
Banha Suína

 da Roça100%

14 de Dezembro de 2018 - Ano III - Nº 269  - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

LUZES DE NATAL E 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
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mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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

Dia 12 de dezembro teve um momento especial em Palmeira D’Oeste

Palmeira D’Oeste comemora 74 
anos de independência territorial 
como o município que é atualmente.

Sua trajetória está repleta de 
histórias incríveis para serem con-
tadas por seus habitantes.

O Prefeito municipal Reinaldo 
Savazi “Dodô” fez, além da aber-
tura do Show da banda Santa Mô-
nica, a contagem regressiva para 
que fossem ascendidas as luzes de 
natal de Palmeira D’Oeste.

Durante seu discurso, o 
prefeito fez um compromis-
so especial para 2019 e pediu 
aos munícipes de Palmeira 
D’Oeste união. Também ti-
veram a palavra o Padre Max, 
vereador Valdir e o Sr Celso 
da associação comercial de 

Palmeira D’Oeste.
Sempre que podemos prestigiar 

situações como está é muito bom, 
pois, vislumbramos a união entre 
os munícipes e população vizinha.

Tivemos grande compareci-
mento e aprovação da banda que 
fez uma viagem interestadual para 
que pudéssemos descontrair com 
a chamada do aniversário da ci-
dade.

Por fim, o mais importante, que 
é a celebração da aproximação do 
Natal com as Luzes que ficaram 
lindas, inclusive, enfeitando a igreja 
este ano.

O natal sempre trás consigo situ-
ações muito positivas e podemos 
realizar muitas delas, basta acre-
ditarmos e pensamento positivo!

PARCERIA INÉDITA – 
PALMEIRA D’OESTE – ENSINO SUPERIOR

Já em seu início de mandato o 
Prefeito Reinaldo Savazi, Dodô, 
fez uma parceria incrível junto a 
Fundação Educacional de Fer-
nandópolis, celebrando um con-
vênio em que TODOS os alunos 
terão 50% de desconto nos cursos 
disponíveis para vestibular.

A atual administração mostra, 
além de competência, capacidade 
de influência junto aos órgãos de 
educação. Isso trará um impacto 
na vida de muitas pessoas, pois, 

pode ser a grande chance de muita 
gente ter acesso ao tão sonhado 
curso de ensino superior.

Hoje em dia ter uma faculdade 
é praticamente um requisito bási-
co e o prefeito Dodô correu para 
assinar e consolidar a parceria.

Agora, basta os alunos procura-
rem a FEF e prestarem as provas 
de vestibular para os cursos lista-
dos na imagem dessa postagem. 

Quando efetuarem a inscrição 
de matrícula, mostrando compro-

vante de residência de Palmeira 
D’Oeste terão imediatamente 
50% de desconto em TODAS as 
mensalidades até o final do curso!

Qualquer dúvida, os alunos 

podem tirar direto com a uni-
versidade através do site: http://
fef.br, pelo telefone: 3465-0000 
ou Whatsapp-Fale com a FEF 
(17)9.9661-5364
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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

CONTRA AS PAUTAS-BOMBA, RECESSO JÁ...
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As pautas-bomba, que têm tra-
mitado pelo Congresso Nacional 
no pós-eleição, mais parecem 
vingança contra a Nação, que 
reelegeu apenas 48,9% dos atu-
ais deputados. Ao permitir que 
aproximadamente 1700 pre-
feituras extrapolem os limites 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, não honrando seus com-
promissos, os parlamentares 
transferem o problema para o 
próximo governo federal, que 
é o avalista da dívida muni-
cipal. Se o presidente Michel 
Temer, ao apagar das luzes 
do seu mandato, sancionar o 
projeto, terá criado mais um 
problema. O Senado, por sua 
vez, já ousou e Temer cedeu 
ao reajuste de 16,38% aos mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal que, por mais justo e 
devido que possa ser, é inopor-
tuno principalmente porque 
repercute nos salários de todo o 
Judiciário (federal e estadual) e 

também no teto dos vencimen-
tos dos servidores da União, 
estados e até dos municípios. 
Os ministros, que aguardavam 
desde 2016, quando a maté-
ria foi aprovada na Câmara, 
poderiam ter esperado mais 
um pouco, fazendo o mesmo 
esforço de todos os brasileiros 
cujos reajustes salariais, por 
maiores que sejam, não pas-
saram de 5%.

As equipes de transição dos 
governos Temer e Bolsonaro 
precisam agir para equalizar 

os desatinos que o parlamento 
pato manco (expressão que de-
fine o político norte-americano  
em fim de mandato) vem co-
metendo nesses últimos dias. 
Projetos que dormiram nas ga-
vetas por longos períodos são 
desentranhados e votados sem 
a menor preocupação do quanto 
repercutirão na administração 
pública e na sociedade. E isso 
irá até 31 de janeiro, quando 
encerra o atual mandato legis-
lativo. Não é lícito que interes-
ses subalternos ou de economia 
interna das casas legislativas 
– como a eleição de suas mesas 
diretoras – possam levar todo 
o país a sofrer com legislações 
que, em tempos normais, nin-
guém teve interesse em discutir 
e votar.

É preciso lembrar que, apesar 
de todas as mudanças ocorridas 
após o impeachment de Dilma 
Rousseff, o país ainda tem muita 
coisa a corrigir, principalmente no 
tocante ao relacionamento entre os 
poderes. O novo governo chega 
com procedimentos que eliminam 
o “toma lá dá cá”. É necessário 
dar um tempo para a transição 
e, principalmente, não atra-
palhar a proposta de trabalho 
aprovada nas urnas que elege-
ram o presidente. Para evitar 
prejuízos irreversíveis ao país, 
o melhor que os parlamentares 
têm a fazer é entrar em recesso 
imediatamente e não no dia 22, 
como prevê a Constituição. E, 
também, não realizarem ses-
sões extras até 31 de janeiro, 
quando terminam seus man-
datos. Tudo o que votarem nos 
próximos dias, tende a ser con-
trário ao interesse nacional e 
servirá para ampliar a má ima-
gem que o povo faz da classe 
política e, principalmente, dos 
ocupantes do Poder Legislativo. 
Por favor, entrem em recesso e, 
principalmente, evitem a vingança 
contra o povo...

