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Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

SEBRAE CONCLUI CURSO 
SUPERMEI “ORGANIZE SEU 

NEGÓCIO” EM PALMEIRA D’OESTE
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e varejo. Venha conferir!

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
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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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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Uma turma de vinte partici-
pantes concluiu na noite desta 
ultima quinta-feira (30/01) o cur-
so “SUPERMEI Organize seu 
Negócio” promovido pelo SE-
BRAE em Palmeira D’Oeste 
em parceria com a Associação 
Comercial.

O curso denominado “SU-
PERMEI – Organize seu ne-
gócio” é destinado ao micro 
empreendedor individual que 
deseja melhorar a gestão e os 

resultados do seu negócio. 
Pessoas físicas e Micro-

empreendedores  individuais 
participaram de quatro noites 
de aulas com os seguintes te-
mas; Empreendedor com Su-
cesso, Formação de Preços, 
Fluxo de Caixa e Marketing 
Digital.   

Para se destacar no merca-
do de trabalho, o trabalhador 
autônomo ou empreendedor 
precisa estar em constante atu-

alização. O conhecimento é a 
melhor maneira de minimizar 
os riscos e aumentar as chances 
de sucesso. É justamente para 
ajudar a alcançar a capacitação 
exigida que o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do estado de 
São Paulo (Sebrae-SP) lançou 
o Super MEI.

 O que é o Super MEI?
Super MEI é um programa 

desenvolvido pelo Sebrae-SP, 

que tem o objetivo de formar 
e aperfeiçoar micro empre-
endedor individuais (MEIs).

Os beneficiados terão acesso 
gratuito a cursos que ensinarão 
conhecimentos técnicos em áreas 
específicas e também em gestão, 
tecnologia e acesso ao crédito.

Desse modo, o Super MEI aju-
da a fomentar a economia do país, 
capacitando os micro empreende-
dores a conduzirem o crescimento 
de seus negócios.

Comissão de leilão solicita apoio de 
autoridades para realizar “12º Grande Leilão 

de Gado” em prol da Santa Casa de Jales
O voluntário da comissão de 

leilão, Reinaldo, o “Rolinha” per-
correu os municípios de Apareci-
da D´Oeste, Aspásia, Dirce Reis, 
Dolcinópolis, Jales, Marinópolis, 
Palmeira D´Oeste, Paranapuã, 
Pontalinda, Santa Albertina, Santa 
Salete, Santana da Ponte Pensa, 
São Francisco, Urânia e Vitória 

Brasil para solicitar a colabora-
ção dos prefeitos, presidentes das 
câmaras e secretários de saúdes 
para a realização do “12º Grande 
Leilão de Gado” em prol da Santa 
Casa de Jales. 

Em conversa com os represen-
tantes de cada município, Rolinha 
informou a importância da união 

entre prefeitura municipal, câma-
ra e secretaria de saúde “Se cada 
município doar pelo menos 05 
gados será uma grande diferença 
para o hospital, é preciso a união 
dos 03 representantes para pedir 
ajuda à população, pois a Santa 
Casa de Jales atende uma popu-
lação que abrange mais de 105 

mil pessoas.”
O leilão de gado é a primeira 

ação do calendário oficial da San-
ta Casa, além de ser o principal 
evento. Neste ano a instituição 
realizará o “12º Grande Leilão 
de Gado”, será no dia 05 de abril 
de 2020, no comboio em Jales a 
partir das 10h30. 
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CÂNCER DE MAMA
O Dia Mundial Contra o Câncer 

e o Dia Nacional da Mamografia 
(respectivamente em 4 e 5 de fe-
vereiro) chamam-nos a atenção 
sobre um mal que acomete cada 
vez mais pessoas.

Segundo informa o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), quase 
60 mil novos casos de câncer de 
mama deverão ser diagnosticados 
no país a cada ano. E ainda res-
salta que este é o “tipo de câncer 
mais comum entre as mulheres no 
mundo e no Brasil, depois do de 
pele não melanoma, responden-
do por cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano. No Brasil, esse 
percentual é de 29%. O câncer de 
mama também acomete homens, 
porém é raro, representando ape-
nas 1% do total de casos da do-
ença”.

Conforme ressalta o Inca, “o 
exame clínico da mama deve ser 
feito uma vez por ano pelas mu-

lheres entre 40 e 49 anos. E a ma-
mografia deve ser realizada a cada 
dois anos por mulheres entre 50 e 
69 anos, ou segundo recomenda-
ção médica”. E mais: “Embora a 
hereditariedade seja responsável 
por apenas 10% do total de casos, 
mulheres com história familiar de 
câncer de mama, especialmente 
se uma ou mais parentes de pri-
meiro grau (mãe ou irmãs) foram 
acometidas antes dos 50 anos, 
apresentam maior risco de desen-
volver a doença. Esse grupo deve 
ser acompanhado por um médico 
a partir dos 35 anos (...)”.

