
Em um bate-papo de bar o 
assunto é piada. Para a maio-
ria dos homens, um tabu, ca-
paz de ferir a masculinidade. A 
realidade é que o “temido” to-
que retal é rápido, indolor e a 
única garantia  de um diagnós-
tico precoce do câncer mais 
comum entre os homens. Se 
descoberto em fase inicial, as 
chances de cura são de 90%.

É para alertar sobre o cân-
cer de próstata que o No-
vembro Azul, campanha de 
conscientização sobre a saúde 
do homem, começa neste do-
mingo (1º). O principal intuito 
é conscientizar quem tem a 
partir de 50 anos a fazer o exa-
me de toque retal anualmente. 
Para quem tem histórico da 
doença na família, a instrução 
é  começar aos 45 anos.

“Temos de falar com exaus-
tão do assunto porque ain-
da há  muito preconceito em 
volta dele. Hoje, metade dos 
homens na idade não fazem 
o exame e parte dos que pro-
curam um urologista só vai 
porque é incentivado  pelas 
mulheres”, disse o urologista 
do IBCC (Instituto Brasileiro 
de Controle do Câncer) e do 
Hospital da Aeronáutica, Al-
varo Bosco.

Silenciosa, a doença pode 
levar nove anos para o sur-
gimento dos primeiros sin-
tomas. Por isso, a análise da 
próstata permite ao urolo-
gista identificar se há algu-
ma alteração no tamanho e 
textura. Ela e o teste de PSA 
(exame de sangue que identi-
fica variação na próstata) são 
os únicos meio de descobrir 
anormalidades na  glândula, 
responsável pela produção de 

parte do sêmen, que protege o 
espermatozoide.

“É muito comum o paciente 
chegar ao urologista já com o 
PSA alterado. Isso ocorre por-
que, sabendo da falta de hábito 
de procurar um urologista, o 
cardiologista ou clínico pedem 
o teste de PSA   durante um 
check-up  ”, explicou Bosco.

A oncologista do  HCor (Hos-
pital do Coração), Lucíola de 
Barros Pontes, no entanto, 
alerta que o exame faz uma 
análise parcial. “Ele só identifi-
ca o câncer em 30% dos casos. 
A biópsia é o que determina o 
câncer e  seu estágio”, alertou.

Em todos os casos será ne-
cessário retirar a próstata ou 
o tratamento pode se limitar a 
radioterapia e quimioterapia?

Diferente da mama que pode 
retirar apenas uma parte, 
quando há a indicação para 

fazer a cirurgia é feito a  pros-
tatectomia, ou seja, a retirada 
integral da glândula. Outra 
diferença é que no  câncer de 
mama ocorre a retirada do 
nódulo e também há a necessi-
dade de fazer a quimioterapia 
e a radioterapia. No câncer de 
próstata, não. É feita a cirurgia 
ou o tratamento com medica-
mentos.  

É possível prevenir o surgi-
mento do câncer de próstata 
ou dos fatores de risco?

O principal fator de risco é a 
idade. Se tem mais de 50 anos, 
precisa fazer o exame anual-
mente, mas também é impor-
tante ficar alerta à hereditarie-
dade e dobrar os cuidados se 
já houve casos na família. Hoje 
vários estudos relacionam a 
obesidade ao surgimento de 
células cancerígenas. Por isso, 
é fundamental praticar ativida-

des físicas regularmente.
Crescimento da glândula 

ocorre a partir dos 40
HPB faz a próstata aumentar 

em até dez vezes o seu tama-
nho e, com isso, comprime a 
bexiga, obrigando o homem a 
ir muitas vezes ao banheiro

Comum a partir dos 40 anos, 
a HPB (Hiperplasia Prostática 
Benigna) provoca o aumen-
to da próstata e, consequen-
temente, na compressão da 
bexiga. Sem qualquer tipo de 
relação com o câncer, não traz 
risco à vida do paciente, mas 
é extremamente desconfortá-
vel  por levar o doente várias 
vezes ao banheiro, sobretudo 
à noite.

A glândula normal tem o ta-
manho de uma noz, mas com o 
crescimento desordenado, ela 
pode aumentar o  seu tama-
nho em até dez vezes, segun-

De acordo com o médico, é 
a partir dos 60 anos que o tra-
tamento clínico para o HPB é 
mais comum. Nessa faixa etá-
ria, um quarto dos homens de-
senvolve a doença benigna.

