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Jovem morre em acidente de 
moto em Palmeira D’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

A jovem e encantadora Pris-
cila Yumi Yamane de 23 anos, 
morreu após se envolver em 
um acidente na Avenida Joa-
quim Vacari, próximo ao trevo 
da Rodovia Euphly Jalles, na 
cidade de Palmeira D’Oeste 
(SP). 

Segundo a Polícia Militar, 
os dois estavam de moto e 
seguiam atrás de um carro, 
quando o motorista do veicu-
lo teria virado à direita para 
entrar em um clube e o casal 

acabou batendo a moto na 
traseira. O acidente correu na 
tarde de sábado (7).

Com o impacto, Priscila, que 
estava na garupa, foi arremes-
sada da moto, o capacete que 
ela usava teria se soltado da 
cabeça na hora da batida.

O casal foi socorrido em Pal-
meira d’Oeste e encaminhado 
para a Santa Casa de Jales 
(SP), mas a estudante não 
resistiu ao grave ferimento e 
faleceu. O namorado Fernan-

do Pinheiro, esteve internado, 
mas já recebeu alta e se recu-
pera em casa.

Priscila era bastante conhe-
cida na cidade por seu caris-
ma e educação e, era consi-
derada uma menina amorosa 
e dedicada. Em sua pagina 
no facebook recebeu diver-
sas homenagens de amigos 
e parentes, inclusive do na-
morado que escreveu; “Sem 
palavras,essa dor aqui dentro 
ta mt dificil... so me pergunto 

uma coisa. Pq? pq tinha q ser 
você. ... eu te amo e sempre te 
amarei ,vc me mostrou o lado 
bom da vida, descanse em paz 
meu amor nunca te esquece-
rei, sempre te amarei”.

Para a família fica a dor da 
despedida e o sentimento da 
saudade eternamente, mas 
que fique também a certeza de 
que Priscila compartilhou de 
alegrias e momentos únicos, 
que com certeza todos que a 
amavam jamais esquecerão.

Segundo informações a moto teria batido na traseira do carro que seguia na 
frente e Priscila Yume Yamane arremessada com o impacto

Circuto Cultural Paulista é 
destaque em Palmeira D’Oeste
No ultimo dia 04 de novem-

bro, Palmeira d Oeste recebeu 
mais uma atração do Circuito 
Cultural Paulista. Muito hu-
mor e alegria tomou conta 
do publico que foi prestigiar 
a apresentação da renomada 

CIA K. 
Os artistas contagiaram o 

publico e arrancaram muitas 
gargalhadas e aplausos das 
crianças, jovens, adultos e 
idosos que lotaram as arqui-
bancadas da Quadra na Es-

cola Disnei Antonio Monzani.
Em quatro meses foram 

quatro apresentações exclu-
sivas em nosso município nas 
linguagens de dança, música 
e circo. 

A parceria entre a Secretá-

ria de Estado da Cultura e a 
Secretaria Municipal de Cul-
tura com apoio da Prefeitura 
Municipal e da Escola Muni-
cipal Disnei Antonio Monzani 
que recebeu duas atrações em 
seu espaço.
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 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

A POLÍTICA E A GREVE 
DOS CAMINHONEIROS

A greve dos caminhoneiros, 
anunciada para a segunda-
-feira, dia 9, é o novo com-
plicador da vida nacional. A 
classe já deu mostras de sua 
força e nesse momento se diz 
disposta a parar o país em 
busca de suas reivindicações e 
pelo “impeachment” da presi-
dente da República. Lutar pela 
melhora das condições de tra-
balho é legitimo. Mas fundir a 
reivindicação profissional com 
a militância política, indepen-
dente de ser contra ou a favor 
ao governo, é o que nos parece 
impróprio. Embora uma coisa 
possa até depender da outra, 
tratam-se de bandeiras dife-
rentes que dificilmente se fun-

dem para acordos ou soluções 
dos problemas apontados.

Em decorrência da estrutura 
de transporte rodoviarista – 
onde a maioria das cargas de 
curta, média e longa distância 
é transportada por caminhão 
– a paralisação dos caminho-
neiros traz a falta de produtos 
como conseqüência quase 
imediata. Logo começam a 
faltar combustíveis nos postos 
de abastecimento e mercado-
rias nas prateleiras dos super-
mercados. Como as estradas 
deverão sofrer bloqueios, ou-
tros trabalhadores não pode-
rão cumprir suas tarefas e até 
o cidadão terá dificuldade para 
se locomover. Uma greve des-

sa ordem, mesmo com o caos 
que instala, não é o suficiente 
para derrubar o governo.

Antes de qualquer greve, 
todos os interlocutores têm 
o dever de negociar à exaus-
tão com o objetivo de evitar a 
paralisação. Nesse momento 
crítico em que vive o país, o 
governo não pode se limitar a 
acusar o movimento dos ca-
minhoneiros como político e 
nada fazer para evitá-lo. E os 
líderes dos caminhoneiros têm 
de tomar cuidado para não 
levar a categoria ao impasse. 
Todos devem, se ainda houver 
tempo, discutir de espírito 
desarmado e buscar o acordo 
quanto às postulações.

