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ESCOLA MUNICIPAL DISNEI EM PALMEIRA 
D’OESTE REALIZA CULTO A BANDEIRA

A atividade que visa no-
ções de civismo, patriotis-
mo e o reconhecimento das 
bandeiras  do munic ípio , 
es tado e  do país ,  foi  rea-
l izada hoje nos dois  perí-
odos com todos os alunos 
da escola.

Os  a lunos  cantaram o 
hino nacional ,  mas antes 
disso em sala de aula pas-
sam a entender  o  s ignif i -
cado do hino,  interpretam 
suas palavras e  entendem 
seus reais  significados.

Em harmonia com os pro-
jetos Campeões em Solida-
riedade e Meio Ambiente a 
escola passa aos alunos a 
importância de ser solidá-
rio de maneira voluntária. 
O que acontece muito hoje 
em dia é o fato de que ser 
solidário muitas vezes é um 
ato estratégico que visa ga-
nhar  algo em troca,  logo 
tentam transmitir  a  men-
sagem do que realmente 
é ser solidário,  fazendo o 
bem sem olhar a quem e que 
podemos solidarizar com o 
que temos de útil e não ape-
nas o que nos sobra. Neste 

Com o objetivo de buscar re-
cursos para realizar investimen-
tos que melhorem a qualidade 
de vida da população, o prefeito 
Maurício Honório de Carva-
lho, essa semana, está em 
viagem à capital Brasília.

Cumprindo a agenda o pre-
feito reforçou os compromis-
sos com os deputados, sena-
dores e algumas audiências 
nos ministérios para tratar de 
assuntos técnicos pendentes 
e futuros.

Maurício aproveitou a 
oportunidade de ir à busca 
de parcerias que possam 
ajudar o município de São 
Francisco, em todas as áre-
as. Uma vez que estamos no 
início de um novo governo 
e o congresso praticamente 
renovado.

Em visita ao gabinete do 
deputado federal Fausto Pi-
nato (DEM) Maurício foi à 
busca da liberação de R$250 
mil para infra-estrutura.

 Já com o deputado fede-

PREFEITO DE SÃO FRANCISCO VIAJA 
A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS

ral Geninho Zuliani (DEM), 
o prefeito protocolou uma 
solicitação de R$350 mil e 
conseguiu R$200 mil para a 
reforma e ampliação do CCI 
– Centro de Convivência do Idoso 

Jesus Nunes de Morais.
Segundo o Prefeito, o contato 

com os parlamentares em Brasília 
é muito importante para garantir 
apoio e destinação de recursos, 
que ajudarão a desenvolver vários 

projetos do nosso município. 
Por: Anderson Pimenta
Prefeitura do Município de São 

Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ 

projeto de Solidariedade 
os alunos recolheram ali-
mentos não perecíveis para 
o Hospital do Amor.  E em 
relação ao Meio Ambiente 
recolheram material  reci-
clável (anéis de latinha) e 
óleo de cozinha usado.

Queremos parabenizar 
toda equipe da escola Dis-

nei  que transformam o es-
paço da escola em um local 
mult idiscipl inar  e  permi-

tem com que nossas crian-
ças absorvam e aprendam 
ao máximo!
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

AS REFORMAS LONGE DO 
DISCURSO DA DESCONSTRUÇÃO

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

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

                Desde que as esquer-
das, então ornadas por fantasias 
de democratas, puderam voltar 
a atuar na política brasileira, a 
Nação convive com a tática do 
denuncismo e do escândalo como 
meio de se chegar ao poder. Com 
a Anistia, os proscritos do regime 
de 1964 voltaram e, esquecidos 
dos pecados que os levaram ao 
exílio e até ao banimento, pu-
seram-se a construir narrativas 
contra os adversários. O Partido 
dos Trabalhadores, desde o seu 
nascedouro, serviu-se do discur-
so ultramoralista que o sustentou 
e até justificou sua postura de ser 
contra todos os avanços, inclusi-
ve a Constituição de 88, gerada à 
luz da redemocratização. Mesmo 
depois dos acontecimentos que 
levaram ao impeachment da pre-
sidente e à prisão do principal 
líder da sigla, ainda permane-
cem a fala vitimista e, sempre que 
possível, o ataque desmedido ao 
oponente.

                O discurso de des-
construção, utilizado contra os 
adversários, acabou por atropelar 
os próprios petistas quando no 
poder. E até hoje vivemos um 
mundo de narrativas que, no lu-
gar de informar, têm por objetivo 
atrapalhar o governo e a ordem 

decisões. O novo Brasil depende 
delas. Da mesma forma, a Justiça 
tem de exercer com regularida-
de a sua missão de analisar as 
contendas e,quando for o caso, 
sentenciar quem tenha cometido 
ilegalidades, na justa medida dos 
desvios. Tudo de forma rotineira 
e habitual. As narrativas insus-
tentáveis, a desobediência civil 
e a vitimização não têm razão de 
continuar existindo.

