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CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DO IDOSO EM PALMEIRA D’OESTE

O Fundo Social de Solidarieda-
de e o CRAS realizaram no dia 21 
de março as 14horas a Conferência 
Municipal dos Direitos do Idoso 
na Câmara Municipal de Palmeira 
D’Oeste.

 Participaram das discussões 
diferentes segmentos do nosso 
município e de diferentes áreas, 
inclusive a primeira Dama Andréa 
Savazi estava presente!

Em Palmeira D’Oeste estamos 
diante de desafios crescentes em 
relação ao envelhecimento da po-
pulação, são objetivos da Confe-
rência representações de todos os 
idosos para, além de avaliar a efe-
tividade das ações em execução, 
discutir e propor medidas que ga-
rantam seus direitos fundamentais 
como idoso na saúde, assistência 
social, transporte, educação, cul-
tura, esporte e lazer.

A coordenadora do CRAS Mar-
cela Picinin juntamente com Lu-
cilene Gabaldi Bertolassi e Elaine 
Marquioli, ambas do Fundo Social, 
discursaram sobre a efetividade 
e evolução da conferência e in-
formaram sobre os ideais de as-
segurar os direitos fundamentais 
da pessoa idosa lhes garantindo 
um envelhecimento digno e sem 
discriminação.

Segundo a Primeira Dama 
Andréa, as políticas públicas já 
estão disponíveis na maioria dos 
municípios, porém é necessário 
que sejam colocadas em prática. 
Ela ressalta que precisamos lutar 
e conscientizar os idosos sobre os 
seus direitos e quais são os progra-
mas disponíveis.

Foram colocados na programa-
ção os serviços que são oferecidos 
aos idosos e eles também fizeram 
colocações sobre quais benefí-

cios eles gostariam de ter como 
transporte público entre bairros e 
acesso ao centro da cidade, vagas 
preferenciais de estacionamento na 
praça da matriz e comércio local, 
além de facilidades para acessos 
aos atendimentos médicos.

Em uma decisão entre os idosos 
presentes foram escolhidas 3 pes-

soas que representaram à todos na 
Conferência Estadual juntamente 
com nosso poder público.

Agradecemos a todos os pre-
sentes de uma forma geral! Essas 
reuniões são de suma importância 
para que o município se desenvol-
va no respeito e auxílio ao idoso! 
Nosso prefeito municipal Reinaldo 

Savazi “Dodô”  não esteve presen-
te, devido a um importantíssimo 
compromisso em São Paulo capi-
tal e nos passou que se solidariza 
muito com a causa relacionada 
aos idosos e que se esforçará ao 
máximo para contribuir com tudo 
que for possível e estiver ao seu 
alcance.

Mas você sabe qual a impor-
tância do uso dos suplementos 
e quais cuidados devemos ter?

Os suplementos nada mais são 
que elementos químicos como vi-
taminas, minerais e aminoácidos 
que complementam a alimenta-
ção. Geralmente são consumidos 
por pessoas com alguma carência 
nutricional ou por praticantes de 
desportos que precisam repor as 
perdas nutricionais durante suas 
atividades, ou mesmo, para me-
lhorar o desempenho físico do 
atleta de academia.

Benefícios da Suplementação 
Alimentar Para o Corpo Humano

Para conquistar os benefícios 
da suplementação é necessário 
buscar o tipo correto e quantidade 
adequada de suplementação a ser 
consumida. Em geral os benefí-
cios são:

Os multivitamínicos fornecem 
os micronutrientes que o orga-
nismo do atleta ou praticante de 
musculação necessita. Além de 
melhorar o sistema imunológico 
é indicado também para pessoas 
com deficiência de certas vita-
minas;

Os suplementos pré-treino 

ACADEMIA BOA FORMA
NOSSA META É O SEU DESEMPENHO

aumentam o foco, a resistência 
e a força muscular logo após ser 
ingerido;

Os suplementos cuja fonte é a 
proteína de altíssima qualidade 
contribui para repor as necessi-
dades proteicas diárias. Sendo 
assim, há uma contribuição sig-
nificativa na hipertrofia e na perda 
de gordura corpórea;

Os suplementos compostos de 
aminoácidos contribuem para a 
recuperação e regeneração mus-
cular evitando o catabolismo;

Os hipercalóricos beneficiam 
pessoas com dificuldade de ganho 
de massa corporal ou praticantes 
de atividades extenuantes;

Os termogênicos tem como 
benefício o aumento do metabo-
lismo, portanto contribui para 
maior disposição e favorece a 
queima de gordura;

Os suplementos antioxidantes 
contribuem para a limpeza do 
organismo eliminando radicais 
livres responsáveis pelo enve-
lhecimento precoce.

O professor de educação física, 
personal trainer e empresário Lu-
cas Freitas recomenda e salienta 
que é de suma importância uma 
prescrição médica ou de um nu-
tricionista para a ingestão de su-
plementação. Não utilize nenhum 
tipo de suplemento ou medicação 
sem a correta indicação do pro-
fissional habilitado para tanto.

A Academia Boa Forma fica 
na Rua Brasil, 54-90 – Palmeira 
D’Oeste

Fonte: blog educação física

A academia Boa Forma está trabalhando com Suplementos Alimentares.
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MASSACRE DE SUZANO EXIGE AÇÃO
 Estamos todos de luto pelas ví-

timas do brutal acontecimento de 
Suzano. Aquilo que ocorre com 
mais frequência em terras distan-
tes agora está presente entre nós. 
É verdade que não se trata da pri-
meira vez no Brasil. Do mesmo 
padrão foi o ataque de 2011 em 
Realengo (Rio de Janeiro), onde 
12 alunos morreram e 13 ficaram 
feridos. Isso sem dizer de outros 
de menor repercussão ou data 
mais distante e, principalmente, 
da rebeldia e do medo estabeleci-
dos nas escolas onde professores, 
alunos e servidores são frequen-
temente agredidos e até mortos. 
Quem procura culpados ou tenta 
identificá-los entre desafetos ou 
portadores de orientação política 
diferente da sua, está no mínimo 
equivocado. A maior culpa é da 
imprevidência de todos diante 
das transformações do perfil da 
sociedade.

Todos se omitiram quando 
nada fizeram ao ver valores hu-
manos, sociais e morais  subs-
tituídos por hábitos de culturas 
estranhas à do povo brasileiro. 
Muito do que se agregou à vida 
do jovem exige poder aquisitivo 
de que a maioria dispõe e, daí, 
vieram o desencanto e a revolta. 
As políticas superprotetoras, em 

vez de protegê-los, estabeleceram 
a impunidade e enfraqueceram a 
autoridade da família. O jovem, 
por ser impune, ficou exposto, 
inclusive à cooptação pelo crime. 
Deu no que deu. Temos hoje um 
megaproblema, talvez até maior 
do que nos Estados Unidos onde, 
apesar do alto índice de ataques 
do gênero, não vigoram a impuni-
dade e nem as mistificações a que 
é exposto o jovem brasileiro que, 
apesar de ser considerado vítima 
da sociedade, é abandonado à 
própria sorte.