“Todos os homens que vi-
verem mais de 80 anos vão 
ter de tratar a hiperplasia da 
próstata. Faz parte do enve-
lhecimento. É como a perda 
de cabelo ou a diminuição da 
visão. Vai acontecer com a 
grande  maioria dos homens”, 
disse o coordenador do Hos-
pital do Homem, ligado à Se-
cretaria Estadual de Saúde, 
Joaquim Claro.

A hiperplasia, no entanto, 
não tem qualquer relação com 
o surgimento do câncer. “O 
meu caso foi uma excepcio-
nalidade. Não existe  ligação 
entre os dois problemas com 
a glândula, mas aconteceu 
comigo”, disse  o corretor de 
imóveis José Eduardo Laper-
za, 69.

A solução para o problema 
também é mais simples. Ge-
ralmente não é preciso fazer 
cirurgia, apenas um tratamen-
to a laser. O paciente recebe 
alta em poucos dias.

do especialistas. “É natural a 
próstata começar a aumentar 
a partir dos 40 anos, mas em 
alguns homens esse cresci-
mento é mais rápido e precisa 
de intervenção médica”, expli-
cou  o urologista do IBCC (Ins-
tituto Brasileiro de Controle 
do Câncer) e do Hospital da 
Aeronáutica, Alvaro Bosco.
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Vendas no atacado 
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CRAS REALIZA PALESTRA 
EM DALAS, NO MÊS DE JULHO

N o  d i a  1 7  d e  J u l h o  d e 
2015,  ocorreu no Prédio 
d a  E s c o l a  M u n i c i p a l  d e 
Da las  uma reun ião  para 
os  benef ic iár ios  do Pro -
g r a m a  B o l s a  Fa m í l i a , 
Renda Cidadã,  Renda Ci-
dadã Idoso e Ação Jovem.

N a  o c a s i ã o ,  a  p a l e s -
trante Kizze Ribeiro Perri 
– Psicóloga do CRAS, tra-
tou do tema Planejamen-
to Familiar.

C o m  u m a  l i n g u a g e m 
s imples  e la  t rouxe  para 
a s  p e s s o a s  p r e s e n t e s , 
m o m e n t o s  d e  r e f l ex ã o 
sobre a situação familiar 
de  cada uma,  de  modo a 
repensar temas básicos. 

Repassou in formações 
s o b r e  c o m o  r e q u e r e r 
a tend imento  na  área  de 
p l a n e j a m e n t o  f a m i l i a r 
p e l o  S U S ,  v i s t o  s e r  u m 
direito adquirido em Lei. 
A inda ,  passou  in fo r ma-
ções sobre planilha finan-
ceira, para que as mulhe-
res pudessem planejar os 
gastos familiares.

Ao final do encontro deu 
dicas de como enfrentar a 
atual crise em que o país 
passa, e a necessidade de 
um planejamento familiar 
efetivo.
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O RESGATE DO FARMACÊUTICO
Durante muitos anos, a po-

pulação se serviu do farma-
cêutico de confiança para a 
solução dos pequenos – e até 
grandes – problemas de saú-
de. Aqueles profissionais, em 
seus estabelecimentos, com 
os conhecimentos práticos e 
a fé da clientela fiel, faziam 
maravilhas. Muitos ainda são 
lembrados pela fama que fize-
ram e por aqueles que ajuda-
ram a diminuir o sofrimento. 
As monumentais mudanças 
nas últimas décadas tira-
ram aquela importância do 
farmacêutico. Muitos de-
les tiveram confronto com 
a poderosa classe médica 
e outros, por conta da nova 
estrutura no comércio de 
medicamentos, tornaram-se 
meros burocratas a assinar a 
responsabilidade por droga-
rias operadas por balconis-
tas práticos.

Nas as grandes estruturas 
de Saúde – hospitais espe-
cializados, principalmente 
– o farmacêutico ainda con-
serva a sua importância. O 
médico atende ao paciente, 
emite a receita com os princí-
pios ativos e cabe ao farma-
cêutico clínico “receitar” os 
medicamentos que mais se 
coadunem com a receita do 

“E AGORA, JOSÉ?”
Dom Demétrio Valentini

E´ assim que começa o fa-
moso poema do poeta mineiro 
Carlos Drumond de Andrade. 
Ele o escreveu para flagrar a 
situação de perplexidade, de 
interrogação, de angústia, de 
insegurança, resultantes da 
constatação clara de que ter-
minou uma situação anterior, 
e pela frente não se sabe o 
que nos aguarda. 

