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PF prende três ex-funcionários do Hospital de 
Câncer de Jales/SP por desvios de recursos

Operação Corrente do Bem cumpriu mandados de prisão e busca e 

apreensão em Jales, Barretos e Sumaré/SP

A Polícia Federal de Jales/
SP deflagrou na manhã desta 
terça-feira, (08), a operação 
Corrente do Bem que investiga 
ex-funcionários do Hospital 
de Câncer de Barretos, uni-
dade Jales/SP, por desvios de 
recursos da instituição. Três 
ex-funcionários foram presos 
em Jales, Barretos e Sumaré/
SP. Três mandados de busca e 
apreensão, todos expedidos 
pela Justiça Estadual de Jales/
SP, também foram cumpridos.

O ex-diretor administrati-
vo da unidade do hospital em 
Jales/SP, R.M.D., 33 anos e 
outros dois ex-funcionários da 
administração, G.V.B., 29 anos 
e L.S.S, 30 anos, todos demi-
tidos anteriormente por justa 
causa, estão sendo investiga-
dos por desvios de recursos 
do hospital em benefício pró-
prio, mediante pagamentos 
suspeitos em supermercados, 
hotéis, oficinas mecânicas, 
lojas de pneus, postos de com-
bustíveis, restaurantes, trans-
porte de passageiros e cargas 
perigosas, entre outros. Até o 
momento, estima-se o paga-
mento de aproximadamente 
R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais) em despesas suspeitas.

Desde o início das investi-
gações a PF teve o apoio da 
direção do Hospital de Câncer 
de Barretos/SP que realizou 

auditoria interna e forneceu 
informações que auxiliaram 
nas investigações. Há aproxi-
madamente um mês, uma ação 
já havia sido feita na unidade do 
hospital em Jales, com a parti-
cipação da direção do hospital 
de Barretos. Naquela ocasião, 
vários documentos foram apre-
endidos e os presos de hoje fo-
ram demitidos por justa causa. 

A investigação foi batiza-
da de “Operação Corrente do 
Bem” em alusão ao fato do 
Hospital de Câncer de Barretos 
ser mantido em grande parte 
com doações da sociedade, 
seja por comunidades que re-
alizam doações, leilões ou por 
meio de organizações como a 

AVCC que formam uma ver-
dadeira “corrente do bem” e a 
Polícia Federal, por meio desta 
operação, tem o objetivo de 
assegurar que essas doações 
e recursos arrecadados em 
nome do Hospital cheguem 
integralmente ao seu destino, 
qual seja, beneficiar os pacien-
tes que enfrentam essa doença 
tão grave que é o câncer.

Qualquer indivíduo que des-
via recursos obtidos com estas 
doações, desde a arrecadação 
em sua cidade até o seu destino, 
estará sujeito à responsabiliza-
ção por sua conduta criminosa, 
além da reparação do prejuízo 
causado nos termos da lei. As in-
vestigações continuarão visando 

identificar outros indivíduos que 
desviaram recursos.

Os presos na data de hoje 
vão responder por estelionato 
(diversas vezes) e associa-
ção criminosa. Cinco veículos 
foram apreendidos, além de 
aproximadamente R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) em espécie. 
Veículos e valores apreendidos 
poderão ser revertidos para 
a instituição hospitalar pre-
judicada a critério da justiça. 
Todos serão conduzidos para 
a sede da Polícia Federal em 
Jales/SP e posteriormente 
custodiados em presídios da 
região onde permanecerão à 
disposição da Justiça Esta-
dual.

Uma investigação descobriu 
uma tentativa de fraude no 
Enem. Enquanto quase seis mi-
lhões de estudantes realizavam 
as provas nesse domingo. Uma 
quadrilha atuava passando 
cola para vários candidatos. E 
de maneira bastante sofisti-
cada. Através de um aparelho 
quase invisível.

