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FORMANDOS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE PALMEIRA D’OESTE

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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

É o momento mais esperado do 
ano e todos os professores dão o 
máximo para que os alunos tenham 
suas merecidas formaturas. Existe 
um grande esforço desprendido 
durante todo o ano para que as 
crianças da rede municipal de en-
sino se formem e sigam adiante. 
A prefeitura municipal de manei-
ra administrativa e participativa 
sempre apoiou suas escolas e os 
professores em um esforço conjun-
to, semeiam resultados que duram 
uma vida toda!

Com o Tema, Juntos Somos 
Todos Campeões a Escola Disnei 
está enviando 100% dos seus alu-
nos para escola do estado Orestes 
de Toledo, enquanto devido ao 
um novo enquadramento a esco-
la EMEI Minervina enviará um 
número recorde de alunos para o 
Disnei. O EMEI este ano trabalhou 
junto às crianças em suas formatu-
ras o Tema, Circo, e os alunos se 
apresentaram com músicas temá-
ticas e vestidos de palhacinhos. 
Um dos pontos altos foi o apa-
recimento dos palhaços Patati e 
Patata no final das apresentações, 
foi super divertido e muito bem 
organizado. Voltando ao Disnei, 
as classes fizeram apresentações 
com músicas de diferentes países 
e se vestiram à caráter, trazendo ao 
público presente, algo, além de 
muito bonito de se ver, trás muita 
cultura.

O Prefeito Municipal Reinaldo 

Durante esta última semana o prefeito Dodô participou de todas as formaturas nas escolas Municipais de Palmeira D’Oeste

Savazi “Dodô nas apresentações 
e formaturas do Disnei, no Centro 
Cultural da Cidade, discursou 
algumas vezes ao público e 
falou sobre a importância da 

presença dos pais na vida dos 
filhos. Disse também sobre 
seu compromisso com a edu-
cação e já para o próximo ano 
os alunos do EMEI Minervina 

terão ar-condicionado em todas 
as salas e a Escola Disnei já 
começou a ser toda reformada! 
É a gestão municipal investindo 
educação.

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA com o apoio da 
Prefeitura e Câmara Municipal, 
E.E. Oscar Antonio da Cos-
ta, Departamento Municipal 
de Desenvolvimento Social, 
CRAS e Conselho Tutelar ,re-
alizou hoje, 30/11/2018, na 
Escola Estadual Oscar Anto-
nio da Costa, com as crianças e 
adolescentes do município, a 4ª 
Conferência Municipal dos Di-
reitos Humanos da Criança e do 
Adolescente, tendo como tema 
central “Proteção Integral, Di-

versidade e Enfrentamento das 
Violências.”

O Objetivo geral da Confe-
rência é mobilizar os integrantes 
do Sistema de Garantia de Di-
reitos – SGD, crianças e adoles-
centes e a sociedade para cons-
trução de propostas voltadas 
para a afirmação do princípio da 
proteção integral dos mesmos 
nas políticas públicas, fortale-
cendo as estratégias/ações de 
enfrentamento às violências 
e considerando a diversidade.

Flávio Junior Correia dirigiu 
o trabalho e as discussões com 

as crianças e adolescentes, que 
explicitaram suas ideias e opini-
ões, levantando as propostas do 
município de São Francisco que 
serão levadaspara a Conferência 
Regional que acontecerá em Fer-
nandópolis/SP, que tem data pre-
vista para o mês de março /2019. 
Ainda, foram escolhidos seus 
representantes:Bruno Felipe dos 
Santos, 17 anos, Fabíola Gabriely 
de Souza, 14 anos e Eric Gouvea 
da Silva, 10 anos para representar 
nosso município.

Estiveram presentes e partici-
paramda Conferência o Prefeito 

Municipal Maurício Honório de 
Carvalho, o Presidente da Câma-
ra, João Marcos Claudino e os 
vereadores Saulo Inácio Barretos 
e Nivaldo Rodrigues da Silva.

O trabalho em rede foi de ex-
trema importância para que a 
Conferência pudesse acontecer.

Texto: Márcia Rodrigues - As-
sistente Social do Município de 
São Francisco SP.

Por: Anderson Pimenta
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
Visite nosso site: http://sao-

francisco.sp.gov.br/

4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO FRANCISCO
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
                                                 A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO avisa que 
se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2018, do 
Tipo Menor Preço, com critério de julgamento POR Item que objetiva a aquisição de 
equipamentos e material permanente, necessários para as dependências da Câmara 
Municipal, conforme Anexo I. 
         Este certame tem sua abertura ocorrida nesta data, 28 de 
Novembro de 2018 e a sessão de Pregão se dará no dia 19 de Dezembro de 2018, na 
sala do Setor de Licitações, situada no Paço Municipal, tendo como início o 
credenciamento das empresas participantes, que ocorrerá a partir das 14:30 horas. O 
prazo para credenciamento se transcorrerá impreterivelmente durante o período de 15 
(quinze) minutos a partir do horário anteriormente estabelecido e, ao término deste, se 
dará início a abertura dos ENVELOPES 1 - PROPOSTA, como também em seguida se 
transcorreram os atos de classificação das propostas, interposição de lances e demais 
atos. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o período de credenciamento 
poderá ser dilatado para as empresas que se apresentaram no local da sessão de 
pregão dentro do tempo previsto. As empresas interessadas em participar deste 
certame poderão obter maiores informações junto a Câmara Municipal de São 
Francisco, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa nº. 1231, Centro, nesta cidade, ou 
pelo telefone (0XX17) 3693-1202. O Edital de Convocação, em que constam as 
condições de participação do certame, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço acima mencionado e poderá ser retirado gratuitamente. 