 
TENENTE DIRCEU CAR-

DOSO GONçALVES

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes
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instituto de previdênciA 
MunicipAL de pALMeirA d’oeste

processo nº016 - 03/12/2018
ref. Aposentadoria especial
interessado: cÉLiA ALves FerreirA GAMBArAto

decisão        
 

cÉLiA ALves FerreirA GAMBArAto, já qualificada nos 
autos, pleiteou sua Aposentadoria especial, uma vez que a re-
querente apresentou todos os documentos comprobatórios da 
condição de segurada o que corroborou para a concessão do 
beneficio.

 
o 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 a servidora 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
           
palmeira d’ oeste, (sp), 03 de dezembro de 2018.

MAriLde MurZAni teiXeirA sAntiAGo
superintendente   

instituto de previdênciA 
MunicipAL de pALMeirA d’oeste

processo nº017 – 10/12/2018
ref. Aposentadoria por tempo de contribuição e idade
interessado:  HeLenA peres LisBoA FiGueiredo

decisão        
 

peres LisBoA FiGueiredo, já qualificada nos autos, 
pleiteou sua aposentadoria por tempo de contribuição e idade, 
uma vez que a requerente apresentou todos os documentos 
comprobatórios da condição de segurado o que corroborou para 
a concessão do beneficio.

o processo está devidamente autuado com os documentos 
comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio por Tempo de Contribuição e Idade. 

É o relatório.
decido. A Aposentadoria por tempo de contribuição e idade é 

procedente visto que está devidamente comprovado pelos docu-
mentos constantes nos autos que a servidora completou todos os 
requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com proventos 
integrais, estando assim de acordo com o disposto no artigo 99 
da Lei complementar Municipal nº. 04/2005.

 
publique. registre. intime-se
           
palmeira d’ oeste, (sp), 10 de deZeMBro de 2018.

MAriLde MurZAni teiXeirA sAntiAGo
superintendente   

instituto de previdênciA 
MunicipAL de pALMeirA d’oeste

processo nº018 - 10/12/2018
ref. Aposentadoria por tempo de contribuição e idade
interessado: LuiZ cArLos FeLicio 
decisão        

LUIZ CARLOS FELICIO, já qualificado nos autos, pleiteou sua 
aposentadoria por tempo de contribuição e idade, uma vez que 
o requerente apresentou todos os documentos comprobatórios 
da condição de segurado o que corroborou para a concessão do 
beneficio.

o processo está devidamente autuado com os documentos 
comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio por Tempo de Contribuição e Idade. 

É o relatório.
decido. A Aposentadoria por tempo de contribuição e idade é 

procedente visto que está devidamente comprovado pelos docu-
mentos constantes nos autos que o servidor completou todos os 
requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com proventos 
integrais, estando assim de acordo com o disposto no artigo 99 
da Lei complementar Municipal nº. 04/2005.

 
publique. registre. intime-se
palmeira d’ oeste, (sp), 10 de deZeMBro de 2018.
MAriLde MurZAni teiXeirA sAntiAGo
superintendente   

O Programa Direção Segura – ação 
coordenado pelo Detran.SP para a 
prevenção e redução de acidentes 
e mortes no trânsito causados pelo 
consumo de álcool combinado com 
direção – autuou 10 pessoas em ope-
ração realizada durante a noite de 
sexta-feira (14/12) e a madrugada 
deste sábado (15/12) em Bady Bas-
sit.

Ao todo, foram fiscalizados 176 
veículos durante blitz realizada no 
KM 2 da Rodovia SP 355 .

Os condutores foram autuados por 
embriaguez ao volante ou recusa ao 

teste do etilômetro e terão de pa-
gar multa no valor de R$ 2.934,70, 
além de responderem a processo 
administrativo no Detran.SP para a 
suspensão do direito de dirigir por 
12 meses.

Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas flagrados em 
fiscalizações têm direito a ampla 
defesa, até que a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) seja efetiva-
mente suspensa. Se o condutor voltar 
a cometer a mesma infração dentro 
de 12 meses, o valor da multa será 
dobrado. 

Programa Direção Segura autua 
10 motoristas em Bady Bassit
Fiscalização foi realizada na noite dessa 

sexta-feira (14) e madrugada de sábado (15); Ao todo, 
176 veículos foram fiscalizados

Neste 13 de dezembro de 2018, 
o Brasil tem o doloroso dever de 
registrar o aniversário de 50 anos 
de um dos mais abomináveis atos 
de sua história: a edição do Ato 
Institucional nº 5, que foi seguido 
por mais 12 atos institucionais, 
59 atos complementares e oito 
emendas constitucionais.

 A partir daquele momento, a 
ditadura militar sepultava de vez 
a liberdade, excluía a Justiça de 
nosso convívio, determinava a 
tortura e a censura e nos coloca-
va ombro a ombro com as mais 
intoleráveis tiranias do mundo. 
Enfim, decretava o fim da demo-
cracia no Brasil.

 Com aquele ato, o governo se 
atribuía os seguintes poderes: 
cassar os mandatos legislativos, 
executivos, federais, estaduais e 
municipais; suspender os direitos 
políticos dos cidadãos, demitir, 
remover, aposentar funcionários 
civis e militares; demitir e remo-
ver juízes; decretar estado de sítio 
sem restrições ao país; confiscar 
bens para punir a corrupção; le-
gislar por decreto e baixar outros 
atos institucionais completares; 
retirar o direito a habeas corpus 
(liberdade provisória enquanto 
responde ao processo) aos acusa-
dos de crimes contra a segurança 

50 ANOS DE AI-5*

nacional; transferir o julgamento 
de acusados para tribunais milita-
res sem direito a recorrer.

 No mesmo dia, o presidente 
Arthur da Costa e Silva fechou o 
Congresso Nacional, as assem-
bleias legislativas e as câmaras 
municipais. Com extrema violên-
cia, o país afundou na escuridão. 
Os horizontes da democracia fo-
ram lacrados com a chave pesada 
da ditadura militar. Fechava-se o 
universo da locução. Calava-se 
qualquer manifestação de natu-
reza política. Descortinava-se na-
quele fatídico mês de dezembro 
uma era sombria que acabou por 
deixar sua terrível marca: cerca 

de 20 mil brasileiros submetidos 
à tortura, 434 cidadãos mortos 
ou dados desaparecidos, 7 mil 
exilados e 800 julgados como 
presos políticos. 