Quando detectado nos estágios 
iniciais, as chances de cura são de 
aproximadamente 95%. Contudo, 
aponta Ricardo Caponero, pre-
sidente do Conselho Científico 
da Federação Brasileira de Ins-
tituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama (Femama), 
“ainda falta conscientização das 

mulheres para a importância da 
realização periódica da mamogra-
fia. (...) Apenas 30% das mulheres 
fazem o exame”. Desde 2009, o 
procedimento tem cobertura gra-
tuita pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), direito assegurado pela Lei 
no 11.664/2008. Em prol de sua 
saúde, as mulheres não podem 
abrir mão desse benefício.

PREVENÇÃO
Para melhor conhecimento 

de todos sobre o assunto, vale 
consultar o site do Inca (www.
inca.gov.br). Vejam, por exem-
plo, algumas dicas de preven-
ção: “Controlar o peso corporal 
e evitar a obesidade, por meio da 
alimentação saudável e da práti-
ca regular de exercícios físicos, 
e evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas são recomendações 
básicas para prevenir o câncer de 
mama. A amamentação também 
é considerada um fator protetor”.

Não prescindamos igualmente 
de recorrer ao Amparo Celeste, 
que tem em Jesus, o Divino Mé-
dico, o inesgotável manancial da 
saúde almejada por todos. Saúde 
espiritual e corpórea.

José de Paiva Netto, jornalista, 
radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br – www.
boavontade.com

Todo começo de ano presen-
ciamos o mesmo embate sobre o 
emprego do dinheiro público no 
Carnaval. Prefeitos e governado-
res destinam verbas para a festa 
popular e setores da comunidade 
protestam argumentando que os 
valores devem ser empregados em 
algo de maior importância e ne-
cessidade como saúde, educação, 
saneamento, etc. E os administra-
dores justificam que se trata de 
uma festa popular que incentiva 
o turismo. Nada mais insensato.

Exceto Rio de Janeiro, São Pau-
lo e outras localidades vocaciona-
das, ninguém mais gera turismo e 
renda com o Carnaval. A maioria 
das cidades nem dispõe estrutura 
para receber visitantes em escala 
economicamente rentável. É uma 
festa restrita à população local e, 
mesmo assim, mobiliza apenas 

seus executores e uma pequena 
parcela da população, se compa-
rada a todos os habitantes. Inde-
pendente de questões filosóficas 
ou religiosas, a maioria do povo 
tem outras opções de lazer ou 
descanso. 

Nada contra o Carnaval e seus 
aficcionados. Apenas a observação 
de que quem faz ou participa de 
uma festa deve fazê-lo às próprias 
custas. Brinquem à exaustão, mas 
paguem a conta, da mesma forma 
que se faz no futebol, outros espor-
tes e nas diversões custeadas por 
bilheteria. Se a festa traz algum 
rendimento, nada mais justo que 
os beneficiários – hotéis, restau-
rantes, produtores de fantasias e até 
emissoras de TV - a patrocinem. 

O dinheiro público, resultante 
da arrecadação de impostos, é sa-
grado e deve ser empregado em 

serviços públicos que atendam 
toda a comunidade. Não pode 
privilegiar parcelas e nem patro-
cinar eventos que podem viver de 
apoio comercial ou de ingressos. 
É, pelo menos injusto, o poder 
público custear festas populares 
ao mesmo tempo em que faltam 
medicamentos nos ambulatórios, 
leitos nos hospitais, vagas nas es-
colas e creches, segurança pública 
e outros bens e serviços, espe-
cialmente os que a Constituição 
define como “direitos do povo e 
obrigações do Estado”. É certo 
que existem no orçamento público 
verbas para a cultura e o fomento 
às atividades produtivas.  Deve-
mos entender como cultura, no 
entanto, as atividades que levam 
informação e evolução ao povo 
e não apenas o entretenimento. 
A base do fomento à produção 

é o que se faz para a geração de 
empregos ou renda à população 
e o Carnaval, positivamente, não 
contempla esses atributos.

Precisamos sepultar definiti-
vamente a cultura de que o que é 
do povo não tem dono. Observar 
que o patrimônio público tem de, 
obrigatoriamente, servir a todos. 
Jamais admitir que seja empre-
gado em coisas desnecessárias 
e falte para o básico. Nem que 
custeie eventos ou atividades 
de caráter particular ou que com 
fins lucrativos. O máximo que o 
poder público deve oferecer para 
as festas populares, esportivas 
ou até religiosas é o espaço e a 
segurança das praças e vias onde 
são realizadas. Dinheiro, nunca...