Não pode o governo sim-
plesmente acusar o caráter 
político do movimento e os 
caminhoneiros colocarem o 
afastamento da presidente 
entre suas reivindicações pro-
fissionais ou empresariais. 
São bandeiras que podem ser 
agitadas, mas não no mesmo 
momento. Em vez de solução, 
essa mistura explosiva pode 
trazer muito problema para a 
sociedade. O momento exige 
reflexão...

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

BOM SENSO E RESPONSABILIDADE
Dom Demétrio Valentini

Como na sala de aula, de vez 
em quando é preciso alertar 
que o recreio já terminou, e 
não se permite mais a desor-
dem! Assim é preciso alertar 
as esferas governamentais,  
que o Brasil já não agüenta 
mais esta confusão que está 
acontecendo. 

Já fazia tempo que a CNBB 
não se manifestava sobre 
a situação nacional. Agora 
ela voltou a falar. E´ sinal 
de que a situação é grave. 
E´ hora de reagir, para que, 
em tempo, seja revertida a 
situação de crise econômica, 
que decorre, sim, de fatores 
objetivos, mas que, infeliz-
mente, vem sendo alimenta-
da por interesses políticos, 
que agravam o problema. 

A primeira advertência 
da CNBB se refere a esta 
mescla de dificuldades ob-
jetivas, que são alimentadas 
por entraves políticos, que 
não hesitam em inviabilizar 
a governabilidade, tirando 
proveito próprio das dificul-
dades, em vez de ajudar a 
solucioná-las.

Isto faz parecer que “todas 
as atividades do país estão 
paralisadas e sem rumo”, 
o que não é verdade, como 
explica a CNBB.  Citando o 
Papa Francisco, alerta que 
não devemos nos deixar en-
volver pela  “sensação de 
derrota que nos transforma 
em pessimistas lamurientos 
e desencantados com cara 
de vinagre”.

Em meio a esta situação, 
a preocupação objetiva da 
CNBB é que fique garanti-
da a governabilidade, “que 
implica o funcionamento 
adequado dos três poderes, 
distintos, mas harmônicos; 
recuperar o crescimento 
sustentável; diminuir as de-
sigualdades; exigir profun-
das transformações na saú-
de e na educação; ampliar a 
infraestrutura, cuidar das 
populações mais vulnerá-
veis, que são as primeiras a 
sofrer com os desmandos e 
intransigências dos que de-
veriam dar o exemplo”. 

Outro ponto abordado se 
refere à continuidade das 
políticas sociais, que alguns 

têm a tentação de abando-
nar, como se isto fosse cami-
nho de solução da crise. 

Quanto a isto, a nota da 
CNBB é bem clara: “É preciso 
garantir o aprofundamento 
das conquistas sociais com 
vistas à construção de uma 
sociedade justa e igualitária. 
Cabe à sociedade civil exigir 
que os governantes do exe-
cutivo, legislativo e judiciário 
recusem terminantemente 
mecanismos políticos que, 
disfarçados de solução, apro-
fundam a exclusão social e 
alimentam a violência”.

Entre as soluções equivo-
cadas, são citadas “as tenta-
tivas de redução da maiori-
dade penal, a flexibilização 
ou revogação do Estatuto 
do Desarmamento e a trans-
ferência da demarcação de 
terras indígenas para o Con-
gresso Nacional.”

Continua a nota, afirman-
do que  “no genuíno enfren-
tamento das atuais dificul-
dades pelas quais passa 
o país,  não se pode abrir 
espaço para medidas que, 
de maneira oportunista, se 

apresentam como soluções 
fáceis para questões sabida-
mente graves e que exigem 
reflexão e discussão mais 
profundas com a sociedade”

Enfatiza que “a superação 
da crise passa pela recusa 
sistemática de toda e qual-
quer corrupção, pelo incre-
mento do desenvolvimento 
sustentável e pelo diálogo que 
resulte num compromisso 
comum entre os responsáveis 
pela administração dos pode-
res do Estado e a sociedade”.  
O Congresso Nacional e os 
partidos políticos têm o dever 
ético e moral de favorecer a 
busca de caminhos que re-
coloquem o país na normali-
dade.”

“ É inadmissível alimentar 
a crise econômica com uma 
crise política irresponsável e 
inconseqüente,” diz a nota da 
CNBB. 

No final, invoca  a proteção 
de Deus para esta hora impor-
tante que o país está vivendo.

Chega de bagunça. Terminou 
o recreio. Cada um faça sua 
lição de casa, com responsa-
bilidade e competência!  