 A Ordem dos Advogados do 
Brasil teve participação corajosa 
e decisiva para derrubar aquele 
malsinado ato. Em julho de 1977, 
em reunião na capital paulista, 
com a presença do então presi-
dente da Secional paulista, Cid 
Vieira de Souza, e o presidente 
nacional da OAB, Raymundo 
Faoro, lançou-se a Carta de São 
Paulo, denunciando violação 
de direitos humanos, clamando 
por um Judiciário independente 

e pela volta do habeas corpus e 
indicando a pacificação social 
como caminho indispensável 
para a redemocratização do país. 

 Em 8 de agosto de 1977, o pro-
fessor Goffredo da Silva Telles 
Jr, nas arcadas da Faculdade de 
Direito da Universidade de São 
Paulo, leu a Carta aos Brasileiros, 
um libelo repudiando a ditadura, 
endossada pela OAB SP e assina-
da por diversos advogados.

 No início de 1978, Jimmy Car-
ter, presidente norte-americano, 
conhecido por sua preocupação 
com os direitos humanos, se reúne 
com personalidades, como o car-
deal dom Paulo Evaristo Arns, de 

São Paulo, e Raymundo Faoro, cuja 
valorosa expressão destacava que 
só a ordem jurídica democrática 
poderia abater o autoritarismo. Em 
maio daquele mesmo ano, realizou-
-se em Curitiba a VII Conferência 
Nacional da Advocacia, debatendo 
o tema central O Estado de Direi-
to. Na oportunidade, o presidente 
Faoro, por intermédio do senador 
Petrônio Portela e do ministro e 
representante do presidente da 
República, Rafael Mayer, recebe 
comunicação do general Ernesto 
Geisel, tratando do restabelecimen-
to do habeas corpus, da decretação 
da anistia e do encaminhamento da 
lei assegurando a independência ao 
Poder Judiciário, que, em 1979, se 
tornaria a Lei Orgânica da Magis-
tratura, LOMAN.

 O AI-5 vigorou até dezem-
bro de 1978, e a emenda que o 
aboliu entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 1979, dando início à 
“política de abertura”, quando o 
país começou a retirar a mordaça 
que o sufocava sob a sombra da 
censura, do medo e da opressão.

 Ao completar o 50º aniversário 
do AI-5, urge reavivar a memó-
ria nacional, relembrando a era 
das trevas e os malefícios que 
acarretou à alma nacional. São 
incomensuráveis os danos pro-

vocados na coletividade. Sem 
os direitos fundamentais às li-
berdades – direito de expressão, 
da manifestação, de associação, 
entre outros –, quebram-se os 
pilares do edifício da cidadania, 
deixando sequelas no corpo so-
cial, destruindo os valores que 
abrigam o escopo das liberdades, 
da Justiça e do Direito.

 Somos uma Nação que culti-
va as liberdades. O nosso povo, 
mesmo com sua índole pacífica, 
criativa e ordeira, fruto da misci-
genação de raças, sempre esteve 
presente com seu fervor cívico 
por ocasião dos movimentos so-
ciais nos ciclos do Brasil Colônia, 
do Brasil Império e do Brasil Re-
pública, cuja contemporaneidade 
registra atos de luta pelos direitos, 
como o Movimento Diretas-Já, 
nos idos de 1983/1984.

 Somos hoje uma democracia 
em fase de consolidação de suas 
instituições. Temos a satisfação 
de constatar que o país possui 
uma das mais democráticas 
constituições do nosso planeta, 
a Constituição Federal de 1988, 
que estabelece igualdade entre os 
cidadãos, sob o selo de direitos 
individuais e coletivos que nos 
livram dos sistemas de opressão 
dos regimes autoritários.
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“Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes” (1 Cor, 16:13). Na manhã do último domingo, dia 
9, às 09:30h, o pároco da catedral nossa senhora da Assunção, padre valdair Aparecido rodrigues, celebrou a missa por intenção o envol-
vimento de membros dos diversos órgãos integrantes do Sistema de Justiça Criminal e de Segurança Pública das áreas federal e estadual, 
sediados em Jales. o evento religioso contou com a expressiva participação de representantes das diversas carreiras do poder Judiciário, 
Ministério Público, das Polícias (Federal, Civil, Científica e Militar) e do Exército Brasileiro, em atividade e aposentados, familiares e fiéis da 
comunidade católica. Durante a celebração, realizada pelo terceiro ano consecutivo, Padre Valdair convidou os fiéis à reflexão quanto a im-
portância da interação da justiça, da segurança, da paz e do amor, os quais precisam estar reunidos para o fortalecimento da fraternidade, da 
igualdade e da proteção e união da sociedade. servidores das instituições representadas participaram da procissão de entrada, da liturgia da 
palavra e também do ofertório, quando levaram ao altar adereços e elementos identificadores das organizações envolvidas, sobre os quais 
houve as bênçãos do pároco. Finalizando, abençoou todos os presentes com ênfase às crianças, dizendo: “Você são portadoras da paz!”.

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
ORIGEM: CONVITE N° 02/2018   -  PROCESSO DE LICITAçãO N° 12/2018 
CONTRATO N° 20/2018 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO-SP. 
CONTRATADA ; “MAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES EIRELI -EPP, CNPJ. n° 
07.864.949/0001-89” 
OBJETO: Aditivo Contratual de Prazo para execução da Reforma e Adequação do Velório Municipal, rua Minas Gerais 
nº 1021 - Partes dos Lotes 13 e 14 Quadra 50 Centro São Francisco/SP, em atendimento ao Convênio n° 517/2017. 
VIGÊNCIA: De 27 /09/2018 até  27/12/2018  
VALOR : R$ 74.344,11 (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos),  DATA DE 
ASSINATURA: 26 de Setembro de 2018. 
MAURÍCIO HONóRIO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 
 
 
EDITAL LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS 
PREEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO- SP 

Processo Licitatório  nº 035/2018 

Modalidade- LEILÃO Leilão nº 01/18  - Art. 22, V, Lei nº 8.666/93 

Leiloeira ZILDA SILVA LUCAS – Portaria nº 1273 de 09 de JANEIRO de 2018. 