                O povo, que acordou, 
está atento e hoje, além dos veí-
culos tradicionais de comunica-
ção, tem também as redes sociais 
como aliadas e difusoras de suas 
vontades. As autoridades dos três 
poderes são permanentemente 
observadas e, se não cumprirem 
com suas obrigações, certamente 
terão problemas. É bom que se 
acautelem. Há que se considerar 
que as reformas são necessárias, 
inadiáveis e não pertencem ao 
governo, aos parlamentares e 
nem aos partidos políticos. São 
propriedades do povo brasileiro 
e, para surtir bons efeitos, têm de 
ser bem cuidadas e conveniente-
mente votadas. Sem narrativas 
nem mistificações.

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

institucional. Bem analisado, 
esse clima é o responsável pelo 
mau-humor que tem alimentado 
as crises. Nas últimas eleições, 
o povo disse não a esse tipo de 
comportamento e optou pelo 
novo caminho proposto por Jair 
Bolsonaro. Agora temos apenas 
o começo dessa nova fase, re-
sultante da votação da maioria. 
De um lado, o governo buscando 
viabilizar seus projetos junto ao 
Congresso e, de outro, a Justiça 
apurando as condutas denuncia-

das como criminosas.
                Vive-se um tempo de 

construção. O novo governo e 
o Congresso reformado têm de 
mostrar a que vieram, propondo, 
discutindo e votando leis que re-
coloquem o país nos trilhos. Um 
trabalho árduo que, bem execu-
tado, trará resultados. Governo, 
Congresso e corporações clas-
sistas e sociais envolvidas em 
interesses devem discutir à exaus-
tão seus temas e possibilidades, 
mas nunca travar ou engavetar as 

Começamos nossa gestão 
imbuídos do propósito de que, 
se quisermos de fato contribuir 
com a valorização da advocacia, 
no atual ambiente ainda bastante 
conturbado de busca do desenvol-
vimento para o País, precisaremos 
recorrer ao entusiasmo. Trata-se 
de postura que vai além do oti-
mismo dos que torcem para que 
tudo dê certo. Teremos que agir a 
partir de posicionamentos, obti-
dos democraticamente, no seio 
de nosso convívio, de modo que o 
empenho seja incansável na busca 
por ajudar a dar certo. Envolve 
todos e requer coragem. Uma di-
retriz estratégica que demanda 
habilidade, aliada a uma impor-
tante premissa desta gestão da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
em São Paulo: a busca incessante 
da participação coletiva em defesa 
da cidadania.

Nós, advogados e advogadas, 
damos voz ao cidadão – a única 
razão de existirmos – e diariamen-
te defendemos visões de mundo 
das pessoas sobre as coisas em um 
Estado Democrático de Direito. 
O papel da advocacia, definido 
pela Constituição Federal, não 
permite que se abra espaço para 
subserviência a ninguém.

Temos o compromisso de zelar 

ENTUSIASMO E DOSE DUPLA DE CORAGEM
defender projetos de nenhum 
governo e precisamos, para isso, 
ter a independência e a legiti-
midade para fazer críticas, por 
mais severas que sejam, quando 
entendermos que há desvio de 
caminhos e desrespeito às re-
gras da lei. Por isso, já demos um 
passo nessa direção ao lançar, 
ainda antes de cumprir um mês 
de gestão, o Portal da Transpa-
rência. A despeito de não receber 
recursos públicos ou valores de 
quaisquer órgãos estatais, a di-
retoria da OAB SP entende que 
a Ordem pode e deve dar o bom 
e voluntário exemplo das melho-
res práticas de gestão.

Ao adotar tais práticas em nossa 
própria instituição, conquistamos 
mais credibilidade e legitimidade 
para reivindicarmos padrões idên-
ticos de todos os gestores, espe-
cialmente daqueles que integram 
órgãos públicos. Com transparên-
cia, descentralização, autonomia, 
meritocracia e qualidade, sempre 
aliadas a uma dose dupla de cora-
gem para seguir em frente, a OAB 
São Paulo cumprirá o papel de 
defender o cidadão com absoluta 
liberdade e independência. 

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente da OAB SP

pela aplicação dos regramentos 
e pelo direito de defesa, cujo ob-
jetivo é proteger a coletividade 
que, em sua esmagadora maioria, 
diariamente, age dentro da mais 
absoluta legalidade. O fortaleci-
mento desse direito é fundamental 
no contexto de defesa da cidadania 
que, por sua vez, pede harmonia 
entre todos os integrantes do siste-
ma de Justiça. Para tal sintonia, o 
respeito deve ser via de mão dupla 
entre todos os seus atores.

Entendemos que autoridade é 
reconhecida por meio do seu com-
portamento de respeito irrestrito 
à lei e às garantias civilizatórias 
previstas na Constituição Fede-
ral e não pelo despotismo da sua 
conduta ao não dialogar com o 
cidadão, escondendo-se atrás de 
uma insígnia ostentada no peito. 
Quando não forem respeitadas as 

prerrogativas profissionais da ad-
vocacia, esta gestão tomará todas 
as medidas legitimamente estabe-
lecidas na lei para punir severa-
mente os devidos responsáveis. 
Não hesitaremos, portanto, em 
tomar providências educativas e 
até mesmo judiciais para a respon-
sabilização administrativa, civil e 
penal de quem praticar ofensas às 
prerrogativas da advocacia porque 
a violação delas implica desres-
peito direto à maior autoridade de 
todos em um Estado Democrático 
de Direito que é o cidadão.