 

 
Câmara Municipal de São Francisco, aos 28 de Novembro de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

JOÃO MARCOS CLAUDINO 
Presidente da Câmara 

 

Câmara muniCipal 
de São FranCiSCo

Chegamos ao último mês do 
ano e – mais que isso – ao final 
de um formato problemático de 
governo, que deverá ser mudado 
em razão das eleições – com duas 
explosivas pendências. O indulto 
presidencial natalino, sub judice 
no Supremo Tribunal Federal 
e combatido por poder libertar 
duas dezenas de presos por cor-
rupção na Operação Lava Jato, 
caiu na estratégica vala do pedi-
do de vista, que poderá sepultá-
-lo. De outro lado, escandalizam 
a Nação as revelações sobre a 
destinação de elevadas somas 
de recursos da Lei Rouanet para 
artistas de renome, que não ne-
cessitam de incentivo à sua arte, 
muitos dos quais se tornaram mi-
litantes e cabos eleitorais de luxo 
nos episódios do impeachment 
de Dilma Rousseff, da prisão 
de Lula e na recente campanha 
presidencial.

O indulto é uma antiga tra-
dição que vem da França, Por-
tugal e outros países, e tem 
caráter humanitário. Mas o 
concedido por Michel Temer 
é acusado de atentar contra a 
operação anticorrupção e fa-
vorecer aliados políticos. A 
Lei Rouanet (Lei nº 8313, de 
23/12/1991) estabelecia ori-
ginalmente o apoio a produção 
cultural franqueada ao público, 
mas uma emenda de 2008 abriu 
as portas para os espetáculos 
com cobrança de ingressos, 
hoje colocados em questão. 
O texto também foi ajeitado 
para prover o financiamento de 
filmes e biografias, entrando aí 
a produção de filmes, livros e 
outros materiais de culto à per-
sonalidade de artistas, políticos 
e até de ex-terroristas.

É preciso que o indulto, sem 
macular as prerrogativas do 
presidente, tenha seus limites 
de concessão, haja a garantia de 

O INDULTO E A LEI ROUANET

sua arte com bilheteria e outros 
meios comerciais. O dinheiro 
da Rouanet resulta de renúncia 
fiscal; as empresas deixam de 
pagar impostos e investem nas 
obras dos artistas. Em vez de sus-
tentar figurões nacionais, muitos 
deles vistos todos os dias na tela 
da televisão, esses recursos serão 
mais justamente aproveitados 
se canalizados para a Saúde, a 
Educação, a Segurança e outros 
serviços públicos de que a po-
pulação necessita e nem sempre 
recebe.

Nada contra o indulto e a Lei 
Rouanet. Mas devem ter critério 
e seriedade na aplicação...

 
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves

impessoalidade e não perca sua 
motivação tradicional de benefi-
ciar os detentos de pouco poten-
cial ofensivo, com parte da pena 
já cumprida e fixe algum limite 
de tempo de condenação. A cor-
rupção, por exemplo, deveria, 
desde já, ser considerada crime 
hediondo e ficar fora do indulto, 
como já ocorre com o tráfico 
de drogas, pois os recursos que 
drena dos cofres públicos faltam 
na Saúde, Educação e outras 
áreas, provocando a morte de 
uns e a falta de perspectivas na 
vida de outros.

Na Lei Rouanet, o ideal é 
que sua aplicação seja veda-
da aos empreendimentos com 

fins lucrativos e tenha limites 
de valores, de forma a apoiar e 
incentivar artistas iniciantes e 
não atender àqueles já consolida-
dos, que podem e devem manter 

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
201/2018 data de protocolo: 12/11/2018 CeVS: 353520001-863-
000032-1-2 CeVS: 353520001-863-000031-1-5 data 

de Validade: 12/11/2019 razão Social: aline Boer po-
laini lima CnpJ/CpF: 36154832869 endereço: rua duQue 
de CaXiaS, 46-83 CenTro município: palmeira d’oeSTe 
Cep: 15720-000 uF: Sp resp. legal: aline Boer polaini 
CpF: 36154832869 resp. Técnico: aline Boer polaini CpF: 
36154832869 CBo:  Cro no. inscr.:97542 uF:Sp 

o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 
defere o(a) alteração de dados Cadastrais do equipamento: 

raioS X  odonTolÓGiCo inTra-oral. 
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, 12 de novembro de 2018 

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
201/2018 data de protocolo: 12/11/2018 CeVS: 353520001-863-
000031-1-5 CeVS: 353520001-863-000031-1-5 data de Valida-
de: 12/11/2019 razão Social: aline Boer polaini lima CnpJ/
CpF: 36154832869 endereço: rua duQue de CaXiaS, 46-83 
CenTro município: palmeira d’oeSTe Cep: 15720-000 uF: 
Sp resp. legal: aline Boer polaini CpF: 36154832869 

resp. Técnico: aline Boer polaini CpF: 36154832869 
CBo:  Conselho prof.: Cro no. inscr.:97542 uF:Sp 

o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 
defere o(a) alteração de dados Cadastrais do estabelecimen-

to, razão Social. 
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, 12 de novembro de 2018 

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
201/2018 data de protocolo: 12/11/2018 CeVS: 353520001-863-
000032-1-2 CeVS: 353520001-863-000031-1-5 data de Valida-
de: 12/11/2019 razão Social: aline Boer polaini lima CnpJ/
CpF: 36154832869 endereço: rua duQue de CaXiaS, 46-83 
CenTro município: palmeira d’oeSTe Cep: 15720-000 uF: 
Sp resp. legal: aline Boer polaini CpF: 36154832869 

resp. Técnico: aline Boer polaini CpF: 36154832869 
CBo:  Cro no. inscr.:97542 uF:Sp 

o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 
defere o(a) alteração de dados Cadastrais do equipamento: 

raioS X  odonTolÓGiCo inTra-oral. 
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, 12 de novembro de 2018 