Comissão de Avaliação dos Bens  - José Henrique Nunes Romano ( Presidente),  

 - Sebastião Rodrigues Alves   Neto( Secretario),  

 - Albino Maria de Lima (Membro)  

- Donizeth Antonio de  Lima (Membro) 

Portaria nº 1084 de 19 de abril de 2017 e 

Portaria nº 1089 de 08 de Maio  de 2017  

Abertura 15:00hs do dia 27 de Dezembro  de 2018. 

Local AMOXARIFADO MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO-SP 

Rua Bahia, s/n – Centro – São Francisco - SP. 

Horário de execução Iniciar-se-à as 14:00hs; com previsão de encerramento até às 17:00hs; 
podendo ser suspenso para continuidade no dia útil imediatamente posterior, 
caso não tenham sido levados à hasta pública todos os bens designados. 

Tipo MAIOR LANCE 

Publicação e obtenção do edital O resumo deste edital será publicado no Diário Oficial do Município – 
Tribuna da Imprensa de Palmeira d’Oeste-SP , Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, no Quadro de Avisos da Prefeitura  Municipal  de São Francisco 
- SP, Sito à Av. Oscar Antonio da Costa, nº 1187-Centro- São Francisco- 
SP. 

  Informações – Email:  zilllucsl@hotmail.com 

   Fone- 17 3693 1101 ( Zilda Lucas) 

Obs.- Não será cobrado nenhum valor para fornecimento do edital e anexos. 

Aos 13 de Dezembro de 2018 
MAURÍCIO HONóRIO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP  
EDITAL DE PREGãO N.º 20/2018  
MAURÍCIO HONóRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA 
PÚBLICO que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal de São Francisco-SP, o EDITAL DE 
PREGãO N.º 20/2018, Proc. 36/18, para a Contratação de empresa especializada no ramo para a organização e 
contratação de serviços para a realização das FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO- “REVEILLON”, do 
município de São Francisco”, conforme se especifica no  Anexo I do Edital. O Credenciamento, Envelope de  
Proposta e  o  Envelope de Documentação  deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 09h15 do dia  27 de dezembro de 2018, 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 – Zilda Lucas, ou email:  zilllucsl@hotmail.com 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO FRANCISCO-SP.  
Aos 13 de Dezembro de 2018 
MAURÍCIO HONóRIO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 
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Por causa da cor esverdeada 
da água no Rio Tietê, técnicos da 
Cetesb fizeram uma inspeção na 
água e recomendaram que em Pe-
reira Barreto o pessoal não entre 
na água.

A água que tem chegado à prai-
nha de Pereira Barreto nos últimos 
dias está diferente. A cor esverde-
ada e a presença de algas fizeram 
as autoridades ficarem em alerta.

Técnicos da Cetesb fizeram 
uma vistoria e, como eles consta-
taram grande quantidade de algas, 
emitiram uma recomendação para 
que a prefeitura oriente os mora-
dores e turistas para que evitem 
qualquer tipo de contato com a 
água do Rio Tietê até que se tenha 
uma avaliação mais precisa da 
qualidade da água.

 “A prefeitura soltou uma nota 
no site oficial e estamos colo-
cando no fim de semana as fai-
xas na praia recomendando que 

Cetesb orienta moradores a não 
frequentarem a prainha de Pereira Barreto

Cor esverdeada e a presença de algas fizeram as autoridades ficarem em alerta

enquanto não sair o laudo não usar 
a água”, afirmou o secretário de 
Turismo de Pereira Barreto, Igor 
Grespan.

A Tv Tem levou amostras da 
água coletada no Rio Tietê, em 
Pereira Barreto, para uma bió-
loga da Unesp, especialista em 
microalgas.

Em análise, ela identificou a 

presença de uma espécie de bac-
téria que é extremamente tóxi-
ca. Segundo a pesquisadora, a 
presença de muitos nutrientes na 
água pode ser a explicação para 
a rápida proliferação da espécie 
no rio.

Para os humanos, o contato 
pode afetar o sistema nervoso. 
“A turbidez da água é devido a 

presença de grande quantidade 
de bactérias, algumas extrema-
mente tóxicas. Água imprópria 
para o consumo, banho ou beber 
e também para animais. A pesca 
também não é indicada, porque os 
peixes podem acumular bactérias 
nos tecidos”, afirma a bióloga da 
Unesp de Ilha Solteira Thais Garcia 
da Silva.

Hospital de Amor Jales promove encontro 
multidisciplinar para profissionais de Jales e região

O Hospital de Amor Jales re-
alizou no dia 30 de novembro, 
sexta-feira, o “1º Encontro para 
Discussão de Práticas Fonoau-
diológicas no Cuidado ao Paciente 
Crítico Oncológico e Interdisci-
plinaridade”, reunindo cerca de 
70 profissionais da área da saúde, 
dentre eles: fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas, psicólogos e nutricio-
nistas da cidade de Jales e região. 

Segundo a organizadora e fo-
noaudióloga do Hospital, Tatiane 
Cristina da Silva Freitas, a idéia 
de promover este curso foi para 
auxiliar os profissionais da rede 
de saúde na busca de uma melhor 
capacitação para atender o paciente 

oncológico. “A fonoaudiologia on-
cológica não é uma área que dispõe 
de muitos cursos e aprimoramen-
tos na nossa região. Aproveitamos 
a oportunidade de promover essa 
capacitação para a equipe multidis-
ciplinar que tem o contato primário 
com o paciente e ainda apresentar 
a nossa forma de trabalho. Foi um 
momento importante para tirar 
dúvidas e falar um pouco de todo 
o tratamento que é realizado com 
o paciente”, afirmou. 

O encontro teve 5 horas de du-
ração e contou com 5 palestras, 
ministradas por profissionais da 
unidade, como as fonoaudiólogas 
Anelize Negrão, que falou sobre 

“Avaliação e reabilitação aos pa-
cientes com disfagia, disfonia, pré 
e pós-operatórios, em radioterapia 
e quimioterapia”, e Tatiane, que 
abordou as “Estratégias fonoaudio-
lógicas nos cuidados e desmame 
de Traqueostomia e Sondas de ali-
mentação no ambiente hospitalar”. 