Priorizaremos sempre o diálo-
go, seja junto aos Poderes Cons-
tituídos como em toda estrutura 
de nossa Instituição. A Secional 
e as Subseções trabalharão jun-
tas, mesclando visões das mais 
distintas realidades. Vale refor-
çar que a Ordem não está para 
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prefeiturA MunicipAL de pALMeirA d’oeste
comunicado de deferiMento referente à protocolo: 032/19 

data de protocolo: 15/02/2019 ceVs: 353520001-865-000012-
1-0 data de Validade: 21/02/2020 razão social: AndreZA de 
pAuLA MArtins cnpJ/cpf: 37981122821 endereço: Avenida 

inocencio fiGueiredo, 5161 sALA 4 centro Município: 
pALMeirA d’oeste cep: 15720-000 uf: sp resp. LeGAL: 
AndreZA de pAuLA MArtins cpf: 37981122821 resp. 

técnico: AndreZA de pAuLA MArtins cpf: 37981122821 
cBo: 223605 conselho prof.: crefito no. inscr.:183348-f 
uf:sp 

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, Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 
_______________________________________________

prefeiturA MunicipAL de pALMeirA d’oeste-sp
decreto nº. 009, de 26 de feVereiro de 2019.
convoca a 5ª conferência Municipal do idoso e dá outras 

providências
reinALdo sAVAZi, prefeito Municipal de palmeira d’oeste, 

estado de são paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
d e c r e t A:-
Artigo 1º - fica convocada a 5ª conferência Municipal do 

idoso, a ser realizada em 21 de março de 2019, dás 14h00 às 
16h00 na câmara Municipal de palmeira d’oeste, situada a Av. 
prefeito Hélio ponce, n.º 47-35, Município e comarca de palmeira 
d’oeste-sp

Artigo 2º - A 5º conferência Municipal do idoso desenvolverá 
seus trabalhos a partir do lema “Os desafios de envelhecer no 
século XXi e o papel das políticas públicas”

Art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. 

GABinete do prefeito MunicipAL de pALMeirA 
d’oeste-sp, 26 de feVerei-ro de 2019.

reinALdo sAVAZi
prefeito Municipal
registrado e publicado na secretaria da prefeitura Municipal 

de palmeira d’oeste-sp, em data supra.
Luiz carlos felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_______________________________________________

editAL de preGÃo presenciAL nº. 003/2019
MinutA de editAL de preGÃo (presenciAL) Que oB-

JetiVA A contrAtAÇÃo de eMpresA especiALiZAdA 
pArA AQuisiÇÃo de uM VeÍcuLo AMBuLÂnciA tipo A, de 
siMpLes reMoÇÃo 0 KM, ModeLo do Ano dA contrA-
tAÇÃo ou do Ano posterior e deMAis eQuipAMentos 
de seGurAnÇA eXiGidos peLo cÓdiGo BrAsiLeiro de 
trÂnsito.

editAL de preGÃo presenciAL n° 003/2019
processo n° 006/2019
dAtA dA reALiZAÇÃo: 21/03/2019
HorÁrio: a partir das 14h00m
LocAL: sala do setor de Licitações - paço Municipal

pALMeirA d’oeste-sp, 28 de fevereiro de 2019.

prefeiturA MunicipAL de pALMeirA d’ oeste
reinALdo sAVAZi
prefeito MunicipAL
_______________________________________________

editAL de preGÃo presenciAL nº. 004/2019
MinutA de editAL de preGÃo (presenciAL) Que oBJe-

tiVA A contrAtAÇÃo de eMpresA especiALiZAdA pArA 
AQuisiÇÃo de eQuipAMentos e MAteriAL perMAnente 
necessÁrio pArA o centro de sAÚde iii, no MunicÍpio 
de pALMeirA d’ oeste.

editAL de preGÃo presenciAL n° 004/2019
processo n° 008/2019
dAtA dA reALiZAÇÃo: 19/03/2019
HorÁrio: a partir das 14h00m
LocAL: sala do setor de Licitações - paço Municipal

pALMeirA d’oeste-sp, 28 de fevereiro de 2019.

prefeiturA MunicipAL de pALMeirA d’ oeste
reinALdo sAVAZi
prefeito MunicipAL
_______________________________________________

comunicado de deferiMento referente à protocolo: 023/19 
data de protocolo: 

12/02/2019 ceVs: 353520001-472-000034-1-7 data de Vali-
dade: 21/02/2020 razão 

social: AdeMiLson ALuisio - Me cnpJ/cpf: 
07.149.959/0001-32 endereço: AV. 

AdALGiso LuiZ do prAdo, 49-150 centro Município: 
pALMeirA d’oeste cep: 

15720-000 uf: sp resp. LeGAL: AdeMiLson ALuisio                        
cpf: 

04442564825 
o diretor da ViGiLÂnciA sAnitÁriA MunicipAL. 
defere o(a) renovação de Licença de funcionamento do es-

tabelecimento. 
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, Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019 
_______________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
Lei Municipal nº 2. 293 de 16 de Agosto de 2011 

Lei Municipal Fundo Municipal do Idoso nº 2.355 de 04 de Setembro 2012 
CNPJ nº: 29.132.717/0001-79 

Avenida Paschoa Previato Diana, nº 4946 – Centro 
Telefone: (17) 3651 3136 

Palmeira d´Oeste – Estado de São Paulo 
 
Resolução nº 01/2019 - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
  
Convocação da Conferência 

Dispõe sobre a convocação da 5º Conferência 
Municipal dos direitos da Pessoa Idosa e dá outras 
providências.   