Em vez de pensar em reforço 
policial nas escolas, o que é im-
praticável e ineficiente, é preciso 

resgatar o jovem, motivando-o 
com cartilhas, palestras que de-
finam o bullyng, o fortaleçam pra 
não sofrer e o conscientizem para 
não praticar. Que, da mesma for-
ma que se ministra sexo hoje em 
dia, não se esqueça de civismo, 
cidadania e princípios sociais que 
o possam levar a viver melhor, 
respeitando e sendo respeitado 
pelos seus pares. Todo esforço 
para readquirir o equilíbrio é 
fundamental. Dele dependerão 
as próximas gerações. Precisa-
mos melhor cultivar os valores 
humanos em nossos jovens para 
que eles, além de se beneficiarem, 
sejam os futuros multiplicadores.  

A decadência moral da Hu-
manidade está em curso e se 
espalha como metástase nos 
corpos das Nações, embrulha-
da – pasmem – no celofane de 
avanços e progressos. Os valo-
res do espírito – a ética, a moral, 
o respeito aos mais velhos, a 
proteção às crianças, a verdade, 
a disciplina, o zelo, a ordem, a 
solidariedade – são enxotados 
da paisagem dos costumes para 
ceder lugar a outros valores, 
esses cunhados no metal que 
compra coisas materiais. Aqui 
e alhures, a ambição reina. A 
invasão bárbara da modernida-
de, puxada pela locomotiva da 
globalização, chega ao centro e 
ao fundo da sociedade mundial 
nivelando comportamentos e 
banalizando desejos.

 Estamos vivenciando um 
choque gigantesco, global, 
como prega Samuel P. Hun-
tington, entre a Civilização e a 
barbárie. Ameaças rondam as 
conquistas das Nações nos cam-
pos da religião, arte, filosofia, 
ciência, tecnologia, enfim, em 
todos os espaços do conheci-
mento. Floresce um relativismo 
moral e cultural, abrem-se as 
comportas da ilegalidade, ex-
pande-se o comércio de drogas 
e de armas, gerando uma onda 
global de criminalidade.

Estados fracassados, declínio 
de ideologias, amortecimento de 
partidos, debilitação da família, 
quebra da confiança e corrosão 
dos eixos da política compõem 
os traços da paisagem anárquica 
nos quadrantes da Humanidade. 
A lei do revólver se instala. Jo-
vens, submetidos aos vícios e 
costumes dos tempos modernos 
– o bullying, a competição acir-
rada, os games de lutas e guer-
ras, o heroísmo dos matadores, 
a solidão no meio da multidão 
– acabam arranjando os meios 
que eternizarão suas imagens e 
sonhos. A comunicação tecnoló-
gica faz sua parte, unindo o aqui 
e o fim do mundo. Consolida-se 
uma rede transnacional de feitos 
de horror, como esses praticados 
por “heróis mascarados” que 

O DECLÍNIO MORAL DA HUMANIDADE
ísmo, judaísmo – com o fito de 
desenvolver uma civilização 
universal. Importa, sobretudo, 
evitar o fortalecimento do “pa-
radigma do caos”, ancorado 
na quebra mundial da lei e da 
ordem.

Os avanços civilizatórios nos 
campos da biotecnologia, da 
inteligência artificial, da agri-
cultura e das comunicações 
serviriam, afinal, para quê ante 
o descalabro que se multiplica, 
seja em sistemas consolidados, 
seja em democracias incipien-
tes? Os choques trazidos pela 
contemporaneidade constituem 
ameaça à paz mundial e têm 
muito a ver com a pobreza de 
argumentos de políticos e go-
vernantes, para os quais armar a 
população é a alternativa capaz 
de assegurar paz e bem estar. 
Pode ser justamente o contrário.

Gaudêncio Torquato

invadem escolas, atiram a esmo, 
deixando um rastro de mortes e 
sangue.

Em breves linhas, este é o 
cenário que pode explicar, em 
parte, o evento bárbaro ocorrido 
na Escola Estadual professor 
Raul Brasil, em Suzano, Grande 
São Paulo, em que Guilherme 
Tadeu, de 17 anos, e Luiz Hen-
rique, de 25, atacaram alunos 
e funcionários, matando oito 
pessoas. Fechando a cena de 
horror, Guilherme matou o 
comparsa e se matou. Imagens 
parecidas: em abril de 1999, 
dois estudantes invadiram a 
escola secundária Columbine, 
nos EUA, matando 13 pessoas 
e deixando 21 feridas. Em 2012, 
atirador mascarado matou 12 
pessoas e feriu 50 em Denver, 
no Colorado, durante estreia do 
novo filme de Batman dentro 
em uma sala de cinema lotada.

O fato é que eventos como 
esses precisam ser analisados 
sob a perspectiva das grandes 
transformações por que passa 
o planeta. Restringir a questão 
à dualidade armamento/desar-
mamento é ter visão curta. Se os 
professores tivessem armas, não 
haveria tal matança em Suzano, 
garante um senador paulista. 
Ora, que garantia é essa? Po-
deria ser pior. Urge entender a 
realidade do jovem, com seus 
problemas de saúde mental, 
verificar meios que poderiam 
melhorar a proteção às escolas, 
envolver famílias e comunidade 

O que levou ao massacre de 
Suzano não é um problema me-
ramente policial. É muito mais o 
que isso. É a comprovação da fa-
lência do pacto vigente. A socie-
dade não foi capaz de compreen-
der as transformações das últimas 
décadas. Para evitar a possibilida-
de de chorar outras vítimas desse 
mesmo tipo de ocorrência, é pre-
ciso agir. Buscar com sinceridade 
e sem aquela “certeza” que alguns 
procuram demonstrar, as razões 
desse estado de coisas. Lutar pela 
reestruturação da família e sua 
autoridade, pelo atendimento às 
necessidades básicas dos jovens 
e, principalmente, pela reaqui-
sição do equilíbrio. Não pode 
persistir o sistema de liberdade 
ampla geral e irrestrita onde o 
jovem só tem direitos, não tem 
obrigações e os pais e  professores 
perderam a autoridade.  É uma 
necessidade que transcende aos 
superados conceitos políticos 
de esquerda e de direita e exige 
muito trabalho, responsabilidade 
e foco. Não se pode penalizar o 
jovem, mas também não dá para 
continuar fazendo-o social e filo-
soficamente irresponsável.

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

nos projetos educacionais, entre 
múltiplas ideias.

Huntington sugere pistas que 
podem ser seguidas, entre as 
quais o compartilhamento dos 
valores-chaves comuns das re-
ligiões – cristianismo ocidental, 
ortodoxia, hinduísmo, budismo, 
islamismo, confucionismo, tao- fls. 69
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EXTRATO DO CONTRATO 005/2019

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE

CONTRATADA: EMPRECON CONTABILIDADE - ME
VALOR MENSAL: R$ 1.200,00
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2019.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para prestação 

de serviço de assessoria previdenciária.
VIGÊNCIA: 01 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Palmeira D´Oeste 01 de março de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Presidente do IPREM
_________________________________

EXTRATO DO CONTRATO 004/2019

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE.

CONTRATADA:  PROJAL PROCESSAMENTO DE DADOS E 
COMERCIO LTDA

CNPJ: 56.331.226/0001-20

VALOR MENSAL: R$ 660,00

ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de fevereiro de 2019

OBJETO: Contratação para licença de uso de Software, na 
área de Individualização das Contribuições dos servidores, apre-
sentando relatórios.

VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

MODALIDADE: Dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, 
inciso II, da Lei 8666/93.