Já a psicóloga Ariane Soler deu 
ênfase para o tema “O que falar e o 
que não falar em um acolhimento 
emocional”. A nutricionista clínica 
Ananda de Melo Fonseca falou 
sobre “Cuidados nutricionais aos 
pacientes em tratamento oncológi-
co em cabeça e pescoço”. O fisiote-
rapeuta Rodrigo Donda, finalizou o 
curso com a aula “Mitos e verdades 

nos cuidados fisioterápicos ao pa-
ciente pós operatório em cabeça e 
pescoço”. 

Entre as palestras, os partici-
pantes contaram com um coffee 
break patrocinado pela Nestlé, que 
também montou um estande para 
demonstrar produtos que auxiliam 
no tratamento de pacientes com 
dificuldades na deglutição. 

 “Ficamos felizes em poder 
abordar um pouco de todas as 
áreas envolvidas na reabilitação 
do paciente crítico. Agradeço o 
apoio dos profissionais que se dis-
puseram a palestrar e compartilhar 
conhecimentos tão importantes”, 
finalizou Tatiane. 



14 de Dezembro de 2018

Sete de dezembro de dois mil 
e dezoito. Data que ficará mar-
cada na educação da cidade de 
Jales. Isso porque, com a missão 
de ‘Capacitar a pessoa humana 
para o exercício profissional e 
para o compromisso com a vida, 
mediante uma formação integral. 
Esta missão de caracteriza pela in-
vestigação da verdade, pelo ensino 
e pela difusão da cultura, inspirada 
nos valores éticos e cristãos e no 
carisma Claretiano que dão pleno 
significado à vida humana’, (PEC, 
2012, p. 17) o Claretiano – Centro 
Universitário inaugurou seu Polo 
de Apoio Presencial na cidade de 
Jales. Localizado na Escola Voca-
cional da Diocese de Jales o polo 
oferecerá cursos de Graduação e 
Pós-Graduação, todos na moda-
lidade à distância.

A inauguração contou com as 
presenças do Clero da Diocese de 
Jales que na ocasião foi represen-
tado pelo Bispo Diocesano, Dom 
Reginaldo; pelo Bispo Emérito 
Dom Demétrio Valentini e pelos 
Padres Sardinha, Natalino, Júnior, 
Valdair, Trindade, Telmo, Eduardo 
Lima e Joison e pelo Seminarista 
Jean; além da secretária municipal 
da Educação, Lourdes Marcondes 
Rezende, que na oportunidade 
representou o Prefeito, Flávio 
Prandi Franco e pela diretora 
da Escola Estadual “Dr. Euphly 
Jalles”, Maria Helena Feboli e a 
imprensa local.

O Bispo Diocesano de Jales, 
Dom Reginaldo Andrietta, con-
duziu a cerimonia, fez a benção, 
falou sobre a importância da par-
ceria e da chegada do Claretiano 
na cidade. “Toda a nossa cidade e 
região ganham com a chegada do 
Claretiano. Para quem está buscan-
do uma formação integral chegou 
a hora”, explica. Em seguida, o 
Bispo juntamente com supervisor 
regional de polos no Estado de 
São Paulo, João Bosco, fizeram o 
descerramento da placa inaugural.

Para a secretária municipal da 
Educação, Lourdes Rezende, o 
Claretiano vem somar na área 
educacional de Jales. “Como a 
instituição oferece cursos a dis-
tância será um facilitador para 
quem não tem tempo hábil para 
frequentar presencialmente uma 
instituição de ensino. É uma 
grande conquista para a cidade”, 
pondera.

Após esse ato, todos foram 
convidados a assistir o vídeo que 
apresenta o Claretiano e toda a 
estrutura oferecida, conheceram 
a metodologia de ensino a distân-
cia que foi explicada pelo coor-
denador de Marketing, Valdinei 
Oliveira e conheceram detalhes 
da instituição que foi explicado 
pelo Prof. Me. Eugênio Daniel, 
coordenador geral de Ação Co-
munitária.

fazer um curso superior. Assim é 
a educação a distância, uma forma 
prática, simples e o aprendizado 
é garantido, claro para quem se 
esforça. O Claretiano oferece tec-
nologias modernas que permite o 
acesso da Sala de Aula Virtual até 
pelo celular, via APP. O material 
didático da instituição também é 
outro diferencial. Eles são prepa-
rados exclusivamente por mestres 
e doutores, docentes da institui-
ção, específico para cada curso, 
sendo que todos são reconhecidos 
pelo MEC.

O reconhecimento do Ministé-
rio da Educação é muito impor-
tante e deve ser levado em con-
sideração na hora de optar pela 
educação a distância, pois ele 
reflete o desempenho da institui-
ção e se ela oferece os mínimos 
requisitos e padrões de qualidade 
para a oferta do curso. E os cursos 
do Claretiano possuem notas má-
ximas no reconhecimento, além 
disso, a instituição é considerada a 
melhor faculdade EaD do país por 
seis anos consecutivos graças ao 
bom desempenho dos estudantes 
no ENADE - Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes.

Em uma escala de zero a cinco a 
instituição tem nota 4, sendo que 
essa nota vem reafirmar a preo-
cupação e a tradição do Claretia-
no com um ensino de qualidade, 
apoiado em um projeto educativo 
consistente, com profissionais 
comprometidos com uma educa-
ção transformadora e formadora 
da pessoa humana.

CONHEçA A HISTóRIA  
Presente em todo território na-

cional e no exterior, o Claretiano 
faz parte do Claretiano – Rede de 
Educação, que é dirigida pelos 
Missionários Claretianos, con-
gregação que tem como fundador 
Santo Antônio Maria Claret, nasci-
do em 23.12.1807 (Sallent, Cata-
lunha, Espanha). No ano de 1849, 
em Catalunha, ele junto com mais 
cinco amigos sacerdotes, fundou 
a congregação dos Missionários 
Filhos do Imaculado Coração de 
Maria, cujos membros são conhe-
cidos como Missionários Claretia-
nos. Inicialmente a Congregação 
se dedicou exclusivamente ao 
serviço missionário e posterior-
mente foi assumindo outras ati-
vidades apostólicas: paróquias, 
educação (colégios, faculdades, 
escolas eclesiásticas, formação 
de leigos, agentes de pastoral e 
voluntários), missões, meios de 
comunicação social, obras sociais 