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Palmeira d´Oeste, 
Lucilene Gabaldi Bertolassi, no uso de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: Art. 1º - Convocar a 5º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, com o fim 
de avaliar os avanços na consolidação da Política Municipal de Atendimento ao Idoso, na gestão e na 
qualificação da gestão dos programas, projetos e ações; 

§ 1º - A 5ª Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa, realizar-se-á em 21 de Março às 14:00. 

§ 2º - A 5ª Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa terá como Tema Central: Os Desafios de 
Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas.  

E como Eixos temáticos: 

 Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas. Subeixos: Saúde, Assistência 
Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer.  

 Educação: assegurando direitos e emancipação humana. 
 Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. 
 Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação 

das políticas públicas.  
 

Art. 2º – Instituir a Comissão Organizadora, coordenada por Lucilene Gabaldi Bertolassi e com composição 
paritária dos representantes Governamentais e Não-Governamentais, a ser definida em Resolução 
02/2019 de 21 de Fevereiro de 2019, para a organização da 5ª Conferência Municipal dos direitos da 
pessoa idosa; 

Parágrafo Único. Apoiarão a Organização da Conferência: Gabinete do Prefeito e Secretárias Municipais. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palmeira d´Oeste, 21 de Fevereiro de 2019.  

 
Lucilene Gabaldi Bertolassi 

Presidente do CMI 

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
Lei Municipal nº 2. 293 de 16 de Agosto de 2011 

Lei Municipal Fundo Municipal do Idoso nº 2.355 de 04 de Setembro 2012 
CNPJ nº: 29.132.717/0001-79 

Avenida Paschoa Previato Diana, nº 4946 – Centro 
Telefone: (17) 3651 3136 - Palmeira d´Oeste – Estado de São Paulo 

 
RESOLUÇÃO nº 02/2018, de 21 de Fevereiro de 2019.  

Cria Comissão Organizadora da 5ª Conferência 
Municipal dos direitos da pessoa idosa 

O Conselho Municipal dos direitos da pessoa idosa- CMI de Palmeira d´Oeste, no uso de suas 
competências e nas atribuições, em reunião ordinária do dia 21 de fevereiro; 

Considerando a convocação por meio da Resolução 01 de 21 de Fevereiro de 2019, da 5ª Conferência 
Municipal dos direitos da pessoa idosa, a realizar-se em 21 de Março de 2019, tendo como Tema Central: 
Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas e, conforme o art. 2º do 
documento. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar a Comissão Organizadora da Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa, composta 
por: Lucilene Gabaldi Bertolassi, Marcela Rodrigues Picinin e Inês Jorge. 

Art. 2º- A Comissão será presidida pelo Sr (a) Lucilene Gabaldi Bertolassi, e terá como competência:  

I. Preparar e acompanhar a operacionalização da Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa; 
II. Organizar e coordenar a Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa; 

III. Promover a integração com as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tenham 
interface com o evento, para resolver eventuais pendências e tratar assuntos referentes à 
Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa; 

IV. Dar suporte técnico - operacional durante o evento; 
V. Manter o CMI do Município informado sobre o andamento das providências operacionais, 

programáticas e de sistematização das Conferências dos direitos da pessoa idosa; 

Art. 3º - Para operacionalização da Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa, a Comissão 
Organizadora contará com o apoio dos seguintes Órgãos: 

I Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS; 
II Secretarias Municipais da Saúde, Educação e Finanças; 

 
Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com colaboradores eventuais para auxiliar na 
operacionalização da Conferência Municipal dos direitos da pessoa idosa.  

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais as instituições e organizações governamentais e 
não-governamentais, da administração Pública ou de iniciativa privada, prestadoras de serviços de 
atendimento ao idoso, bem como consultores e convidados. 

Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Palmeira d´Oeste, 21 de Fevereiro de 2019.  

 
Lucilene Gabaldi Bertolassi 

Presidente do CMI 
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j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP
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     instituto de preVidÊnciA MunicipAL- ipreM 
MunicÍpio de sÃo frAncisco – sp 

        criado pela Lc 05/93 – regulamentado pelo decreto 037/94 
cnpJ (Mf) 00.409.769/0001-68 

rua santa catarina, 1230– fone (17) 693-1186  – cep 15.710-000 – são francisco – sp 

 
 
     RESOLUÇÃO Nº. 003/2019. 
 
