minou ao Facebook nesta quarta 
(1º/8) que remova da rede social 
um falso perfil do diretor-presi-
dente do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (Detran.
SP), Maxwell Vieira. A decisão 
da juíza Marcia Tessitore, da 14ª 
Vara Cível da Capital, dá prazo 
de 24 horas para a retirada da 
página. Também determina que 
o Facebook “informe os dados 
cadastrais, IP, para localização 
do responsável pelas postagens”.

O Detran.SP vem alertando 
para golpes na internet por meio 
de perfis falsos do diretor-presi-
dente. Em redes sociais como o 
Facebook e o aplicativo de men-
sagens Whatsapp, os estelionatá-
rios oferecem supostas soluções 
envolvendo a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), quitação 
de multas e serviços de veículos.

O Detran.SP e seus funcioná-
rios não prestam serviços por 
meio das redes sociais. O úni-
co canal para isso é o site oficial 
do departamento (www.detran.
sp.gov.br), onde é possível re-
alizar 36 serviços online, entre 
CNH, veículos e outros.

Já no Facebook, o Detran.
SP mantém uma página oficial 
(www.facebook.com/detransp) 
na qual o cidadão pode tirar dúvi-

Justiça determina que 
Facebook remova perfil 
falso usado em golpes

Estelionatários oferecem supostas soluções usando 
o nome do diretor-presidente do Detran.SP

das de como realizar serviços nas 
unidades espalhadas pelo Estado 
de São Paulo ou por meio do site 
oficial.

A direção do órgão registrou 
boletim de ocorrência na Polícia 
Civil para que os perfis falsos 
sejam investigados e seus res-
ponsáveis identificados. O Face-
book também foi alertado sobre a 
existência dessas páginas.

Qualquer cidadão pode de-
nunciar ocorrências desse tipo 
ao Disque Denúncia 181. O ser-
viço é da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e o sigilo 
é absoluto. A denúncia também 
pode ser feita na internet por meio 
do www.webdenuncia.org.br.

Vale lembrar que o cidadão 
que optar por qualquer outra fa-
cilidade não oficial relacionada 
ao Detran.SP também pode ser 
responsabilizado criminalmente. 
Denúncias podem ser feitas ao 
Detran.SP por meio do site ofi-
cial, no Link “Ouvidoria”.
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A Polícia Federal deflagrou, 
na manhã desta terça-feira (31), 
a Operação Farra no Tesouro, 
que investiga suspeita de des-
vios superiores a cinco milhões 
de reais dos cofres da Prefeitu-
ra Municipal de Jales/SP. Cin-
quenta policiais federais estão 
cumprindo cinco mandados de 
prisão temporária e treze man-
dados de busca e apreensão ex-
pedidos pela 5ª Vara da Justiça 
Estadual de Jales, com parecer 
favorável do Ministério Público 
Estadual. Familiares da servi-
dora (marido, irmã e cunhado), 
além da Secretária Municipal de 
Saúde do município, também 
foram presos temporariamente.

As investigações da PF co-
meçaram no início deste ano, a 
partir de informações recebidas 
pelo núcleo de inteligência da 
PF, que relataram uma verdadei-
ra “farra” que estava ocorrendo 
nas contas da Prefeitura Muni-
cipal de Jales há vários anos. 
E.C.C.O., 34 anos, tesoureira 
da Prefeitura de Jales seria a 
mentora dos desvios. Ela foi 
contratada em 2005 (à época 
com 21 anos) para trabalhar na 
Prefeitura de Jales, onde traba-
lhava até a presente data, sem 
concurso público. Ela e parte de 
sua família seriam os principais 
beneficiários dos recursos des-
viados neste rombo milionário.

Estimativas iniciais indicam 
que a tesoureira do município 
pode ter desviado cifra superior 
a cinco milhões de reais duran-
te o tempo em que trabalha na 
Prefeitura de Jales. Somente 
nos últimos dois anos, ela teria 
desviado aproximadamente 
dois milhões de reais. Os treze 
mandados de busca e apreensão 
-doze deles em Jales- estão sen-
do cumpridos nas residências 
dos presos, nas empresas do 
marido da tesoureira e também 
nas residências dos Secretários 
da Fazenda e Saúde do municí-
pio. A Secretária de Saúde foi 
presa, enquanto o chefe da pasta 
da Fazenda (superior direto da 
tesoureira), embora não tenha 
sido preso, também está entre 
os alvos das buscas.