e promocionais, etc. Santo Antô-
nio Maria Claret faleceu em 24 
de outubro de 1870, dia em que 
é celebrada sua festa em todas as 
frentes apostólicas claretianas 
espalhadas pelo mundo. Sua san-
tidade foi reconhecida pela Igreja 
Católica, sendo beatificado no ano 
de 1937 e canonizado no dia sete 
de maio de 1950.Atualmente a 
Congregação Claretiana conta 
com mais de 3100 missionários, 
presentes em todos os continentes 
e em 63 países. No Brasil ela che-
gou no ano de 1895, conta atual-
mente com uns 150 missionários 
e está presente em vários Estados: 
São Paulo, Paraná, Mato Grosso, 
Alagoas, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Goiás, Distrito Federal 
e Rondônia. Seguindo o estilo de 
Claret, que foi um “educador”, 
a Congregação Claretiana assu-
miu a Educação como um meio 
de evangelizar e promover a vida. 
Na área educacional, trabalha em 
várias atividades: educação infan-
til, fundamental, médio e supe-
rior. Em vários países trabalha na 
formação do clero, de religiosos 
e religiosas e de agentes de pasto-
ral leigos. Nos cinco continentes, 
trabalha com 90 centros educacio-
nais e com mais de 77 mil alunos e 
conta com a colaboração de mais 
de 3.650 docentes, além de um 
grande número de funcionários 
administrativos que colaboram 
nessa missão partilhada. Com a 
missão de “Capacitar a pessoa hu-
mana para o exercício profissional 
e para o compromisso com a vida, 
mediante a sua formação integral; 
missão essa que se caracteriza pela 
investigação da verdade, pelo en-
sino e pela difusão da cultura, ins-
pirada nos valores éticos e cristãos 
e no carisma Claretiano que dão 
pleno significado à vida humana”. 
(PEC, 2012, p. 17”), o Claretiano, 
que é considerado referência na 
Educação a Distância, encerra o 
ano com notas máximas nas ava-
liações do MEC.

O Polo de Apoio Presencial de 
Jales fica anexo à Escola Voca-
cional na rua Roma, 3317, Paulo 
VI. O telefone é 17. 3632-1027. O 
atendimento é de segunda a sexta 
das 8h às 12h e das 13h às 17h, e 
aos sábados, das 8h às 12h. 

Acesse www.claretiano.edu.br 
e conheça mais sobre o Claretiano 
- Centro Universitário.

Por Geovana Ferreira
Jornalista
Claretiano - Rede de Educação

 GRADUAçãO E FORMAS 
DE INGRESSO NA EDUCA-

çãO A DISTâNCIA
Com várias formas de ingresso 

o Claretiano – Centro Universi-
tário com Polo de Apoio Presen-
cial em Jales, oferece dezenas de 
cursos. Eles abrangem as mais 
variadas áreas do conhecimento, 
por exemplo, Educação, Engenha-
rias, Direito, Teologia, Filosofia, 
Cursos Superiores de Tecnologia, 
Saúde, Gestão, Comunicação, 
Social, Humanidades e Artes, Ci-
ências Sociais, Negócios, Compu-
tação, Bem-estar e muitas outras. 
Todos são na modalidade a dis-
tância e os alunos têm todo o su-
porte com os tutores, professores, 
material didático e plataforma de 
estudo exclusivo, além dos encon-
tros presenciais que são realizados 
no Polo de Apoio localizado no 
Centro da cidade.

Para iniciar a graduação no Cla-
retiano o Profº. Me. João Régis 
Alves Corrêa, coordenador do 
Processo Seletivo do Claretiano, 
explicou que há várias formas de 
ingresso. “Temos o vestibular 
tradicional, a prova on-line e 
o ingresso utilizando a nota do 
ENEM. No vestibular tradicio-
nal o candidato precisa realizar 
a sua inscrição pelo site clare-
tiano.edu.br e comparecer no 
polo no dia e horário definido 
para realizar a prova. Já na pro-
va on-line, assim que o candida-
to finaliza a inscrição, a prova 
é disponibilizada imediatamen-
te de forma on-line”, conta o 
coordenador ressaltando que 
a avaliação é composta apenas 
por uma redação.

O coordenador lembra que 
as inscrições para o vestibu-
lar tradicional estão abertas e 
podem ser realizadas pelo site 
ou no polo de apoio presencial.  
Para o ingresso com a nota do 
ENEM, o Profº Me. João Régis 
explicou que o Claretiano aceita 
os resultados de 2013 a 2018.

PóS-GRADUAçãO
Para quem já tem uma gradu-

ação, mas quer dar um ‘up’ no 
currículo a pós-graduação ou 
os programas de segunda gra-
duação são boas opções para 
abrir novas oportunidades. Em 
ambos os casos não é preciso 
fazer o processo seletivo, mas é 
fundamental a comprovação da 
conclusão da graduação.

Os cursos oferecidos são lato 
sensu (especialização) e desti-
nados a candidatos que queiram 
complementar e aprofundar os 
conhecimentos acadêmicos e 
técnico-profissionais em cam-
pos específicos do saber e à 
capacitação técnica, científica 
ou cultural em novas áreas do 
conhecimento.

A pós-graduação também 

Claretiano inaugura polo de apoio presencial em Jales

é na modalidade de estudo a 
distância e o aluno tem a sua 
disposição um corpo docente 
qualificado, materiais didáticos 
atualizados, um moderno am-
biente virtual de aprendizagem 
e todo o suporte educacional que 
somente uma faculdade que está 
há seis anos consecutivo como 
a melhor do Brasil na categoria 
ensino a distância, segundo ava-
liação do MEC, pode oferecer.

Além de todas as vantagens 
que o Claretiano oferece outro 
diferencial é o investimento 
mensal, pois as parcelas são 
bem acessíveis. Como não 
precisa fazer o processo sele-
tivo a seleção dos candidatos 
é realizada após a análise da 
documentação exigida na ins-
crição; tendo a avaliação como 
referência o histórico escolar 
da graduação. Vale lembrar que o 
Claretiano tem tradição de quase 
50 anos na área educacional e está 
hoje com mais de 110 polos em 
todas as regiões do país e além 
disso, encerrará 2018 com sete 
notas máximas em avaliações do 
Ministério da Educação.