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 026/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
CONTRATO 050/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP
CONTRATADA: A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, com 

sede na Rua Brasil, nº 44-33, bairro centro, na cidade de Palmei-
ra d’ Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.057.408/0001-70.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO 
IDOSO – CCI, CONFORME PLANILHA, PROJETO, CRONO-
GRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE/SP

VALOR DO CONTRATO: R$ 259.339,44 (duzentos e cinqüen-
ta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de novembro de 
2015.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
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Associação Comercial e SEBRAE 
oferecem curso de vitrinismo

LICITAÇÃO Nº 026/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito Municipal de 
Palmeira d’Oeste/SP, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exa-
minado a presente licitação, Tomada de Preço nº 003/2015, e, 
considerando o PARECER da Comissão Permanente de Licitação 
designada para realizar os procedimentos licitatórios desta Pre-
feitura, bem como todo o processo, verificou que a mesma esta 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações e 
o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregu-
laridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO 
a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencio-
nada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória 
a proposta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com 
preço compatível com edital, o que satisfaz plenamente os inte-
resses econômicos desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como 
adjudicado a firma; A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, com 
sede na Rua Brasil, nº 44-33, bairro centro, na cidade de Pal-
meira d’ Oeste, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 21.057.408/0001-70. Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI, CONFORME PLANILHA, 
PROJETO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE/SP, 
constante da sua proposta da referida Tomada de Preço, no valor 
de R$ 259.339,44 (duzentos e cinqüenta e nove mil trezentos e 
trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

REGISTRE-SE   PUBLIQUE-SE    CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
10 de Novembro de 2015 .

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE-SP

A Doutora LUCIANA CONTI PUIA TODOROV, MMª. Juíza 
de Direito da Comarca de Palmeira d’Oeste SP., faz saber a 
todos que deste edital tiverem conhecimento, principalmente 
aos requeridos, MANOEL RODRIGUES FERNANDES, RI-
CARDO SATO GARCIA; bem como de terceiros, ausentes, 
incertos, desconhecidos e eventuais interessados, de que por 
este Juízo tramitam os autos da Ação de Usucapião requerida 
por MARIA INOCÊNCIA DOS SANTOS, brasileira, aposentada, 
RG. 30.01.589-5, CPF. 100.278.728-90, residente na Rua Maria 
Antonia de Jesus, 53, Aparecida d´Oeste/SP. A autora alega em 
síntese que conforme Memorial Descritivo, é detentora da pos-
se mansa, pacífica e ininterrupta do lote urbano, sem qualquer 
oposição, a seguir descrito: um imóvel denominado lote 09, da 
quadra 04, localizado na Rua Maria Antonia de Jesus, Aparecida 
d´Oeste/SP, localizado no lado ímpar da Rua Maria Antonia de 
Jesus, medindo 10 metros de frente e fundos por 30 metros late-
rais (dito da frente aos fundos), confrontando-se pela frente com 
o lado ímpar da Rua Maria Antonia de Jesus, do lado direito de 
quem da Rua olha para o imóvel, confrontando-se com a parte 
do lote 08 de propriedade de Waldemar Rodrigues de Santana do 
lado esquerdo confrontando-se com o lote 10 de posse de Cícero 
Nogueira da Silva e finalmente nos fundos confrontando-se com 
o lote 03 de posse de Valdemar Francisco da Silva, perfazendo 
uma área superficial de 300 metros quadrados de terra, distando 
19 metros da esquina mais próxima formada pela Rua Maria An-
tonia de Jesus e Rua Vereador Antonio de Aro, contendo como 
benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos, cobertas com telha 
romana, com 38,11 de área construída, contendo 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, emplacada pela Pr efeitura sob o nº 53. E 
para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente dos 
requeridos, terceiros, ausentes, incertos, desconhecidos e even-
tuais interessados, expediu-se o presente, que será devidamente 
publicado e afixado no átrio do Fórum local, pelo qual ficam todos 
devidamente citados e cientificados que terão o prazo de quinze 
dias, contados após o decurso do prazo do edital que é de trinta 
(30) dias, sob pena de ser presumidos como verdadeiros os fatos 
narrados na inicial e revelia; conforme petição assinada pelo ad-
vogado Dr.ROGERIO TAKEO HASHIMOTO, OAB. 195.605, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos narrados 
na inicial e revelia (artigos 285 e 319, do Código de Processo 
Civil). Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Palmeira d’Oeste-SP.

Câmara Municipal de São Francisco
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO : 004/2015
CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONTRATADA : CLEBERSON FERNANDO DOS SANTOS 

BONIFÁCIO - 310.168.928-70
BJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-

ÇÃO DE MURO, PINTURA E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂ-
MARA MUNICIPAL. 

ORIGEM : DISPENSA DE LICITAÇÃO : Art. 24, II, Lei 8.666/93
VALOR GLOBAL : R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA : 30 DIAS
DATA DE ASSINATURA : 03.11.2015

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

Palmeira D’Oeste recebe 
nos dias 11 e 12 de novem-
bro o Curso de Vitrinismo, a 
partir de uma parceria entre 
o Sebrae-SP, SENAC e Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Palmeira D’Oeste. Em tem-
pos de crise e de retração no 
consumo, uma vitrine bem 
elaborada pode ser o primeiro 
passo na conquista de novos 
clientes. O público-alvo são 
proprietários e colaboradores 
de estabelecimentos comer-
ciais.   participante irá adquirir 
conhecimentos básicos de 
exposição de produtos nas 
vitrines, aplicando técnicas 
e conhecimentos estéticos 
e de composição, com a in-
tenção de atrair o consumi-
dor e impulsionar a venda de 
produtos nos diversos seg-
mentos do mercado de varejo. 
No programa constam temas 
como vitrines e espaços pro-
mocionais ( conceitos, tipos 
de vitrine, percepção visual, 

estética e mensagens); função 
do vitrinista e materiais bási-
cos; tipos de vitrines; técnicas 

de composição e exposição; 
cores e iluminação, além de 
planejamento.

O curso será ministrado por 
um consultor especializado do 
Senac.

Caminhoneiros fizeram blo-
queios em 14 estados.Cami-
nhoneiros fizeram bloqueios, 
pelo menos, em 14 estados, 
nesta segunda-feira (9). Os 
grevistas dizem que não estão 
ligados a sindicatos.

Os protestos começaram 
ainda na madrugada desta 
segunda-feira (9). Os mani-
festantes bloquearam pistas, 
queimaram pneus e paravam 
quem não quis fazer greve. 
Em alguns caminhões, ha-
via faixas contra o governo 
federal.

“Eu acho desumano deixar 
a gente nessa situação. Aqui 
na beira da pista sem banhei-
ro, sem comida, sem água, 
sem nada. Uma greve que 
até agora ninguém disse por 
quê”, disse um caminhoneiro.

No Rio Grande do Sul os 
caminhoneiros protestam 
nas rodovias federais e es-
taduais. Em Caxias do Sul, 
na Serra Gaúcha, eles estão 
parados no acostamento. 
Alguns até querem seguir 
viagem, mas temem passar 
pelo ponto principal da ma-
nifestação. Um caminhão 
foi depredado no interior do 
estado. Fila de mais de 10 
quilômetros no Tocantins. 
Motoristas, que tentaram 
passar, foram cercados.

Em São Paulo, os cami-
nhoneiros ocuparam a pista 
expressa da Marginal Tietê, 
uma das mais importantes 
vias da capital. Também hou-
ve bloqueios em Santa Cata-
rina e Paraná.

O presidente da Confedera-
ção Nacional dos Transporta-
dores Autônomos disse que 
não apoia o movimento. “Não 
existe uma pauta dirigida e 
voltada para a categoria dos 
caminhoneiros autônomos. 
Por isso, nós estamos contrá-
rio a essa paralisação”, diz 
Dilmar Bueno, presidente da 
Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos.

A greve foi cancelada em 
Itaúna, Minas Gerais, depois 
que uma mulher morreu. 

Caminhoneiros protestam em 
rodovias de mais de dez estados

Grevistas dizem que não estão ligados a sindicatos.

Daiane Carvalho não conse-
guiu frear a moto e bateu na 
traseira de um caminhão que 
estava parado na pista.

O representante do grupo 
que organizou a paralisação 
disse que o movimento é pela 
redução no preço do diesel, 
por uma tabela de preços mí-
nimos para o frete. Ele tam-
bém afirmou que os grevistas 
defendem a saída da presi-
dente Dilma Rousseff.

“Nós estamos em recessão, 
aumento constante de com-
bustível, energia elétrica, de 
alimentos. É uma bola de neve 
que não para de crescer e a 

nossa expectativa não é nada 
boa, assim como a maioria da 
população hoje”, afirmou Ivar 
Schmidt, líder do Comando 
Nacional dos Transportes.

O ministro da Comunicação 
Social disse que os grevistas 
até agora não apresentaram 
nenhuma pauta de reivindi-
cações. Edinho Silva afirmou 
que o objetivo da paralisa-
ção é   desgastar o governo. 
“Aqueles que estão envolvidos 
nessa mobilização, que até 
agora tem o único objetivo 
que é desgaste político, pos-
sam, evidentemente, colo-
car acima de qualquer outra 

questão, o interesse da so-
ciedade brasileira. O governo 
sempre esteve aberto ao diá-
logo com todas as mobiliza-
ções, quando as mobilizações 
apresentam uma pauta de 
reivindicação. Não é o caso 
dessa greve”, disse Edinho 
Silva, ministro da Secretária 
de Comunicação Social.

A União Nacional dos Ca-
minhoneiros informou que 
não concorda com a greve. 
O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, mandou a 
Polícia Rodoviária Federal mul-
tar em R$ 1,9 mil quem fechar 
estradas.FONTE: GLOBO.COM
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Depois de o mês de outubro 
ser marcado pela campanha 
de mobilização para preven-
ção do câncer de mama, co-
nhecida como Outubro Rosa, 
agora é a vez dos homens. 
O mês de novembro é in-
ternacionalmente dedicado 
às ações relacionadas ao 
câncer de próstata e à saú-
de do homem. O movimen-
to surgiu na Austrália, em 
2003, durante o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de 
Próstata, em 17 de novem-
bro. O câncer de próstata é 
o sexto tipo mais comum no 
mundo e o de maior incidên-
cia nos homens. As taxas da 
manifestação da doença são 
cerca de seis vezes maiores 
nos países desenvolvidos.

Cerca de três quartos dos 
casos no mundo ocorrem em 
homens com mais de 65 anos. 

Novembro Azul conscientiza homens 
para prevenção do câncer de próstata.

Quando diagnosticado e tra-
tado no início, tem os riscos 
de mortalidade reduzidos. 
No Brasil, é a quarta causa 
de morte por câncer e corres-
ponde a 6% do total de óbitos 
por este grupo.

O toque retal é o teste mais 
utilizado e eficaz quando alia-
do ao exame de sangue PSA 
(antígeno prostático especí-
fico, na sigla em inglês), que 
pode identificar o aumento de 
uma proteína produzida pela 
próstata, o que seria um indí-
cio da doença. Para um diag-
nóstico final, é necessário 
analisar parte do tecido da 
glândula, obtida pela biópsia 
da próstata.

A Sociedade Brasileira de 
Urologia recomenda que to-
dos os homens com 45 anos 
de idade ou mais façam um 
exame de próstata anualmen-

te, o que compreende o toque 
retal feito e o PSA. Segundo 
especialistas, o toque retal é 
considerado indispensável e 
não pode ser substituído pelo 
exame de sangue ou por qual-
quer outro exame, como o ul-
trassom, por exemplo.

TRATAMENTO
Caso a doença seja compro-

vada, o médico pode indicar 
radioterapia, cirurgia ou até 
tratamento hormonal. Para 
doença metastática (quando o 
tumor original já se espalhou 
para outras partes do corpo), 
o tratamento escolhido é a 
terapia hormonal.

A escolha do tratamento 
mais adequado deve ser indivi-
dualizada e definida após mé-
dico e paciente discutirem os 
riscos e benefícios de cada um.

 Fonte: http://www.brasil.
gov.br/

Não sei por que você se foi
Quantas saudades eu senti

E de tristezas vou viver
E aquele adeus não pude dar

Você marcou na minha vida
Viveu, morreu

Na minha história
Chego a ter medo do futuro

E da solidão
Que em minha porta bate

E eu
Gostava tanto de você

Gostava tanto de você

Eu corro, fujo desta sombra
Em sonho vejo este passado
E na parede do meu quarto

Ainda está o seu retrato
Não quero ver pra não lembrar

Pensei até em me mudar
Lugar qualquer que não exista

O pensamento em você

E eu gostava tanto de você
Gostava de tanto de você

Eu gostava, eu gostava
Tanto de você

Gostava, gostava
Tanto de você

Vou morrer de saudade
Não, não vai embora

Vou morrer de saudade
Não, não vai embora

Eu vou morrer de saudade
Não, não vai embora

Eu gostava
Vou morrer de saudade!

PRISCILA YUMI YAMANEJuro do cheque especial cai, mas 
o do empréstimo volta a subir

O consumidor que precisa 
de dinheiro deve pesquisar 
bastante antes de pegar um 
empréstimo no banco. 

O alerta é do Procon de São 
Paulo, que em novembro apu-
rou um aumento nos juros do 
empréstimo pessoal, na com-
paração com outubro. 

A pesquisa, feita com sete 
dos principais bancos do País, 
indica que a taxa média, hoje, 
está em 6,39 por cento ao mês. 
E que o índice varia bastante: 
vai de cinco a 8,49 por cento. 

Já o juro médio do cheque 
especial registou uma pequena 

queda, para 12,24. Neste caso, 
a taxa varia de 10,4 a quase 
15 por cento, dependendo do 
banco. 

Apesar da queda, o Procon 
alerta que, em todos os casos, 
os juros são considerados al-
tos. 

Por isso, a recomendação é 
fazer um planejamento deta-
lhado do orçamento, pra evitar 
a necessidade de se contratar 
um empréstimo. Em último 
caso, o trabalhador ainda deve 
fazer bem as contas pra saber 
se a modalidade de crédito es-
colhida é mesmo a ideal.
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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

Prefeito Luciano Esparapani 
tem contas aprovadas no TCE
O Tribunal de Contas do 

Estado (TCE)  aprovou as 
c o n t a s  d a  P r e f e i t u r a  d e 
Palmeira d Oeste referen-
tes ao ano 2013, primeiro 
ano da gestão do prefeito 
Luciano Ângelo Esparapa-
ni. O prefeito de Palmeira 
d ’  Oes te ,  Luc iano  Espa -

rapani ,  teve  suas  contas 
aprovadas  graças  a  uma 
gestão financeira eficien-
te ,  p lane jamento  e  r igor 
no controle dos gastos pú-
blicos.

Luciano enalteceu o tra-
b a l h o  d a  s u a  e q u i p e  d e 
aux i l iares ,  e  d isse  que  a 

aprovação de suas contas, 
por unanimidade, é um re-
flexo de seu compromisso 
com a cidade, sempre com 
responsabi l idade f iscal  e 
equilíbrio financeiro.

“ U m a  b o a  g e s t ã o  t e m 
que a lém de melhorar  os 
serviços públicos e a qua-

lidade de vida do cidadão, 
pr imar  pe lo  ze lo  aos  re -
cursos públicos, com uma 
gestão pautada na ét ica , 
transparência, valorizan-
do o servidor e cumprindo 
o que estabelece as leis”, 
en fa t i zou  o  Pre fe i to  Lu -
ciano.

Há pouco mais de um mês 
para o Natal, o comércio de 
Palmeira D’Oeste já começa a 
entrar no clima das festas de 
fim de ano.

Está aberta a temporada dos 
enfeites que fazem sonhar, va-
rias lojas já começam a ganhar 
suas luzes e encanto.

Quem anda pelo centro 
percebe que o clima de Natal 
começa a tomar conta das vi-
trines. Com muitas novidades 

e artigos tradicionais, lojistas 
afirmam que os consumidores 
já começaram a comprar enfei-
tes para decorar as suas casas.

Os enfeites natalinos já co-
meçam aparecer em alguns 
estabelecimentos, tudo para 
chamar a atenção do consu-
midor e garantir boas vendas.

Os enfeites natalinos deste 
ano além do brilho estão com 
cores fortes e em forma de 
estrelas, substituindo as tradi-

cionais bolas.
A decoração natalina ajuda a 

aquecer as vendas.
No comércio central, as vi-

trines já denunciam a chegada 
do Natal.

Segundo lojistas, os enfeites 
não só encantam, mas também 
ajudam a atrair a atenção do 
consumidor e, conseqüente-
mente, a aumentar as vendas 
natalinas.   Os enfeites nata-
linos, além de deixar as lojas 

mais bonitas, entusiasmam o 
consumidor e, com isso, au-
mentam as vendas. Quanto 
mais bonita a decoração, mais 
as pessoas se empolgam para 
festejar. “A decoração é como 
um presente para os consu-
midores”. Além da decoração, 
o movimento do comércio no 
final do ano deve gerar a aber-
tura de empregos temporários, 
aquecendo ainda mais a econo-
mia local.

Enfeites natalinos começam a dar brilho nas vitrines

Um adolescente de 17 anos 
morreu na manhã de segunda-
-feira, dia 2, após a queda de 
um trike ultraleve (tipo de asa 
delta com triciclo motorizado), 
em Mirassol. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, Marlon 
Git Viana caiu após a asa ter 
se desprendido do triciclo, que 

teve queda livre. O adolescen-
te morreu na hora.

Segundo informações le-
vantadas pela polícia, o ado-
lescente pegou o ultraleve 
escondido do pai, que tinha 
ido passar o fim de semana 
prolongado em uma chácara. 
O acidente ocorreu na avenida 

Adolescente de 17 anos morre após queda de ultraleve em Mirassol
Segundo polícia, ele teria pegado o equipamento de voo escondido do pai.  Jovem estava com um amigo, que saltou de paraquedas

Fortunato Ernesto Vetorazzo, 
no cruzamento com a rua João 
Marcolino.

Testemunhas disseram à po-
lícia que Marlon e um amigo, 
Eli Emerson da Silva Spara-
pani, de 26 anos, foram juntos 
ao aeroclube de Mirassol, por 
volta das 6h. Os dois deco-
laram no aparelho. Quando 
atingiram a altura desejada, o 
amigo saltou de paraquedas, 
enquanto Marlon continuou 
o voo.

O pai da vítima, o empre-
sário Israel Alves Viana, e a 
mulher, Luciana Viana, pre-
cisaram ser hospitalizados 
ao saber do acidente e foram 
levados para a Unidade de 
Pronto Atendimento (Upa) 
de Mirassol. Os dois foram 
medicados e estão em obser-
vação, segundo a assessoria 
de imprensa da UPA.

O amigo do adolescente 
que saltou de paraquedas 
também precisou ser hospi-
talizado ao saber da morte. 

Ele foi levado para o Hospi-
tal de Base Saúde (HBS) de 
Mirassol, liberado após ser 
atendido.

O Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos (Cenipa) encaminhou 
uma equipe do Serviço Regio-

nal de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuti-
cos (Seripa) para investigar o 
caso. Fonte: G1

Defesa Civil captura jararaca em tubulação de residência
Uma jararaca foi capturada 

no início da noite, de terça-fei-
ra, dia 3, pela Defesa Civil em 
uma casa de Valentim Gentil. 

O coordenador do serviço, 
Cristian Oliveira, foi chamado 
pelo morador do bairro Belo 
Horizonte, onde a cobra foi 
visto ao entrar na tubulação de 
escoamento de água da calha 
do teto. 

A jararaca de quase um me-
tro foi capturada dentro do 
tubo de PVC. O bicho foi solto 
em uma área de preservação 
ambiental, longe da cidade. 

A jararaca é uma espécie 
das mais venenosas, podendo 
levar a morte de pessoas e 
animais em caso de picada. 
Fonte: VotuporangaTudo

Colisão frontal mata motorista em rodovia
Uma colisão frontal entre dois carros 

matou uma mulher de 60 anos na madru-
gada de segunda-feira, dia 2,  na rodovia 
Feliciano Sales Cunha (SP-310). O acidente 
ocorreu por volta da 1 hora, no km 478, 
pista Norte, em Monte Aprazível. 

De acordo com a ocorrência da Polícia 
Rodoviária, L.M., 60, dirigia o Gol que co-
lidiu fortemente contra um Fiat Ducato de 
General Salgado. 

Com o impacto, a mulher sofreu graves 
lesões e não resistiu. 

Outras duas pessoas sofreram ferimen-
tos graves e foram atendidas pelo SAMU 
e encaminhadas ao hospital de Monte 
Aprazível. 

O corpo da motorista foi encaminhado 
ao IML de Rio Preto. As causas do acidente 
são investigadas pela Polícia Científica. 
Fonte: Votuporanga Tudo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA - ME. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com 
vistas a auferir administrativamente ou judicialmente, a restituição dos valores das 
contas de energia elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução n.º 456/2000 da 
ANEEL, nos últimos 60 (sessenta) meses. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: percentual de até 20% (vinte 20% (vinte 20% (vinte 20% (vinte 
por cento)por cento)por cento)por cento), calculado sobre os valores restituídos. ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 04/08/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 
31/07/2015. MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: Dispensa de Licitação, Art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações. Jarbas de Lima Junior - Prefeito Municipal. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: ADRIANO LORENSSETE - ME. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, com representante devidamente inscrito no CREA e apto a 
satisfazer suas obrigações assumidas com carga horária semanal de 20hs. VALOR VALOR VALOR VALOR 
GLOBAL: GLOBAL: GLOBAL: GLOBAL: R$ 3.000,00. ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 03/08/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 30/08/2015. MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: 
Dispensa de Licitação, Art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
Jarbas de Lima Junior - Prefeito Municipal. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: ANTONIO DONIZETE LONGHIN 06746204880. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR DE 42M². VALOR VALOR VALOR VALOR 
GLOBAL: GLOBAL: GLOBAL: GLOBAL: R$ 12.000,00. ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 13/04/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 12/06/2015. MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: 
Dispensa de Licitação, Art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
Jarbas de Lima Junior - Prefeito Municipal. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS    
EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: prestação de serviços técnicos, compreendendo: A orientação à administração 
no sentido de evitar, o quanto possível, a ocorrência de falhas e omissões pelas quais 
o gestor poderá vir a ser responsabilizado e responder perante o Tribunal de Contas 
ou outros órgãos de auditoria externa, dentre outros. VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: R$ 6.600,00. 
ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 11/03/2015 – VIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIAVIGÊNCIA: 31/12/2015. MODALIDADEMODALIDADEMODALIDADEMODALIDADE: Dispensa de Licitação, Art. 
24 inciso II da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. Jarbas de Lima Junior - 
Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPREFEITURA MUNICIPREFEITURA MUNICIPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLISPAL DE MARINOPOLISPAL DE MARINOPOLISPAL DE MARINOPOLIS    
Aditamento de ContratoAditamento de ContratoAditamento de ContratoAditamento de Contrato    

ADITAMENTO NADITAMENTO NADITAMENTO NADITAMENTO Nº     002/2015. 
CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
C0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADAC0NTRATADA: UNICON OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP. 
OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO: Realização de acréscimo na REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA, LOCALIZADO A 
RUA ESPÍRITO SANTO, 130, ESQ. COM A RUA SÃO PAULO, NESTE MUNICÍPIO, em 
atendimento ao Termo de Convênio n°777/2014, na porcentagem de 23,36% conforme art. 
65 § 1º a da Lei 8.666/93, com suas alterações e Clausula Sexta, parágrafo Único do 
Contrato nº 017/2015. VALORVALORVALORVALOR: R$ 13.181,50.    ASSINATURAASSINATURAASSINATURAASSINATURA: 03/11/2015. 
    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLISPREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS    
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADAFRACASSADAFRACASSADAFRACASSADA    

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 PROCESSO Nº. 036/2015.  A Prefeitura Municipal de 
Marinópolis/SP, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 017/2015. Tipo Menor Preço Mensal, cujo objeto 
Contratação de empresa para prestação de serviços na área de odontologia, para 
disponibilização de profissional Cirurgião Dentista, para atendimento ambulatorial de 
20 (vinte) horas semanais, a população em geral no Centro de Saúde, foi declarada 
DESERTADESERTADESERTADESERTA, por ausência de interessados. Jarbas de Lima Junior – Prefeito Municipal. 
 
    

Copa Regional de Ciclismo: três campeões
No último domingo, dia 1, 

os atletas de Votuporanga de-
monstraram o favoritismo do 
ciclismo do município na 13ª 
etapa da Copa Regional de Ci-
clismo da Noroeste Paulista, 
que aconteceu em Meridiano. 
Mais uma vez, em uma dispu-
ta acirrada na categoria Elite, 
Liniker Padoan Godoy Vilches 
cruzou a linha de chegada em 
primeiro lugar após percor-
rer mais de 50 quilômetros.

Liniker não foi o único votu-
poranguense a subir no lugar 
mais alto do pódio. Na cate-
goria Master B, Edson Anto-
nio Pistile foi o campeão e, na 
categoria Senior A, Reginaldo 
Torres Gonçalves cruzou a li-
nha de chegada deixando to-
dos os oponentes para trás.

Reginaldo Donizete de Oli-
veira Rosa ficou na terceira 
posição na Senior A e Lean-
dro Reichemback  na quarta 
colocação na mesma cate-
goria.

Na Master A, Jorge Gomes 
da Silva foi medalha de bron-
ze e na categoria Senior B, 
Arthur Guerzoni Neto con-
quistou a quarta posição.

Já na categoria Estreante, 

Atletas representaram bem Votuporanga na cidade vizinha Meridiano, na 13ª etapa do campeonato

Heider Marques terminou a 
prova em terceiro lugar; Ser-
gio Mussi Orugian na quarta 

colocação; Felipe Roberto 
Mathar Martins em quinto 
e João Carlos da Silva Lima 

em sétimo. Fonte: Assessoria 
de Comunicação de Votupo-
ranga

O advogado Welson Olegá-
rio assina uma ação de inde-
nização por desvio de função 
com danos morais, materiais 
e assédio, a pedido de um 
servidor contra a Prefeitura 
de Fernandópolis. 

Embora o funcionário tenha 
sido aprovado e empossado 
no cargo público para ser-
viços diversos Padrão “A”, 
de provimento, desenvolvia 
todas as funções típicas do 
cargo de Supervisor de Setor 
(denominação do cargo pre-
tendido) e, acumulando na 
função de motorista, estando 
assim em desvio de função. 

Não obstante, exercer a Fun-
ção de Supervisor de Setor e 
em vários momentos como 
motorista, o ele teria sofrido 
assédio moral do seu coorde-
nador. O servidor C.C é lotado 
na administração desde 2007. 

Para o advogado, durante 
todo o período de trabalho, 
exercia a função de supervisor 
de setor, inclusive, chegava a 
exercer a função de motorista, 
contudo, nunca recebeu a re-
muneração compatível com as 
atividades que exercia, ou seja, 
supervisor de setor que perce-
be atualmente a quantia maior, 
não paga pela administração. 

No pedido, o advogado pede 
a condenação do município 
ao pagamento das diferenças 
decorrentes da caracteriza-
ção do desvio de função, em 
relação ao cargo Serviços 

Públicos – Classe “I”, para o 
cargo de Supervisor de setor 
e motorista, acrescidas dos 
reflexos legais, a apurar em 
escala evolutiva, mediante 
liquidação de sentença, obri-
gando-se a Prefeitura a apre-
sentação da documentação 
dos cargos objeto do desvio 
de função, para fins de auferir 
as diferenças; Seja o conde-
nada ao pagamento em favor 
do a título de dano moral, pela 
quantia correspondente a 100 
salários mínimo vigente no 
país, além de título de danos 
materiais, a serem apurados 
em futura liquidação de sen-
tença. 

“No caso dos autos, as 
ofensas eram proferidas por 
servidor público, investido 
em cargo público, razão pela 
qual, preenche os requisitos 
da responsabilidade objetiva 
do município.O servidor foi 
exposto a situações humi-
lhantes e constrangedoras 
repetitivas e prolongadas du-
rante a jornada de trabalho e 
no exercício de suas funções. 
Por várias vezes, foi ofendido 
pelo seu coordenador que 
constantemente o chamava 
de “burro”, “incompetente”, 
“que ele não era pago para 
pensar, nem ter ideias, era 
pago para obedecer”, escre-
veu o advogado. Pelo trata-
mento, o servidor sofre pro-
blemas psicológicos. Fonte: 
EthosOnline

Servidor chamado de 
“burro e incompetente” 

cobra indenização

Uma mulher teve queima-
duras de segundo grau, em 
40% do corpo, após desco-
nhecidos atearem fogo na ví-
tima, que dormia na calçada 
na segunda-feira, dia 2, em 
Rio Preto. Ela foi socorrida e 
encaminhada ao HB e transfe-
rida para hospital especializa-
do em queimados de Ribeirão 
Preto/SP. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a balconista 
B.C.C., 30 anos, teria con-
sumido bebidas alcoólicas 
e adormecido na calçada da 
avenida Américo Agrelli. A 
mulher acordou com o corpo 
em chamas. Moradores acio-
naram o Corpo de Bombei-
ros, que prestou os primeiros 
atendimentos e encaminhou 
a balconista ao Hospital de 
Base (HB). 

Segundo a assessoria do 
hospital, a mulher foi trans-
ferida ainda na segunda-feira 
para o Hospital das Clínicas 
(HC), em Ribeirão Preto/SP, 
que tem setor especializado 
em queimados. 

A Polícia Civil investiga o 
caso e até o momento não 
tem suspeitos dos autores ou 
motivos que levaram a prati-
carem tal ato. O caso foi re-
gistrado como tentativa de 
homicídio. Fonte: Gazeta de 
Rio Preto

Mulher que 
dormia em 
calçada tem 

corpo 
incendiado

Média da produção industrial 
brasileira recua em 1.3% em 
setembro. Dez dos 14 locais 
pesquisados apresentaram 
baixa, de acordo com pesqui-
sa desenvolvida pelo IBGE, o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. 

Os destaques negativos fi-

caram com Bahia, com retra-
ção de 7.6% e Rio de Janeiro, 
com 6.6%. O estado flumi-
nense também apresentou o 
recuo mais acentuado desde 
janeiro de 2012, com mais de 
12 pontos percentuais. 

No estado de São Paulo, 
que conta com o maior par-

que industrial do país, a bai-
xa não passou de 0.2%. 

Na contramão deste pa-
norama, quatro estados fe-
charam setembro em alta. 
O Pará liderou esta relação, 
com 12.6%, seguido por Pa-
raná, Espírito Santo e Ama-
zonas. 

Ainda segundo o levanta-
mento, no comparativo fren-
te ao mesmo período do ano 
passado, o Rio Grande do Sul 
apresentou o pior rendimen-
to. Puxado principalmente 
pelas perdas no setor de ve-
ículos automotores, o estado 
teve queda de 19.7%.

Média da produção industrial brasileira 
recua em 1,3% em setembro