E´ tão pungente o clamor 
expresso pelo poema, que nos 
sentimos tentados a prosse-
guir sua leitura.

“E agora, José, 
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?...”  
 E por aí segue o poema do 

grande escritor. 
 Mas se agora evocamos sua 

obra prima, é certamente por-

que nos vemos mergulhados 
em situações semelhantes 
àquelas que o poema expli-
cita. 

Nós também estamos per-
plexos pelo que está por acon-
tecer, depois de terminadas 
as antigas seguranças. Da-
ria para citar a angústia de 
quem constata que o crédito 
acabou, a reserva sumiu, o 
tanque esvaziou, o carro en-
guiçou, e os amigos se foram. 

“E agora, José”
Ou poderíamos nos lembrar 

do concílio, do sínodo, das 
grandes conferências conti-
nentais. Já levam a marca do 
passado, do que “já era”, do 
que já se foi.

Havia tantas expectativas 
diante do Sínodo sobre a fa-
mília.  O sínodo acabou. “E 
agora, José?”..

Aos poucos precisamos 
dar-nos conta que também 
o Concílio está ficando num 
tempo passado, está entre o 

que já se foi, já era, pois agora 
estamos em outra.

No próximo mês de de-
zembro, a Igreja fará o últi-
mo gesto de reconhecimento 
da importância do Concílio, 
celebrando, no dia 08 de de-
zembro, os 50 anos do seu 
encerramento festivo, ocorri-
do em 1965.  

Este gesto será a última 
bênção reservada ao defunto, 
antes de ser respeitosamente 
sepultado?  Ou será a confir-
mação de que o Concílio ainda 
continuará sendo “a bússola 
que vai iluminar os passos 
da Igreja no início do terceiro 
milênio”, como disse João 
Paulo II,  na encíclica  “Tertio 
Millenio Ineunte”? 

Em todo o caso, depois de 
50 anos, é forçoso constatar 
que o Concílio terminou! Ou, 
ao menos, que a era do Concí-
lio já se foi. 

“E agora, José?” 
Parece que o momento  nos 

alerta para deixar de lado uto-
pias superficiais, expectativas 
gratuitas, caminhos fáceis.  
Pela frente, se apresenta o ho-
rizonte  carregado de nuvens 
que nos deixam inseguros so-
bre o que virá, se será a chuva 
esperada, ou tempestades 
com ventos e granizo. 

E não deixa de ser elucida-
tivo constatar que em algu-
mas redes sociais se chega 
a difundir a versão de que o 
Concílio foi “coisa do diabo”, 
e em seu lugar se assume a 
postura contrária, de rejeição 
de  tudo o que o Concílio sus-
citou na Igreja. 

Para muitos agora o chique 
é “ser  tradicionalista”, é ser 
contrário ao Concílio, fazer 
tudo o que se fazia antes, por-
que isto agora pega bem,  isto 
afaga o ego, isto dá alegria!

O concílio acabou, o sínodo 
terminou, os palpites acaba-
ram. 

“E agora, José”?

médico. Um processo onde o 
médico, por seus meios, iden-
tifica o mal e requisita o ser-
viço do farmacêutico para, 
também, com sua habilidade 
e conhecimento, administrar 
a droga mais indicada. Não 
esqueçamos que o farmacêu-
tico de hoje é um profissional 
de nível universitário.

Nos países mais desenvol-
vidos nessa área, o farma-
cêutico continua com aquela 
importância que o outrora 
empírico profissional brasi-
leiro teve. Apoiado por sis-
temas informatizados, ele é 
capaz de “receitar” determi-
nados medicamentos a partir 
da informação dos sintomas 
daqueles que os procuram. 
E, da mesma forma que fa-

ziam os nossos profissionais 
do passado, encaminham ao 
médico quando percebem ser 
o problema grave e carente 
de cuidados especiais.