 
 
 ALAN JHONY GALONI , Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal de são Francisco, 
Comarca de Palmeira D’Oeste, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições legais; 

 
 
      
     CONSIDERANDO DECISÃO DA CORTES DE 
CONTAS NOS AUTOS DO PROCESSO TC 15160.989.16-6  
 
 
     CONSIDERANDO  o dever do Instituto de 
observar as Deliberações do Tribunal de Contas; 
 

 CONSIDERANDO  a r. Decisão de Recurso 
Ordinário do IPREM publicado em 21 de fevereiro de 2019; 
 
 
     R E S O L V E 
 
 
     Art. 1º - Revogar a Resolução nº 009, de 09 de 
setembro de 2015 que concedeu Aposentadoria a  servidora ANTONIA ANGÉLICA 
DA SILVA FAEZ, portadora da Cédula de Identidade nº 13.422.836-4 e C.P.F nº. 
030.908.088-62, residente e domiciliada à Rua Alagoas, nº. 950, nesta cidade de São 
Francisco, Estado de São Paulo,  e determinar a suspensão de pagamento de beneficio a 
partir desta data.   

Art. 2º - Em face da revogação fica a Segurada 
convocada a retornar a trabalho para completar o tempo de serviço, para ter direito a 
aposentaria, conforme relatado pelo Egrégio Tribunal de Contas;  
 
     Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 009, de 
09 de setembro de 2015. 
 
     São Francisco, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
     ALAN JHONY GALONI  
              Superintendente 
 
REGISTRADO E PUBLICADO. 
DATA SUPRA     
  

eXtrAto de 2º terMo de AditAMento contrAtuAL 
ModALidAde : pregão pres. nº06/2017 -   processo de Lici-

tação n° 07/2017
contrAto : nº 19/2017
contrAtAnte: prefeitura Municipal de são francisco
contrAtAdA : “inffotreini  proVedores e infor-

MÁticA LtdA   ”
oBJeto: prestação de serviços com empresa do ramo , para 

a locação de equipamentos para implantação de sistema de 
acesso á internet para a prefeitura Municipal de são francisco , 
com conexão vinte e quatro horas por dia , sete dias da semana 
, através de ondas de rádio Wireless, com o fornecimento de 
link de 50 mbps de acesso , com fornecimento de mão de obra 
especializada para instalação e manutenção dos equipamentos 
de recepção de sinal adquiridos pela prefeitura , conforme se 
especifica no Termo de Referencia –Anexo I – deste Edital , nos 
parâmetros da Lei Municipal nº 1186/07  

VALor totAL:  r$111.120,00 (cento e onze mil e cento e 
vinte reais  )

dAtA de AssinAturA: 28 de dezembro de 2018 
Vigência : Até 31 de dezembro de 2019 ( 12 meses)
MAurÍcio HonÓrio de cArVALHo
prefeito Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DALAS E PRAINHA DE DALAS

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

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

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

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

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

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

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

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

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

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

DADE FELIZ

13 de Julho de 2018 - Ano III - Nº 250 - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

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

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

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

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

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

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

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

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

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

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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A Santa Casa de Misericórdia 
de Jales, através do setor de Cap-
tação de Recursos, solicitou para 
a Polícia Federal a cessão de dois 
veículos para o uso do hospital. 
Na última segunda-feira, 25 de 
fevereiro, o Dr. Cristiano Pádua 
da Silva, chefe da delegacia de 
Polícia Federal de Jales entrou em 
contato com a instituição infor-
mando que o Dr. Adílson Vagner 
Ballotti, Juiz da 5ª Vara de Jales/
SP, deferiu a representação poli-
cial e autorizou a cessão de dois 
veículos para o hospital. 

A lei 11.343/06 permite, me-
diante autorização judicial, a uti-
lização de veículos, embarcações, 
aeronaves e quaisquer outros 
meios de transporte regularmente 
apreendidos em processos judi-
ciais, quando presente o interesse 
público, por instituições volta-
das à repressão ou ao tratamento 
e prevenção ao uso de drogas. 
Tendo em vista que a Santa Casa 
recebe diversos pacientes acome-
tidos com doenças relacionadas 

SANTA CASA DE JALES RECEBE CESSÃO DE 
USO DE DOIS VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL

ensão “Vocês estão realizando um 
excelente trabalho e sem medir 
esforços estão sempre atenden-
do os pedidos da Santa Casa de 
Jales. Agradeço em nome de toda 
nossa instituição por nos conce-
der a cessão de uso de mais dois 
veículos” ressaltou o provedor. 

Esses veículos serão utilizados 
para o recebimento de mensali-
dades proveniente do serviço de 
telemarketing e para o recolhi-
mento de alimentos e doações 
nos 16 municípios referenciados 
a instituição, para viagens a Di-
retoria Regional de Saúde – DRS 
XV e CREMESP, ambos em São 
José do Rio Preto, e COREN, em 
Araçatuba, além de outras neces-
sidades. A Santa Casa de Jales 
agradece a todos os envolvidos 
que contribuíram por mais essa 
conquista.

 
Assessoria de Comunicação
Ana Paula Molina Lima
Publicitária
MTb 6319/SP

ao uso de drogas, foi beneficiada 
com um GM/Grand Blazer e uma 
moto Yamaha/YBR para uso em 
suas atividades.

