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Governador Alckmin entrega creches-escola na região

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

Ofertas de Páscoa
Chocolates a partir de 11,00 o kg, 
Garoto, Harald, Levapan e Richs.

REGIÃO

Os municípios de Mesópo-
lis e Santa Albertina ganha-
ram, oficialmente, no último 
sábado, dois novos prédios 
de Educação Infantil, pelo 
programa Creche-Escola, 
um convênio do Governo do 
Estado com as prefeituras. 

A inauguração foi feita pelo 
governador Geraldo Alckmin. 
Lideranças políticas, princi-
palmente prefeitos e verea-
dores da região prestigiaram 
o evento nas duas cidades. 

As creches vão atender 
juntas 280 crianças de 0 a 
5 anos dos municípios de 
Mesópolis e Santa Albertina 

dois berçários com fraldário 
e lactário, secretaria, refeitó-
rio, banheiros e área de ser-
viço. O espaço físico respeita 
as normas de segurança e de 
acessibilidade.

O Governador enfatizou 
que as creches-escola são 
muito importantes para a 
população, principalmente, 
para as mulheres que traba-
lharam fora de casa. “É um 
local onde as mães podem 
deixar seus filhos, com muita 
tranquilidade, pois as crian-
ças serão cuidados por pesso-
as especializadas”, finalizou 
Alckmin.

e receberam investimentos 
de mais de R$ 3 milhões. As 
unidades Creche Municipal 

Maria Patrícia dos Reis Olím-
pio e Creche Fernando Cesar 
Fiorilli possuem sete salas e 

ESCOLA MUNICIPAL DISNEI ANTÔNIO MONZANI 
LANÇA PROJETO DE LEITURA “COZINHA LITERÁRIA”
A escola municipal Disnei 

An tôn io  Monzan i  l ançou 
nesta  semana  um inova-
dor  pro jeto,  ideal izado e 
organizado com o objetivo 
de incentivar os alunos as 
práticas diária de leitura. 

A “cozinha l iterária” foi 
instalada no pát io  da es-

co la  e  reut i l i zou  ob je tos 
que  ser iam descar tados 
ao lixo. O material ganhou 
vida com o colorido estam-
pado nas peças que com-
põem o Projeto, mas o que 
atraiu os alunos foi o con-
teúdo  que  es tá  expos to , 
vár ios gêneros l i terár ios 

recheiam a cozinha e atra-
em os  a lunos  a  uma  boa 
leitura. 

“Com este projeto mos-
tramos que é possível ter 
um espaço de fácil acesso 
pelos alunos e também rico 
em criatividade, o que des-
perta o interesse dos alu-

nos em realizar uma leitura 
prazerosa. Colocamos cor, 
humor  e  l i v ros !   Le r  por 
prazer é uma atividade que 
pode ser feita em qualquer 
espaço  da  esco la  ou  de 
nossas casas.” Ressaltou a 
diretora da unidade escolar 
Alda Rodrigues. 

PALMEIRA D OESTE

O projeto Padaria Artesanal 
é uma das principais iniciativas 
do Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo, 
e tem como objetivo capacitar 
seus profissionais e melhorar 
a qualidade de vida da popula-
ção de baixa renda, habilitando 

um grande contingente de pes-
soas para um trabalho autôno-
mo ou vinculado a empresas e 
cooperativas buscando, desse 
modo à geração de renda e 
melhoria de vida, bem como 
a promoção de autonomia so-
cialização, trabalho em equipe 

e autovalorização do individuo.
O prefeito Dr. Jarbas e a pri-

meira dama Maria de Lour-
des acompanharam o inicio do 
Programa que disponibilizou 
aos munícipes um curso de 
conteúdo e qualidade.

O prefeito aproveitou do 

momento para dizer que será 
realizada em breve uma feira 
no município para que os mu-
nícipes possam vender seus 
trabalhos auxiliando a renda 
familiar mensal de cada um 
que participa dos programas 
sociais do município.

Prefeito Dr. Jarbas e a primeira dama Maria de 
Lourdes prestigiam inicio do curso padaria artesanal

MARINÓPOLIS
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3651-1048

 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

Desde o dia que o Supremo 
Tribunal Federal definiu que os 
condenados de segunda ins-
tância devem começar imedia-
tamente cumprir suas penas e 
aguardar encarcerados a deci-
são sobre seus recursos aos tri-
bunais superiores, paira no país 
forte o clima de delação premia-
da, o instituto pelo qual o réu 
conta o que sabe e se beneficia 
da redução das penas. Estima-
-se que muitos dos alcançados 
pela Operação Lava Jato, que 
ainda resistem à possibilidade 
de entregar seus cúmplices, 
optem por fazê-lo e evitar que 
lhes aconteça o ocorrido com 
Marcos Valério que recebeu as 
maiores penas do Mensalão e 
hoje vê os políticos envolvidos 
soltou e até pedindo a anulação 
de suas penas.

Operadores do Direito preve-
em que março seja um mês pró-
digo no fechamento de novas 
delações e, com isso, dezenas, 
talvez centenas de envolvidos 
nos escândalos de corrupção 
possam ter suas situações agra-
vadas e alguns até sejam presos 
preventivamente. Essa previsão 
se reforça com a condução co-
ercitiva do ex-presidente Lula e 
de seu staff para deporem Ope-
ração Aleteia, deflagrada nesta 
sexta-feira. Pensa-se que, sem 
a possibilidade de recorrer em 
liberdade e interpor inúmeros 

OS DELATORES E AS DELAÇÕES

recursos protelatórios, propi-
neiros, carteleiros, fraudadores 
de licitações e outros corruptos 
preferirão resolver seus proble-
mas mesmo que em troca de 
romper a fidelidade com seus 
companheiros de empreita-
da. Há quem diga que março 
de 2016 poderá passar para a 
história política brasileira como 
um mês vermelho, tamanha a 
quantidade de sangue que deve-
rá escorrer pelos escaninhos po-
lítico-administrativo-judiciários.