Setores da Prefeitura Muni-
cipal, relacionados à tesouraria 
e contabilidade, também estão 
sendo alvo das buscas realizadas 
pela PF. O objetivo destas buscas 
é a localização dos documentos 
relativos aos pagamentos e trans-
ferências suspeitas realizadas 

Outras 4 pessoas também foram presas na deflagração da Operação Farra no Tesouro

PF PRENDE TESOUREIRA DA PREFEITURA DE JALES SUSPEITA DE 
DESVIAR MAIS DE 5 MILHÕES DE REAIS DOS COFRES PÚBLICOS

Instituto	de	Previdência	Municipal	de	Nova	Canaã	Paulista	
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ	(MF)	04.762.957/0001‐26	
Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000 

e-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br 
		
 

EXTRATO DE CONTRATO – 004/2018 
 
 

Contrato nº 004/2018 

Processo nº 004/2018 

Dispensa nº 004/2018 

Objeto 
Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de 
serviços técnicos auxiliares na elaboração de serviços previdenciários 
para a liberação de Certificado de Regularidade Previdenciário, 
elaboração dos demonstrativos do CADPREV exceto DRAA. 

Contratante Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista 

Contratada FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME 

Vigência 01/08/2018 a 31/12/2018 

Valor Global R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

Assinatura 31 de agosto de 2018 

 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
ROSELI DE ANGELI MIRANDA 

Diretora Presidente

Instituto	de	Previdência	Municipal	de	Nova	Canaã	Paulista	
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ	(MF)	04.762.957/0001‐26	
Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000 

e-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br 
		
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Contrato nº 004/2018 
Processo nº 004/2018 
Dispensa nº 004/2018 

Objeto 
Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de 
serviços técnicos auxiliares na elaboração de serviços previdenciários 
para a liberação de Certificado de Regularidade Previdenciário, 
elaboração dos demonstrativos do CADPREV exceto DRAA. 

 
HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais a decisão proferida 

pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, figurando 
como proposta mais vantajosa a empresa FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 
LTDA-ME, CNPJ: 20.073.867/0001-84, com sede no município de Palmeira D’Oeste/SP.  

 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2018.  
 
 
 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA 
Diretora Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto	de	Previdência	Municipal	de	Nova	Canaã	Paulista	
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ	(MF)	04.762.957/0001‐26	
Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000 

e-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br 
		
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Contrato nº 004/2018 
Processo nº 004/2018 
Dispensa nº 004/2018 

Objeto 
Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de 
serviços técnicos auxiliares na elaboração de serviços previdenciários 
para a liberação de Certificado de Regularidade Previdenciário, 
elaboração dos demonstrativos do CADPREV exceto DRAA. 

 
 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA, Diretora Presidente do Instituto de 
Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas, ADJUDICA: 
 

O Processo em epígrafe, a favor da empresa FERREIRA & SANTOS 
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME, CNPJ: 20.073.867/0001-84, com sede no município de 
Palmeira D’Oeste/SP, perfazendo o valor total de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos  cinquenta 
reais), cuja proposta apresentada foi considerada válida pelo critério de aceitabilidade, sendo a mais 
vantajosa para o Instituto de Previdência Municipal, tudo de conformidade com os elementos 
contidos no processo licitatório. 
 
   Prossiga-se nos demais atos. 
 
 

   Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2018.  
 

 
 
 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA 
Diretora Presidente 

pela tesoureira nos últimos treze 
anos em que atua na Prefeitura 
Municipal de Jales/SP.

A antiga Tesoureira e, agora, 
Diretora Financeira era respon-
sável por realizar todos os paga-
mentos da Prefeitura. A PF con-
firmou que, somente neste ano, 
em um período de seis meses, 
ela desviou aproximadamente 
um milhão de reais, em bene-
fício próprio ou das empresas 
do marido. A tesoureira emitiu 
cheques da Prefeitura, pagou 
boletos bancários das empre-
sas do marido e até transferiu 
valores diretamente das contas 
da Prefeitura Municipal, princi-
palmente da área da Saúde, em 
benefício próprio, de seus fa-
miliares, fornecedores pessoais 
e das empresas de seu marido.

Os valores milionários des-
viados estariam sendo ocultados 
pela tesoureira e seu marido em 
bens móveis e imóveis, além de 
financiar as empresas que foram 
abertas nas cidades de Jales e 
Santa Fé do Sul/SP, durante a tra-
jetória funcional da investigada 
na Prefeitura Municipal de Jales.

A PF localizou cheques 
emitidos a débito da conta da 
Saúde da Prefeitura Munici-

pal, assinados pela tesoureira e 
pela Secretária da Saúde, tendo 
como beneficiários: Boutiques 
de grife, lojas de joias, salões 
de beleza, lojas de decoração, 
salões de festas, buffets, arqui-
tetos, clínicas estéticas, móveis 
planejados, dentre outros. 