No dia em que o Brasil, com 
os recursos tecnológicos de 
hoje, for capaz de resgatar 
o farmacêutico clínico, es-
tará dando um grande passo 
para a solução do colapso da 
Saúde. Com seu conhecimen-
to das mercadorias e seus 
efeitos em confronto com 
o quadro básico dos sinto-
mas, o farmacêutico poderá 
– como faziam os seus an-
tecessores de décadas atrás 
– socorrer sua clientela no 
nascedouro dos problemas, 
evitando que a população 
continue se acotovelando em 

prontos-socorros lotados 
e submetida a esperas que 
muitas vezes agravam seu 
estado de saúde. O Brasil ja-
mais conseguirá ter médicos 
em número suficiente para 
suprir e demanda básica da 
população. O farmacêutico 
poderá, como nas sociedades 
mais avançadas, ser aquele 
orientador e, de forma legal 
e organizada, evitar que con-
siderável parcela do povo 
continue passando mal ao 
ingressar nos serviços de 
saúde sem a capacidade fí-
sica para atender tantos ao 
mesmo tempo. Melhor apro-
veitar os conhecimentos pro-
fissionais do farmacêutico e 
até ampliá-los, se for o caso, 
do que continuar convivendo 
com a automedicação e a 
omissão de socorro. Nos pa-
íses onde já ocorre, o apro-
veitamento científico dos 
farmacêuticos clínicos vem 
propiciando a diminuição do 
número de hospitais. Nada 
mal que isso também acon-
teça no Brasil...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves - dirigente da AS-
POMIL (Associação de Assist. 
Social dos Policiais Militares 
de São Paulo)

EDITAL DE PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 019/2015
MINUTA DE EDITAL DE 
PREGÃO (PRESENCIAL) 
QUE OBJETIVA A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MÉ-
DICOS CONSISTENTE EM 
GINECOLOGIA E OBSTE-
TRÍCIA PARA ATENDIMEN-
TO NA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE III, COM UMA 
CARGA HORÁRIA DE 05 
HORAS SEMANAIS, POR 
12(DOZE) MESES, TUDO 
CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I).
EDITAL DE PREGÃO PRE-
SENCIAL n° 019/2015
PROCESSO n° 033/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 
16/11/2015
HORÁRIO: a partir das 
09h30m
LOCAL: Sala do Setor de 
Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 03 
DE NOVEMBRO DE 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’ OESTE
LUCIANO ÂNGELO ESPA-
RAPANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE PALMEIRA 
D’OESTE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (017)3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 
pmpalmeira@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2015 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE, por intermédio do Prefeito Municipal, e, da Comissão de 

Processo Seletivo, nos termos da legislação vigente, HOMOLOGA as inscrições do Processo Seletivo em epígrafe, observando 
as funções e número de inscritos, conforme segue: 

 
ASSISTENTE SOCIAL 09 
EDUCADOR PROFISSIONAL 06 
ENFERMEIRO (SAMU) 34 
ESTAGIÁRIO/MONITOR 07 
FISIOTERAPEUTA (NASF) 11 
MERENDEIRA 22 
MOTORISTA/SOCORRISTA (SAMU) 16 
NUTRICIONISTA 07 
MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR 82 
PROFESSOR  02 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 37 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – AEE 02 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – LIBRAS 01 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 14 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA 05 
PSICÓLOGO 07 
PSICÓLOGO (NASF) 07 
SERVENTE 47 
TRABALHADOR BRAÇAL 48 
TOTAL 364 

 
O candidato poderá verificar sua inscrição na lista de inscritos disponibilizada nos sites www.palmeiradoeste.sp.gov.br 

e www.fsvconcursos.com.br, bem como no mural da Prefeitura Municipal. 
 
Caso o candidato não encontre seu nome na lista de inscritos ou tenha qualquer retificação a ser feita, deverá entrar em 

contato com a empresa através do email: contato@fsvconcursos.com.br para maiores informações, e, devidas providências. 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

 
Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste/SP, 03 de novembro de 2015. 

 
 

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
PREFEITURA MUNICIPAL 

 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

Muito falei neste espaço sobre os 
aspectos técnicos e legais que envolveM o 
universo do certificado digital. coMo toda 
cadeia de confiança, há envolviMento de 
pessoas. seja nos detrans, nos institutos de 
identificação, nos bancos e até MesMo nos 
liMites do país  nas aduanas, fronteiras e 
setores de iMigração, há a participação 
de pessoas. pessoas estas que fazeM coM 
que a legislação vigente sobre aqueles 
docuMentos sejaM cuMpridos.

no caso do certificado digital, há uMa 
figura Muito especial que é denoMinada  
agente de registro (agr), e cabe a este 
profissional verificar os docuMentos, os 
contratos, suas vigências e aplicabilidades 
dentro da legislação da icp brasil.