Dentro dessa expectativa de 
muitas delações, surgiu nesta 
quinta-feira (29) a do senador 
Delcídio Amaral que acusa a 
presidente Dilma Rousseff de 
atentar contra a Operação Lava-

-Jato e o ex-presidente Lula de 
ser o mentor do plano de fuga e 
propina ao ex-diretor da Petro-
brás, Nestor Cerveró, motivo 
da prisão do senador. O próprio 
senador disse, em nota, “não 
reconhecer” os documentos pu-
blicados pela revista Isto é e re-
percutido por toda a imprensa. 
O governo e o Partido dos Tra-
balhadores também reagiram 
contra o vazamento daquilo que 
seria um pré-acordo de delação 
premiada. É importante lembrar 
que, segundo o divulgado, trata-
-se de um documento de 400 
páginas onde o senador discorre 
sobre ações suas, de Dilma, de 
Lula e do ex-ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo.

Sem qualquer prejulgamento, 
tanto da autoria quanto do con-
teúdo, a sociedade brasileira es-
pera que tudo seja devidamente 
apurado, esclarecido e os falto-
so – sejam eles os denunciados 
ou os autores da denúncia (se 
ela for falsa) recebam a devida 
punição. O que se espera das 
delações é que todas elas sejam 
absolutamente verdadeiras e 
levem de forma irretratável aos 
autores dos malfeitos. O Brasil e 
os brasileiros precisam disso...

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves - dirigente da ASPOMIL 
(Associação de Assist. Social 
dos Policiais Militares de São 
Paulo)

Segundo a coluna “Painel” da 
Folha de São Paulo, ao ver os 
federais à sua porta, o ex-presi-
dente Lula reagiu de forma inusi-
tada: “Ué, mas cadê o japonês?”. 
Ninguém na sala se conteve. 

O comentário bem-humorado 
da manhã ajudou a quebrar a ten-
são do momento. Horas depois, 
uma versão mais colérica concla-
mava a militância para enfrentar 
o que ainda vem por aí. 

Vendo o discurso infl amado 
do petista, um investigador não 
se aguentou: “E isso é só o ape-
ritivo”, disse ele, referindo-se à 
Lava Jato.

‘CADÊ O JAPONÊS?’ - 
Perguntou Lula, ao ver a Polícia Federal à sua porta

Serviços jurídicos e tecnológicos de qualidade a serviço do cidadão

Cartórios
vocêcom

Por Bruna Sitta Deserti, (Oficial de Reg. Civil, Tabeliã de Notas e Mestranda em Direito- UNESP). Contato: brunadeserti@hotmail.com)
Roberto Brocanelli Corona (Professor Doutor em Direito - UNESP e advogado da UNESP)

É 
certo que a família brasileira há muito tempo 

perdeu seu rótulo tradicional e está cada vez 

mais comum observar novos formatos familia-

res baseados na multiparentalidade e nos laços afe-

tivos. Com a autonomia da mulher, a facilitação do 

divórcio e maior aceitação da sociedade as famílias 

se formam e se reformam com muita naturalidade e 

independentemente de laços biológicos. Ocorre que 

toda mudança social exige a adequação do ordena-

mento jurídico para que possa acompanhar as novas 

necessidades das pessoas. 

Vamos imaginar um casal de duas mulheres lésbicas 

que vivem juntas há 5 anos e decidem fazer insemi-

nação artificial através da seleção de material genéti-

co de doador anônimo em uma clínica de reprodu-

ção assistida. Uma das mulheres cede seus óvulos e 

a outra gera o bebê em seu útero. Como fica o regis-

tro de nascimento? Essa criança não tem pai, mas em 

contrapartida tem duas mães. Seria possível colocar no 

registro o nome de duas mães? A resposta é positiva. 

Cada vez mais têm sido observados casos práticos em 

que crianças são registradas em nome de duas mães 

ou dois pais. 

De acordo com a lei, apenas a mãe que gerou o bebê 

poderia constar no registro do filho, mas com autoriza-

ção judicial é possível que o documento seja feito de 

forma diferente, adaptada à realidade e melhor interes-

se da criança. Trata-se do reconhecimento jurídico da 

multiparentalidade.

Outra situação bastante interessante é o registro da 

criança conter dois pais e uma mãe ou duas mães e 

um pai. Essa situação já foi verificada no caso de uma 

criança que tinha pais separados e foi criada pela mãe 

até seu falecimento, ocasião em que passou a ser 

criada pelo pai e pela madrasta. Após certo tempo in-

gressaram com pedido judicial para inserir o nome da 

madrasta no registro de nascimento da criança, que 

passa a ter duas mães, um pai e seis avós. É simples 

entender que esta é a melhor solução para a criança, 

pois sem ter que excluir de seu registro o nome da 

mãe biológica passa a ter uma nova mãe, a de criação. 

É importante ressaltar que esse tipo de registro gera 

consequências patrimoniais, como herança e direito a 

pensão alimentícia.