“A Polícia Federal está aten-
dendo pela segunda vez as ne-
cessidades da nossa Santa Casa, 
quero agradecer imensamente ao 

delegado Dr. Cristiano por enten-
der nossas dificuldades e conce-
der a cessão de uso dos veículos 
aprendidos em nossa cidade” 

destacou Luciana Vicente. 
O provedor Junior Ferreira pa-

rabenizou toda equipe da Polícia 
Federal e agradeceu pela compre-

Ao consumir alimentos dia-
riamente, a grande maioria das 
pessoas não se dá conta de que 
cultivar esse tipo de produto não é 
uma tarefa fácil. Além de dominar 
as técnicas de plantio e colheita, 
o produtor rural precisa, ainda, 
se preocupar com um fator ex-
terno à sua responsabilidade: o 
clima. Excesso de chuva ou a 
falta dela podem causar grandes 
perdas na plantação e conse-
quentes prejuízos financeiros 
para aquele que depende do 
campo. Ações da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
(SAA) do Estado de São Paulo, 
como o apoio da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral 
(CATI) e recursos como o do 
Fundo de Expansão do Agro-
negócio Paulista (Feap), au-
xiliam os produtores a fim de 
que o estrago causado por uma 
variação climática não impeça 
o homem e a mulher do campo 
de continuarem na atividade.

A maioria das culturas demo-
ra mais de seis meses para ser 
finalizada; dessa forma, é co-
mum um produtor perder 100% 
da produção em decorrência de 
eventos climáticos, como o que 
ocorreu em fevereiro deste ano 
com Raul Modenese, produtor 
de alface em estufa no municí-

pio de Boa Esperança do Sul. 
“O calor excessivo ocasiona 
queimadura nas pontas das fo-
lhas de alface, os pés ficam pe-
quenos e as alfaces americanas 
não formam a cabeça”, explicou 
o produtor. Com isso, a alface 
não tem valor de mercado e o 
produtor fica no prejuízo.

Na cidade de Matão, o clima 
quente prejudicou a plantação 
de tomate, milho e soja para 
alguns homens do campo. O 
produtor Marcos Mendes teve 
20% de perda de seus tomates e 
o agricultor Luiz Canônico Jú-
nior, produtor de milho, perdeu 
25% da produção. De acordo 
com Erica Ybarra Tannuri de 
Godoy, engenheira agrônoma 
da CATI Regional Araraqua-
ra, algumas medidas podem 
contribuir para que o produtor 
reduza o tamanho do prejuízo. 
“Grandes plantios de grãos e 
frutas não irrigados, que sofram 
estresse da falta de água, se adu-
bados com equilíbrio, podem 
sofrer menos com a seca. Mas 
da forma que o clima está, ainda 
sofrerão perdas”, disse. “No caso 
de olerícolas, podemos melho-
rar o manejo do ambiente com 
quebra-ventos, altura de estufas e 
plantios em sombrites, adubação 
adequada, entre outras técnicas”, 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DISPÕE DE RECURSOS PARA 
PRODUTORES RURAIS AFETADOS COM VARIAÇÕES CLIMÁTICAS

afirmou. As alternativas men-
cionadas por Erica, entre outras 
orientações, podem ser obtidas 
com o corpo técnico da CATI em 
um trabalho de extensão rural 
contínuo.

Granizo - prejuízo de quase R$ 
2 milhões na região de Guara-
tinguetá

Se por um lado o calor em ex-
cesso ocasiona prejuízos, por 
outro a precipitação traz, além 
de muita água, grandes perdas. A 
região de Guaratinguetá é a maior 
produtora de arroz do Estado, res-
ponsável por 40% de todo o grão 
produzido em São Paulo e que ali-
menta milhões de consumidores.

Os 52 agricultores da Coopera-
tiva dos Produtores de Arroz do 
Vale do Paraíba (Coopavalpa) 

sentiram na pele e no campo os 
efeitos da intensa chuva de gra-
nizo que caiu em janeiro e, mais 
recentemente, em fevereiro na re-
gião. “No caso do arroz irrigado, 
os produtores afetados tiveram 
perdas que prejudicaram a pers-
pectiva de receita no montante 
aproximado a R$ 1,7 milhão. No 
município de Canas, as perdas 
de receitas estão próximas a R$ 
250 mil, referentes a oito hectares 
de hortaliças”, informou Jovino 
Ferreira Neto, diretor da CATI 
Regional Guaratinguetá.

Rodolfo Kodel Neto, produtor 
de arroz há 40 anos, afirmou que 
deixará de comercializar cerca de 
três mil sacas na safra atual. “É 
um prejuízo de, aproximadamen-
te, R$ 160 mil”, lamentou. Viní-

cius Sampaio do Nascimento, 
engenheiro agrônomo da CATI 
Regional Guaratinguetá, disse 
que tem orientado os produtores 
afetados a investirem no plantio 
em segunda planta, aproveitan-
do a época ainda oportuna para 
novo plantio. “Outra medida que 
a CATI Regional Guaratinguetá 
está tomando é fazer o levanta-
mento de perdas, buscando asses-
sorar a Coopavalpa por meio de 
uma política pública conhecida 
como custeio emergencial, que 
pode ser viabilizada pelo Feap”, 
disse.