Alguns cheques foram emiti-
dos para fornecedores, enquanto 
outros foram preenchidos nomi-
nalmente para crédito na conta 
jurídica do marido da tesoureira. 
Em princípio, os fornecedores não 
tinham conhecimento da fraude, 
pois os cheques eram descontados 
e depositados em dinheiro para 
os destinatários dos pagamentos. 
Desde janeiro de 2018, somente 
neste tipo de fraude e somente nes-
ta conta (dentre várias existentes) 
a PF confirmou aproximadamente 
R$ 700.000,00 em cheques emi-
tidos, sendo que metade deles foi 
depositada diretamente na conta 
do marido da investigada. 

Mesmo após treze anos de 
contrato (sem concurso público) 
a tesoureira continuava geren-
ciando os recursos financeiros 
da Prefeitura de Jales. Em julho 
de 2017, após questionamento 
do Ministério Público Estadual 
de Jales, a tesoureira foi demi-

tida e readmitida novamente 
no mesmo dia, mas em cargos 
diferentes. Ela foi demitida do 
cargo de Tesoureira e recontra-
tada como Diretora Financeira, 
pois este cargo não exige servidor 
efetivo. Tal manobra permitiu que 
ela continuasse trabalhando sem 
concurso público. As circunstân-
cias e motivos deste fato também 
serão apurados pela PF e MPE.

A 5ª Vara da Justiça Estadual 
de Jales, após representação da 
PF com parecer favorável do 
MP Estadual, também determi-
nou que a PF proceda à interdi-
ção e lacração das empresas de 
propriedade da tesoureira e seu 
marido, apreensão dos veícu-
los do casal e dos familiares da 
tesoureira (envolvidos com as 
fraudes) e também a interdição 
e lacração de um imóvel de luxo, 
construído e mobiliado na zona 
rural de Jales entre os anos de 
2017/2018, com investimentos 
suspeitos de mais de um milhão 
e meio de reais. A medida visa 
garantir que pelo menos par-
te dos valores desviados seja 
oportunamente revertida em 
benefício do município de Jales.

A PF também apurou que, em 
junho deste ano, uma terceira 
empresa da tesoureira e de seu 
marido foi inaugurada em Jales. 
A maioria (senão totalidade) dos 
fornecedores que reformaram, 
decoraram e estocaram a loja, 
receberam como pagamento 
cheques da Prefeitura Munici-
pal, que foram depositados dire-
tamente em suas contas. Boletos 
bancários, relativos ao estoque 
da referida loja, também foram 
debitados diretamente de contas 
da Prefeitura de Jales. 

A PF também identificou nos 
últimos dias, transferências 
bancárias do ano de 2012, be-
neficiando a conta jurídica do 
marido da tesoureira, em prejuí-
zo de contas da Merenda Escolar 
e Transporte Escolar de Jales. 
Tais informações levam a crer 
que os prejuízos milionários, 
causados aos cofres públicos 
do município, realmente ocor-
rem há vários anos e atingiram 
áreas sensíveis e carentes do 
orçamento municipal, como a 
saúde pública e educação. 

Após as buscas e coletas de 
documentos e provas, a PF dará 

início, em conjunto com o Minis-
tério Público Estadual, a uma aná-
lise criteriosa das contas públicas 
gerenciadas pela investigada, 
além de outras contas dos inves-
tigados, objetivando mensurar o 
total desviado e também identifi-
car outros possíveis envolvidos e 
outras fraudes que podem ter sido 
arquitetadas e executadas nos 
últimos anos. As análises também 
visarão a identificar a forma como 
eventuais fiscalizações realizadas 
por órgãos internos e externos 
da Prefeitura não constataram 
os desvios milionários pratica-

dos durante anos sem que os atos 
criminosos da tesoureira fossem 
descobertos.

Os presos serão indiciados 
por vários crimes, dentre eles 
peculato, lavagem de dinheiro 
e associação criminosa. O ma-
terial e os veículos apreendidos 
serão encaminhados para a sede 
da Polícia Federal em Jales/SP. 
Os presos serão conduzidos à 
Cadeia Pública de Santa Fé do 
Sul/SP (homens) e Cadeia Públi-
ca de Nhandeara/SP (mulheres), 
onde permanecerão à disposição 
da Justiça Estadual de Jales/SP.|Instituto	de	Previdência	Municipal	de	Nova	Canaã	Paulista	
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Contrato nº 004/2018 

Processo nº 004/2018 

Dispensa nº 004/2018 

Objeto 
Contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de 
serviços técnicos auxiliares na elaboração de serviços previdenciários 
para a liberação de Certificado de Regularidade Previdenciário, 
elaboração dos demonstrativos do CADPREV exceto DRAA. 

Contratante Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista 

Contratada FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME 

Vigência 01/08/2018 a 31/12/2018 

Valor Global R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais) 

Assinatura 31 de agosto de 2018 

 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2018. 
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ROSELI DE ANGELI MIRANDA 

Diretora Presidente