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
201/2018 data de protocolo: 12/11/2018 CeVS: 353520001-863-
000031-1-5 CeVS: 353520001-863-000031-1-5 data de Valida-
de: 12/11/2019 razão Social: aline Boer polaini lima CnpJ/
CpF: 36154832869 endereço: rua duQue de CaXiaS, 46-83 
CenTro município: palmeira d’oeSTe Cep: 15720-000 uF: 
Sp resp. legal: aline Boer polaini CpF: 36154832869 

resp. Técnico: aline Boer polaini CpF: 36154832869 
CBo:  Conselho prof.: Cro no. inscr.:97542 uF:Sp 

o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 

defere o(a) alteração de dados Cadastrais do estabeleci-
mento, razão Social. 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, 12 de novembro de 2018 
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preFeiTura muniCipal de palmeira d’oeSTe
preFeiTura muniCipal de palmeira d’oeSTe-Sp
porTaria nº. 330, de 26 de noVemBro de 2018.
reVoGa a porTaria n.º 255, de 13 de aGoSTo de 2018, 

e dÁ ouTraS proVidÊnCiaS:
reinaldo SaVaZi, prefeito municipal de palmeira d’oeste, 

estado de São paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
reSolVe, revogar a portaria n.º 255, de 13 de agosto de 

2018, na qual nomeou o Senhor apa-recido luiz dos Santos, por-
tador da Cédula de identidade rG. n.º 15.200.971-1 e do CpF n.º 
043.843.598-29, para exercer o Cargo de assessor de Compras 
e Controle de material da Secre-taria municipal de Finanças, de 
provimento em Comissão.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

reGiSTre-Se       puBliQue-Se    CienTiFi-
Que-Se       Cumpra-Se

GaBineTe do preFeiTo muniCipal de palmeira 
d’oeSTe-Sp, 26 de noVem-Bro de 2018.

reinaldo SaVaZi
prefeito municipal
registrada e publicada na Secretaria da prefeitura municipal 

de palmeira d’oeste-Sp., em data supra.
luiz Carlos Felício
encarregado de exp. administrativo
_________________________________________________

preFeiTura muniCipal de palmeira d’oeSTe-Sp
porTaria nº. 333, de 27 de noVemBro de 2018.
reinaldo SaVaZi, prefeito municipal de palmeira d’oeste, 

estado de São paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
reSolVe, nomear, a partir desta data (01/12/2018) para 

exercer o Cargo de assessor de Com-pras e Controle de material 
da Secretaria municipal de Finanças, de provimento em Comis-
são, o Senhor anTonio rodriGueS de almeida, portador 
da Carteira de identidade rG. nº. 22.300.051-6 e do CpF nº. 
095.490.638-10, competindo-lhe perceber a remuneração ine-
rente ao Cargo.

esta portaria entrará em vigor a partir de 01 de dezembro de 
2018, revogadas as disposições em contrário.

reGiSTre-Se       puBliQue-Se    CienTiFi-
Que-Se       Cumpra-Se

GaBineTe do preFeiTo muniCipal de palmeira 
d’oeSTe-Sp, 27 de noVem-Bro de 2018.

reinaldo SaVaZi
prefeito municipal
registrada e publicada na Secretaria da prefeitura municipal 

de palmeira d’oeste-Sp., em data supra.
luiz Carlos Felício
encarregado exp. administrativo
________________________________________________

preFeiTura muniCipal de palmeira d’oeSTe-Sp
porTaria nº. 334, de 03 de deZemBro de 2018.

reinaldo SaVaZi, prefeito municipal de palmeira d’oeste, 
estado de São paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;

reSolVe, exonerar, por motivo de apoSenTadoria - re-
Gime eSpeCial, com fun-damento nos artigos 4º e 5º, da lei 
Complementar nº. 005, de 06 de novembro de 2012, a Servi-dora 
CÉlia alVeS Ferreira GamBaraTo, portadora da Cédula de 
identidade rG. nº. 13.689.065-9 e do CpF nº. 159.334.998-03, 
na qual a mesma prestava serviços de aTendenTe de SaÚde.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

GaBineTe do preFeiTo muniCipal de palmeira 
d’oeSTe-Sp, 03 de deZem-Bro de 2018.

reinaldo SaVaZi
prefeito municipal

registrada e publicada na Secretaria da prefeitura municipal 
de palmeira d’oeste-Sp., em data supra.

luiz Carlos Felício
encarregado exp. administrativo
_________________________________________________

Câmara muniCipal de marinÓpoliS
deCreTo leGiSlaTiVo 008/2018 – de 21 de aGoSTo 

de 2018.

“dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, e dá 

outras providências”.

a Câmara muniCipal de marinÓpoliS, estado de São 

paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente 

decreto legislativo:

art. 1º Concede título de cidadão honorário ao Senhor JoSÉ 

maraia, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços 

prestados a nossa comunidade.

parágrafo único. a outorga do título ora concedido se fará em 

data a ser designada pela mesa diretora da Câmara municipal, 

em sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores. 

art. 2º este decreto legislativo entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

Câmara municipal de marinópolis, Sp.,  21 de agosto de 2018.

eValdo riBeiro         ValdeCi apareCido marQueSini

presidente                          Vice-presidente

marCoS aurÉlio marin roVeda       adelSon pereira        

                                                                           doS SanToS        

1º Secretário                                                               2º Secretário

__________________________________________________

deCreTo leGiSlaTiVo 009/2018 - de ouTuBro de 2018.