A AJUDA QUE PODE SAL-
VAR O PRODUTOR

De acordo com dados do Cen-
tro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), o 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio de São Paulo repre-
senta cerca de 20% do PIB do 
Brasil. Dentro desse montante, 
estão os produtores de arroz pre-
judicados após a chuva de grani-
zo. O dispositivo de custeio emer-
gencial, citado pelo engenheiro 
agrônomo da CATI Regional 
Guaratinguetá, pode ser obtido 
seguindo algumas regras, con-
forme explicou Fernando Pen-
teado, secretário-executivo do 
Feap. “A CATI faz um relatório 
completo de perdas das culturas 
afetadas, do prejuízo causado, da 
quantidade de produtores, além 
de outras informações técnicas. 
Esse documento é encaminhado 
para a SAA e precisa ser aprovado 
pelo Conselho do Feap”, disse 
Fernando. Caso seja viabilizado, 
o recurso emprestado pelo Fundo 
pode ser usado para cobrir parte 
dos prejuízos. Segundo Fernan-
do, o custeio emergencial já foi 
utilizado por outras regiões, como 
por exemplo a do Alto Pardo Pau-
lista; nos municípios de Caconde, 
Casa Branca, Divinolândia, Itobi, 
São José do Rio Pardo e São Se-
bastião da Grama; que conseguiu 
cerca de R$ 3 milhões.

SEGURO RURAL
Além disso, há o Seguro Rural, 

por meio do qual o produtor pode 
minimizar as perdas e recuperar 
parte do capital investido na la-
voura. Ao contratar o benefício, 

o agricultor pode optar pelas mo-
dalidades agrícola, pecuária, de 
florestas e aquícola, com limite 
de subvenção de R$ 25 mil por 
beneficiário.

O produtor paulista interessado 
deve procurar uma corretora de 
seguros ou agência do Banco do 
Brasil para, no ato da contrata-
ção do seguro rural, solicitar a 
subvenção via empresas segura-
doras credenciadas. O benefício 
será concedido por intermédio 
das companhias seguradoras, 
mediante a dedução do montan-
te correspondente ao valor da 
subvenção estadual do prêmio 
de seguro rural a ser pago pelo 
produtor. Para mais informações, 
entre em contato com a Casa da 
Agricultura do seu município: 
http://www.cati.sp.gov.br/portal/
institucional/enderecos

REDE DATA CLIMA
A SAA, por meio da CATI, em 

parceria com o Instituto Agronô-
mico (IAC) de Campinas, com 
apoio logístico da Fundação de 
Apoio à Pesquisa Agrícola (Fun-
dag) e suporte financeiro do Fun-
do Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), opera, desde 2010, 
com a Rede Data Clima, um 
sistema on-line de informações 
agrometeorológicas que oferece 
suporte à agricultura paulista. 
O sistema disponibiliza infor-
mações sobre o comportamento 
climático em mais de 100 locali-
dades no Estado.

O sistema é capaz de informar 
características e anomalias me-
teorológicas sobre a agricultura 
e recursos hídricos, como seca, 
estresse térmico, balanços hí-
dricos semanais e prognósticos 
dessa situação em escala de até 
20 semanas, permitindo uma 
avaliação no Estado.

A ferramenta amplia os hori-
zontes para a aplicação prática 
dos dados meteorológicos brutos, 
permitindo a consulta por parte 
de técnicos da CATI e produto-
res rurais para manejo agrícola, 
previsão de plantio e colheita 
em função das características 
de cada região paulista. Os da-
dos podem ser acessados no link 
http://201.82.2.13/ema/.
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Após Estudo Itinerante Pastoral da Comunicação 
da Diocese de Jales lança Pesquisa PASCOM

No ú l t imo  Domingo  a 
Pastoral  da  Comunicação 
(PASCOM),  da  Diocese 
de  Ja les ,  promoveu o  Es-
tudo I t inerante  PASCOM, 
a  par t i r  do  “Guia  de  Im-
plan tação  da  Pas tora l  da 
Comunicação”,  novo ma-
ter ial  da Comissão Episco-
pal  Pastoral  para  a  Comu-
nicação da CNBB lançado 
em 2018.

O Estudo reuniu prof is -
s ionais  de  Comunicação, 
e  agentes  de pastoral  com 
in te resse  em co labora r 
com a  comunicação  da 

Diocese .  Durante  o  es tu-
do foi  destacado o que é  e 
qual  o papel  da Pastoral  da 
Comunicação,  quais  são as 
bases,  como está  organiza-
da e  os  eixos da PASCOM.

Também foram recorda-
dos diversos  momentos da 
PASCOM na  Diocese  de 
Jales ,  que em anos passa-
dos se fez presente na vida 
da Diocese de Jales  e  ago-
ra  re toma suas  a t ividades.

A par t i r  das  ref lexões  e 
an imados  pe lo  es tudo ,  a 
Pastoral  da  Comunicação 
da Diocese de Jales ,  lança 

a  Pesquisa  PASCOM com 
o  in tu i to  de  iden t i f i ca r 
a s  ações  comunica t ivas 
das  paróquias /comunida-
des ,  saber  se  as  pessoas 
acompanham os  Meios  de 
Comunicação da Diocese, 
conhecer  melhor  o  perf i l 
dos  receptores  das  nossas 
informações e  suas  suges-
tões .

Não deixe  de  colaborar 
com es ta  pesqu i sa  que 
nos  auxi l ia rá  na  melhora 
e  a tua l i zação  de  nossas 
a t ividades  re lacionadas  a 
comunicação.