Essa nova forma de registrar crianças já é possível no 

Brasil e vem sendo observada em diversos Estados bra-

sileiros. Entretanto, no momento de fazer o registro de 

nascimento o oficial do cartório de registro civil deve 

levar o caso para o Ministério Público e para o Juiz 

Corregedor. Se não houver oposição o registro pode 

ser feito com mais de um pai ou mãe de acordo com 

o caso concreto. Caso a intenção de alterar o registro 

de nascimento aconteça em momento posterior será 

necessário ingressar com ação judicial. 

Registro de nascimento 
em nome de duas mães ou dois pais. Conheça esta novidade.

Dom Demétrio Valentini 
Bispo Emérito de Jales

“Cartago deve ser destruí-
da!”.  Ficou famosa, no tempo 
do império romano, a insis-
tência de Catão, propondo que 
Cartago, no norte da África, 
devia ser destruída.  

Não bastava vencer mais 
uma batalha, entre tantas que 
já tinham sido travadas na 
disputa pelo completo do-
mínio do Mediterrâneo.  Era 
necessário liquidar de vez 
com Cartago, a capital do im-
pério africano que ameaçava 
a soberania de Roma. 

Catão não se cansava de 
insistir em sua proposta ra-
dical.   E tanto insistiu, que 
Roma partiu para a completa 
destruição de Cartago, ma-
tando de vez toda possibili-
dade de confronto com Roma.

Olhando o cenário nacional, 
não é difícil relacioná-lo com 
Roma e Cartago. Na falta de 
outro nome para a etapa fi-
nal da Lava Jato, poderia se 
adotar a cantilena de Catão, e 
batizar a derradeira investida 

policial com o nome de “Car-
tago Delenda”. 

Cartago deve ser destruída!  
No clima político que se 

criou no Brasil, não é difícil 
identificar quem personifica a 
Cartago que deve ser destru-
ída, e eliminada de vez do ce-
nário político nacional, para 
que o império nunca mais se 
sinta ameaçado pelo atrevi-
mento de quem o contesta.

E´ preciso reconhecer que, 
pela maneira como foram 
conduzidas as investigações 
policiais para identificar atos 
ilícitos de corrupção, foi se 
criando a expectativa de que 
se chegaria ao personagem 
principal, que poderia ser 
responsabilizado por tudo. 
Pela evolução dos procedi-
mentos policiais, esta iden-
tificação foi sendo insinuada 
de maneira cada vez mais 
explícita, levando à convicção 
de culpabilidade, mesmo an-
tes de qualquer julgamento, 
pelo simples fato de pessoas 
serem investigadas. 

Esta constatação aflora 

de maneira espontânea, no 
julgamento popular que se 
ampara na aparente com-
provação das suposições de 
culpabilidade. Levando as 
pessoas a fazerem, de manei-
ra também “coercitiva”, um 
julgamento precipitado.

No Brasil se criou uma si-
tuação de sentenças conde-
natórias, pelo simples fato 
de alguém ser investigado ou 
chamado a depor. E isto, em 
grande parte, pela maneira  
espetacularizante com que 
foram realizadas as inves-
tigações policiais. Quanto 
maior o espetáculo, mais se 
aproveita o clima para lançar 
acusações gratuitas e conde-
natórias. Mas é preciso fazer 
outra constatação pesada. 

A situação de crise, agra-
vada com o clima de acusa-
ções generalizadas, libera os 
instintos golpistas dos que se 
acham no direito de antecipar 
a destruição da Cartago, e se 
lançam para se apoderar dos 
despojos. 

Assim as teorias golpistas 

vão proliferando com desen-
voltura. 

Alguns ainda ruminam a últi-
ma derrota eleitoral, e preten-
dem aproveitar este momento 
de crise para anular seus re-
sultados. 

Outros, mais sofisticados em 
seu intento de aparentar lisu-
ras constitucionais, propõem 
que o Poder Judiciário, em sua 
instância maior, assuma a res-
ponsabilidade de declarar ile-
gítimo o atual governo.  

O coro maior engrossa o cla-
mor dos que apelam para o 
empeachment, que serviria 
de cenário apropriado para a 
farsa de legalidade com que 
se pretende concluir esta hora 
amarga que o país está viven-
do.  Em meio a este denso 
nevoeiro, cabe-nos o discer-
nimento dos fatos, a identifica-
ção das tramas, e a vigilância 
permanente, para não sermos 
instrumentalizados por aque-
les que, de fato, querem atro-
pelar a ordem constitucional. 

Diante das ameaças, a vigi-
lância se torna indispensável. 

CARTAGO DELENDA



08 de Março de 2016 Página 3

Cliente receberá R$ 2 
mil por esperar uma 
hora na fila do banco 

Santander
Jakeline Germano
      O Santander foi condenado 

a pagar uma indenização de R$ 
2 mil por danos morais para 
uma cliente que aguardou na 
fila por mais de uma hora para 
receber atendimento. A senten-
ça é do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT).

No processo, a cliente contou 
que perdeu uma hora de traba-
lho na fila do banco, no dia 13 
de fevereiro de 2015. A demora 
desrespeita uma lei do Distrito 
Federal que estabelece que o 
prazo máximo de espera seja de 
20 minutos para atendimento 
em dias normais e 30 minutos 
em dias de pagamento e véspera 
de feriados.

Outras regiões também pos-
suem leis parecidas. No mu-
nicípio do Rio de Janeiro, por 
exemplo, o prazo máximo é de 
15 minutos em dias normais e 
de 30 minutos em dias prece-

dentes ou posteriores a feriados 
prolongados.

Na Justiça, o Santander se 
defendeu dizendo que a cliente 
“teria outras opções a sua dis-
posição e não estaria obrigada a 
aguardar na fila”. Entretanto, o 
TJDFT considerou que os servi-
ços disponibilizados nos caixas 
de autoatendimento devem ser 
considerados apenas mais uma 
opção ao consumidor, não ha-
vendo obrigatoriedade em rea-
lizar suas operações bancárias 
em tais terminais. Além disso, 
destacou que a mulher preci-
sava buscar o talão de cheques, 
portanto, teria que ser atendida 
no caixa.

De acordo com a sentença, 
o Santander “não apresentou 
qualquer justificativa para a 
demora no atendimento”. “Além 
disso, o colegiado ressaltou que 
tal fato “caracteriza constrangi-
mento ao consumidor” e “práti-
ca comercial abusiva”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
                                            C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 
                               Praça da Bandeira nº 69 – Centro – CEP 15.730-000 
                                  E-Mail: executivomarinopolis@yahoo.com.br  
                                          Telefone/Fax  (17) 3695-1101  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A prefeitura municipal de Marinópolis, (SP), Torna se público, para conhecimento 
de todos quantos possa a vir interessar, que realizará as 09h00min no dia 23 de 
Março de 2016, na sede da Prefeitura Municipal o Processo Licitatório nº 
006/2016, na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2016. OBJETO: Fornecimento de 
equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde. O Edital e 
seus Anexos, poderão ser retirado junto ao Setor de Licitações, no horário das 
8:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, ou solicitado por e-mail 
licitação@marinopolis.sp.gov.br. Maiores informações pelo fone: (17) 3695-1101. 
Marinópolis (SP). Em 04 de Março de 2016. Jarbas de Lima Junior – Prefeito 
Municipal. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
Aditamento de Contrato 

ADITAMENTO Nº 001/2016. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marinópolis.  
C0NTRATADA: ENGEPLAN – TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP. 
OBJETO: Pelo presente Termo de Aditivo, as partes supra identificadas, de comum 
acordo, resolvem prorrogar até a data de 13 de Abril de 2016, o prazo mencionado 
na Clausula Oitava do presente Contrato n° 050/2015, firmado pelas partes em 13 
de Julho de 2015, mediante Processo licitatório n° 027/2015, instaurado na 
Modalidade Convite autuado sob n° 009/2015, destinado a Prestação de Serviços 
compreendendo a Elaboração do Plano Diretor Municipal de Combate a Erosão Rural, 
neste município. ASSINATURA: 12/02/2016 – VIGÊNCIA: 13/04/2016. AMPARO LEGAL: 
fundamenta-se no disposto no referido inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais alterações posteriores. 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO

Extratos de Contratos
CONTRATO: 005/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONTRATADA: J.R. DO CARMO & SANTANA LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, MANU-
TENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO, PARA TODOS OS COMPUTADORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.

ORIGEM: DISPENSA
VALOR GLOBAL: R$ 800,00, (Oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 10 MESES
DATA DE ASSINATURA: 01.03.2016

Câmara Municipal de São Francisco

A Polícia Civil de Minas Ge-
rais prendeu E.C.J., de 41 
anos, acusado de cometer uma 
série de assaltos e estupros 
em Fernandópolis e Iturama/
MG. 

A prisão ocorreu no mu-
nicípio de Ouroeste durante 
uma operação conjunta das 
Polícias Civil e Militar de Mi-
nas Gerais,  com apoio da 
Polícia Civil de Ouroeste. De 
acordo com informações”, 
E.C.J. e seu irmão, R.C.J., te-
riam assaltado, encapuzados 
e armados com espingardas, 
uma família no Sítio União, 
na zona rural de União de 
Minas, quando levaram di-
versos pertencentes, como 
eletrodomésticos, celulares 
e roupas. 

Ao invadir o local, os as-
saltantes obrigaram o casal 
que reside no sítio a f icar 
num dos quartos. O casal 

viveu momentos de terror, 
pois tanto o marido quanto 
a esposa “eram agredidos e 
ameaçados de morte o tem-
po todo”. 

Após o roubo, E.C.J. teria 
estuprado a mulher, de 34 
anos. Além de investigações 
realizadas pela DDM - Dele-
gacia de Defesa da Mulher, e 
DIG - Delegacia de Investi-
gações Gerais, na cidade de 
Fernandópolis, um inquérito 
tramita na Delegacia Regio-
nal da Polícia Civil de Itura-
ma, sob responsabilidade 
do delegado Osório Olivei-
ra, que investiga diversos 
casos semelhantes e busca 
identif icar a participação 
do suspeito preso em Ouro-
este, do irmão dele, R.C.J., 
que está foragido, e de mais 
comparsas, pois os crimes 
eram sempre cometidos por 
uma dupla e já somam quase 

20 boletins de ocorrência 
sob investigação: 06 em Fer-
nandópolis e mais de 10 em 
Iturama. 

E.C.J.  estaria residindo 
há alguns meses na casa do 
irmão, em Ouroeste, onde foi 
preso, e possuía residência 
própria no Bairro Jardim 
Araguaia, em Fernandópolis, 
local próximo de alguns dos 
crimes registrados na cidade 
nos últimos três meses. Um dos 
celulares de suas vítimas foi 
encontrado na residência em 
que estava, na cidade de Ouro-
este, juntamente com objetos 
roubados na noite de segunda-
-feira no Sítio União, em Minas 
Gerais. E.C.J. foi preso em fla-
grante delito e conduzido para a 
Delegacia de Iturama. Ele teria 
confessado a participação no 
assalto, entretanto, negou ter 
estuprado a vítima.  Fonte: João 
Leonel-OExtra.net

Preso suspeito de onda de 
estupros em Fernandópolis e MG
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COLUNA SOCIAL
Fotos de ETERNIZA FOTOS E FILMAGENS

Nosso projeto municipal de 
emagrecimento e reeduca-
ção alimentar continua a todo 
vapor, na última sexta-feira 
dia 04 de março, tivemos o 
segundo encontro do grupo, 
abordando os temas: “Dieta 
Saudável x Atividade Físi-
ca” e “Açúcar e Diabetes”, 
ministrado pela Nutricionis-
ta Amanda Cunha Barbosa 
Rodrigues e “Obesidade aos 
cuidados da Fisioterapia”, mi-
nistrado pela Fisioterapeuta 
Gabriela Barbosa Vilalva.

A atividade física supervi-
sionada por um profissional 
capacitado, tem um forte im-
pacto na saúde e como con-
sequência a melhora da capa-
cidade motora e muscular de 
quem pratica.

Quando se alia o exercício 
físico juntamente com a re-
educação alimentar, o me-
tabolismo passa a trabalhar 
de forma mais acelerada, o 

corpo queima mais calorias 
e consequentemente há uma 
perca maior de peso e dimi-
nuição de medidas.

Ao final das palestras, a fi-
sioterapeuta deu uma sessão 
de alongamentos, trabalhan-
do a parte cardiorrespiratória 
e motora dos participantes, 
proporcionando bem- estar e 
relaxamento.

Pratique saúde.
Inscrições abertas no Cen-

tro de Saúde de Marinópo-
lis, de segunda a sexta com 

Amanda.
• 10 motivos para praticar 

atividade física
1) Melhor disposição física 

para as atividades do dia-a-
-dia;

2) A atividade física promove 
aceleração do metabolismo, 
que consome calorias até em 
repouso;

3) Regula o sono, pois a prá-
tica de exercícios libera endor-
fina, uma enzima que propor-
ciona bem-estar e diminui a 
ansiedade e o estresse;

4) Inibe os resfriados, pois a 
prática de atividade física for-
talece o sistema imunológico;

5) Diminui os riscos do cân-
cer de mama, pois os exer-
cícios diminuem os níveis de 
estrogênio - hormônio inti-
mamente ligado ao câncer de 
mama;

6) Combate a osteoporose, 
doença dos ossos,  pois for-
talece a massa óssea devido 
ao impacto promovido pelos 
exercícios no corpo;

7) Reduz o colesterol ruim 
(LDL);

8) Previne o diabetes, pois 
contribui para regular a pro-
dução de insulina;

9) Controla a hipertensão, 
pois libera substâncias que 
causam a dilatação e o forta-
lecimento dos vasos sanguí-
neos;

10) Aumenta a libido e a per-
formance sexual, pois melhora 
a autoestima e o condiciona-
mento físico.

PROJETO EMAGREÇA FELIZ
- Perder Peso Mantendo Resultado

Osnir Groto e Francieli Cortes Brighente comemoraram o 5º aniversário da filha Emanuelly Vitória, no dia 05 de Março, em Pal-
meira d’Oeste. Os registros dos melhores momentos ficaram por conta da equipe Eterniza Fotos e Filmagens que aproveitam para 

parabenizar toda a familia, em especial a Linda Emanuelly Vitória.

Dia 07 
de Março 
Jessica lima 
comemorou 
mais uma 
estação. A 
bela recebeu 
os parabéns 
de todos os 
amigos e 
familiares. 
PARABÉNS!

Eu amo as madrugadas. 
Mas é que elas me roubam de 
um jeito e me avassalam que 
é difícil saber para onde eu 
vou quando acordo. E um tre-
cho, só um trecho de livro, faz 
com que eu me perca por en-
tre redemoinhos, labirintos, 
galáxias... Para dentro. Coisa 
de gente maluca. E eu deixo 
tocar aquela canção, da faixa 
de sempre, do CD que eu mais 
ouvi nessa última semana... 
e é estranho. É tão estranho.

Não tem tristeza aqui. É 
pensamento.

E eu não aprendi a ser pa-
ciente. E quando as coisas 
não são exatamente da forma 
que eu espero que elas se-
jam... Eu sigo em frente.

Se isso é bom? Acho que 
não. Mas é que na minha vida 
eu aprendi que às vezes para 
alguma coisa florir é preciso 
mais que cuidado ou fé... É 
preciso semente. 

Não se encontra nada quan-
do se procura algo onde esse 
algo não existe. Ser constan-
te na busca não é suficiente. 

SESSÃO SENTIMENTOS

Sobre aquela plantinha que deixei morrer.

Fora de lugar, como pode uma 
pessoa buscar e encontrar 
algo que lhe corresponda?

Sem saber exatamente onde 
se está não é possível planejar 
a direção para onde se quer ir. 
E quem não sabe aonde quer 
ir, nunca vai ser capaz de re-
conhecer quando chegar.

São círculos. E é por isso 
que gosto tanto da Clarice. 
Gosto dos livros que começam 
com travessões contínuos, 
permeados por vírgulas, fi-
nalizados por interrogações. 
E gosto muito do Caio... Que 

às vezes... Lê-me. Até mes-
mo quando eu não consigo... 
Sozinho.

“Acho que fiz tudo do jeito 
melhor, meio torto, talvez, 
mas tenho tentado da ma-
neira mais bonita que sei...” 
Caio F.

E então eu respirei fundo 
e ordenei a meu coração que 
reaprendesse a se blindar. 
Depois ri  da ousadia. Era 
tão estúpido. Porque depois 
que a gente espeta os dedos 
numa rosa, pode deixar de 
perceber a beleza e só per-

ceber os espinhos... e mas-
sacrar sem critério toda a 
ternura ou sutileza de qual-
quer outro tipo de flor. Ou da 
mesma.

Acho que só queria era dizer 
que não desejo ser nunca uma 
pessoa bruta ou indócil, mas 
tantas vezes não escolho... Às 
vezes é tão mais fácil (falsa-
mente) decidir não sentir coisa 
alguma. Às vezes é tão mais 
fácil perceber o amor como 
um câncer que vulnerabiliza 
e que deve ser eliminado da 
nossa vida para sempre... (E 
é também covarde, incrivel-
mente covarde, eu sei.) Mas 
é que eu também aprendi que 
se a gente quer amor, é mes-
mo amor que a gente deve 
oferecer, não receio, titubeio, 
covardia. Crescer é se aceitar 
vulnerável... E ter coragem 
não é deixar de sentir medo, 
mas prosseguir, confiante, 
APESAR DE.

Às vezes acho que eu deve-
ria seguir meus conselhos.

Acho que eu deveria. Sim.
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EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 002/2016
CONVITE Nº 001/2016
CONTRATO 004/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP

CONTRATADA: A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, inscrita 
no CNPJ sob. nº 21.057.408/0001-70 estabelecida à Rua Brasil, 
nº 44-33, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste - SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em cons-
trução civil para realização de construção de uma Praça Polies-
portiva composta de uma Quadra Descoberta e um Campo de 
Bocha coberto no Conjunto Habitacional Luiz Palata na cidade  
de Palmeira d’ Oeste – SP. Conforme Planilha Orçamentária, 
Projeto, Memorial e Cronograma em anexo e Convênio firmado 
com Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Habitação 
SH 446/05/2014.

VALOR DO CONTRATO: R$ 130.700,73 (cento e trinta mil 
setecentos reais e setenta e três centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de março de 
2016.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 002/2016
CONVITE Nº 001/2016

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, examinado a presente licitação, Convite nº 001/2016, 
e, considerando o PARECER da Comissão Permanente de 
Licitação designada para realizar os procedimentos licitatórios 
desta Prefeitura, 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 irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, 
HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI 
da mencionada 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 plenamen-
te os interesse econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO 
como adjudicado a firma; A Z BERTOLASSI ENGENHARIA - ME, 
inscrita no CNPJ sob. nº 21.057.408/0001-70 estabelecida à Rua 
Brasil, nº 44-33, Centro – CEP 15.720-000 – Palmeira d’Oeste - 
SP., para Contratação de empresa especializada em construção 
civil para realização de construção de uma Praça Poliesportiva 
composta de uma Quadra Descoberta e um Campo de Bocha 
coberto no Conjunto Habitacional Luiz Palata na cidade  de Pal-
meira d’ Oeste – SP. Conforme Planilha Orçamentária, Projeto, 
Memorial e Cronograma em anexo e Convênio firmado com 
Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Habitação SH 
446/05/2014, com valor estimado em R$ 130.700,73 (cento e 
trinta mil setecentos reais e setenta e três centavos).

REGISTRE-SE            PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 08 de março de 2016.

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
-Prefeito Municipal-

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
C.N.P.J. Nº 45.132.719/0001-14 

Praça da Bandeira nº 69 – Centro – CEP 15.730-000 
E-Mail: executivomarinopolis@yahoo.com.br 

Telefone – (17) 3695-1101 – 3695-1127 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROVA OBJETIVA E TÍTULOS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS, por intermédio do Prefeito Municipal e da 
Comissão de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos 
inscritos no Concurso Público em epígrafe, para realização das provas objetivas e títulos que ocorrerão em local, data 
e horários (DF) estabelecidos abaixo, conforme segue.  
 

DATA DA PROVA OBJETIVA: 03 de abril de 2016. 
PERÍODO: MANHÃ 

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

LOCAL CARGO ENDEREÇO 
 
 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
CAETANO DE OLIVEIRA 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
CIRURGIÃO DENTISTA 
ENFERMEIRO 
ENGENHEIRO AGRONOMO 
FARMACÊUTICO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PSICÓLOGO 
 

 
 
Rua São Paulo, 365 - 
Centro, Marinópolis – 
SP. 

  
O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando documento de 

identificação e caneta azul ou preta, sendo certo, que os portões serão fechados pontualmente as 9h:00min 
(MANHÃ). 
 

Os candidatos inscritos no cargo de Professor de Educação Infantil, deverão entregar os títulos que constam 
da Cláusula IX - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO, item 1.2. DA PROVA DE TÍTULOS, 
subitem 1.3.4. Tabela de títulos, do Edital de Abertura (COMPLETO), ao fiscal de sala no dia da realização da prova 
objetiva (03 de abril de 2016). 

   
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 
Registre, Publique e Cumpra-se. 

 
Prefeitura Municipal de Marinópolis/SP, 01 de março de 2016. 

 
 
 
 

JARBAS DE LIMA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

O vazamento da delação 
premiada do senador Delcí-
dio do Amaral (PT-MS) e a 24ª 
fase da Operação Lava Jato 
impulsionaram a oposição a 
se organizar em favor do im-
peachment.

A partir desta semana um 
grupo de partidos, como 
PSDB, PPS e DEM, iniciam um 
processo de obstrução para 
pressionar o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), a instalar 
a comissão que vai analisar 
o pedido de impedimento de 
Dilma.

No fim da semana passada, 
os partidos já previam difi-
cultar as votações. O objeti-
vo, porém, era fazer com que 
Cunha, após ter se tornado réu 
na Lava Jato se afastasse do 
cargo de presidente da Casa.

Os oposicionistas também 
trabalham por apoio popular 
nas ruas, com protestos, e 
buscam uma reunião com o 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, Ricardo Lewando-
wski para tratar do assunto e 
pressionar por uma definição 
da corte sobre rito do impea-
chment.

Mesmo que a corte publique 
o acórdão do julgamento do 
rito na terça-feira (8), como 
é esperado, ainda faltará a 
análise dos recursos apresen-

Oposição pisa no acelerador pelo impeachment

tados por Cunha, nos quais ele 
questiona parte dos procedi-
mentos e pede regras claras.

Para a oposição, a comissão 
deve ser instalada independen-
temente da definição da corte 
sobre os recursos.

“A oposição está toda mobili-
zada. Não há dúvida que tanto 
o processo do impeachment 
quanto a ação do TSE ganha-
ram força”, disse o deputado 
Antônio Imbassahy (BA), líder 
do PSDB na Câmara.

O líder do DEM na Câmara, 
Pauderney Avelino (AM), corro-
bora a manifestação de Imbas-
sahy. “A estratégia é colocar 
o processo do impeachment 
para rodar logo.”

Neste interim, os planos da 

presidente Dilma Rousseff 
para março foram por água 
abaixo. A expectativa do go-
verno era aprovar ainda este 
mês a CPMF e outros projetos 
do ajuste fiscal.

“Sem chance de votar qual-
quer medida econômica ago-
ra. Temos uma questão mais 
urgente”, emendou Pauderney.

ESTRATÉGIA
Para enfrentar toda essa 

artilharia que aponta para o 
governo, a presidente Dilma e 
o ex-presidente Lula se encon-
tram nesta segunda-feira (7), 
em Brasília. Na pauta, conver-
sas políticas mais pragmáticas 
e acertos do caminho, lado 
a lado, que ambos precisam 
seguir, neste momento, para 

enfrentar a crise política que 
está instalada e que atinge 
aos dois.

Na conversa de sábado, em 
que estavam presentes inú-
meros interlocutores dos dois 
lados, a presidente se solida-
rizou com o ex-presidente e 
seus familiares e “repudiou” 
a decisão considerada como 
“exagerada” e “midiática” de 
promover a condução coerci-
tiva de Lula para depor.

Dilma reiterou estar “incon-
formada” com o que acon-
teceu e ouviu de Lula e seus 
familiares, relatos do que foi 
classificado como “abusos” 
cometidos pela Polícia Fede-
ral.

Fonte (ESTADÃO)

Policiais da Dise De Votupo-
ranga prenderam em flagrante 
o jovem E.V.S.R.M., por tráfico 
de drogas.Segundo informa-
ções obtidas pela reportagem, 
Vanildo (como é conhecido) es-
tava embalando droga, quan-
do a equipe da Delegacia de 
Investigações Gerais Sobre 
Entorpecentes chegou à casa 
dele. 

No local, foram apreendidos 
31 invólucros de maconha, 
prontos para a venda; dois ti-
jolos da droga, que renderiam 
mais 30 porções; mais dois 
sacos contendo várias pedras 
de crack. 

A Dise ainda apreendeu R$ 
4,5 mil em dinheiro. Vanildo 
é velho conhecido da polícia; 
já tem passagens por furto 
e ameaça. Após o flagrante, 
ele foi conduzido à Cadeia de 
Guarani D`Oeste, sendo pos-
teriormente encaminhado ao 
Centro de Detenção Provisória 
de Riolândia. Fonte: Diário de 
Votuporanga

Rapaz é 
preso com 

grande 
quantidade de 

drogas e 
dinheiro
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Como sabemos a mulher é 
“guiada” pelos hormônios. O 
colesterol, por sua vez, sofre 
variações em função da taxa 
hormonal. Por isso a taxa de 
colesterol é mais elevada na 
menopausa e na gravidez onde 
os hormônios estão a mil por 
hora. Vale a pena ficar infor-
mada sobre esta enfermidade 
e se precaver para evitá-lo.

Colesterol na menopausa
Quando a mulher ainda não 

está na menopausa a presença 
do estrógeno no sangue faz 
com que o nível de colesterol 
seja baixo. Porém, após os 
50 anos o estrógeno diminui 
drasticamente e é por isso que 
o colesterol aumenta.

Isso é normal e esperado. 
Contudo, se os níveis de co-
lesterol estiverem elevados 
devem ser tratados, já que 
aumenta e muito o risco de en-
fermidades cardiovasculares 
tais como o infarto.

O tratamento pode ser efeito 
por terapia hormonal durante 
6 meses. Se os níveis do co-
lesterol não se normalizarem 
então a procura por um endo-
crinologista se faz necessário 
para que seja feito uma terapia 
específica.

Causas do colesterol alto em 
mulheres

Colesterol alto nas mulheres 
antes da menopausa pode ser 
causado por:

Fator hereditário
Mudanças hormonais im-

portantes, como:
Diabetes descontrolado
Gravidez
Hipotireoidismo
Anticoncepcionais
Obesidade
Anabolizantes
Alcoolismo
Insuficiência renal

Sedentarismo
 Quando a mulher está 

exposta a qualquer uma des-
sas causas, corre um maior 
risco de ataque do coração e 
por isto deve procurar um tra-
tamento para reduzir o coles-
terol antes da idade de 50 anos 
(idade na qual o colesterol já 

sofre um aumento).  O tra-
tamento a principio será uma 
mudança de hábitos alimen-
tares associados à atividade 
física. Se depois de 3 meses 
persistir as taxas altas é reco-
mendado o início da medica-
ção para diminuir o colesterol

 As mulheres que tem 

o nível de colesterol alto deve 
ter muito cuidado ao usar a 
pílula anticoncepcional, prin-
cipalmente aqueles com pro-
gesterona, já que faz aumentar 
ainda mais o colesterol au-
mentando o risco de doenças 
cardíacas e acidente vascular 
cerebral.

Colesterol na Mulher

A manutenção da boa saú-
de da mulher exige uma sé-
rie de cuidados e atitudes 
preventivas, pois a mulher 
requer muitos cuidados es-
peciais. 

Cada mulher tem uma ba-
gagem hereditária que de-
vem ser analisadas cuidado-
samente com a supervisão 
de um médico, para garantir 
uma vida saudável e sem sur-
presas.

Algumas dicas fundamen-
tais que devem fazer parte da 
vida saudável da mulher são:

• Procurar fazer exercícios 
físicos para manter um corpo 
saudável;

• Manter um cuidado com 
a pele, os cabelos, as unhas, 

Dia 08 de Março – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

para se manter jovem e bo-
nita;

• Ter uma alimentação sau-
dável que previne deficiên-
cias nutricionais e protege 

contra doenças infecciosas;
• Fazer consultas periódi-

cas regularmente para man-
ter sua saúde íntima e inter-
na em dia, evitando fadigas, 

stress, e outras doenças;
• Cuide de sua saúde física 

e mental, mantendo assim 
sua qualidade de vida e evi-
tando fazer regime.

Dr. VALDIR DO VALLE JUNIOR
Graduado em Fisioterapeuta pela 

FUNEC; Especialista em Osteopatia e 
Terapia Manual pelo IDOT (Osteopatia 

estrutural, postural, visceral e craniana);
Pós Graduado em Osteopatia e Terapia 

Manual pela UENP(Universidade Estadu-
al do Norte do Paraná);

Fisioterapeuta da FISIO DERM Centro 
de Fisioterapia e Estética.

O que é Osteopatia?
A Osteopatia é uma aborda-

gem terapêutica que acredi-
tapara viver bem e sem dor é 

necessário que o corpo tenha:
• Um bom movimento dos 

órgãos viscerais, das estrutu-
ras musculares e ósseassão 

fundamentais para saúde do 
corpo. Os prováveis motivos 
de diminuição da mobilidade 
dessas estruturas podem es-

articularese compensações, 
que podem ser a causa da dis-
função das dores.

Através do toque o terapeu-
ta avalia o corpo como um 
todo com o objetivo de en-
contrar movimentos diminu-
ídos ou alterados, para então 
aplicar as técnicas específicas 
para as estruturas com blo-
queios que denominamos de 
disfunção osteopática, dentre 
eles estão, todos os múscu-
los, ossos da coluna vertebral 
e os membros superiores e 
inferiores e também as vísce-
ras como o estômago, fígado, 
intestino, rins, bexiga, útero 
e ovário.

Quem pode ser submetido 
ao tratamento?

Não há restrições ao tra-
tamento osteopático, po-
dendo ser aplicado em 
adultos,crianças e bebês de 
qualquer idade. Entretan-
to, pacientes pós-cirúrgicos 
imediatos e com disfunções 
hemorrágicas devem concluir 
seu tratamento médico clini-
co, para então se submeter 
ao tratamento de Osteopatia.

O Tratamento
As sessões de osteopatia 

são realizadas de forma in-
dividualizada, a freqüência 
de tratamento geralmente 
é de no máximo duas vezes 

por semana com duração de 
aproximadamente 1 hora. 
Dependendo do caso, alguns 
pacientes referem alívio dos 
sintomas em poucas ses-
sões melhorando desta for-
ma sua qualidade de vida, o 
que comprova a eficácia do 
tratamento.

A Manipulação Visceral 
atua nas seguintes disfun-
ções:

- Dores lombares, cervicais 
e torácicas;

- Dores em quadris e joe-
lhos;

- Hérnia de disco;
- Dores ciáticas;
- Formigamentos em bra-

ços epunhos;
- Síndrome do túnel do car-

po;
- Tendinites e bursites em 

ombros e cotovelos.
- Gastrites e refluxos gas-

tresofágicos;
- Vômitos e náuseas per-

sistentes;
- Diarréias e constipações 

intestinais;
- Edema e dores abdomi-

nais;
- Endometriose;
- Cistos ovarianos;
- Cólicas menstruais;
- Incontinências urinárias;
- Dores de cabeças e enxa-

quecas. 

tar relacionados com 
alterações posturais, 
incisões cirúrgica, 
traumatismos me-
cânicos e até mesmo 
comprometimentos 
de ordem emocional.

As manipulações 
são abordagens de 
terapia manual que 
através de técnicas 
visam o restabele-
cimento mecânico 
e funcional das es-
truturas, ajudando o 
corpo a liberar res-
trições, bloqueios 

Coluna Mais Saúde