  
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves

O DINHEIRO PÚBLICO NO CARNAVAL
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DENGUE, PERIGO MAIOR QUE CORONAVÍRUS
“É muito mais grave e há mais 

possibilidade de, no Brasil, se 
morrer de dengue do que de coro-
navírus”. A afirmação do ministro 
da Saúde, Luis Henrique Man-
deta, baixa o temor da popula-
ção em relação ao novo vírus, 
que já matou 490 na China e 
se espalha pelo mundo.  Mas 
aumenta a preocupação sobre 
a dengue, com que convive-
mos há mais de um século, 
muitos brasileiros já tiveram 
a doença e, ao repeti-la, pode 
ser na forma hemorrágica, 
que leva à morte. Há de se 
levar em consideração que a 
China é o pais mais populoso 
do planeta, com 1 bilhão e 
386 milhões de habitantes, 
o que equivale a 6,6 vezes a 
população brasileira, de 210 
milhões. Pela proporção, se 
lá já ocorreram 490 mortos, 
aqui no mesmo quadro se-
riam algo em torno de 70. 
Mas existem, ainda, outras 
variáveis como, por exem-
plo, a maior localização do 

Brasil desde o século XIX, 
foi extinta em 1955 e por re-
laxamento das medidas de 
controle, reintroduziu-se em 
1981 e em 1986 já provocava 
epidemia no Rio de Janeiro e 
em alguns pontos do Nordeste. 
Hoje o mosquito transmissor e 
a moléstia estão presentes em 
todos os estados, fazendo víti-
mas primárias e também fatais. 
No ano de 2019, registramos 
1.544.987 casos de dengue, um 
aumento de 488% em relação 
a 2018, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde. Desse total, 
782 pessoas morreram. Tam-
bém foram registrados 10.708 
casos de zika, com 3 mortes, 
e 132.205 ocorrências de chi-
kungunya, com 92 mortes, um 
aumento, respectivamente, de 
52% e de 30% em relação aos 
casos de 2018. Juntando todos 
os casos de dengue, zika e chi-
kungunya, todas transmitidas 
pelo mosquito do Aedes ae-
gypti, houve um aumento de 
248% em 2019.

Essa realidade demons-
trada pela estatística oficial 
confirma as afirmações do 
ministro da Saúde. Todos 
temos de adotar medidas 
preventivas. Os governos – 
federal, estadual e munici-
pal – mantendo vigilância e 
tratamentos aos que adoece-
rem e a população cuidando 
obrigatoriamente do controle 
e eliminação do mosquito. O 
poder público tem de manter 
as campanhas de esclareci-
mento e, mais que isso, multar 
severamente quem não cuidar do 
seu imóvel e, com isso, propiciar 
a procriação do inseto e o alas-
tramento das doenças. É preciso 
relativizar as notícias sobre o co-
ronavírus e fazer todo empenho 
contra o vetor da dengue, zika e 
chikungunya. Estas moléstias não 
estão para chegar; elas convivem 
em nosso país e são cada dia mais 
ameaçadoras à vida...

                                                                   
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves

mal na cidade de Wuhan e 
não tem todo o território 
chinês.

É importante que o Brasil 
participe dos esforços mun-
diais para o diagnóstico rá-
pido e vacina e para isso já 

temos experiência em eventos 
anteriores do gênero como a 
gripe asiática (1957), a Hong 
Kong em 1968, a pandemia de 
H1N1 em 2010 e as diferentes 
subdivisões e mutações do ví-
rus da gripe. Não esquecer que 

até um presidente da Repúbli-
ca (Rodrigues Alves) morreu 
vítima da gripe espanhola, a 
epidemia de 1918. Logo, as 
epidemias e pandemias não 
são novidades.

Mas a dengue, que está no 

Os cinco municípios que fize-
ram parte do projeto-piloto do 
Programa Enfrenta Brasil, lança-
do em agosto pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, que 
promoveu a integração de forças 
- União, estados e municípios - 
esperam agora a segunda parte, 
concebida para obras sociais que 
evitem a marginalização tanto do 
território quanto dos indivíduos. 
Projetos de esporte, lazer e até 
oportunidades sociais e de ren-
da deverão manter a população 
dentro da faixa de cidadania. A 
fase inicial apresentou a redu-
ção da criminalidade que, a bem 
da verdade, já diminuía antes do 
programa. Mas, mesmo assim, a 
iniciativa é válida. Autoridades 
envolvidas têm como grande in-
terrogação a logística de ações 
para estender o programa aos 
mais de 5 mil municípios brasilei-
ros. Isso, com certeza, demandará 
outras ações, especialmente nas 
áreas de coordenação e divul-
gação.

O país viveu décadas na ab-
surda situação em que grupos 
de pressão política pregavam 
e promoviam a desobediência 
civil com o sucateamento das 
forças de segurança, e as au-
toridades, temerárias, faziam 
vistas grossas, interessadas 

O COMBATE AO CRIME E AS AÇÕES SOCIAIS
zero, os transgressores passa-
rem a sofrer sérios revezes, a 
criminalidade cairá automati-
camente, pois o crime estará 
compensando menos do que 
durante todos os loucos anos 
de abandono de autoridade.