o trabalho do agr é delicadíssiMo, exige 
não só, conheciMentos interMediários 
(quase avançados) de inforMática, coMo 
taMbéM é desejável que tal profissional 
conheça a legislação brasileira, saiba 
interpretar uM contrato eMpresarial, 
uMa ata de eleição e até o eventual 
substabeleciMento de uMa procuração.

eMbora possa parecer Má vontade, é 
para própria segurança do interessado 
que Muitas vezes o agr seja obrigado 
a recusar-se a realizar a validação e 
eMissão de uM certificado. coMo acontece 

eM todos os setores citados aciMa, há 
agr’s que, por falta de conheciMento 
jurídico, por intenção de “ajudar” ou ainda 
por “vistas grossas” eMiteM certificados 
digitais a pessoas não autorizadas ou 
a pessoas que estão seM os docuMentos 
dentro da vigência.

pode ser que você, leitor desta coluna, 
esteja pensando; “Mas o agr, Me ajudou, 
pois eu não tinha eM Mãos uM rg Mais 
recente, ou uMa cnh válida. eu pagaria 
Multa, etc..”. caro leitor, entenda. aquele 
agr, e seu posto, sofreM anualMente, 
uM processo de auditoria. e caberá ao 
auditor, eM caso de eMissão fraudulenta 
ou considerada irregular, revogar seu 
certificado. e será Muito pior para você, 
se seu certificado siMplesMente deixar de 
funcionar seM prévio aviso.

leMbre-se, é fundaMental que todos 
os envolvidos estejaM cientes de seus 
papéis. cabe ao cliente, consuMidor, 
identificar-se corretaMente, cobrindo 
todas as exigências previstas eM lei! ao 
agr cabe exigir, seM vistas grossas ou 
jeitinhos, toda docuMentação necessária. 
e o registro civil de sua cidade? já atende 
esta deManda? consulte-o!

até a próxiMa coluna!!

Por Demetrius Brasil Faria Da silva
Gerente De tecnoloGia Da inFormação Da arPen-sP e 

Gestor De reDe Da ar arPen-sP.

Certificado Digital - Parte 7
como reconhecer um Posto De 

emissão seGuro?

Por Demetrius Brasil Faria Faria F Da silva

DISTRIBUINDO CIDADANIA

PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE E OUTROS TEMAS RELACIONADOS AO REGISTRO CIVIL
ACESSE: WWW.ARPENSP.ORG.BR OU ENVIE UM E-MAIL PARA ARPENSP@ARPENSP.ORG.BR
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PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (017)3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 
pmpalmeira@ig.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2015 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE, por intermédio do Prefeito Municipal, e, da Comissão de 

Processo Seletivo, nos termos da legislação vigente, CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo em epígrafe, para 
realização das provas objetivas que ocorrerão em local, data e horários (DF) estabelecidos abaixo, conforme segue.  
 

DATA DA PROVA OBJETIVA: 15 de novembro de 2015 
PERÍODO: MANHÃ 

HORÁRIO: 9h:00min (DF) (início) às 12h:00min (DF) (término) 
 

LOCAL FUNÇÃO ENDEREÇO 
 
 
E.M. “PROF. DISNEI ANTONIO 
MONZANI” 

 
MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR 
MOTORISTA/SOCORRISTA (SAMU) 
SERVENTE DE ESCOLA 
TRABALHADOR BRAÇAL 
 

 
RUA PAPA JOÃO 
XXIII, 5351, 
PALMEIRA 
D’OESTE/SP. 
 

 
DATA DA PROVA OBJETIVA: 15 de novembro de 2015 

PERÍODO: TARDE 
HORÁRIO: 14h:00min (DF) (início) às 17h:00min (DF) (término) 

 
LOCAL FUNÇÃO ENDEREÇO 
 
 
 
 
 
 
 
E.M. “PROF. DISNEI 
ANTONIO MONZANI” 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
EDUCADOR PROFISSIONAL 
ENFERMEIRO (SAMU) 
ESTAGIÁRIO/MONITOR 
FISIOTERAPEUTA (NASF) 
MERENDEIRA 
NUTRICIONISTA 
PROFESSOR 
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I 
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I – AEE 
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA I – LIBRAS 
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA II – ED. FÍSICA 
PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA II – LINGUA PORT. 
PSICÓLOGO 
PSICÓLOGO (NASF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
RUA PAPA JOÃO XXIII, 
5351, PALMEIRA 
D’OESTE/SP. 
 