 

“dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário, e dá 

outras providências”.

a Câmara muniCipal de marinÓpoliS, estado de São 

paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente 

decreto legislativo:

art. 1º. Concede título de cidadão honorário ao Senhor ar-

mando marin lopeS, em reconhecimento pelos bons e rele-

vantes serviços prestados a nossa comunidade.

  parágrafo único. a outorga do título ora con-

cedido se fará em data a ser designada pela mesa diretora da 

Câmara municipal, em sessão solene realizada pela Câmara de 

Vereadores. 

art. 2º. este decreto legislativo entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

Câmara municipal de marinópolis, Sp.,  09 de  outubro de 2018.

 eValdo riBeiro                     ValdeCi apareCido 

                                                      marQueSini

presidente                                   Vice-presidente

marCoS aurÉlio marin roVeda        adelSon perei-

ra doS SanToS        

1º Secretário                                                               2º Secretário

__________________________________________________

         deCreTo leGiSlaTiVo 010/2018 - de 09 de ouTu-

Bro de 2018.

 

“dispõe sobre a concessão da “medalha Xiii de Junho”, e dá 

outras providências.”

  a Câmara muniCipal de marinÓpoliS, 

estado de São paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente 

decreto legislativo:

  art. 1º. Concede a “medalha Xiii de Junho” ao 

Senhor ailTon Candido reZende, em reconhecimento pelos 

bons e relevantes serviços prestados a nossa comunidade.

  parágrafo único. a outorga da “medalha Xiii de 

Junho” ora concedido se fará em data a ser designada pela mesa 

diretora da Câmara municipal, em sessão solene realizada pela 

Câmara de Vereadores durante o período de comemoração do 

aniversário de fundação da cidade. 

  art. 2º. este decreto legislativo entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

  Câmara municipal de marinópolis, Sp.,  09 de  

outubro de 2018.

 

 eValdo riBeiro                 ValdeCi apareCido mar-

QueSini

presidente                                    Vice-presidente

marCoS aurÉlio marin roVeda         adelSon perei-

ra doS SanToS        

1º Secretário                                                               2º Secretário

__________________________________________________

deCreTo leGiSlaTiVo n.º 11/2018 – de 12 de noVem-

Bro de 2018.

                  “dispõe sobre ponto facultativo nos dias 16 e 19 de 

novembro de 2018 e dá outras providências”.

          eValdo riBeiro, presidente da Câmara municipal 

de marinópolis, Sp., no uso de suas atribuições, especialmente 

amparado no art. 38, incisos iV e V, do regimento interno da 

Câmara municipal de marinópolis, Sp.,

           Considerando que nos próximos dias 16 e 19 de novem-

bro deste ano intercala-se entre o feriado de 15 e 20 de novem-

bro, datas comemorativas do “dia da proclamação da república e 

“Dia da Consciência Negra” e o fim de semana e inicio da semana 

seguinte. 

                                                      deCreTa:

artigo 1º - Fica decretado ponto Facultativo na Câmara munici-

pal de marinópolis, nos dias 16 (sexta-feira) e 19 (segunda-feira) 

de novembro de 2018, em face do Feriado da “proclamação da 

república” e dia da Consciência negra”.

  

artigo 2º - os serviços que por sua natureza não podem sofrer 

interrupções funcionarão em esquema de plantão, por intermédio 

de escala ma critério da chefia imediata. 

artigo 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

                        Câmara municipal de marinópolis - Sp, 12 de 

novembro de 2018.

                          evaldo ribeiro

                             presidente

registrado e publicado conforme legislação vigente, em data 

supra.

  angélica da Cruz dias Freitas

assessora legislativa     

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Imóvel ocupado. Fica o devedor desde logo intimado através deste edital, caso não seja localizado.
Cond. de pag.: à vista mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Inf. (61) 3465-2203.

Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº 10/99, comunica a todos quanto o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que devidamente autorizado pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, inscrita no CNPJ/MF. Sob 
nº 05.349.595/0001-09, com sede em Brasília-DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Brasília-DF, Cep: 70.701-050, 
promoverá a venda em Leilão Público com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da Lei 21.981/1932, nas seguintes condições: 

LEILÃO LANCE LIVRE: EM 12/12/2018 às 15Hrs.

Escritório do leiloeiro, no SOF/Norte Qd. 01, Conj. “A”, Lote 08, Brasília-DF.
PALMEIRA D’OESTE/SP: SÃO PAULO / PALMEIRA D'OESTE: Prédio comercial 
com área de 313,83 m2 sendo: galpão industrial com 82,27 m2, depósito A com 23,55 
m2 e depósito B com 208,01 m2, em terreno com área de 458,50 m2, localizado na 
Rua Brasil, emplacado sob o nº 56-52, Palmeira D'Oeste/SP. Matrícula 8013 do 
Cartório do Registro de Imóveis Comarca de Palmeira D'Oeste/SP. Grupo 1011 Cota 
526.Valor mínimo leilão: LANCE LIVRE; Valor Laudo de Avaliação R$ 354.000,00; 
PALMEIRA D’OESTE/SP: SÃO PAULO / PALMEIRA D'OESTE: Salão comercial e 
anexo ao mesmo uma casa residencial em terreno com 15,00 m2 de frente e de 
fundos e 50,00 m2 em cada lateral, localizado na Rua Brasil nº 56/46 e nº 56-40, lote 
12 da quadra nº 4 do Setor 10, Palmeira D'Oeste/SP. Matrícula 830 do Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira D'Oeste/SP. Grupo 1011 Cota 402.Valor 
mínimo leilão: LANCE LIVRE; Valor Laudo de Avaliação R$ 504.000,00.  