Polícia Civil reforçará segurança durante festividades 
carnavalescas em 22 municípios da região

Com o objetivo de repri-
mir  os crimes e garantir  a 
segurança dos fol iões  no 
per íodo de  fes tas  carna-
valescas ,  a  Pol íc ia  Civi l 
de Jales deflagrará a Ope-
ração Carnaval ,  que  i rá 

abranger os 22 municípios 
que  compõem a  Delega-
c ia  Seccional  de  Pol íc ia 
de Jales.

Este  ano o foco da ope-
ração da  Pol íc ia  Civi l  é 
prevenir  prát icas  i l íc i tas 

e realizar o monitoramento 
das ocorrências visando a 
rápida apuração da autoria 
delit iva,  procurando o bom 
andamento  dos  fes te jos 
carnavalescos.

Até  a  próxima quinta-

-feira (07),  durante as fes-
t iv idades ,  as  equipes  de 
execução da Polícia Civil 
deverão ficar disponíveis, 
bem como realizar rondas 
pol ic ia is  nos  loca is  em 
que ocorrerão eventos ou 

concentração de pessoas. 
O efetivo policial  contará 
com 158 agentes de todas 
as  carreiras ,  entre  escala 
de plantão e de sobreaviso.

Os  p lantões  de  Pol íc ia 
se  manterão  aber tos  e  à 

d ispos ição  24 horas  por 
dia durante as  operações, 
localizados nas cidades de 
Jales (Avenida João Ama-
deu,  2445)  e  Santa  Fé do 
Sul  (Avenida Navarro de 
Andrade,  56).

A Polícia Rodoviária Federal 
começou a usar no dia 25 de feve-
reiro, na região de São José do Rio 
Preto um novo tipo de bafômetro 
para detectar a embriaguez ou não 
do motorista.

O bafômetro passivo capta o 
álcool no ar sem que o motorista 
precise colocar a boca no aparelho. 
Uma luz verde indica que não há 
álcool no ambiente, amarela que 
pode haver álcool e vermelha, que 
o motorista bebeu.

“A funcionalidade dele é que 
o motorista não precisa estar so-
prando o aparelho, a atmosfera do 
ambiente está com presença do 
álcool e ele vai apontar”, afirma o 
policial rodoviário Fagner Moura 
Camargo.

O aparelho é mais uma ferra-
menta que será utilizada pela PRF 
durante a operação Carnaval, que 
começou à meia-noite de sexta-
-feira (1º).

O novo aparelho identifica no ar 
a presença de álcool a uma distân-
cia de 20 a 30 centímetros. Ele não 
serve como prova nos processos 
porque não calcula exatamente 
quanto o motorista bebeu.

Por isso, quando uma das luzes 
aponta presença de álcool, o mo-

Polícia Rodoviária Federal começa a 
usar novo tipo de bafômetro na região

à  Carnaval

Bafômetro passivo capta o álcool no ar sem que o 
motorista precise colocar a boca no aparelho

torista é convidado a sair do carro 
e fazer o teste tradicional.

“O bafômetro tradicional tem 
a impressora, emite o ticket com 
o valor da aferição para dar sequ-
ência ao trâmite administrativo ou 
criminal”, diz o policial.

Cinco mulheres e um 
homem são presos em 

Santa Albertina em 
operação de combate ao 
tráfico de entorpecentes

à  Drogas

Uma operação da Polícia Civil 
com o objetivo de combater o 
tráfico de drogas prendeu seis 
pessoas no município de Santa 
Albertina, na manhã de quinta-
-feira (28).

Foram expedidos pela justiça 
oito mandados de busca e apre-
ensão nas cidades de Santa Al-
bertina e Santa Fé do Sul. Foram 
apreendidos três veículos, di-
nheiro, além de outros produtos 
e um animal silvestre.

Os detidos já estavam sendo 
investigados há pelo menos 6 

meses pelos policiais civis de 
Santa Albertina, com o apoio 
de outros policiais da região. 
Foram presas cinco mulheres 
e um homem, por crimes de trá-
fico, associação para o tráfico e 
organização criminosa.

Participaram da ação cerca 
de 50 policiais civis de toda a 
região. A operação contou ainda 
com o apoio da polícia militar 
de Santa Albertina. As mulhe-
res foram encaminhadas para a 
cadeia de Nhandeara e o homem 
foi levado para Santa Fé do Sul.  

Traficante é preso na Vila União 
com 117 pedras de crack

à  DENúNCIA

Uma denúncia anônima rela-
tou que um indivíduo conhecido 
por “Baiano”, morador da Vila 
União, estaria vendendo drogas 
na Rua João Antonio de Carva-
lho. Os policiais se deslocaram 
até o local por volta das 07h da 
manhã da segunda-feira, 25 de 
fevereiro, mas não o encontra-
ram.

Ainda em diligência, por volta 
das 08h00, os policiais encontra-
ram e abordaram o “Baiano” na 

frente de sua residência.
Em um dos quartos da casa 

foram encontradas 117 pedras 
de “crack” acondicionadas em 
plásticos prontas para o comér-
cio. Também encontraram 17 
pedras da mesma droga emba-
ladas em papel alumínio sobre 
o telhado, além de R$214,00 e 
três aparelhos celulares.

O criminoso foi encaminhado 
à Cadeia Pública de Santa Fé do 
Sul.