 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

 
Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste/SP, 03 de novembro de 2015. 

 
 

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI 
PREFEITURA MUNICIPAL 

 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 

 
 

Homem é morto a tiros em 
rodoviária de Aparecida D´Oeste

Um homem de 42 anos foi 
morto a tiros na tarde deste 
sábado (31) na rodoviária de 
Aparecida D’Oeste (SP). De 
acordo com a Polícia Civil, 
um adolescente de 17 anos 
teria realizado os disparos 
contra a vítima. Várias tes-
temunhas presenciaram o 
crime.

Ainda segundo a polícia, 
uma das balas atingiu o pes-
coço do homem, que não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

A polícia não sabe o que 
motivou o crime e tenta lo-
calizar o adolescente sus-

Um adolescente de 17 anos teria realizado disparos contra a vitima.

peito.
Os policiais chegaram a ir 

até a casa onde o ele mora. 
Familiares afirmaram que 

ele chegou a ir rapidamente 
até a residência para trocar 
de roupa e saiu sem infor-
mar para onde iria.

No dia 11 de Agosto de 2015 
o CRAS de Palmeira d´Oeste 
realizou  uma Palestra Socioe-
ducativa para os beneficiários 
dos Programas de Transfe-
rência de Renda do município, 
com o tema “O Papel do Ho-
mem Moderno”.

A palestra foi ministrada 
pela psicóloga Gislaini Pereira 
Dias Colombo. A data foi para 
comemorar o Dia dos Pais, 
daí a necessidade de um tema 
voltado para os homens. 

A palestrante relembrou o 
“homem de antigamente” e o 
papel da mulher no passado, 
e as diversas lutas pelos di-
reitos iguais entre os sexos. 
Ressaltou o papel do homem 
e da mulher moderna, onde 
ambos trabalham, cuidam da 
casa e da educação dos filhos. 
Deu dicas para os homens 
se  adaptarem a esta nova 
realidade, deixando os pre-
conceitos de lado, reforçando 
os vínculos com os outros fa-
miliares.

Ao final foi entregue uma 
lembrançinha para os pais  
que estiveram presentes no 
encontro.

CRAS REALIZA PALESTRA SOCIOEDUCATIVA 
EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS

Em 2015, o CRAS ini-
ciou um grupo de Coral 
de Idosos (acima de 60 

anos), com o nome “Quem 
Canta Seus Males Espan-

ta”. O Grupo faz parte das 
atividades do PAIF e do 

SCFV que são realizadas 
no município, pelo CRAS. 

A professora é de Fernan-
dópolis, Priscila Avelino 

da Silva Santana.
Em Agosto, dia 14/08, 

o grupo realizou uma 
apresentação na cidade de 

Indiaporã, em um evento 
cultural, que contou com 
a participação de vários 

outros grupos de coral, da 
mesma professora.

Em Setembro, dia 
26/09, abriu o Show de 
Paulo Neto, como ativi-

dade cultural do Circuito 
Cultural Paulista. Neste 

dia contou com a partici-
pação do grupo de coral de 

Marinópolis.
Em Outubro, dia 16/10, 

o grupo se apresentou em 
São Francisco, em uma 

Feira de Atividades rea-
lizada pelo NASF, em ho-

menagem ao mês Outubro 
Rosa. 

O grupo já se prepara 
para a apresentação em 
Dezembro, na cidade de 

Fernandópolis, no dia 
10/12, na abertura do 

Comércio à noite. 

APRESENTAÇÕES DO GRUPO CORAL DE 
IDOSOS “QUEM CANTA SEUSMALES ESPANTA”

Apresentação em Indiaporã

Apresentação em São Francisco

Apresentação em Palmeira d´oeste
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CRAS REALIZA ATIVIDADE DA CAMPANHA 
“PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO” EM DALAS

No dia 22 de Setembro de 
2015 o CRAS de Palmeira 
d´Oeste deu inicio a Campa-
nha “Promovendo a Qualidade 

de vida do Idoso”. 
Como parte da campanha, 

aconteceu no dia29 de Setem-
bro em Dalas uma Oficina do 

“Selo Amigo do Idoso – Oficina 
IDEA Idoso”, que contou com 
a participação dos Idosos da 
ILPI, grupo SCFV e alguns ido-

sos do município. 
A Oficina foi para realizar-

mapeamento da situação do 
idoso no município, através 

de 40 questões e avaliação de 
respostas, na visão dos idosos.

Em seguida, houve umcafé 
da manhã juntamente com as 

crianças do grupo do SCFV 
“Nova Esperança”, que pre-
pararam lembrancinhas para 
todos os idosos.

CRAS REALIZA PALESTRA PARA OS PAIS, NO MÊS DAS CRIANÇAS
No dia 13 de Outubro de 

2015 o CRAS de Palmeira 
d´Oeste  realizou  uma Pales-
tra Socioeducativa para os 
beneficiários dos Programas 

de Transferência de Renda do 
município, com o tema “Limi-
tes e Responsabilidades na 
Educação dos Filhos”.

A palestra foi ministrada 

pela musico terapeuta Priscila 
Avelino da Silva Santana, da ci-
dade de Fernandópolis. A data 
foi para comemorar o Mês das 
Crianças.

A palestrante ressaltou al-
guns direitos básicos garan-
tidos no ECA, e comparou a 
educação de algumas décadas 
atrás com a educação moder-

na, moldada por leis e direitos.  
Fortaleceu a responsabili-

dades dos pais em educar os 
filhos, e não da escola, como 
muitos acreditam. Ainda, deu 

dicas de comportamento, pois 
os filhos são o espelho dos 
pais, eles refletem o que apren-
dem em casa observando as 
atitudes dos pais. 
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DIA DE FINADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO

PROCESSO Nº 174/2015

INTERESSADO: MARLENE TREVIZOL

OBJETIVO: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

DEFIRO o pedido de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição de 

Marlene Trevizol

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Marinópolis-SP,02 de setembro de 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI

Superintendente

____________________________________________________

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO

PROCESSO Nº 172/2015

INTERESSADO: JERONIMO JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO

OBJETIVO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

DEFIRO o pedido de Aposentadoria Por  Invalidez de Jeronimo de 

Oliveira Pinto

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Marinópolis-SP,01 de setembro de 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI

Superintendente

____________________________________________________

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

DECISÃO

PROCESSO Nº 170/2015

INTERESSADO: MARIA TERESA SIMÕES GIELFI GARCIA

OBJETIVO: APOSENTADORIA ESPECIAL POR DECISÃO JUDI-

CIAL

DEFIRO com base no parecer jurídico o pedido de Aposentadoria 

Especial por Decisão Judicial, consignado que a decisão foi em face 

de ordem judicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Marinópolis-SP, 01 de agosto de 2015.

CAMILA DE FRANÇA MARCHESINI

Superintendente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS

No dia 02 de novembro, 
na maior parte dos países 
ocidentais, ocorre um dos 
mais importantes rituais 
religiosos da tradição cris-
tã católica, isto é, o Dia de 
Finados. Essa data tem por 
objetivo principal relem-
brar a memória dos mortos, 
dos entes queridos que já se 
foram, bem como (para os 
católicos) rezar pela alma 
deles,  haja  v ista que,  de 
acordo com a doutrina da 
Igreja Católica, a alma da 
maioria dos mortos está no 
Purgatório passando por 
um processo de purif ica-
ção. Por essa razão, a alma 
necessita de orações dos 
vivos para que intercedam 
a Deus pelo sofrimento que 
as aflige. Nesse contexto, o 
Dia de Finados era conhe-
cido na Idade Média como 
“Dia de todas as Almas”, 
dia esse que sucedia o “Dia 
de todos os Santos” (come-
morado no dia 1º de novem-
bro). Desde a época do cris-
tianismo primitivo, que se 
desenvolveu sob as ruínas 
do Império Romano, que os 

Origem do feriado remete ao ano 998, data em que um monge 
beneditino instituiu a obrigatoriedade de se rezar pelos mortos

cristãos rezavam por seus 
mortos, em especial pelos 
mártires, onde estes eram 
frequentemente enterrados: 
nas catacumbas subterrâ-
neas da c idade de Roma. 
O costume de rezar pelos 
mortos foi sendo introduzi-
do paulatinamente na litur-
gia (conjunto de rituais que 
são executados ao longo do 

ano) da Igreja Católica. O 
principal responsável pela 
instituição de uma data es-
pecí f ica  dedicada à a lma 
dos mortos foi o monge be-
neditino Odilo (ou Odilon) 
de Cluny. Odilo (962-1049) 
tornou-se abade de Cluny, 
em Borgonha,  na França, 
uma das principais abadias 
construídas no mundo me-

CRAS REALIZA ATIVIDADE 
INTERGERACIONAL EM HOMENEGEM 

AO DIA DAS CRIANÇAS
No dia 06 de Outubro de 2015, 

durante todo o dia no Espaço 
Jovem o CRAS realizou um Con-
fraternização para as Crianças 
dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família, Programa Renda 
Cidadã e Renda Cidadã Idoso, 
Grupos SCFV, Grupos PAIF, Pro-
jeto Florescer, Creche Municipal 
e Comunidade. 

Durante todo o dia foi dis-
tribuído algodão doce e refri-
gerante para as crianças, que 
puderam se divertir no pula-
-pula e escorregador, pintura 
de desenhos, sala de Vídeo com 

desenhos animados, brincadei-
ras como pula corda e outros. 

Algumas crianças foram com 
os pais e puderam desfrutar de 
momentos de fortalecimento de 
vínculos, mesmo que parecesse 
apenas uma atividade comum. 
Para asoutras crianças o que 
não faltou foi energia para brin-
car e brincar e brincar!

O momento foi de confrater-
nização Inter geracional, visto 
que havia crianças de várias 
idades e adultos, todos num 
mesmo ambiente, aprendendo 
a respeitar o próximo. 

dieval e responsável por im-
portantes reformas no clero 
no período da Baixa Idade 
Média.  Em 02 de novem-
bro de 998, Odilo instituiu 
aos membros de sua abadia 
e a todos aqueles que se-
guiam a Ordem Beneditina a 
obrigatoriedade de se rezar 
pelos mortos. A partir do 
século XII, essa data popu-
larizou-se em todo o mundo 
cristão medieval como o Dia 
de Finados, e não apenas no 
meio clerical.

Apesar  do processo de 
secularização e laicização 
que o mundo ocidental tem 
passado desde a entrada 
da Modernidade, o dia 02 
de novembro ainda é iden-
tificado como sendo um dia 
especí f ico para se medi-
tar e rezar pelos mortos. 
Milhões de pessoas cum-
prem o r itual  de ir  até os 
cemitérios levar flores para 
depositar nas lápides em 
memória dos que se foram; 
outras levam também velas 
e cumprem os rituais mais 
tradicionais, como orações, 
cânticos etc.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 025/2014
(Concorrência nº 002/2014 – Processo nº 009/2014)
NATUREZA: EXECUÇÃO DE OBRA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 

– SP.
CONTRATADA: J. A. TINELI MARQUES - EPP, inscrita no CNPJ Nº 

07.250.460/0001-17, localizada à Rua Duque de Caxias, nº 40-66-A, Centro, 
na cidade de Palmeira d’ Oeste - SP, neste ato representada pelo Sr. Juliano 
Augusto Tineli Marques,  portador do RG nº 34.193.971-7 e do CPF sob. n° 
223.128.428-66.

OBJETO: Compreende o objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
D’ OESTE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, com for-
necimento de material, mão de obra e equipamentos, de acordo com o Projeto, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, 
e nos termos do CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 (Código 
FDE 12.01.837 PI nº2013/00576 - Processo nº04094/2013-SE), que entre si 
celebram a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Município de 
Palmeira d’ Oeste - SP.

A cláusula QUARTA – DO VALOR, passa a vigorar com preço reajustado 
conforme reajuste num total de R$ 97.818,77 (noventa e sete mil oitocentos 
e dezoito reais e setenta e sete centavos) conforme pedido solicitado junto 
ao CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 (Código FDE 12.01.837 
PI nº2013/00576 - Processo nº04094/2013-SE), que entre si celebram a Se-
cretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Município de Palmeira d’ 
Oeste - SP , e planilha de adequação na composição dos serviços solicitados  
doc. anexo, a vigorar a partir da data da assinatura deste aditivo de contrato.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 97.818,77 (no-
venta e sete mil oitocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 03 de no-
vembro de 2015.

VIGÊNCIA: 04(quatro) meses

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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JANTAR MAX VISION PESQUISAS
“OS MELHORES DO ANO”

Em uma recepção agradável os eleitos melhores do ano puderam receber seu certificado e 
aproveitar uma noite de alegria e descontração.Confira as fotos.

FOTOS MARLENE