Edital fotos 
leilão online: 

Instagram:
www.multleiloes.com @multleiloes

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
182/2018 data de protocolo: 02/10/2018 CeVS: 353520001-472-
000060-1-7 data de Validade: 27/11/2019 razão Social: paulo 
pireS CnpJ/CpF: 15.830.129/0001-02 endereço: rua BraSil, 
48-55 CenTro município: palmeira d’oeSTe Cep: 15720-
000 uF: Sp resp. legal: paulo pireS CpF: 97474304872 

o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 
defere o(a) licença de Funcionamento inicial do estabeleci-

mento. 
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, Terça-feira, 27 de novembro de 2018
__________________________________________________

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
203/2018 data de protocolo: 11/10/2018 CeVS: 353520001-
561-000086-1-3 data de Validade: 13/11/2019 razão Social: 
Claudia CriSTina de SouZa CnpJ/CpF: 27.008.681/0001-90 
endereço: rua BraSil, 46-86 CenTro município: palmeira 
d’oeSTe Cep: 15720-000 uF: Sp resp. 

legal: Claudia CriSTina de SouZa CpF: 22262645825 
o diretor da ViGilânCia SaniTÁria muniCipal. 
defere o(a) licença de Funcionamento inicial do estabeleci-

mento. 
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, Terça-feira, 13 de novembro de 2018 
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preFeiTura muniCipal de São FranCiSCo
eXTraTo de 7º Termo de adiTamenTo ConTraTual 
o oriGem: Convite nº 01/2014- proCeSSo de liCiTaÇão 

nº 01/2014
ConTraTo : nº 14/2014
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “mediClin S/S lTda ”
oBJeTo: aditivo de prazo contratual para prestação de servi-

ços médicos – especialidade Ginecologica, por 06 hrs/semanais 
,no exercício de 2018. 

Valor ToTal : r$72.660,00  (Setenta e  dois mil seiscentos 
e sessenta  reais )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro de 2017
Vigência : até 31 de dezembro de 2018
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

eXTraTo de  4º Termo de adiTamenTo ConTraTual 
o oriGem: Convite nº 02/2014 -   processo de licitação n° 

06/2014
ConTraTo : nº 15/2014
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “JeSuS r rodriGueS Bem eSTar SaÚde 

lTda-me “
oBJeTo: Contratação de empresa para prestação de serviços 

médicos com a disponibilização de um profissional clínico geral 
em jornada de 10 hrs semanais .

Valor ToTal : r$70.920,00  (Setenta mil novecentos e vinte 
reais  )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 2017 
Vigência : até 31 de dezembro de 2018  (12 meses) 
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

eXTraTo de  3 º Termo de adiTamenTo ConTraTual 
o oriGem: Convite nº 06/2015 -   processo de licitação n° 

31/2015
ConTraTo : nº 61/2015
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “Jesus e rodrigues Bem estar Sáude ltda 

me   “
oBJeTo:aditivo de prazo Contratual para a prestação de ser-

viços médico -Clinico Geral , por 06 hrs semanais no exercício 
de 2018 .

Valor ToTal : r$60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais   
)

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 2017 
Vigência : até 31 de dezembro de 2018  (12 meses) 
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

eXTraTo de  adiTiVo
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “ eCT – empreSa puBliCa –lei 509/69 – 

CorreioS  “
oBJeTo:aditivo da prestação de serviços do Correios para 

período de 04/05/2018 a 04/05/2018 . 
Valor ToTal : r$6.000,00 (seis mil reais   )
daTa de aSSinaTura: 03/05/2018
Vigência : até 04/05/2019  (12 meses) nm
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

eXTraTo de  2º Termo de adiTamenTo ConTraTual 
o oriGem: preGão preSenCial nº 24/2015- proCeSSo 

de liCiTaÇão nº 41/2015 
ConTraTo : nº 01/2016
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “olaide VaSConCeloS –me   “CnpJ 

19.080.578/0001-23
oBJeTo:aditivo contratual de prazo e readequação de valor 

para a “Contratação de empresa para a confecção e aquisição 
de próteses dentárias , em atendimento ao ministério da Saúde 
– Secretária de atenção á Saúde , da unidade Básica de Saúde 
de São Francisco , por 12 meses .

Valor adiTado : r$52.398,40  (cinqüenta e dois mil trezen-
tos e noventa e oito reais e quarenta centavos   )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 2017
ViGÊnCia adiTada : 31de dezembro de 2018 ( 12 meSeS) 
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

eXTraTo de 1º Termo de adiTamenTo  de praZo 
ConTraTual 

o oriGem: pregão presencial  n° 18/2016 -   processo de 
licitação n° 29/2016

ConTraTo : nº 02/2017
ConTraTanTe: prefeitura municipal de São Francisco
ConTraTada : “CorTelaSSi & GoBero lTda -me”
oBJeTo: aditivo Contratual de prazo para fornecimento de 

pães , para a merenda escolar e demais setores desta municipa-
lidade, mantendo os preços conveniados entre as partes . 

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro de 2017
Vigência : até 30 de maio de 2018- 25%
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________________________

Comunicado de deFerimenTo referente à protocolo: 
204/2018 data de protocolo: 13/11/2018 CeVS: 353520001-
561-000087-1-0 data de Validade: 22/11/2019 razão So-
cial: maTHeuS pHelipe VilareS parro CnpJ/CpF: 
31.967.351/0001-08 endereço: rua padre anCHieTa, 48-12 
CenTro município: palmeira d’oeSTe Cep: 15720-000 

uF: Sp resp. legal: maTHeuS pHelipe VilareS parro 
CpF: 34695347806 o diretor da ViGilânCia SaniTÁria mu-
niCipal. 

defere o(a) licença de Funcionamento inicial do estabele-
cimento. o(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  
vigente e observar as boas práticas referentes as atividades pres-
tadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  
deste documento 

palmeira d’oeSTe, Quinta-feira, 22 de novembro de 2018

 

____________________________________________________________________ 
Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 007/2018 
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS, SP. 
CONTRATADO: RENATO FURLAN NETO 22657127878 
OBJETO:   IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO GLOBAL PARA O SITE OFICIAL 
VALOR GLOBAL: R$ 3.300,00 
VIGÊNCIA: 03.12.18 à 30.12.18 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, II, Lei 8.666/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Essa semana a equipe do Lions 
Club, liderada por seu presidente 
Marcelo realizou uma impor-
tante doação para Santa Cansa 
de Palmeira D’Oeste. Foram 
doados 20 colchões de uso hos-

pitalar, 10 colchões “casquinha 
de ovo” e travesseiros. 

Nossas dependências estão 
realmente precisando muito 
e veio na hora certa!

Segundo a direção do Lions 

Club o responsável pela doa-
ção é o Sr. Joaquim Fernan-
des Neto da empresa Colchões 
Pelmex.

O Lions Club de Palmeira 
D’Oeste vem executando um 

ótimo trabalho dentro da questão 
humanitária em nosso município 
e essa parceria para doação des-
ses colchões mostra isso.

Agradecemos a toda equipe 
e parabenizamos pelo trabalho.

Lions Club – Palmeira 
D’Oeste ajuda Santa Casa 

do município

Filho meu, repousa calmamente na minha mão. Não 
tem importância a tua fraqueza, porque Eu ti darei o 
Meu poder!

A tua insignificância será envolvida pela Minha pre-
sença.

A Minha presença está ao redor de ti e dentro de ti!
Não tenha dúvida quanto a isso e nem haja resistência 

de tua parte quanto a Minha atuação em ti!
Tu estás em Mim e Eu estou em você, ligados por Meu 

poder infinito.
Fortifica, pois, o teu espírito com estas palavras.
( Do livro “Revelações de Deus” – 1989)

Confia em MIM, porque EU sou teu Deus!
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Campeonato de Futsal de Férias
Palmeira irá realizar em janei-

ro mais um tradicional campeo-
nato de futsal de férias, contudo, 
desta vez, o torneio fará um ho-
menagem ao Sr. Natanael Libo-
ni. Um amigo que nos deixou 
precocemente por problemas de 
saúde com seu coração.

Natanael Liboni era um ho-
mem querido em toda comuni-
dade de Palmeira D’Oeste, uma 
pessoa acima de tudo honesta, 
trabalhadora e sempre que po-
dia colaborava com eventos na 
cidade.

Agradecemos a oportunidade 
de homenagear um homem de ta-
manha honra, de muitos amigos 
e unanimemente querido.

O torneio começa dia 02 de 
janeiro e a grande final será reali-
zada no dia 18. Convidamos toda 
região para assistir e prestigiar 
o torneio no Ginásio Municipal 
de Esportes.

Polícia Militar prende traficante de 
drogas na noite de sexta-feira (7/12)

Policiais militares de 
Mesópolis e Paranapuã 
prenderam G.J.S. em 
flagrante delito pelo 
crime de tráfico de dro-
gas por volta das 19:20h 
na Rua Gustavo José da 
Silva, cidade de Mesó-
polis.

Após receberem um 
chamado via fone 190 
emergência fizeram 
contato com um indi-
víduo, o qual informou 
que havia comprado 
R$200,00 em drogas de 
G.J.S.,  mas o mesmo 
havia pego o dinheiro e 
não fornecido o entor-
pecente.

Os policiais se deslo-
caram até uma residên-
cia onde G.J.S. estaria 
junto com outros indi-
víduos usando drogas 
e os abordaram em um 
terreno baldio.

Foram encontradas 6 
porções de “maconha” 
escondidas dentro da 
cueca de G.J.S., e mais 
24 porções da mesma 
droga dentro de uma mo-
chila em sua residência.

O traficante foi enca-
minhdao à Central de 
Polícia de Jales e pos-
teriormente recolhido à 
Cadeia Pública de Santa 
Fé do Sul.

Na manhã de quinta-feira (06) 
policiais militares de Paranapuã, 
Mesópolis e região prenderam em 
flagrante delito um indivíduo que 
furtou um veículo VW/Voyage.

Os policiais foram informados 
que o criminoso havia acabado de 
furtar o carro na cidade de Santa 
Albertina e se evadido pela ro-
dovia Jarbas de Moraes, sentido 
a Jales.

Rapidamente se deslocaram à 
rodovia e visualizaram o veículo. 

O criminoso não obedeceu a or-
dem de parada e tentou entrar em 
um canavial, mas foi abordado.

O homem foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia de Urânia e 
posteriormente à Cadeia Pública 
de Santa Fé do Sul.

Graças a ação rápida dos poli-
ciais militares foi possível, além 
de prender o criminoso, recuperar 
o veículo furtado.

POLÍCIA MILITAR, VOCÊ 
PODE CONFIAR!

POLÍCIA MILITAR 
PRENDE LADRÃO DE 
CARRO E RECUPERA 

VEÍCULO

O Ministério da Saúde anun-
ciou na segunda-feira (26) que o 
Brasil assinou um acordo para a 
redução de 144 mil toneladas de 
açúcar de alimentos industriali-
zados no país até 2022. São 68 
empresas envolvidas no acordo 
e 1147 produtos precisam reduzir 
açúcares.

O país será um dos primei-
ros países do mundo a fazer um 
acordo do tipo com a indústria 
de alimentos e bebidas. Segun-
do o ministério, o acordo segue 
o mesmo modelo do feito para 
redução do Sódio, que diminuiu 
mais de 17 mil toneladas de sódio 
dos alimentos processados em 
quatro anos.

Segundo dados mostrados no 
evento, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) sugere um con-
sumo de açúcar de até 50g por 
dia, ou seja, 10% das calorias 
consumidas diariamente seria o 
ideal. O brasileiro consome 50% 
a mais que a meta da OMS: 80 
gramas por dia, sendo que 36% 
são os açúcares já presentes nos 
alimentos industrializados.

A indústria terá algumas me-
tas de redução, especialmente as 
que adicionam açúcar mais que 

a média. São 48% acima da mé-
dia preconizada pela OMS. Por 
exemplo, a meta é uma redução 
de 62% dos açúcares presentes 
nos biscoitos.

O Ministério da Saúde divulga-
rá tabelas específicas de redução 
de açúcares para cada seguimento 
alimentício.

Durante coletiva de imprensa, 
Gilberto Occhi, Ministro da Saú-
de, falou sobre o acordo: "Este 
acordo tem um prazo de valida-
de, em uma busca permanente 
dos melhores indicadores, mas 
acredito que valerá sempre. Este 
é um grande segundo evento, o 
primeiro foi feito há alguns anos 
com a redução do sódio e temos 
tido muito sucesso com esta redu-
ção. Ela é gradual, como é com o 
açúcar e como será com teores de 
gordura. Avançaremos também 
com a questão da rotulagem dos 
alimentos processado para que o 
cidadão possa fazer sua escolha 
com um pouco mais de informa-
ção e consciência".

Sobre a meta de reduzir em até 
144 mil toneladas, Occhi decla-
rou: "É um número significativo 
na busca da conscientização da 
nossa população. Para que tenha-

mos menos problemas de doen-
ças que podem ser evitadas na 
nossa sociedade, como a diabetes 
e a hipertensão".

REDUçÃO SEM 
SUBSTITUIçÃO

O Ministério da Saúde e a An-
visa, durante os debates para a 
formulação do acordo, assina-
laram a importância de que não 
haja uma substituição do açúcar 
por adoçantes ou gordura nos 
alimentos. O acordo brasileiro 
prevê que a indústria siga esta 
regra.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) será a 
responsável por monitorar a re-
dução e fará a fiscalização a cada 
dois anos. A primeira análise 
será realizada no final de 2020.

Para estabelecer as metas pre-
vistas no acordo, o Ministério 
da Saúde analisou critérios que 
envolvem desde o consumo e 
distribuição dos teores de açúcar 
dos alimentos até a necessidade 
de redução dos níveis máximos 
do alimento.

"Estamos começando um pro-
cesso de redução, é gradativo nos 
próximos 4 anos. Não será divi-
dido linearmente. Dentro daquilo 

que a OMS recomenda sempre 
que o cidadão tenha uma infor-
mação. Gradativamente, com o 
nível da redução de açúcar destes 
alimentos, eles vão se tornando 
mais saudáveis", disse Occhi.

O Ministério da Saúde tam-
bém alerta que fora os açúcares 
do alimentos industrializados, 
a população também adiciona 
açúcar aos alimentos consumidos 
e que a redução ao consumo do 
açúcar também passa por uma 
mudança de hábitos.

A indústria não antecipa impac-
tos negativos na arrecadação, já 
que o acordo prevê tempo para 
transição e, segundo os repre-
sentantes da indústrias presentes, 
"atende também uma demanda da 
população".

Fazem parte do acordo a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
da Alimentação (ABIA), a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
d Refrigerantes e Bebidas Não 
Alcoólicas (ABIR), a Associa-
ção Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimentícias 
e Pães e Bolos Industrializados 
(ABIMAPI) e a Associação Bra-
sileira de Laticínios (Viva Lácte-
os).  Por G1

Brasil assina acordo para reduzir 144 mil 
toneladas de açúcar dos alimentos



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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

07 de Dezembro de 2018

preFeiTura muniCipal 
de palmeira

ediTal de preGão preSenCial nº. 
024/2018

minuTa de ediTal de preGão (pre-
SENCIAL) que objetiva a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de 
combustível, sendo (30.000 litros de etanol, 
80.000 litros de Gasolina, 280.000 litros de 
Óleo diesel e 130.000 litros de Óleo diesel 
S10) para as viaturas da municipalidade, a 
serem abastecidos diretamente nas viaturas 
da prefeitura municipal e diariamente durante 
o exercício de 2019.

ediTal de preGão preSenCial n° 

024/2018
proCeSSo n° 042/2018
daTa da realiZaÇão: 27/12/2018
HorÁrio: a partir das 09h30m
loCal: Sala do Setor de licitações - paço 

municipal

palmeira d’oeSTe-Sp, 07 de deZem-
Bro de 2018.

preFeiTura muniCipal de palmeira 
d’ oeSTe

reinaldo SaVaZi
preFeiTo muniCipal

preFeiTura muniCipal 
de São FranCiSCo

eXTraTo de 7º Termo de adiTamenTo 
ConTraTual 

o oriGem: Convite nº 01/2014- proCeS-
So de liCiTaÇão nº 01/2014

ConTraTo : nº 14/2014
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “mediClin S/S lTda ”
oBJeTo: aditivo de prazo contratual para 

prestação de serviços médicos – especiali-
dade Ginecologica, por 06 hrs/semanais ,no 
exercício de 2018. 

Valor ToTal : r$72.660,00  (Setenta e  
dois mil seiscentos e sessenta  reais )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 
de 2017

Vigência : até 31 de dezembro de 2018
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________

eXTraTo de  4º Termo de adiTamenTo 
ConTraTual 

o oriGem: Convite nº 02/2014 -   processo 
de licitação n° 06/2014

ConTraTo : nº 15/2014
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “JeSuS r rodriGueS 

Bem eSTar SaÚde lTda-me “
oBJeTo: Contratação de empresa para 

prestação de serviços médicos com a dispo-
nibilização de um profissional clínico geral em 
jornada de 10 hrs semanais .