 Palmeira D´Oeste, 01 de fevereiro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Presidente do IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL N.º 2.720, DE 19 DE MARÇO DE 2019.
“Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 2.673 de 20 de março de 

2018, e dá outras Providências”.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICI-PAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PRO-MULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O inciso II, do Artigo 2º, da Lei Municipal nº. 2.673, de 
20 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:

I - .....
II – o valor de até R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 

por mês, para alunos matriculados nas Universidades e Escolas 
Técnicas Profissionalizantes loca-lizadas nas cidades de Jales e 
Santa Fé do Sul.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 19 DE MARÇO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PORTARIA Nº. 085, DE 01 DE MARÇO DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, por motivo de APOSENTADORIA POR 

IDADE – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 99 e incisos da Lei Complementar nº. 004, de 22 de março 
de 2005, a Servidora MARIA APARECIDA SOARES CAR-LETO, 
portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 6.732.403 e do CPF 
nº. 102.863.688-11, na qual a mesma prestava serviços de  SER-
VENTE.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se  as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 01 DE MARÇO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PORTARIA Nº. 086, DE 07 DE MARÇO DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, por motivo de APOSENTADORIA POR 

IDADE, com funda-mento no artigo 56 e incisos da Lei Com-
plementar nº. 004, de 22 de março de 2005, o Servidor JÕAO 
PABA, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.273.812 e do 
CPF nº. 556.958.098-00, na qual o mesmo prestava serviços de  
OPERÁRIO BRAÇAL.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se  as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 07 DE MARÇO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A CON-TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETO-
RES, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 
DE MANUTENÇÃO PARA A FROTA MUNICIPAL.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2019
PROCESSO n° 012/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/04/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 20 DE MARÇO DE 2019.

Prefeitura Municipal De Palmeira D’ Oeste
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.

Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PORTARIA Nº. 100, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
EXONERA SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊN-CIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE, exonerar, a pedido, na data de (18/03/2019), a 

Senhora LETÍCIA BER-NARDO BARRIONUEVO, portadora 
da Carteira de Identidade RG. nº. 49.730.832-0 e do CPF nº. 
411.828.138-44, na qual a mesma exerceu desde 07 de novem-
bro de 2018, a função de INSPETOR DE ALUNOS.

 Esta Portaria entrará em vigor a partir de 18 de março de 2019, 
revogadas as disposi-ções em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 14 DE MARÇO DE 2019.

REGISTRE-SE CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-
-SE

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada 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. 007/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS, 
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, COM  FORNECIMENTO 
PARCELADO DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 
2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2019
PROCESSO n° 014/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/04/2019
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 20 DE MARÇO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE
PROCESSO SELETIVO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL

PROFESSOR PEB II – ARTES - PALMEIRA DOESTE

INSCRIÇÃO NOME PONTOS POSIÇÃO RESULTADO

0000018 MAYARA DA SILVA SOUZA 95,00 1º Classificado

0000050 KÁTIA QUINTINO PONZANI 70,00 2º Classificado

0000025 JOSELIA DA SILVA 65,00 3º Classificado

0000064 ROBERTA KELLYN DORNELES ABDALLA 60,00 4º Classificado

0000001 LUCAS GUIMARÂES DE OLIVEIRA 60,00 5º Classificado

0000040 APARECIDA DE FÁTIMA FARIAS DA CUNHA 60,00 6º Classificado

0000035 SELMA LUCIA DE ALMEIDA COGHI 60,00 7º Classificado

0000047 NAIARA CAROLINI DE CARVALHO BUFFO ESPORA 50,00 8º Classificado

0000053 PATRICIA SILVA DE ALMEIDA 45,00 9º Classificado

0000031 ROSINEY AUCCO MARIN MARANGÃO 45,00 10º Classificado

0000051 JULIANA CRISTINA BIOT MASTELARI 45,00 11º Classificado

0000036 RAQUEL MATOS MACHADO GATTO 45,00 12º Classificado

0000061 PRISCILA DO AMARAL FLORES 40,00 13º Classificado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE
PROCESSO SELETIVO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA - PALMEIRA DOESTE

INSCRIÇÃO NOME PONTOS POSIÇÃO RESULTADO

0000015 DEISE PEREIRA DOS SANTOS 60,00 1º Classificado

0000016 JURANDIR LUIZON JUNIOR 50,00 2º Classificado

0000043 PAULO SERGIO CAMARA 50,00 3º Classificado

0000007 ANDREZA BOTASSINI FACHINE 45,00 4º Classificado

0000060 JULIO CÉSAR TREVIZAM PEDRINI 40,00 5º Classificado

0000034 MAIKON FERNANDES FELIX 35,00 6º Classificado

0000013 FRANCIELE CRISTINA PISSININ JORGE 35,00 7º Classificado

0000065 RANGEL VINICIUS GOUVEA 35,00 8º Classificado

0000049 ANDERSON MATHEUS RODRIGUES 30,00 9º Classificado

0000069 LUCAS ALVES DE AZEVEDO LOPES 30,00 10º Classificado

0000014 MARIANA DA SILVA ARAUJO 30,00 11º Classificado

0000011 LUIZ ANTONIO DE MELO DEFÁCIO 30,00 12º Classificado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE
PROCESSO SELETIVO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL

PROFESSOR PEB II – INGLÊS - PALMEIRA DOESTE

INSCRIÇÃO NOME PONTOS POSIÇÃO RESULTADO

0000045 ANDREZA DOS SANTOS FARIA 85,00 1º Classificado

0000068 ANDREIA CARLA LOPES AREDES 70,00 2º Classificado

0000004 ROGER LEAL DE OLIVEIRA 65,00 3º Classificado

0000054 LUCIANA APARECIDA PEREZ 55,00 4º Classificado

0000067 ALESSANDRA CARLA MASTELARI 55,00 5º Classificado

0000057 SANDRA REGINA CABELO 45,00 6º Classificado
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EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 11/2018 -   Processo de 

Licitação n° 15/2018
CONTRATO : Nº 26/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “CORTELASSI & GOBERO LTDA ME
OBJETO:Aditivo contratual de Prazo e fornecimento de 

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

VALOR TOTAL : R$76.274,00 ( Setenta e quatro mil duzen-
tos e setenta e quatro reais ) 

DATA DE ASSINATURA: 28 de Dezembro de 2018
Vigência :  até 30 de maio de 2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_______________________________________________

EXTRATO DE  CONTRATO 
CONTRATO Nº: 62/2018
PROCESSO Nº : 32/2018
DISPENSA Nº : 008/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC-

NOLÓGICAS LTDA “
CNPJ: 07.797.967/0001-95
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para forneci-

mento de assinatura de ferramenta de pesquisa e compara-
ção de preços praticados pela Administração Pública, com 
licença e senha de acesso a 3 usuários , com treinamento 
ilimitado , suporte técnico através de vídeo , conferência 
Skype, e-mail , chat online e telefone , de segunda á sexta 
–feira , por 12 meses , conforme Termo de Referência e es-
pecificações constante no Processo Licitatório  .   

VALOR TOTAL : R$5.990,00 ( cinco mil novecentos e no-
venta reais ) 

DATA DE ASSINATURA: 30 DE NOVEMBRO DE 2018
Vigência :  30/11/2018 A 31/12/2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_______________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n°05/2019 -   Processo de 

Licitação n° 011/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) para aquisição de 

Gêneros Alimentícios e produtos de Limpeza  e Uso Geral 
em atendimento ao Programa de Atenção Básica a Família – 
PAIF- desenvolvido pelo Setor Social desta Municipalidade , 
durante o exercício de 2019 ,  figurando como adjudicatória, 
dos Itens licitados, as empresas: PAULO ROBERTO RO-
MANHOLI-ME - CNPJ: 04.476.811/0001-14 ,  ESMERALDA 
DE SOUZA MERCADO –ME – CNPJ: 01.675.551/0001-18 
, CELSO LUIZ VIEIRA –ME – CNPJ : 05.241.215/0001-
18 , EDER ANTONIO TREVISAN 1063533876 – CNPJ : 
28.839.026/0001-47 .