Dicas para se sair bem na EaD
Com apenas algumas dicas o alu-

no pode se dar bem na educação a 
distância e conquistar o seu tão so-
nhado diploma da graduação. A pri-
meira dica é definir um horário para 
estudar todo o conteúdo proposto e 
fazer as atividades solicitadas. Fazer 
do estudo uma rotina diária e respei-
tar as datas de entrega de atividades 
são fundamentais e mesmo depois 
de fazer as atividades é importante 
que o aluno participe dos grupos de 
discussão com seus colegas de sala 

de aula virtual.
Consultar o site do MEC para 

ver ser a instituição é credencia-
da para oferecer o curso é funda-
mental. E o Claretiano preenche 
todos os requisitos para a oferta 
a EaD e vai além, ele é conside-
rado por seis anos consecutivos 
o melhor centro universitário do 
País e obtém nota 4 nas avaliações 
do ENADE – Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes, 
numa escala de 1 a 5. Essa nota 
vem reafirmar a preocupação e 
a tradição do Claretiano com um 
ensino de qualidade, apoiado em 
um projeto educativo consistente, 
com profissionais comprometidos 
com uma educação transformado-
ra e formadora da pessoa humana.

 Metodologia a Distância
Com mais de 1,7 milhão de estu-

dantes, o que representa uma par-
ticipação de 21,2% dos alunos da 
graduação no país, de acordo com 
o último censo da educação supe-
rior divulgado pelo INEP -  Institu-
to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais -, a Educação 
a Distância rompe preconceitos, 
vence o estigma e se torna oportu-
nidade para quem quer conquistar 
um diploma de nível superior. Ain-
da segundo o relatório do INEP em 
2017 a Educação a Distância em 
todo o país, aumentou 17,6%, pois 
em 2016 a modalidade contava 
com 1.494.418; encerrando o ano 
passado com 1.756.982 univer-
sitários. E a tendência é de que 
aumente ainda mais. 

Hoje basta um computador ou 
qualquer dispositivo móvel, como 
por exemplo, tablet ou smartpho-
ne, com internet que é possível 
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Advento, é um tempo em que 
todos estão se preparando para ce-
lebrar o Natal, mas qual é o signifi-
cado deste tempo para as pessoas?

O tempo do Advento é o tempo 
em que as pessoas preparam as suas 
vidas para celebrar o nascimento 
de Jesus, é o tempo de viver as mu-
danças necessárias para criar uma 
cultura de paz, de vida e de alegria. 
O nascimento do Cristo tem essa 
finalidade, gerar mudanças na vida 
das pessoas. Porém, para muitos o 
tempo de Natal é apenas para mon-
tar a árvore e esperar presentes. 
O Natal para muitos se torna um 
tempo de consumo, como nos apre-
senta o contexto do capitalismo.

A figura do Papai Noel se torna 
um ícone do comércio: ho,ho,ho, 
convidando as compras. Mas, a 
questão não é se devemos dar ou 
receber presentes! Mas, é o tempo 
de celebrar o nascimento de Jesus, 

NATAL, HOJE!
o maior presente que a humanidade 
recebeu.

São Nicolau, a figura do Papai 
Noel, nos remete ao contexto da 
caridade, em fazer o outro feliz, 
principalmente aqueles que estão 
a margem da miséria causada pela 
ganância dos homens. Natal é o 
tempo do renascer em Cristo para 
promover a vida e a dignidade. E 
neste tempo do Advento cada pes-
soa é convidada para se preparar 
para celebrar esta realidade.

Este é um tempo para recordar 
e cultivar a simplicidade do cora-
ção. É recordar a pureza da infância 
onde se colocava o sapatinho na 
janela esperando o bom velhinho, 
mas tendo no coração a certeza de 
que as suas atitudes são de uma pes-
soa boa e que fez o bem a muitas 
outras. 

Não podemos corromper o tem-
po de Advento e muito menos o 

tempo do Natal. É preciso cultivar 
a consciência que este é um tempo 
para recordar que não caminhamos 
sozinhos, mas Cristo está conosco, 
pois o nosso coração ao longo de 
toda a vida se torna uma verdadeira 
manjedoura. Não podemos deixar 
de fora da vida o verdadeiro autor 
da vida, o aniversariante: Jesus. É 
preciso convidá-lo a estar conosco 
para que a vida seja uma constante 
Páscoa.

Ao acender as luzes de Natal 
como acontecem em todos os 
cantos do mundo, deve ter um sig-
nificado, e não apenas ser símbolo 
de beleza para as praças e ruas para 
se fazer uma bonita foto. As luzes 
de Natal neste tempo de Adven-
to devem simbolizar o Cristo que 
brilha e dissipa as trevas da vida 
das pessoas e mostra o caminho 
que devemos seguir. As luzes de 
Natal não devem ser apenas um 

adorno, mas um sinal que indica 
Cristo como luz do mundo “Eu sou 
a luz do mundo. Quem me segue 
não andará nas trevas, mas possuirá 
a luz da vida” Jo, 8,12.

É preciso celebrar este tempo 
com fé, esperança e amor, para 
criar uma cultura de paz em meio 
a tantas discórdias, intolerâncias e 
injustiças. É preciso recordar que o 
tempo do Natal nos une como uma 
família onde não há diferenças, pois 
aos olhos de Deus, que nos criou a 
sua imagem e semelhança, todos 
somos irmãos. Para você, o que é 
o Natal, Hoje?

Padre Eduardo Magnani
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O município de Palmeira 
D’Oeste completou 74 anos no 
dia 13 de dezembro de 2018 e 
continua seguindo em frente com 
uma prosperidade que supera a 
maioria das cidades brasileiras. 
Apesar de ter sido severamente 
punida pelo êxodo rural, Palmeira 
D’Oeste continuou na luta admi-
nistrativa como um município pe-
queno que quer crescer e atender 
sua população.

Atualmente administrado 
pelo Prefeito Reinaldo Sava-
zi “Dodô” a cidade segue com 
suas contas administrativas e 
folha de pagamento em dia. A 
cidade tem credibilidade mo-
netária em toda região e mais 
um ano segue com aprovação 
administrativa, não apenas dos 
órgãos fiscalizadores, mas tam-
bém da população.

Hoje, considerada a Capital 
Regional da Uva, Palmeira 
D’Oeste nem sempre teve essa 
fama, anteriormente o café e 
a banana, por exemplo, eram 
alguns dos pontos fortes do 
município.