Valor ToTal : r$70.920,00  (Setenta mil 
novecentos e vinte reais  )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 
2017 

Vigência : até 31 de dezembro de 2018  (12 
meses) 

maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________

eXTraTo de  3 º Termo de adiTamen-
To ConTraTual 

o oriGem: Convite nº 06/2015 -   processo 
de licitação n° 31/2015

ConTraTo : nº 61/2015
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “Jesus e rodrigues Bem 

estar Sáude ltda me   “
oBJeTo:aditivo de prazo Contratual para 

a prestação de serviços médico -Clinico Geral 
, por 06 hrs semanais no exercício de 2018 .

Valor ToTal : r$60.600,00 (sessenta mil 
e seiscentos reais   )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 
2017 

Vigência : até 31 de dezembro de 2018  (12 
meses) 

maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________

eXTraTo de  adiTiVo
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “ eCT – empreSa puBli-

Ca –lei 509/69 – CorreioS  “
oBJeTo:aditivo da prestação de serviços 

do Correios para período de 04/05/2018 a 
04/05/2018 . 

Valor ToTal : r$6.000,00 (seis mil reais  )
daTa de aSSinaTura: 03/05/2018
Vigência : até 04/05/2019  (12 meses) nm
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal
__________________________________

eXTraTo de  2º Termo de adiTamenTo 
ConTraTual 

o oriGem: preGão preSenCial nº 
24/2015- proCeSSo de liCiTaÇão nº 
41/2015 

ConTraTo : nº 01/2016
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “olaide VaSConCeloS 

–me   “CnpJ 19.080.578/0001-23
oBJeTo:aditivo contratual de prazo e re-

adequação de valor para a “Contratação de 
empresa para a confecção e aquisição de pró-
teses dentárias , em atendimento ao ministério 
da Saúde – Secretária de atenção á Saúde , 
da unidade Básica de Saúde de São Francisco 
, por 12 meses .

Valor adiTado : r$52.398,40  (cinqüenta 
e dois mil trezentos e noventa e oito reais e 
quarenta centavos   )

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 
2017

ViGÊnCia adiTada : 31de dezembro de 
2018 ( 12 meSeS) 

maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal

__________________________________

eXTraTo de 1º Termo de adiTamenTo  
de praZo ConTraTual 

o oriGem: pregão presencial  n° 18/2016 
-   processo de licitação n° 29/2016

ConTraTo : nº 02/2017
ConTraTanTe: prefeitura municipal de 

São Francisco
ConTraTada : “CorTelaSSi & GoBero 

lTda -me”
oBJeTo: aditivo Contratual de prazo para 

fornecimento de pães , para a merenda es-
colar e demais setores desta municipalidade, 
mantendo os preços conveniados entre as 
partes . 

daTa de aSSinaTura: 29 de dezembro 
de 2017

Vigência : até 30 de maio de 2018- 25%
maurÍCio HonÓrio de CarValHo
prefeito municipal

Doar sangue é um ato de solidariedade im-
portante nesta época do ano, pois os estoques 
de bolsas sanguíneas diminuem cerca de 30% 
no início do ano devido às férias. No mesmo 
período, também em razão do grande tráfego 
nas estradas, aumentam os casos de acidentes 
no trânsito, o que causa elevação da demanda 
por sangue e hemoderivados em todo território 
nacional.

O diretor da ONG Doe Sangue RN, Auklley 
Cabral, faz um apelo à população para que os 
bancos de sangue estejam sempre abastecidos: 
“Com o estoque de sangue em nível adequado, 
é possível atender pessoas com doenças crôni-
cas e também as emergências que surgem nos 
hospitais”, explica. Ele lembra que pacientes 
com anemias, com doenças como malária, além 
de situações de traumas e cirurgias, costumam 
recorrer aos hemocentros.

Os serviços de saúde não param nesse período 
do ano e geralmente a doação de sangue não 
entra no planejamento de férias das pessoas. 
Doar sangue é uma atitude saudável e não traz 
nenhum dano à saúde do doador.

“Outra preocupação é com a chegada do car-
naval, então é importante alertar a população 
para realizar a doação tanto em Natal, como 
também no interior do estado, que acontece 
grandes carnavais”, afirma Cabral.

Quem pode doar – Pessoas com peso acima 
de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos. Nunca 
vá doar sangue em jejum; faça um repouso mí-
nimo de 6 horas na noite anterior à doação; não 
tome bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; 
evite fumar por, pelo menos, 2 horas antes da 
doação e evite alimentos gordurosos nas 3 horas 
antecedentes à doação. É necessário levar um 
documento oficial com foto.

Não podem doar sangue portadores de doenças 
infecto-contagiosas, como sífilis, AIDS, chagas, 
malária, hepatite B ou C; parceiros sexuais de pes-
soas infectadas pelo HIV; pessoas com múltiplos 
(as) parceiros(as) sexuais; pessoas que mantive-
ram relação sexual sem o uso do preservativo nos 
últimos 12 meses; usuários de drogas injetáveis; e 
mulheres grávidas, amamentando ou que tiveram 
aborto nos últimos três meses.

O Hemocentro de Fernandópolis funciona de 
segunda, terça, quinta e sexta-feira das 08h00 
às 17h00; toda quarta-feira das 07h30 às 19h e 
aos sábados das 08h às 12h (exceto domingos 
e feriados).

SERVIçO:
Hemocentro de Fernandópolis: Rua Santista, nº 

266, Jardim Santista, ao lado do Pronto Socorro 
da Santa Casa. O telefone para informações é o 
(17) 3442-5544.

Neste Natal, pratique a solidariedade. Doe sangue!
Sua doação pode salvar vidas e permitir que muitas famílias continuem 

comemorando datas tão importantes como essa