É certo que a disponibiliza-
ção de tecnologia – veículos, 
comunicações, estradas e ar-
mamento sofisticado (embo-
ra de posse ilegal) – funciona 
como um indutor do crime. 
Mas esses mesmos elementos, 
bem empregados e a integra-
ção dos diferentes degraus da 
autoridade também se bene-
ficiam desses recursos e, por 
poder atuar livre e legalmente, 
as forças oficiais têm possibi-
lidade maior de sucesso que as 
do submundo, que é obrigado 
a agir nas sombras. Mais do 
que qualquer ação pontual, a 
união das três faixas de poder 
– federal, estadual e munici-
pal – é o fator decisivo para 
se recuperar o tempo perdido, 
devolver a paz à população e, 
nas comunidades menores, 
poder até sonhar com a volta 
do saudoso tempo das cadeiras 
na calçada...

  
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves

exclusivamente na conquista 
dos votos que as eternizassem 
no poder. A simples mudança 
da ideologia e métodos de go-
verno após a eleição e posse de 
Jair Bolsonaro teve o condão 
de arrefecer a criminalidade 

diante da certeza de que me-
didas punitivas poderão acon-
tecer. Isso somado ao trabalho 
do ministro Sérgio Moro em 
relação ao crime organizado e 
ao dia-a-dia das comunidades, 
levou à tendência de baixa no 

volume de acontecimentos. É 
lógico, que é só o começo e 
indispensável o trabalho per-
manente de controle.

As ações criminosas ainda 
continuam e seu volume, dora-
vante, a solução vai depender 

de como as autoridades de se-
gurança encaminhem o contro-
le e, principalmente, a Justiça 
aplique as penalidades previs-
tas no ordenamento jurídico. 
Se, em vez da leniente política 
de menor pena ou até da pena 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.761, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020.
INCLUI  § 3º,  NO ART. 4º, DA LEI MUNICIPAL N.º 2.437, DE 19 DE 

NOVEMBRO DE 2013 , 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 MUNICIPAL, POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E 
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica incluído § 3º, no Art. 4º, da Lei Municipal n.º 2.437, de 19 
de novembro de 2013, com a seguinte redação:

§ 3º - O cargo de Controlador Interno poderá, a critério do Chefe do 
Executivo, exercer o Controle Interno da Administração Indireta, fazendo 
jus de até 1/3 de seus vencimentos, no termos do § 2º, do Art. 65 do Es-
tatuto do Servidor Público Municipal. 

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, 

04 DE FEVEREIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 088, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.
“Dispõe Sobre a Elaboração do Calendário Escolar para o Ano letivo 

de 2020”.
Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, Comarca de Palmeira d’Oeste, República Federativa do 
Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

RESOLVE:
Art. 1º - De acordo com a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 que estabelece a obrigatoriedade de se assegurar no siste-
ma de ensino municipal o cumprimento dos mínimos de dias letivos e 
horas de aula, na elaboração do Calendário para o Ano de 2020, as 
unidades escolares municipais observarão: 

1. O início das aulas regulares no dia 03/02/2020.
2. O encerramento das aulas regulares do primeiro semestre, no 

dia 10/07/2020.
3. O inicio das aulas regulares do segundo semestre no dia 

28/07/2020, e seu término, quando se completarem efetivamente os 
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar no dia 21/12/2020,  
conforme determina o inciso I do artigo 24 da Lei 9.394/1996.

4. Férias docentes no período de 01/01 a 30/01/2020.
5. Atividades de planejamento/replanejamento, avaliação, revi-

são e consolidação da proposta pedagógica, ocorrerão  em 26, 27, 
28  de fevereiro, 27 de julho de 2020.

6. Reuniões do Conselho de Escola e da Associação de Pais e 
Mestres.

7. Reuniões Bimestrais de Conselho de Classe e de Pais de 
Alunos. 

8. Recesso escolar: 31 de janeiro, 20 a 24/04, 13 a 24/07, 13 a 
16/10 e de 22 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Consideram-se como de efetivo trabalho escolar os dias, 
em que, com a presença obrigatória dos alunos e sob orientação 
dos professores, sejam desenvolvidas atividades regulares de aula 
e outras programações didático-pedagógicas, que visem à efetiva 
aprendizagem. 

§ 1º - É vedada a realização de eventos ou de atividades não 
programas no calendário escolar, em prejuízo das aulas previstas. 

§ 2º - Os dias letivos e/ou aulas programadas que deixarem de 
ocorrer por qualquer motivo deverão ser repostos, podendo ocorrer 
essa reposição inclusive aos sábados. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.  Publique-se.     Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, 24 de Janeiro de 
2020.