São Francisco-SP., 14 DE MARÇO  de 2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: Pregão Presencial n°05/2019 -   Processo de 

Licitação n° 011/2019
OBJETO:. : Contratação de empresa(s) para aquisição de 

Gêneros Alimentícios e produtos de Limpeza  e Uso Geral 
em atendimento ao Programa de Atenção Básica a Família – 
PAIF- desenvolvido pelo Setor Social desta Municipalidade , 
durante o exercício de 2019 .

CONTRATO N° 13/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “PAULO ROBERTO ROMANHOLI –ME 
CNPJ. Nº 04.476.811/0001-14
VALOR TOTAL- R$4.482,65  (quatro mil e quatrocentos e 

oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos   ).

CONTRATO N° 14/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ESMERALDA DE SOUZA MERCADO 

–ME  ”
CNPJ n° 01.676.551/0001-18
VALOR TOTAL- R$5.931,40( cinco mil novecentos e trinta 

e um reais e quarenta centavos  ).

CONTRATO N° 15/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CELSO LUIZ VIEIRA –ME ”
CNPJ n° 05.241.215/0001-18
VALOR TOTAL- R$9.218,80 (nove mil duzentos e dezoito 

reais e oitenta centavos   ).

CONTRATO N°16/2019 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “EDER ANTONIO TREVISAN 

10635332876”
CNPJ n° 28.839.026/0001-47
VALOR TOTAL- R$1.546,75 (um mil quinhentos e quarenta 

e seis reais e setenta e cinco centavos ).
_______________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n°06/2019 -   Processo de 

Licitação n° 012/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) no ramo para aqui-

sição de Gêneros Alimentícios em atendimento ao programa 
PISO VARIÁVEL – DO GOVERNO FEDERAL , desenvolvido 
pelo setor de desenvolvimento social desta Municipalidade 
, durante o Exercício de 2019, conforme planilha descrita 
dos produtos e quantidade ,  figurando como adjudicatória, 
dos Itens licitados, as empresas: PAULO ROBERTO RO-
MANHOLI-ME - CNPJ: 04.476.811/0001-14 , CELSO LUIZ 
VIEIRA –ME – CNPJ : 05.241.215/0001-18 , ESMERALDA 
DE SOUZA MERCADO –ME – CNPJ: 01.675.551/0001-
18 ,  , EDER ANTONIO TREVISAN 1063533876 – CNPJ : 
28.839.026/0001-47 .

São Francisco-SP., 14 DE MARÇO  de 2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: Pregão Presencial n°06/2019 -   Processo de 

Licitação n° 012/2019
 OBJETO:.  Contratação de empresa(s) no ramo para aqui-

sição de Gêneros Alimentícios em atendimento ao programa 
PISO VARIÁVEL – DO GOVERNO FEDERAL , desenvolvido 
pelo setor de desenvolvimento social desta Municipalidade , 
durante o Exercício de 2019, conforme planilha descrita dos 
produtos e quantidade.

CONTRATO N°17/2019 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “PAULO ROBERTO ROMANHOLI –ME 
CNPJ. Nº 04.476.811/0001-14
VALOR TOTAL- R$1.905,85  (um mil novecentos e cinco 

reais e oitenta  e cinco centavos   ).

CONTRATO N° 18/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CELSO LUIZ VIEIRA –ME  ”
CNPJ n° 05.241.215/0001-18
VALOR TOTAL- R$2.980,50( dois mil novecentos e oitenta 

reais e cinquenta centavos  ).

CONTRATO N° 19/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ESMERALDA DE SOUZA MERCADO 

–ME  ”

CNPJ n° 01.675.551/0001-18
VALOR TOTAL- R$2.619,52 ( Dois mil seiscentos e deze-

nove reais e cinquenta e dois centavos   ).

CONTRATO N°20/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “EDER ANTONIO TREVISAN 

10635332876”
CNPJ n° 28.839.026/0001-47
VALOR TOTAL- R$1.212,30 (um mil duzentos e doze reais 

e trinta centavos  ).
_______________________________________________

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 
O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 19/2017 -   Processo de 

Licitação n° 24/2017
CONTRATO : Nº 42/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADA : “FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA ”
CNPJ: 01.704.233/0001-38
OBJETO:Aditivo contratual de Prazo e valor para con-

tratação de empresa para locação de software de sistema 
integrado de gerenciamento administrativo e informatizado 
para controle dos sistemas de contabilidade publica e outros 
setores desta municipalidade  . 

VALOR TOTAL : R$105.603,84(cento e cinco mil e seiscen-
tos e três reais e oitenta e quatro centavos  )

DATA DE ASSINATURA: 31 de outubro de 2018
Vigência :  De 01/11/2018 á 01/11/2019 ( 12 anos)
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_______________________________________________

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial 001/2019 -   Processo de 

Licitação n° 004/2019
OBJETO: Contratação de Empresa  especializada na 

prestação de serviços médicos , com disponibilização de um 
profissional médico CLÍNICO GERAL , junto a Unidade Bási-
ca de Saúde de São Francisco /SP , para atendimento da co-
munidade em especial , em horário que supra a necessidade 
dos trabalhadores , com uma jornada de 10 horas semanais 
, em cumprimento ao Plano Municipal de Saúde , realizando 
consultas médicas , administração de medicamentos e de-
mais serviços da área .  

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2019
O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 001/2019-   Processo de 

Licitação n° 004/2019
OBJETO:. Contratação de Empresa  especializada na 

prestação de serviços médicos , com disponibilização de um 
profissional médico CLÍNICO GERAL , junto a Unidade Bási-
ca de Saúde de São Francisco /SP , para atendimento da co-
munidade em especial , em horário que supra a necessidade 
dos trabalhadores , com uma jornada de 10 horas semanais 
, em cumprimento ao Plano Municipal de Saúde , realizando 
consultas médicas , administração de medicamentos e de-
mais serviços da área .  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “De Paula e Cicoti Clinica Médica Ltda Me “
CNPJ 27.922.778/0001-04
AV: São Lucas , nº 2896 – Residencial São Lucas – Jales 

SP
VALOR TOTAL : R$74.400,00  (setenta  e quatro mil e qua-

trocentos Reais    )
DATA DE ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

A Quaresma é o tempo de pre-
paração para a Páscoa. Tempo 
de escuta da Palavra de Deus, de 
conversão e de reconciliação com 
Deus e com os irmãos, de uso mais 
frequente às “armas da penitência 
cristã”: a oração, o jejum e a esmo-
la (MT 6,1-6.16-18). Tempo privi-
legiado para intensificar o caminho 
da própria conversão. Caminho 
que supõe cooperar com a graça, 
para dar morte ao Homem velho 
que atua em nós e fazer reviver o 
Homem novo cheio da bondade 
divina. Trata-se de romper com o 
pecado que habita em nossos cora-
ções, nos afastar de tudo aquilo que 
nos separa do Plano de Deus, e por 
conseguinte, de nossa felicidade e 
realização pessoal.

É um tempo oportuno para 
meditar a História da Salvação 
que o Deus Caridade realiza em 
favor da Humanidade criada à sua 
Imagem e Semelhança, para ser-
mos sinais da Caridade divina no 
mundo. Devemos “nos converter” 
de uma vida egocêntrica, onde o 
ser humano vive encerrado em sua 
mentira existencial, maioria das 
vezes imposta por uma sociedade 
infectada pela ganância do “ter” 
a uma vida de comunhão com o 
Senhor, o Caminho, a Verdade e 
a Vida, que nos leva ao Pai.

Precisamos “nos converter” à 

visão do Deus vivo, verdadeiro e 
caridoso que se revelou plenamen-
te em seu único Filho, Cristo Jesus 
e em sua vitória Pascal: “Tanto 
amou Deus ao mundo que deu a 
seu Filho único, para que tudo o 
que nele crer não pereça, mas sim 
tenha vida eterna” (Jo 3,16).

É necessário destacar nesse ca-
minho de conversão a prática da 
verdadeira caridade. “Há maior 
felicidade em dar que em receber” 
(At 20,35).

A caridade é a fé em ação, é 
amar o próximo como a si mes-
mo. Na Quaresma devemos ajudar 
ainda mais, pois, é tempo propício 
para enxergar a necessidade do 
próximo, de quem mais precisa 
de nós. É ajudar não só com o pão 
de cada dia, mas também leva-los 
a uma consciência de luta por uma 
vida digna baseada na justiça e 
no direto.  

O exercício da caridade é levar 
o próximo a buscar seu lugar na 
sociedade, torna-lo protagonista 
de sua própria história de vida. 

Devemos ver na Quaresma a 
ocasião apropriada para fazer 
opções decididas de altruísmo 
e generosidade, como medidas 
para combater o desmedido apego 
ao dinheiro, e ao ter ganancioso. 
Este tempo propõe a prática efi-
caz da caridade. O egoísmo deve 

QUARESMA E A CARIDADE

ser esquecido, afinal, em muitos 
momentos, ele nos impede de agir 
em favor dos mais necessitados.

 Devemos sair de nós mesmos 
para ir ao encontro do outro. À 
semelhança de Deus realizar em 
favor de nós mesmo gestos que 
nos humanizam e evidenciam a 
caridade. Não só no “dar”, mas 
ensinar cada ser humano a “lutar” 
por vida digna e pelo seu lugar no 
mundo e na Sociedade. Na Prá-
xis Cristã, se não tiver caridade 
não sou nada. “Ainda que distri-
buísse todos os meus bens em 
sustento dos pobres, e ainda que 
entregasse o meu corpo para ser 
queimado, se não tiver caridade, 
de nada valeria” 1Cor.13,3

PADRE VALTER LUCATO 
CAMPANO JúNIOR
Paróquia São Pedro, 

Fernandópolis
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No início da noite de quarta-
-feira (13/03), após denúncia 
anônima  informando que um 
indivíduo estaria de posse de 
uma Honda Biz furtada, os po-
liciais militares iniciaram as 
diligências e localizaram a 
residência do suspeito.

O homem suspeito, junta-
mente com uma mulher, foi 
abordado na frente de sua re-
sidência. Na garagem da casa 
havia uma Honda Biz de cor 
branca e uma motocicleta de 
cor preta.

Ao pesquisarem a Honda 
Biz pelo número do chassi, 
os policiais constataram que 
a placa que nela estava, bem 
como a sua cor, não eram 
condizentes. Foi verificado 
que o referido veículo, que 
originalmente era vermelho, 
havia sido furtado no dia 28 
de fevereiro de 2019.

No interior da residência os 
policiais ainda encontraram 

um quadro de motocicleta 
com o tanque de combustí-
vel pintado de preto, além de 
várias outras peças. Poste-
riormente, baseando-se em 
características e detalhes 
mencionados por seu proprie-
tário, haja vista que a sua nu-
meração do chassi havia sido 
suprimida, verificou-se que 
provavelmente a motocicleta, 

que originalmente era cinza, 
também era produto de furto 
ocorrido na metade do mês 
de fevereiro de 2019 a poucas 
quadras dali.

Também foi constatado 
que, possivelmente, o homem 
abordado teria utilizado peças 
do motor da moto prata furta-
da em sua motocicleta, a qual 
estava na garagem junto com 

a Honda Biz.
O homem alegou que havia 

comprado as duas motocicle-
tas de um outro indivíduo, mas 
que não tinha conhecimen-
to que ambas eram furtadas. 
Disse que as comprou como 
sendo motos de leilão, entre-
tanto, não apresentou suas no-
tas fiscais, e, curiosamente, 
tudo indica que foi ele quem 
pintou de preto a moto cinza 
que já estava parcialmente 
desmontada, haja vista que a 
tinta no tanque estava “fresca” 
e o frasco de tinta utilizado foi 
encontrado em sua residência.

O homem e a mulher, jun-
tamente com as motos, peças 
e demais objetos encontrados, 
foram encaminhados à Central 
de Polícia.

O casal foi ouvido e liberado, 
e o caso será investigado pela 
Polícia Civil.

POLÍCIA MILITAR, VOCÊ 
PODE CONFIAR!

POLÍCIA MILITAR DE JALES ENCONTRA DUAS MOTOS FURTADAS 
DENTRO DE CASA NO BAIRRO JARDIM ELDORADO.

Os professores da rede estadual 
de ensino de Palmeira D’Oeste 
paralisaram as atividades docen-
tes nesta sexta feira 22/03/2019 
para protestar contra a proposta de 
reforma de previdência encami-
nhada pelo governo à Câmara dos 
Deputados. A reforma desmonta 
o sistema previdenciário brasi-
leiro, prejudica a maioria dos tra-
balhadores, pois fará com que os 
todos tenham que trabalhar mais 
tempo para obter aposentadorias 
cada vez menores e abre caminho 
para os grandes bancos lucrarem 
com a Previdência Social Pública. 
Os professores e principalmente 
as professoras, se a proposta for 
aprovada na íntegra, perderão a 
aposentadoria especial tendo que 
trabalhar em sala de aula até de-
pois dos 60 anos de idade.

O protesto, que também conta 
com a participação da maioria dos 
professores da região de Jales e do 
estado, foi organizado pelo sin-
dicato dos professores do estado 
de São Paulo juntamente com os 
vários outros sindicatos que repre-
sentam os trabalhadores.

Os professores, assim como 
todos os trabalhadores tem cons-
ciência da necessidade da reforma. 
No entanto há muitos itens que 
precisam ser negociados e escla-
recidos para evitar que apenas os 
mais pobres sejam prejudicados:

• Idade mínima com base na ex-
pectativa de vida e única opção é 

injusta porque desconsidera as 
diferentes expectativas de vida das 
diferentes regiões do Brasil, assim 
como das pessoas que trabalham 
em situações muito mais desgas-
tantes como o corte de cana, car-
voarias e outros trabalhos braçais.

• A reforma prioriza os mais 
ricos, pois atualmente o nível 
de desemprego e de trabalhado-
res informais e terceirizados é 
muito grande e fica mais difícil 
para essas pessoas conseguirem 
se aposentar com um tempo de 
contribuição maior. Dessa forma, 
aqueles que se encontram nessas 
situações levariam mais tempo do 
que os com maior condição finan-

ceira, que tiveram um emprego 
formal a vida todo visto que pre-
cisam de 40 anos de contribuição 
para se aposentar.

• A reforma também privilegia 
as altas patentes das forças ar-
madas, dando-lhes o direito de 
pagar menos previdência e maio-
res benefícios em detrimentos de 
outras classes como até mesmo a 
dos policiais. 

• A proposta também reduz o 
auxílio para pessoas mais pobres 
e sem condição de trabalhar de 1 
salário mínimo  para R$ 400. 

Em menos de dois meses de go-
verno Bolsonaro, as faturas para 
apoio a tanto absurdo começam 

a se mostrar como notas promis-
sórias. E a principal delas, talvez, 
deu as caras nessa semana: a “re-
forma” da Previdência.

Basicamente, tudo que a “refor-
ma” poderia fazer para dificultar 
mais a vida do cidadão e da cidadã, 
sobretudo aquele mais pobre, ela 
faz. Aumenta a idade para apo-
sentadoria (igualando homens e 
mulheres, um absurdo conside-
rando a dupla ou tripla jornada 
feminina), aumenta o tempo de 
contribuição necessária para 40 
anos e reduz a possibilidade de 
acúmulo de benefícios.

Escrito por: Leandro Pereira 
da Silva

PROFESSORES PARALISAM ATIVIDADE DOCENTE EM PROTESTO 
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM PALMEIRA D’OESTE

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019 

 
 Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal, no desempenho de suas atribuições legais 

e em conformidade com o Edital nº 01/2019 do Processo Seletivo Simplificado, 

HOMOLOGA expressamente o resultado final do certame em tela da Prefeitura 

Municipal de Palmeira D´Oeste, para provimento das Funções de: PROFESSOR PEB 

II – ARTES, PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR PEB II – 

INGLÊS relacionado nas referidas classificações finais. 

 
 

Prefeitura Municipal de Palmeira D´Oeste – SP 
Aos 13 de Março de 2019. 

 
 
 

Reinaldo Savazi 
Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de Nova 

Canaã Paulista
CNPJ: 04.762.957/0001-26
CONTRATADA: FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁ-

BEIS LTDA-ME
CNPJ: 20.087.867/0001-84
CONTRATO Nº 005/2017 – Aditivo – nº  02/2019
DATA DA ASSINATURA: 04/03/2019
VIGÊNCIA: 06/03/2019 à 05/03/2020
OBJETO: A Prestação de serviços técnicos especializados em 

Contabilidade aplicada ao setor público.
VALOR: R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA
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Dia da felicidade: Caminhe na direção da felicidade

Celebrado em 193 países, o 
Dia Mundial da Felicidade é co-
memorado no próximo dia 20 de 
março, mas o que de fato esta 
data representa? Criado pelo 
filantropo, ativista, estadista e 
proeminente assessor especial 
da ONU, Jayme Illien, o dia foi 
escolhido para inspirar, mobi-
lizar e promover o movimento 
global da felicidade e bem-estar 
da sociedade. 

Tão difícil quanto definir o 
que é felicidade, é saber como 
atingir a idealização social que 
temos do que é ser feliz. A defi-
nição do termo pelo especialista 
em psicologia positiva e profes-
sor da aula mais concorrida de 
Harvard, Tal Bem Shahar, diz 
que a felicidade é, na verdade, 
a combinação de bem-estar 
físico, espiritual, intelectual, 
relacional e emocional. O equi-
líbrio entre esses aspectos é que 
irá definir se estamos cami-
nhando em direção aos nossos 
objetivos. 

Bem-estar físico: começa-
mos a pensar em fatores como: 
qualidade do sono, hábitos ali-
mentares, exercícios físicos. 
Esse tipo de cuidado básico 
que o corpo humano necessita 
para estar em harmonia, mui-
tas vezes são deixados de lado 

no estilo de vida que vivemos 
hoje, com multitarefas e inú-
meros afazeres que parecem 
nunca estarem concluídos. É 
necessário dar a atenção neces-
sária ao bem-estar físico, pois 
ele será um dos grandes respon-
sáveis pela nossa capacidade de 
concluir as nossas metas nos 
demais campos de ação. 

Bem-estar intelectual: é tam-

bém muito importante refletir 
a respeito do nosso bem-estar 
intelectual. Analisar se de fato 
estamos buscando conhecimen-
to em áreas que gostaríamos 
de ter ou que já temos domí-
nio, mesmo que não estejam 
necessariamente ligadas a um 
objetivo profissional. Sentir 
que o aprofundamento em al-
gum tema está nos trazendo 

uma construção de sabedo-
ria e conhecimento impacta 
diretamente na realização de 
felicidade. 

Bem-estar relacional e emo-
cional: no aspecto relacional e 
emocional, é preciso refletir em 
como estão os relacionamen-
tos, se o nosso círculo de ami-
zades tem sido algo construtivo 
e importante, se são pessoas 

confiáveis e que existe um sen-
timento verdadeiro mútuo. Um 
ambiente seguro, onde se possa 
ser quem realmente é, sem a 
necessidade de performar um 
papel que não é seu. Avaliar se 
você está dedicando um tempo 
de qualidade para essas pes-
soas que são significativas na 
sua vida, estando presente de 
verdade e se importando com 
eles da forma correta. Como, 
por exemplo, desfrutar de uma 
boa companhia em um jantar 
agradável sem concentrar os 
pensamentos em alguma conta 
para pagar, uma situação estres-
sante do dia ou em mensagens 
no celular. 

Bem-estar espiritual: o bem-
-estar espiritual é uma avaliação 
sobre a sua real presença nas 
atividades que você se propôs 
a realizar. Estar focado no pre-
sente nem sempre é uma tarefa 
fácil, mas a concentração em 
desfrutar e aproveitar o momen-
to fará toda a diferença na sua 
percepção do presente e afetará 
positivamente suas realizações 
para o futuro. 

É preciso ter um olhar cuida-
doso para as sensações do nosso 
corpo, a forma como você está 
se sentindo, a vitalidade que 
você tem tido para realizar as 
tarefas e demais sintomas que 
possam surgir e afetar seus ob-
jetivos. A partir daí, é possível 
construir boas metas pessoas e 
profissionais, focando na dire-
ção certa para você quer cami-
nhar neste ano de 2019. Entenda 
qual é o seu grande objetivo a 
longo prazo e quais são as pe-
quenas realizações que vão te 
fazer atingir ele. Traçar metas 
semestrais, mensais, semanais 
e diárias que te auxiliem a cons-
truir uma possibilidade factível 
de chegar onde você almeja. 

Dentro disso, tem mais uma 
colocação da psicologia positiva 
que podemos acrescentar, que o 
aspecto profissional é uma das 
esferas humanas, mas que por 
diversas vezes podemos acabar 
depositando toda nossa espe-
rança de ser feliz nisso e acabar 
nos frustrando constantemente. 
Claro que a realização material 
é importante e até linhas espi-
rituais vem afirmando que não 
existe problema em galgar um 
caminho de conforto, para que 
tenha uma vida prazerosa e com 
condições de realizar os sonhos 
pessoais.

A necessidade de ser feliz que 
encaramos constantemente na 
nossa realidade, faz com que 
estejamos sempre em busca 
disso e não se pode deixar que 
os momentos de tristeza, amar-
gura, raiva e sofrimento nos fa-
çam desistir do que buscamos. 
Compreender essas sensações 
e aceitá-las, faz com que pos-
samos passar pelas dificuldades 
mais rápido e estejamos mais 
preparados para construir um 
futuro como planejado. 