Abaixo um pouco da história 
da cidade e sua relevância no 
estado de São Paulo, segundo 
o site da cidade.

Por volta do ano de 1940, To-
maz Vicente Vicente, adquiriu, 
juntamente com o seu filho José 

Vicente Vicente, uma gleba de 
110 alqueires de terras, da Fa-
zenda Palmeira, ótima para o 
plantio de café, produto agrícola 
que eles conheciam profunda-
mente , por serem uma família 
de tradicionais cafeicultores. 

Vinham de São José do Rio 
Preto e, para chegarem à dita 
terra, de caminhão gastavam 
quinze dias, tendo em vista o 
longo percurso da estrada e suas 
péssimas condições. Hoje, esse 
trajeto faz-se em menos de três 

horas. Como idealizava o plan-
tio de café, o Sr. Tomaz Vicente 
Vicente, trouxe para as terras al-
gumas famílias, ainda hoje com 
seus descendentes radicados aqui 
(Famílias Ressude, Scarpin, Ga-
letti, etc) .

Eram seis horas da tarde, quan-
do entre tantos que ajudaram a 
levantar o Cruzeiro, estavam An-
tônio Galetti, André Ressude, Za-
carias das Neves, Chico Bizelli e 
o entusiasmadíssimo José Vicente 
Vicente, sob o olhar feliz de seu 
pai, Tomaz Vicente Vicente. E 
naquela região semi-deserta, já se 
podia ver, os dedos apontados ao 
infinito, o símbolo sempre perene 
de Cristo. Cruzeiro este, feito pe-
las mãos hábeis de Donaot Botta .

Neste momento parecia estar 
presente o espírito da Pátria, agra-
decendo aqueles simples, humil-
des, mas gigantes sertanejos, que 
lhe ofereciam mais uma etapa ao 
seu desenvolvimento.

Foi rezado o terço, feito por 
Maria Tiburtina de Jesus, mãe 
do “Chiquinho Carreiro”. Ao 
término da cerimônia religiosa 

ouviu-se o som de dezenas de 
rojões, acompanhado de tiros de 
revólveres e espingardas, numa 
alegre e sincera demonstração de 
júbilo pela Fundação do Patrimô-
nio de Palmeira D´Oeste, naquele 
dia 13 de Dezembro de 1944, dia 
em que a Igreja comemora a data 
litúrgica de SANTA LUZIA, que 
ficou sendo a Padroeira da Nova 
Cidade.

Quem se inspirou e executou 
a Fundação do Patrimônio foi o 
Srº Orestes Ferreira de Toledo, 
que ao olhar ao seu redor, onde 
se erguiam dezenas de Palmei-
ras, exclamou: “O Patrimônio vai 
chamar-se Palmeira D´Oeste”.

O doador das terras para o Pa-
trimônio foi JOSÉ VICENTE 
VICENTE, estando presente à 
doação uma das poucas testemu-
nhas vivas, Dr. Edílio Ridolfo.

José Roveri era o “médico” 
e farmacêutico da época; Leo-
vergílio Cardoso, o abnegado 
mensageiro postal, lutando com 
denodo na política, empenhou-
-se de corpo e alma na criação 
do Distrito.

PALMEIRA D’OESTE - 74 ANOS

 A presença de seis ex-ministros 
e de representantes de importan-
tes segmentos políticos, sociais 
e econômicos no secretariado 
do governador eleito, João Dó-
ria, confirma São Paulo como 
principal centro econômico 
do país e, mais que isso, sua 
condição de metrópole nacio-
nal. A montagem de um arco 
tão grande de lideranças para a 
constituição do futuro governo 
estadual, mais que a preparação 
do governador para concorrer 
à presidência da República em 
2022 (que seria legítima), repre-
senta a volta do protagonismo 
paulista no cenário nacional, 
depois de mais de três décadas 
onde o governo da União foi 
constituído através da nefasta 
coalizão de caciques que nos 
levou à crise e hoje é sepultada 
pela montagem independente e 
técnica da equipe do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro.

Embora haja necessidade de 
se promover o desenvolvimento 
e principalmente o bem-
estar da população em todo 
o país, é preciso acabar com 
as improdutivas disputas 
regionais, que só favorecem 
os caciques e suas carreiras 
políticas e prejudicam a 
população, tanto de São 
Paulo quanto dos demais 
estados. A vitalidade de São 
Paulo beneficiará diretamente 
os paulistas e os milhares de 
migrantes que escolheram o 
estado para viver. É necessário 
oferecer meios para a economia 
estadual de São Paulo, Rio, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Paraná e outras unidades 
desenvolvidas fluir e poder, 

UM SECRETARIADO DE MINISTROS

além de atender objetivos 
locais, render os dividendos 
que possam ser aplicados 
nas regiões mais pobres 
sem que isso seja benesse 
política, mas resultado de um 
desenvolvimento econômico 
equilibrado.

 João Dória monta um 
“ministério”, afirma-se nos 
bastidores. Bolsonaro constitui 
o seu ministério sem o imoral 

escambo de votos parlamentares 
por cargos e ministérios de 
“porteira fechada”, como se 
viu por anos. Governadores 
dos outros Estados também 
terão a oportunidade de fazer 
algo novo, rompendo com os 
métodos que levaram o país à 
catástrofe. Tudo é resultado 
das eleições, onde o povo 
optou por mudanças. Agora, 
cada governante eleito tem mais 

do que direito, o dever de agir 
em busca da desmontagem dos 
esquemas ideológicos e das 
corporações que atrasam o 
Estado. Vive-se na área federal 
um clima de austeridade e 
mudanças que deverá se irradiar 
para as unidades federadas, 
inclusive aos municípios. 
Existem muitos vespeiros 
incrustados na administração 
pública, que carecem ser 

debelados para que seja possível 
a obtenção do novo Brasil 
ditado pelas urnas, com mais 
trabalho, saúde, educação, 
moradia, segurança pública e 
bem-estar.

Os eleitos têm a 
oportunidade – que muitos 
de seus antecessores não 
tiveram – de cumprir o que 
prometeram ao eleitor na 

hora de obter o voto. Feito 
isso, reafirmarão a conquista 
do respeito popular e 
revigorarão a maltratada 
República Brasileira. Talvez 
estejam, até, inaugurando um 
novo ciclo. Que venha a Sétima 
República...

 
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves