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
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº- 106, DE 31 DE JANEIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 

São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
RESOLVE, designar, o Servidor Municipal, o Senhor ELSON DONIZE-

TE BUFFO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 16.399.191 e do 
CPF nº. 062.324.638-46, lotado no quadro de pessoal desta Prefeitura 
Municipal no Cargo de Coletor de Lixo, para a partir de 01 de fevereiro de 
2020, exercer  em caráter excepcional  o Cargo de Encarregado Seção – 
Serviço Agropecuário, competindo-lhe perceber a remuneração inerente 
ao Cargo.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE    CIENTIFIQUE-SE              
CUMPRE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP., 
31 DE JANEIRO DE 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Pal-

meira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA 0KM, DE 

ACORDO COM CONVÊNIO Nº 319/2019 – PROCESSO SDR 

2695034/2019 – CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO PAU-

LO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE – SP.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2020

PROCESSO n° 005/2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/02/2020

HORÁRIO: a partir das 14h00m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

REINALDO SAVAZI

PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE 

OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO-

NAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E 

TREINAMENTO EM SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

COM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E 

COMPUTADORES, POR 12(DOZE) MESES, NO MUNICÍPIO 

DE PALMEIRA D’ OESTE.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2020

PROCESSO n° 009/2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/02/2010

HORÁRIO: a partir das 09h00m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

REINALDO SAVAZI

PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________________________

1 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º TP/001-2020

1.1 - LICITAÇÃO N.º 007/2020

1.2 – REINALDO SAVAZI, Prefeito do Município de Palmeira 

d’Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 

no uso de suas atribuições legais.,

1.3 - Torna-se público para conhecimento dos interessa-

dos, que na Sala da Comissão Permanente de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste - SP., localizada na 

Av. Francisco Félix Mendonça, n.º 4955, nesta cidade será 

realizada licitação na modalidade Tomada de Preço, destinada 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REVI-

TALIZAÇÃO DA PRAINHA DE DALAS, conforme convênio nº 

200/2019, firmado com a Secretaria de Turismo do Estado de 

São Paulo, e conforme memorial descritivo, planilha orçamen-

tária, cronograma e projeto.

Local: Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste.

Departamento: Compras e Licitações

Endereço: Av. Francisco Félix Mendonça, 49-55

Bairro: Centro      

 CEP.: 15720-000

Cidade: Palmeira d’Oeste     

Estado: São Paulo

Fone: (17) 3651-1212     

Fax: (17) 3651-1212  

Encerramento e Entrega dos Envelopes: 06/03/2020  

Horário às:  09:00 h.

Abertura dos Envelopes: 06/03/2020   

Horário às:  09:30 h.              

Palmeira D’Oeste, 06 de Fevereiro de 2020.

REINALDO SAVAZI

-Prefeito Municipal-

_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS 

com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de 

Municipal de Educação desta municipalidade. CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2020

PROCESSO n° 002/2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/02/2020

HORÁRIO: a partir das 14h00m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

REINALDO SAVAZI

PREFEITO MUNICIPAL

_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 037/2018

CONVITE Nº 007/2018

CONTRATO 058/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.

CONTRATADA: JOSE RICARDO DA SILVA SANTANA 

13588942807, inscrita no CNPJ Nº 14.155.813/0001-65, com 

sede a Rua Valentim Minto, nº 325, sala A, centro, na cidade 

de Mira Estrela - SP.

OBJETO: prestação de serviços especializados referente a 

Serviços de Elaboração e Execução de Projetos Pedagógicos 

(Capacitação de Professores e Funcionários, Manutenção e 

Cadastramento no SIMEC e PAR, Reorganização da Secretaria 

Municipal de Educação).

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 

21 de Novembro de 2019.

VIGÊNCIA: 12(dose) meses

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: MARCOS BETTEGA DE LOYOLA – CONSULTO-
RIA E ASSESSORIA LTDA.  

VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) 
mensais.

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.

OBJETO: Objetiva a contratação da empresa para elaboração 
do Cálculo Atuarial para exercício de 2020.

VIGÊNCIA: 60 dias.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Diretora Presidente
_________________________________________________

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: ESCRITÓRIO SELLES ASSESSORIA CONTÁBIL 
LTDA.

VALOR MENSAL: R$ 1.450,00 (Um mil, quatrocentos e cin-
quenta reais) mensais.

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria contábil aplica-
da ao setor público e envio informações referente a prestação de 
contas ao Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, através, 
do Sistema AUDESP.

VIGÊNCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.020.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Diretora Presidente

_________________________________________________

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: JULIO CESAR SIQUEIRA 22502116805 (EM-
PRECON CONTABILIDADE)

VALOR MENSAL: R$ 1.250 (Um mil duzentos e cinquenta 
reais).

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para Prestação 

de Serviço de Assessoria Previdenciária.

VIGÊNCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.020.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Diretora Presidente
_________________________________________________

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: JORNAL TRIBUNA DA IMPRENSA S/S LTDA..

VALOR MENSAL: 200,00 (Duzentos reais) mensais.

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.

OBJETO: Publicação dos atos oficiais IPREM.

VIGÊNCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.020.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
 Diretora Presidente
__________________________________________________

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: PROJAL – PROCESSAMENTO DE DADOS E 
COMÉRCIO LTDA.

VALOR MENSAL: R$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais) 
mensais.

 DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.

OBJETO: Contratação para a licença de uso de Software, na 
área de Individualização das Contribuições dos Servidores Públi-
cos apresentando relatórios.

VIGÊNCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.020.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Diretora Presidente
_________________________________________________

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

CONTRADA: RENATO FURLAN NETO – 226.571.278-78, 
EDITORA FURLAN – DESIGNER GRÁFICO & IMPRESSOS EM 
GERAL

VALOR MENSAL: 220,70 (Duzentos e vinte reais e setenta 
centavos) mensais.

DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2.020.

OBJETO: Prestação dos serviços na manutenção e atualização 
do website incluindo as informações a acesso a lei da transpa-
rência fiscal.

VIGÊNCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2.020.

Palmeira d’Oeste, 03 de fevereiro de 2.020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
 Diretora Presidente
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

��6@KVal�����K��6$a��/����a�/�����1/�2aKl/
3457837�9:�;<=>:?A<�BC4:DE:�
FGAG�9:�;<=>:?A<�BC4:DE:
H<A<�IJ?L<
8M<�NH�9:�OGP:>QAGR�STUWR�XR�3:JEAG�Y�3Z;�W[U\]Y]]]R�FGJ:̂�_WÙ�
bc[WYWbWUR�;<=>:?A<�BCG:DE:Yd;�Y�ZY><?=̂�e<=>:?A<9G:DE:fEgDeXgMDXQA
hijkjmi�no�apoqnmroqpi�si�2tuvmwix�nsy�z{|}~rmq��yz�|~~rmq

��6�al�����6�a$1/

;AGL:DDG�B?�?E<=�J�̂ z~~{~����{�{~z����{��~�z�
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A Legião da Boa Vontade 
(LBV) deu início à sua tradicional 
iniciativa de mobilização social 
em prol da educação. A campanha 
Criança Nota 10 — Proteger a 
infância é acreditar no futuro! 
entregará, até o mês de março, 
mais de 15 mil kits de material 
escolar a crianças, adolescentes e 
jovens atendidos pela Instituição 
e por organizações parceiras em 
67 cidades do Brasil.

A campanha tem como objeti-
vos principais auxiliar as famílias 
que não dispõem de recursos fi-
nanceiros para a compra dos arti-
gos escolares e motivar meninas 
e meninos, a frequentar as salas 
de aula e a dar prosseguimento 
aos estudos. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a evasão 
escolar abrange, sobretudo, jo-
vens que têm entre 15 e 17 anos 
de idade. Os dados indicam que, 
em 2018, 11,8% dos jovens nessa 
faixa etária estavam fora da 
escola, número equivalente a 
1,1 milhão de pessoas.

Constantemente preocupada 
com a educação, a LBV mobi-
liza, há várias décadas, a so-
ciedade para ajudar a garantir 
esse direito, tão importante 
e necessário a crianças, ado-

Nos 70 anos da LBV, campanha pela 
educação mobiliza a sociedade brasileira

lescentes e jovens. Para tanto, 
conta com a contribuição de 
seus colaboradores, voluntá-
rios, amigos e parceiros, bem 
como com o suporte impres-
cindível dos meios de comu-
nicação na divulgação dessa 
ação solidária.

Os referidos kits são com-
postos de mochila, cadernos, 
lápis, régua, canetas, estojo, 
entre outros itens. Cabe desta-

car que as capas dos cadernos 
contêm as ilustrações ganha-
doras da edição 2019 do Con-
curso Nacional de Desenhos da 
Legião da Boa Vontade, edição 
essa que teve como foco o tema 
“A LBV em minha vida”, em 
homenagem à Instituição por 
seus 70 anos de existência, ao 
longo dos quais vem promo-
vendo, ininterruptamente, a 
Caridade Completa, ou seja, a 

do corpo e da Alma.
As doações para a campanha 

Criança Nota 10 — Proteger a 
infância é acreditar no futu-
ro! podem ser feitas pelo site 
www.lbv.org ou pelo telefone 
0800 055 50 99. Para outras in-
formações sobre essa meritória 
iniciativa, basta acessar as páginas 
oficiais da LBV no Facebook, no 
Instagram e no Youtube, por meio 
do endereço LBVBrasil.

Ação beneficiará crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

O ano começou tumultuado no 
mundo. Só para recordar, em um 
mês já houve bomba explodindo 
em Bagdá; avião sendo derrubado 
e deixando mais de 170 mortos, 
após ser confundido com um mís-
sil; o processo de impeachment 
de Trump ganhando força nos 
Estados Unidos, que se encontra 
“em pé de guerra” com o Irã; o 
coronavírus se alastrando pelo 
mundo.

No Brasil, o diálogo entre os 
diferentes lados politicamente 
polarizados se tornam cada vez

mais difícil, como é percebido 
nas discussões sobre saúde pú-
blica, cultura e educação. Con-
tudo, no interior do Estado do 
Amazonas, a segunda edição da 
Missão UNIVIDA Amazônia, da 
Diocese de

Jales, realizada neste mês de 
janeiro, comprova que através do 
diálogo e do verdadeiro encontro 
com o outro, as diferenças são 
encurtadas ou anuladas.

Inspirados em valores cristãos, 
voluntários da Missão UNIVI-
DA, em sua maioria jovens, dão 

QUANDO O EU E O OUTRO SE ENCONTRAM
um belo testemunho de vida, ao 
deixarem suas casas em período 
de férias para encontrarem uma 
cultura diferente, somente inte-
ressados em ajudar, aprender, so-
mar esforços e respeitar o “lugar” 
de seus irmãos, conseguindo vis-
lumbrar como o Reino dos Céus 
se manifesta aqui na terra. Essa 
visão se concretiza quando acima 
de tudo amamos até mesmo quem 
não compreendemos.

Exemplos como esse se espa-
lham pelo mundo, como a Defesa 
Civil da Síria, que conta com mais 
de três mil voluntários. Ao socor-
rer as vítimas de bombardeios dão 
uma lição de vida. Com seu lema 
de um trecho do Alcorão, “salvar 
uma vida, é salvar a humanidade 
inteira”, esses voluntários mos-
tram a importância de sempre lu-
tarmos uns pelo bem dos outros, 
pois somente assim

conseguiremos nos entender e 
solucionar nossos conflitos.

Esses e milhões de outros vo-
luntários no mundo, que se colo-
cam a serviço da vida, ajudando a 
aliviar as dores do outro, demons-

tram que não existem limites para 
promover o bem a

quem, provavelmente, nem 
olharíamos. Por seus exemplos, 
podemos tirar a lição que muitos 
parecem ter esquecido, que a hu-
manidade cresce quando, mesmo 
diferentes, lutamos pelo direito do 
outro a ser sujeito de sua história 
e não quando impomos a nossa 
verdade.

Ernest Hemingway (1899 - 
1961), escritor estadunidense, 
ao escrever “Por quem os sinos 
dobram”, inspirou-se na famosa 
frase do poeta inglês, John Donne, 
“nenhum homem é uma ilha, um 
ser inteiro em si mesmo”, mos-
trando que é impossível viver 
só no mundo. Dom Bosco, santo 
católico, fundador da Pia Socie-
dade São Francisco de Sales, que 
dedicou sua vida a juventude, ao

proclamar que somos criados 
no mundo para os outros, nos en-
sina a sair da nossa realidade para 
auxiliar os diferentes de nós e se 
sentirem verdadeiramente livres 
e dignos e amados.

A história comprova que o di-

álogo, o cuidado e o encontro 
verdadeiro são a melhor forma

de resolver nossas diferenças, 
e sem eles, terrivelmente, todos 
apenas chegam à destruição. Por 
esse motivo, também a Campanha 
da Fraternidade 2020, nos ajuda-
rá, a exemplo do bom Samaritano, 
a refletir sobre nossas ações na 
vida daqueles que mais precisam 
de nós, pois conforme a Carta 
de São João 4,7-21, aquele que 
ama a Deus deve amar também 
o seu irmão.

Jean Ferreira, Estudante de Teologia e 
Seminarista da Diocese de Jales
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Coronavírus: qual é a melhor forma de prevenção?
à  SAÚDE

O medo comum de alguma coisa 
é definitivamente o que mais une 
as pessoas das mais diferentes et-
nias, culturas e crenças religiosas. 
Nestes primeiros dias de 2020 
estamos todos com medo. Sim, 
o mundo todo está com medo do 
coronavírus.

Por isso, todos estamos unidos 
em atitudes e em trocas de infor-
mações que objetivam nos deixar 
mais preparados para enfrentar o 
atual inimigo da humanidade: o 
2019-nCoV; o novo coronavírus.

Os cientistas estão trabalhan-
do arduamente e já conseguiram 
identificar o genoma deste vírus. A 
vacina deve, em breve, estar dispo-
nível para os primeiros testes. Isso é 
fantástico e nunca ocorreu de forma 
tão rápida na história humana.

Tudo isso com o nobre propósito 
de salvar vidas. Em todos os mais 
remotos cantos do planeta. Lou-
vável e ponto para a humanidade.

mãos com água e sabão a cada 3 
horas ou com intervalo menor, se 
julgar necessário. Se não conseguir 
lavar as mãos, o álcool gel pode 
ajudar como segunda opção.

2. Tenha modos para tossir e 
espirrar. Tossir sem cobrir a boca 
é falta de educação. Muitos sabem 
disso e quando tossem levam as 
mãos à boca para evitar que os 
vírus se espalhem no ambiente. 
Só que esta atitude não é a mais 
recomendada. Tossir em público 
é muitas vezes inevitável e não dá 
para segurar; por isso faça-o corre-
tamente: tussa no seu braço, entre 
a região do ombro e do cotovelo. 
Isso deixa sua mão com menos 
vírus e se você encostar-se a quais-
quer objetos – uma maçaneta, por 
exemplo- estará contaminando 
menos pessoas. Para espirrar: es-
pirre em um lenço descartável e, 
como o nome diz, descarte-o. Ou 

no braço também, se não houver 
outro jeito.

3. Use máscaras se estiver gri-
pado. As máscaras cirúrgicas são 
indicadas para conter uma grande 
variedade de vírus. Por isso, se você 
estiver gripado, tenha a cortesia de 
andar de máscara para evitar que 
seu vírus – qualquer que seja ele 
– se espalhe para outras pessoas. 
Se você não está doente, não se jus-
tifica ainda andar preventivamente 
de máscara no Brasil para evitar o 
contato eventual com o coronavírus.

Claro que estar com a saúde em 
ordem, praticar exercícios físicos, 
comer e dormir bem são essenciais 
para aprimorar o desempenho do 
seu sistema imunológico. Por isso, 
a prevenção do coronavírus ou de 
quaisquer outras doenças infec-
ciosas não é para começar hoje. 
É um estilo de vida que deve ser 
cultivado a cada dia.

Assim, embalados por este 
espírito que nos reconhece mais 
como pessoas e menos como tribos 
inimigas, cabe a pergunta: o que 
você, especificamente, pode fazer 
para proteger melhor sua saúde e 
sua vida e a saúde e a vida de sua 
família e amigos?

Vamos às dicas que todos de-
vem começar a praticar, a partir 
de AGORA:

1. Lavar as mãos a cada 3 horas. 
Quantas vezes você já ouviu isso? 
Muito provavelmente pensou, 
quando leu: “de novo essa ladai-
nha”. Mas quantas pessoas que 

você conhece praticam – de fato 
– esta “ladainha”? Poucas não é 
mesmo? Todos têm pavor de pesso-
as espirrando e tossindo à sua volta. 
Mas ninguém tem medo de pegar 
em um suporte para apoio no trans-
porte público e não lavar as mãos 
depois. Por isso fica a dica: lave as 

à  CURIOSIDADE

Entenda a diferença entre o preservativo masculino e o feminino

Para que as pessoas evitem o con-
tágio por vírus, bactérias e protozo-
ários que causam Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST) existem 
dois tipos de camisinhas disponíveis 
gratuitamente. A masculina – feita 
de material resistente, o látex, é uti-
lizada antes da penetração, assim 
que o pênis do homem fica ereto. A 
camisinha feminina – uma espécie 
de “bolsa” feita com um tipo de látex 
mais fino e utilizada dentro da va-
gina pode ser colocada pela mulher 
horas antes da relação sexual. Ela é 
mais larga em comparação com a 
masculina. 

Vale lembrar que você não deve 
usar o preservativo masculino e fe-
minino ao mesmo tempo em uma 
relação sexual. Utilizar os dois causa 
o efeito contrário ao da proteção, 

uma vez que o atrito durante a rela-
ção pode romper as camisinhas. A 
coordenadora geral de Vigilância 
das Infecções Sexualmente Trans-
missíveis do Ministério da Saúde, 
Angélica Espinosa, lembra que o 
uso do preservativo é o método mais 
eficaz para se prevenir.

“O que a gente tem notado é que 
os jovens perderam o medo de se 
contaminar com uma IST e acabam 
não usando o preservativo, mesmo 
sendo o grupo etário que tem mais 
atividade sexual. Então, o principal 
desafio é essa orientação da popula-
ção, para que ela tenha consciência 
do risco que corre e que deve pro-
curar o serviço de saúde quando 
achar que pode estar contaminada. 
E o mais importante: que se use o 
preservativo em todas as relações 

sexuais”.
Segundo o Ministério da Saúde, 

foram distribuídos cerca de 7,3 mi-
lhões de preservativos femininos e 
462 milhões de unidades masculinas 
em todo o Brasil no último ano. A 
distribuição de preservativos é feita 
de forma gratuita pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Caso você não 
saiba onde retirá-los, basta ligar para 
o Disque Saúde, pelo telefone 136. 

Todos os tratamentos para ISTs 
são oferecidos de forma gratuita, 
também pelo SUS. Além disso, as 
unidades de saúde têm testes gra-
tuitos para a detecção das infecções. 
Sem camisinha, você assume o risco 
de infecção. Use camisinha e se pro-
teja das ISTs, como HIV e hepatites. 
Para mais informações, acesse sau-
de.gov.br/ist.

Todos os tratamentos para ISTs são oferecidos de forma gratuita