*Gustavo Arns é idealizador 
do congresso internacional da 
felicidade e coordenador do cur-
so “GBA da Felicidade: Trans-
formando pessoas e organiza-
ções”, promovido pelo ISAE 
Escola de Negócios (www.isa-
ebrasil.com.br)  

à *Gustavo Arns

Hospital de Amor de Jales: Saiba como fazer a 
sua doação através da Nota Fiscal Paulista

à  ArrecAdAção

O Hospital de Amor dis-
ponibiliza diversos meios 
para você doar o seu amor 
aos milhares de pacientes 
que lutam contra o câncer 
hoje no Brasil .  Um deles 
é: a Nota Fiscal Paulista 
(NFP). 

Desde 2017, o sistema da 
NFP implementou uma nova 
funcionalidade que atende 
a pleito das instituições fi-
lantrópicas participantes do 
programa: os consumidores 
cadastrados podem realizar 
a doação de seus cupons fis-
cais para sua entidade assis-
tencial favorita de maneira 
simples, rápida e segura. 

A doação pode ser feita 
de duas maneiras: manual 
ou automática. Para doar de 
forma manual, com cupons 
sem CPF, o consumidor po-
derá doar utilizando o apli-
cativo da NFP (smartphones 
e tablets) ou diretamente 
no site (www.nfp.fazenda.

sp.gov.br). 
Para doar de forma au-

tomática, com CPF nos 
cupons, basta acessar o 
site do programa (www.
nfp . fazenda . sp .gov.br ) , 
fazer o login no sistema e, 
em seguida, clicar na aba 

“Doação Automática > Es-
colher Instituição”. Após 
o cadastro, os cupons fis-
cais de todas as compras em 
que o consumidor informar 
o CPF serão destinados à 
entidade assistencial esco-
lhida de forma automática e 

gerarão créditos e bilhetes 
para a participação delas 
dos sorteios.

Essa é mais uma forma 
simples de ajudar que sal-
var muitas vidas. “A doação 
via Nota Fiscal Paulista faz 
parte de uma das formas que 
encontramos de suprir o dé-
ficit operacional anual que 
a instituição possui. Só em 
2017, foram 292 milhões de 
reais. Toda a arrecadação é 
utilizada no gerenciamento 
das 5 unidades de tratamen-
to, das 11 unidades fixas de 
prevenção e das 27 unidades 
móveis de prevenção, be-
neficiando mais de 192 mil 
pacientes de 2.167 municí-
pios e distritos”, afirmou a 
assistente de captação de 
recursos, Ariely Siqueira. 

Para mais informações ou 
saber sobre outras formas de 
doar, ligue (17) 3624-3910 
ou acesse o site (www.hos-
pitaldeamor.com.br).

A conduta de dois alunos da Es-
cola Estadual Líbero de Almeida 
Silvares-EELAS, em Fernandó-
polis, assustaram alunos e funcio-
nários, na manhã de quarta-feira, 
dia 20. 

Segundo a Polícia, os meninos 
divulgaram em suas redes sociais 
que queriam fazer na escola lo-
cal onde estudam o mesmo que 
aconteceu em Suzano. Os dois 
indivíduos foram para a escola 
com roupas semelhantes a dos 
adolescentes que mataram oito 
pessoas em Suzano.

Alguns alunos chegaram a 
entrar em pânico. O fato che-
gou até a direção da escola que 
imediatamente chamou a Polícia 
Militar, segundo informou o di-
retor Carlos Cabral.

Os jovens foram encaminha-
dos pelos policiais militares até 

a Delegacia de Polícia de Fernan-
dópolis onde foi elaborado um 
Boletim de Ocorrência. Seus pais 
acompanharam o procedimento 
policial.

Por precaução, a Polícia 
Militar fez uma busca pela 
escola. A varredura teve como 
objetivo tentar encontrar al-
gum material que pudesse in-
dicar o planejamento de um 
atentado. Também realizou 
revista nos alunos. Nenhum 
tipo de arma de fogo ou objeto 
similar foi encontrado.

Segundo o diretor da escola 
tudo não passou de um ato 
impensado, uma brincadei-
ra. "Foi uma "brincadeira de 
mau gosto dos jovens. Eles 
são bons alunos e esperamos 
que a situação seja resolvida", 
afirmou Cabral.

à  SuSto

Alunos de Fernandópolis 
simulam tragédia de 

Suzano, provocam tumulto 
e vão parar na Polícia
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defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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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Sarampo, um vírus altamente contagioso e que 
pode trazer sérias consequências para a saúde

 Disponível em mais de 36 mil salas de vacinação do SUS durante todo ano, a vacina contra sarampo é a melhor e mais segura forma de prevenção.
Sarampo é um vírus altamente 

contagioso e a infecção causada 
por ele pode ter sérias consequên-
cias para a saúde, sobretudo das 
crianças, podendo levar à morte.

Por outro lado, a vacina contra o 
sarampo é altamente eficaz e tem 
salvado muitas vidas, ao longo 
dos anos. As diferentes estratégias 
de vacinação realizadas no Brasil 
e demais países das Américas 
foram determinantes para a eli-
minação dessa doença na região 
e, em 2016, a América recebeu 
o certificado de eliminação do 
vírus do seu território.

Contudo, algumas as pessoas 
relaxam no cuidado e não levam 
as crianças a um posto de vaci-
nação para serem vacinadas e 
ficarem devidamente protegidas 
dessa doença. Como resultado, 
podem adoecer e até morrer pela 
doença, o que seria evitado pela 
vacinação.

No Brasil, há surtos no Ama-
zonas, no Pará e em Roraima e 
casos isolados em outros 8 es-
tados. Nos Estados Unidos, 10 
estados já reportaram casos em 
2019. A Organização Mundial 
da Saúde divulgou que a Euro-
pa registrou, em 2018, o maior 
número de casos de sarampo na 
década: 82.596.

IMPORTâNCIA 
DA VACINAçãO

“É muito triste ver pessoas 
adoecerem por uma doença 
prevenível por uma vacina 
disponível no SUS”, lamenta 
a infectologista Karen Morejon, 
membro do Comitê de imuni-
zações da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI). Para 
ela, a geração mais nova de 
pais não viu ou não vivenciou 
os casos de sarampo porque 
foi vacinada quando criança. 
“Eles não sabem da gravidade 
da doença”, alerta a infecto-
logista.

Os sintomas do sarampo são 
tosse, coriza, olhos inflama-
dos, dor de garganta, febre e 

também protege contra a ca-
xumba e a rubéola; e a vacina 
tetra viral, que protege ainda 
contra a caxumba, a rubéola 
e a varicela. De acordo como 
Calendário Nacional de Va-
cinação, a vacinação contra o 
sarampo está indicada da se-
guinte forma:

Pessoas de 12 meses a 29 
anos de idade têm indicação 
para receber duas doses de 
vacina contendo componen-
te sarampo, sendo a primeira 
dose aos 12 meses com a vacina 
tríplice viral e uma dose aos 
15 meses com a vacina tetra 
viral (esta dose corresponde à 
segunda dose da tríplice viral 
e à primeira dose da varicela). 

A tetra viral pode ser dada a 
crianças até 4 anos 11 meses 
e 29 dias que não tenham sido 
vacinadas oportunamente aos 
15 meses. Pessoas de cinco a 
29 anos não vacinadas ou que 
estejam com esquema incom-
pleto devem receber a vacina 
tríplice viral conforme a situa-
ção encontrada. O indivíduo é 
considerado vacinado quando 
comprovar o recebimento de 
duas doses de vacina contendo 
componente sarampo.

Pessoas de 30 a 49 anos não 
vacinadas têm indicação para 
receber uma dose de vacina 
tríplice viral.

Quem comprovar a vacina-
ção contra o sarampo confor-
me preconizado para sua faixa 
etária, não precisa receber a 
vacina novamente.

TRANSMISSãO 
DO SARAMPO

O vírus do sarampo é de fácil 
transmissão por secreções das 
vias respiratórias. Por exem-
plo, se alguém tossir em um 
ambiente pode contaminar 
uma pessoa não vacinada em 
até duas horas depois naquele 
mesmo lugar.

A transmissão pode ocorrer 
de quatro a seis dias antes do 
aparecimento do manchas e 
até quatro dias após o apareci-
mento do exantema. O período 
de maior transmissibilidade 
ocorre dois dias antes e dois 
dias após o início do exantema.

No mundo globalizado, em 24 
horas uma pessoa viaja de um 
lado ao outro do mundo. Se esti-
ver com sarampo, o vírus junto. 
Por isso, manter a vacinação em 
dia – a de sarampo e todas as ou-
tra indicadas para a sua idade – é 
fundamental.

Fonte: Blog da Saúde

irritação na pele com manchas 
vermelhas. Mas o vírus tam-
bém pode causar pneumonia, 
dano cerebral permanente, 
surdez, parto prematuro, be-
bês com baixo peso ao nascer 
e morte.

“Alguns pacientes evoluem 
mal tanto pela infecção viral 
quanto por uma infecção bac-

teriana, que aproveita a imuni-
dade baixa naquele momento. 
Como consequência, a pessoa 
pode ter pneumonia, sinusi-
te, otite, encefalite, que é um 
comprometimento cerebral 
que causa sequelas neuroló-
gicas, e surdez”, esclarece 
Morejon.

A infectologista alerta, 

ainda, que ao não levar uma 
criança para se vacinar, os 
responsáveis estão tirando a 
chance dela de ser protegida. 
“Protejam o bem que mais 
amam. O bem que o pai e a 
mãe mais ama é o filho. Vaci-
nar uma criança é um ato de 
amor”, orienta Morejon, que 
ressalta que há vacinas para 

todas as idades no SUS.
Esquema vacinal
O SUS oferece duas vacinas 

que protegem contra o saram-
po: a vacina tríplice viral, que 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) não vai mais acei-
tar a inscrição em seus quadros 
de bacharéis em direito que te-
nham agredido mulheres, ido-
sos, crianças, adolescentes e 
pessoas com deficiência física 
e mental. Sem a inscrição no 
órgão, os recém-formados não 
podem exercer a advocacia nem 
se apresentar como advogados.

A edição de uma súmula que 
torne os casos de agressões e 
violência contra mulheres, ido-
sos, crianças, adolescentes e 
pessoas com deficiência física 
e mental um impeditivo à inscri-

ção na Ordem foi aprovada pelo 
plenário do Conselho Federal 
da OAB na segunda-feira, 18. 
A súmula com os detalhes da 
medida deve ser publicada ain-
da esta semana, mas, segundo a 
assessoria da OAB, a decisão já 
está em vigor, podendo ser apli-
cada pelas seccionais da Ordem.

Os conselheiros concorda-
ram com a tese de que quem 
incorre em qualquer um destes 
casos não tem idoneidade mo-
ral para exercer a profissão. Ao 
analisar a proposta apresenta-
da pela Comissão Nacional da 
Mulher Advogada, que tratava 

especificamente da violência 
contras as mulheres, o relator, o 
conselheiro Rafael Braude Can-
terji, afirmou que, mesmo que 
ainda não tenha sido julgada 
pelo Poder Judiciário, a simples 
denúncia é um fator contrário à 
aceitação do acusado nos qua-
dros da OAB.

"A violência contra a mulher, 
decorrente de menosprezo ou 
de discriminação à condição de 
mulher, não se limitando à vio-
lência física, constitui sim fator 
apto a caracterizar a ausência de 
idoneidade moral necessária para 
a inscrição na OAB, independen-

temente da instância criminal, 
sendo competentes os conselhos 
seccionais para deliberação dos 
casos concretos", afirmou Canter-
ji em seu voto - que foi seguido 
pelos outros conselheiros.

"A OAB não pode compactu-
ar com aquele que pratica a vio-
lência contra a mulher. Esse é o 
recado que a gente espera com 
a aprovação dessa súmula, no 
sentido de dizer que esse é um 
valor essencial para a OAB", res-
saltou a conselheira e presidente 
da Comissão Nacional da Mulher 
Advogada, Daniela Lima de An-
drade Borges.

Violência contra mulher, idoso e criança 
impede inscrição na OAB

à  DETERMINAÇÃO
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Com uma arrecadação recorde 
o Coordenador Sergio Ochi agra-
dece a todos de Palmeira D’Oeste 
e Região que colaboraram com a 
causa! Sejam doadores, voluntá-
rios, arrematadores do leilão ou 
visitantes que consumiram nas 
barracas... TODOS! MUITO 
OBRIGADO!

Foi uma forma de Palmei-
ra D’Oeste, como um todo, se 
sentir unida e solidária. 

Abaixo vamos reescrever a 
carta recebida pelo Coorde-
nador Sérgio Ochi direto do 
Gerente de Captação de Recur-
sos Luiz Antônio Zardini. Nela 
ele cita a importância de não 
deixarmos que nossos princí-
pios sejam contaminados e que 

nossos corações se afastem das 
sombras que o amedrontam.

“A SUPREMA MISSãO DO 
HOMEM É SABER O QUE 
PRECISA PARA SER HO-
MEM”

Prezado amigo coordenador 

Sergio Ochi
Somos chamados por Deus a 

ser Cidadãos do Infinito (Fil. 
3,20) e acreditamos que quanto 
mais nos aproximamos Dele 
(Sl. 82,6), mais e mais os valo-
res recebidos na educação vão 

adores, colaboradores e toda 
sua doação de R$ 253.008,02, 
através do 13º Leilão Direito 
de Viver de Palmeira D’Oeste-
-SP. Vocês que acreditaram em 
nossa proposta para cura de 
todos os males, ou seja, o Amor 
só não prospera em corações 
que se amedrontam com as 
sombras. Tenha certeza: você 
investiu no único bem que a fer-
rugem não corrói e os ladrões não 
roubam (Mt 6,19). Você investiu 
na vida. Algém já nos disse que 
nem o sol poderá brilhar se o céu 
não se abrir.

EM NOME DE NOSSOS PA-
CIENTES, FAMILIARES, MÉ-
DICOS E COLABORADORES, 
NOSSO MUITO OBRIGADO!

sendo lapidados para o bem do 
próximo. Porém, vivemos uma 
época de inversão de princí-
pios, que não podemos deixar 
que nos contamine. Somos 
chamados a fazer desse mun-
do um lugar justo e fraterno e 

não devemos nos esquecer dos 
valores cristãos.

Portanto nosso testemunho é 
fundamental para que os outros 
aprendam com nosso festo de 
partilha e , por isso, agrade-
cemos ao arrematadores, do-
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