Uma operação da Polícia Fe-
deral, realizada nesse domingo 
(6), no norte de Minas Gerais, 
acabou com dez pessoas pre-
sas. As investigações começa-
ram 15 dias atrás. A partir daí, 
a Polícia Federal foi acompa-
nhando de perto a ação da qua-
drilha. Segundo a polícia, o ca-
beça do grupo é Rodrigo Ferrei-
ra Viana, um ex-estudante de 
medician em Ipatinga-MG. Em 
um vídeo feito pela polícia, é 
possível ver Rodrigo dentro de 
um carro, recebendo dinheiro 
de um comparsa. “A quadrilha 
cobrava entre R$ 150 mil a R$ 
180 mil, a depender da univer-
sidade que o candidato preten-
dia ingressar”, diz o delegado 
da PF de MG Marcelo Freitas. 
Rodrigo conseguia contratar 
‘pilotos’, como são chama-
dos alunos e professores que 
fazem as provas e repassam 
as respostas. O golpe princi-
pal do grupo era muito mais 
sofisticado: os ‘pilotos’ iam 
fazer as provas, resolviam tudo 
rapidamente, anotavam as 
repostas e iam para o ‘quartel 
general’ da fraude, onde foram 
presos. “A partir de um hotel, 
eles conseguem transmitir os 

PF descobre quadrilha tentando 
fraudar prova passando respostas

O grupo atuou de maneira soisticada, passando respostas por meio de aparelhos minúsculos. 

A investigação acabou com a prisão de 10 pessoas. *Eduardo Faustini

gabaritos para todos os locais 
do território nacional, sem se-
rem importunados”, conta o 
delegado. Segundo as investi-
gações, eles transmitiram as 
respostas para candidatos em 
três cidades de Minas Gerais, 
mais uma cidade na Bahia e 
uma no Ceará. As respostas 
eram passadas por celular, mas 
com muita sofistição. O apare-
lho que recebe a ligação é do ta-
manho de um cartão de crédito 
e tem um chip semelhante aos 
celulares. O candidato frauda-
dor tem que prender o cartão 
no peito, embaixo da roupa. O 
aparelho então manda a ligação 
para um ponto, que é do tama-
nho de uma bateria de relógio e 
fica dentro do ouvido do aluno.

Um dos candidatos frauda-
dores, chamado Antônio Diego 
de Lima Rodrigues, foi preso 
no Ceará. O próprio Antônio 
mostra para a polícia o que usa 
para colocar e retirar o apare-
lho, com ajuda de uma pequena 
haste com ímã.

A PF flagrou bandidos trans-
mitindo respostas a candidatos 

equipamento não foi detectado.
“O que nós observamos é 

que ainda há diversos pontos 
em que o poste com detector 
de metais não está sendo uti-
lizado, ou está sendo utilizado 
de maneira indevida”, afirma 
o delegado da Polícia Federal.

“Desde o início da prepara-
ção do Enem 2016 nós estamos 
atuando junto com a Polícia Fe-
deral, que está dentro do Inep, 
com um delegado específico 
cuidando da área de inteligên-
cia. é um trabalho de inteligên-
cia prévio, que foi articulado 
perfeitamente entre várias 
áreas de governo”, declarou 
o ministro da Educação José 
Mendonça Bezerra Filho.

em tempo real. Eles tinham 
combinado que a primeira pa-
lavra identificaria a pergunta e 
a segunda palavra, a resposta 
certa. Para a polícia, a fraude 
mostra que a segurança nos 
locais da prova falhou, já que o 
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Vai longe o tempo em que as 
emissoras de televisão eram co-
nhecidas pelo número de sintonia 
em VHF – que eram apenas de 2 
a 13 – e as estações de rádio divi-
diam com os cinemas o espaço de 
cultura e arte, principalmente nas 
cidades do interior. Não obstante 
o avanço do UHF, que abriga os 
canais de 14 a 69 para a tv, e da 
banda de FM, que emprestou 
qualidade sonora e estereofônica 
ao rádio, estamos diante de nova 
revolução nesses três meios de 
difusão de massa. O cinema tra-
dicional e popular ganhou tecno-
logia e mudou-se para salas mais 
sofisticadas, o rádio está para 
trocar as freqüências de AM por 
FM e multiplica sua programação 
em diversos níveis pela internet e, 
agora, a televisão também avan-
ça fundo na rede mundial, deixan-
do para a história aquele tempo 

em que havia poucos canais de 
difícil recepção e as pessoas cos-
tumavam reforçar a antena do 
seu receptor com palha de aço na 
crença de obter um melhor sinal.

Desde a chegada da internet 
de banda larga houve a possi-
bilidade de por ela trafegar – ao 
vivo ou para download – progra-
mas de rádio, televisão, filmes, 
etc. Veio a pirataria, que hoje é 
combatida e, finalmente, ocorre 
o grande encontro do rádio, do 
cinema e da televisão dentro da 
rede mundial. A digitalização 
dos sistemas facilitou a unifor-
mização dos modais e agora 
eles começam a conviver. Além 
das produtoras e distribuidoras 
de filmes e das emissoras de 
rádio e tv, temos os distribui-
dores de serviços. E no lugar 
do radinho ou da tv de tubo, en-
contramos hoje o computador 

A INTERNET, O CINEMA, O RÁDIO, A  TV E ETC...
nas suas diferentes configura-
ções, o tablet, o smartphone e a 
smarttv. A cada dia, mais itens 
da programação ficam disponí-
veis nesses novos aparelhos que 
também nos proporcionam as-
sinar e ler os jornais e revistas, 
fazer compras eletrônicas, mo-
vimentação bancária, trabalho, 
estudo e lazer através de sites 
ou redes sociais.

A grande interação – rádio, tv, 
telefone e internet – nos conduz 
a um verdadeiro mundo novo. 
Aos poucos vamos ficando me-
nos escravos dos programas de 
rede e de seus horários de exibi-
ção, pois o material permanece 
armazenado nos fornecedores 
para acessarmos no horário 
que melhor nos convier. Essa é 
uma grande revolução que faz 
os elementos da sociedade se 
reinventarem para ocupar o 

novo espaço e, inclusive, para 
continuarem existindo como 
negócios. Muitos ainda não per-
ceberam, mas vivemos uma 
grande transição e com ela a 
multiplicação das possibilidades 
de lazer, comunicação e difusão 
cultural. Com certeza, para as 
próximas gerações, nomes com 
BBC, CBS, TV Tupi, Manchete, 
Bandeirantes e até Globo, de-
verão ser itens da história. Em 
seus lugares estarão os seus 
próprios negócios segmentados 
que hoje são construídos em 
aproveitamento aos recursos 
digitais disponíveis. É a aldeia 
global se consolidando... 

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

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

A propósito da decisão da 4ª 
Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que anu-
lou os julgamentos do júri que 
condenaram 74 policiais mili-
tares pela morte de 111 presos 
por ocasião do triste episódio 
conhecido como Massacre do 
Carandiru, a Secional paulista da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
tem se pronunciado de maneira 
veemente contra a decisão da 
Justiça.

O Massacre do Carandiru con-
tinua a escancarar a face mais 
cruel de um aparato estatal que, 
além de não cumprir com suas 
obrigações constitucionais, ado-
ta vergonhosa posição de auto-
defesa de sua precária estrutura 
e de seus agentes, principalmen-
te quando crimes e afronta aos 
direitos fundamentais da cidada-
nia são por eles praticados.

Ao Estado cumpre o dever de 
proteger as pessoas que man-
tém em custódia. Não foi o que 
se viu quando policiais militares 
praticaram um massacre de pro-
porções monumentais, inédito 
na história mundial de presídios, 
retirando a vida de 111 cidadãos 

presos. Sabe-se que muitos nem 
deveriam estar encarcerados, 
eis que 84 deles sequer tinham 
sido sentenciados, sendo alguns 
réus primários. Incrível. Pas-
sados 24 anos do Massacre do 
Carandiru, o Estado não definiu 
responsabilidades e nem puniu 
culpados. Em voto proferido 
em um julgamento em 27 de se-
tembro, a 4ª Câmara Criminal 
do TJ-SP decide acolher a teoria 
inverossímil de que as mortes 
ocorreram em legítima defesa. 
As apurações mostraram que 13 
armas teriam sido encontradas, 
mas 111 homens foram mortos 
com 126 tiros na cabeça e 116 na 
face anterior do tórax.

O laudo do Instituto de Crimi-
nalística apontou que nenhum 
tiro partiu de dentro para fora da 
cela, evidenciando um cenário 
bastante diferente. Nesse mes-
mo julgamento, a maioria dos 
desembargadores decidiu anular 
uma condenação do júri por falta 
de individualização das ações. 
Tornou-se impossível periciar 
a posição dos corpos, tendo em 
vista o fato de que foram retira-
dos das celas e enfileirados nos 

UMA AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
corredores. A pavorosa cena 
mostra a dimensão do desprezo 
pela vida humana. Não se fez um 
simples exame de balística para 
indicar de quais armas portadas 
pelos policiais partiram os 515 
projéteis que ceifaram aquelas 
vidas. Em suma, o pouco empe-
nho e a falta de vontade encobri-
ram a verdade. Um ano antes, 
em 1991, a OAB SP já denuncia-
ra que a política de transferir a 
administração de presídios, da 
Secretaria de Justiça para a de 
Segurança Pública, era equivo-
cada. Por meio de sua Comissão 
de Direitos Humanos, foi, assim, 
a primeira entidade a chegar ao 
presídio. Mobilizou membros para 
realizar exaustiva investigação, da 
qual participaram, dentre outros, 
Belisário dos Santos Junior, Idibal 
Piveta, Paulo Sérgio Pinheiro, sob 
a coordenação de Ricardo Carrara 
Neto e do então presidente da Se-
cional, José Roberto Batochio. Por 

solicitação da OAB SP, o Conselho 
Federal, então presidido por Mar-
cello Lavenère, também passou a 
atuar. Passados 24 anos do Mas-
sacre do Carandiru, conclamamos 
as autoridades judiciárias para que 
deem prioridade aos processos a 
ele relacionados, a fim de evitar a 
extensão da vergonhosa situação 
que pode terminar com a prescri-
ção dos crimes cometidos.

O Brasil não pode aceitar que o 
Poder Público não consiga punir 
os agentes que deram causa ao 
morticínio e reparar as famílias 
de suas vítimas. É o mínimo que 
se espera e se exige para que a 
impunidade não estimule a violên-
cia estatal generalizada. Urge dar 
uma demonstração de respeito 
a direitos fundamentais, base do 
Estado Democrático consagrado 
na Constituição de 1988.

Marcos da Costa
Presidente da OAB SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18 

Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP 

 

                     LEI Nº 1461/16 – DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016. 
 
 “Autoriza o Executivo Municipal a aplicar  receita de capital derivada da 

alienação de bens”. 
 
  MAURICIO HONORIO DE CARVALHO, Prefeito do Município de São 
Francisco, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: 
 
  Faz saber, que a Câmara Municipal de São Francisco aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Artigo 1º. - De conformidade com o artigo 44 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de 
maio de 2000, fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a aplicar a 
receita de capital derivada da alienação de bens do processo nº. 48 - Leilão nº. 
01/2014, para o financiamento de despesa corrente de custeio previdenciário da parte 
patronal, junto ao Instituto de Previdência do Município de São Francisco - SP. 
 
 
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
  Prefeitura Municipal de São Francisco – SP. 
  Aos 11 de  novembro de 2016. 
 
 
    MAURICIO HONORIO DE CARVALHO 
                   Prefeito Municipal 
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MOÇÃO Nº 31 – DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
 
 O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, apresenta a douta 

Mesa, ouvido o douto e soberano Plenário, dispensadas as formalidades legais de praxe, 
 
 
   MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
 
 Moção de Aplauso ao aluno João Pedro de Souza Silva, que classificou-se 

para a final da Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo do Futuro”, com um texto 
do gênero “Artigo de Opinião”. É a 5ª Edição da Olimpíada e a 5ª vez que a EE Antonio 
Marin Cruz, de Marinópolis, tem um semifinalista. Porém, é a 1ª vez que um aluno 
passa para a fase final, que acontecerá em Brasília, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 
2016.  

Participaram da Olimpíada 50 mil textos em todos os gêneros. 16 mil textos 
somente no gênero “Artigo de Opinião”. Em São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de outubro 
classificaram 125 textos, entre eles o do João Pedro, que é aluno da 2ª série do Ensino 
Médio da Professora Elaine Pomaro e foi acompanhado pelo Professor Coordenador da 
escola, Professor Luciano Aparecido Féboli. Foram três dias de oficinas e palestras 
sobre o gênero textual artigo de opinião, o que resultou em uma produção final que 
classificou o aluno para Brasília entre os 38 melhores do Brasil. 

É grande a honra e satisfação para o nosso município, para EE Antonio Marin 
Cruz, o Diretor João Giovanini e toda comunidade ter alunos sempre nas fases finais, e, 
dessa vez, na finalíssima em Brasília em dezembro com o tão querido e carismático 
João Pedro de Souza Silva, filho de José Correia da Silva e Maria Ap. de Souza Silva.  

 
 Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos camarários 

deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que sentimos orgulho do 
aluno João Pedro de Souza Silva. 

 
 
 Sala das Sessões “Oswaldo Rossetti” 03 de Novembro de 2016. 
 
 
 

Marcos Aurélio Marin Roveda 
Vereador 

Ata da 16ª Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 13ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste - SP, reali-
zada em 17 de outubro de 2016. 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 
às vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste 
para realização de sua Décima Sexta Sessão Ordinária da Quarta 
Sessão Legislativa da Décima Terceira Legislatura com a presen-
ça dos(as) Senhores(ras) Vereadores(as), sob a Presidência do 
primeiro: Edimar Antonio Dias,  Antonio Ponce Soler, Aparecida 
Barbosa da Silva Mattos, Assis Aparecido Farinasse, Izildinha 
Aparecida Quiérico, Juliano Carmine Prandi, Maria Teresa Bonin 
Cangussu, Nelson Sotana e Vilson Pereira Reis. 

Havendo quorum regimental veriicado após a chamada dos 
nobres vereadores e vereadoras, foram iniciados os trabalhos. 

O Presidente designou a entrega da ata da 15ª Sessão Ordiná-
ria e votação da ata da 14ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada 
por unanimidade e sem discussão. 

Em seguida foi instaurada a FASE DO EXPEDIENTE, sendo 
lida a Pauta do dia que apresentava  o agendamento da Audiência 
Pública para discussão do Projeto de Lei nº. 043, de 20 de setem-
bro de 2016: “Estima a receita e ixa a despesa do Município de 
Palmeira d’Oeste SP para o exercício de 2017”, a qual fora desig-
nada para o dia 07 de novembro de 2016, às 19h30m (dezenove 
horas e trinta minutos).

O senhor Presidente informou que, em cumprimento ao arti-
go 109 do Regimento Interno desta Casa, tomou posse nesta 
Sessão o 1º Suplente, senhor Antonio Ponce Soler, após devida 
convocação da Presidência desta Casa Legislativa, em razão da 
licença-saúde deferida ao vereador João da Silva, afastado por 
motivo de doença. 

 Em seguida o Presidente franqueou a palavra aos vereadores 
para que se pronunciassem verbalmente sobre as matérias que 
desejassem solicitar. 

Pediu a palavra o Presidente Edimar Antonio Dias, o qual 
solicitou a Moção de Pesar nº 10/16 pelo falecimento de Mario 
Picinin e a Moção de Pesar nº. 11/16 pelo falecimento de Antônia 
Inácio Neto.

Não havendo mais manifestações, o Presidente declarou aberta 
a FASE DA ORDEM DO DIA. 

Não havendo manifestações, o Presidente declarou aberta a 
FASE DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS.

Pediu a palavra o vereador Antonio Ponce  Soler  que lamentou 

o motivo que o fez assumir o cargo, cuja posse só ocorreu  em 
razão do afastamento de João da Silva por motivo de doença. 
Disse que, apesar do triste motivo que o fez ser convocado para 
assumir o cargo de vereador,  o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa será cumprido em prol do município. Airmou estar à 
disposição do Prefeito Municipal para o que for necessário, inde-
pendentemente da coligação partidária. Ressaltou sua amizade 
com o atual prefeito e agradeceu toda a ajuda cedida por ele aos 
trabalhos realizados no Clube da Terceira Idade. O vereador tam-
bém fez breve síntese sobre sua carreira política e ressaltou seus 
compromissos com a cidade de Palmeira d’oeste, já anunciando 
suas futuras intenções de sua posse para o ano de 2017 como 
vereador eleito no pleito de 2016 e inalizou desejando uma rápida 
recuperação ao vereador licenciado João da Silva.

Pediu a palavra o vereador Vilson Pereira Reis que, como líder 
do Prefeito, desejou boas vindas ao vereador Antonio Ponce So-
ler e também lamentando o motivo  do afastamento do vereador 
licenciado João de Silva. Disse estar certo que esta Casa Legis-
lativa será em muito beneiciada pelo trabalho a ser realizado pelo 
vereador Antonio Ponce Soler, não apenas nesta legislatura, mas 
principalmente na próxima para o qual fora eleito. 

Não havendo mais manifestações, o Presidente declarou encer-
rada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata que depois de 
lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada pelo Senhor 
Presidente e Senhora 1ª Secretária. 

“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”, 18 de outubro 
de 2016.

Edimar Antonio Dias                     Maria Teresa Bonin Cangussu
Presidente                                              1º Secretária
_________________________________________________

Ata da 17ª Sessão Ordinária da 4ª. Sessão Legislativa da 13ª 
Legislatura da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste - SP, reali-
zada em 07 de novembro de 2016. 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 
vinte horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste 
para realização de sua Décima Sétima Sessão Ordinária da 
Quarta Sessão Legislativa da Décima Terceira Legislatura com 
a presença dos(as) Senhores(ras) Vereadores(as), sob a Presi-
dência do primeiro: Edimar Antonio Dias,  Antonio Ponce Soler, 

Aparecida Barbosa da Silva Mattos, , Izildinha Aparecida Quiérico, 
Juliano Carmine Prandi, Maria Teresa Bonin Cangussu, Nelson 
Sotana e Vilson Pereira Reis. Ausente o vereador Assis Aparecido 
Farinasse.

Havendo quorum regimental veriicado após a chamada dos 
nobres vereadores e vereadoras, foram iniciados os trabalhos. 

O Presidente designou a entrega da ata da 16ª Sessão Ordiná-
ria e votação da ata da 15ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada 
por unanimidade e sem discussão. 

Em seguida foi instaurada a FASE DO EXPEDIENTE, sendo 
lida a Pauta do dia que apresentava as seguintes matérias: Pro-
jeto de Lei nº. 043, de 20 de setembro de 2016 (1ª VOTAÇÃO) 
que “Estima a receita e ixa a despesa do Município de Palmeira 
d’Oeste SP para o exercício de 2017”; Projeto de Lei CM nº. 007, 
de 07 de novembro de 2016 que “Dispõe sobre denominação de 
Creche Escola de “Sirlei Dias Alves”. 

Em seguida o Presidente franqueou a palavra aos vereadores 
para que se pronunciassem verbalmente sobre as matérias que 
desejassem solicitar. 

Em comum acordo, os vereadores aprovaram o Requerimento 
nº. 004 solicitando ao Prefeito Municipal informações sobre qual 
pendência ainda obsta a conversão da Rua Brasil em via pública 
de mão única, considerando que as placas de sinalização já estão 
prontas para serem instaladas. 

Não havendo manifestações, o Presidente declarou aberta a 
FASE DA ORDEM DO DIA. 

Os projetos de lei e matéria solicitada foram aprovados por 
unanimidade. O Presidente Edimar Antonio Dias parabenizou a 
iniciativa dos responsáveis pela denominação da Creche Escola 
de “Sirlei Dias Alves.

Em seguida o Presidente declarou aberta a FASE DAS EXPLI-
CAÇÕES PESSOAIS.

Não havendo mais manifestações, o Presidente declarou encer-
rada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata que depois de 
lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada pelo Senhor 
Presidente e Senhora 1ª Secretária. 

“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”, 08 de novembro 
de 2016.

Edimar Antonio Dias                     Maria Teresa Bonin Cangussu
Presidente                                              1º Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE - SP

1 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º TP/004-2016

1.1 - LICITAÇÃO N.º 023/2016
1.2 – LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI, Prefeito do Município de 

Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 
no uso de suas atribuições legais.,

1.3 - Torna-se público para conhecimento dos interessados, que na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Palmeira d’Oeste - SP., localizada na Av. Francisco Félix Mendonça, n.º 
4955, nesta cidade será realizada licitação na modalidade Tomada de 
Preço, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REALIZAÇÃO DE 9.048,26 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO 

CBUQ  e 365,50 M² DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE, com valor total estimado em R$ 
260.297,25 (duzentos e sessenta mil duzentos e noventa e sete reais e 
vinte e cinco centavos), conforme – CT 1023805-18/2015, CONVÊNIOS 
CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE E O 
MINISTÉRIO DAS CIDADES e conforme memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias, cronogramas e projetos.

Local: Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste.
Departamento: Compras e Licitações
Endereço: Av. Francisco Félix Mendonça, 4955
Bairro: Centro       

CEP.: 15720-000

Cidade: Palmeira d’Oeste     
Estado: São Paulo

Fone: (17) 3651-1212     
Fax: (17) 3651-1212  

Encerramento e Entrega dos Envelopes: 29/11/2016 Horário às:  
14:00 hs.

Abertura dos Envelopes: 29/11/2016    
Horário às:  14:30 hs.              

Palmeira D’Oeste, 07 de Novembro de 2016.

Luciano Ângelo Esparapani
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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Contém três dormitórios, sendo uma suíte, banheiro 
entre os quartos, sala com dos ambientes, ampla cozinha, 
área de serviço, duas garagens e edícula com banheiro 
externo. Excelente localização. Rua Rio Branco, nº 49-86 
- Centro - Palmeira d`Oeste   - Tratar  com Zé Fernandes - 
Celular (17) 9 9629-2278.

VENDE-SE ESTA CASA

Não sou homem questionador. Aceito os acontecimentos con-
forme se sucedem e acho que espantar-se com os fatos é para 
os fracos.

Tudo começou depois do eclipse lunar – que ninguém pôde 
ver por causa da tempestade que destelhou casas, derrubou 
postes, causou blecaute. Somente no dia seguinte pudemos 
avaliar os estragos e perceber que todos os gatos da vizinhança 
tinham sumido. Quando nos demos conta que até mesmo os de 
D. Crisálida, que viviam presos dentro de casa, desapareceram, 
criamos um acordo tácito de não tocar no assunto, não levar ao 
noticiário, nada. Até porque os gatos podiam ter sumido, mas os 
donos continuavam a ouvir seus miados e a encontrar cortinas 
rasgadas e sofás arranhados.

Não tenho gatos. E, como disse, aceito as coisas como são. 
Mas confesso que me surpreendi um pouco ao encontrar um 
bilhete pendurado no espelho do meu banheiro:

Querido, bom dia. Por favor, não se esqueça de trazer pão e 
leite quando voltar do trabalho.

Moro sozinho. Não tenho namorada. Não como pão e detesto 
leite. Mesmo assim, achei que seria rude ignorar pedido tão edu-
cado e, à noite, levei pão e leite para casa.

No dia seguinte, recebi, pelo correio, uma caixa endereçada a 
mim, contendo nove latas de tahine e um livro bilíngue de receitas 
árabes. Havia uma dedicatória no livro

قانعلا .ءيش لك ىلع اركش ،قيدصع
مويلا اذه رهظ دعب يلوصو
ريشبلا
Tive uma certa dii culdade em traduzir do árabe, mas era algo 

como:  Amigo, obrigado por tudo. Chegamos essa tarde. Bashir.
Não conheço nenhum Bashir, não estava esperando ninguém 

e jamais tive contato com qualquer árabe, muito menos a quem 
houvesse prestado algum favor. Bashir, cujo nome significa 
“portador de boas novas”, é, certamente, pessoa educada, que 
agradece um favor supostamente prestado e ainda tem a con-

sideração de avisar sua chegada com antecedência  Aprecio 
gente assim. Resolvi prestar-lhe uma homenagem e i z algumas 
receitas. Ficaram saborosas.

No dia dos Pais recebi um cartão de Oneida, felicitando-me 
pelo dia, dizendo que me amava muito e que adorara o presente 
que lhe mandei de aniversário. Dessa vez, não tive como não es-
tranhar, ai nal, sou solteirão convicto, i z vasectomia aos 20 anos 
e acho que saberia se tivesse uma i lha, ainda mais com esse 
nome. Mas me alegrou saber que Oneida gostara do presente.

Nessa mesma noite, ao deitar, encontrei um bilhete na cama, 
no qual estava escrito, com letra cuidadosa e precisa:

Prezado Senhor, pedimos incontáveis desculpas pelos incon-
venientes. Pode estar certo que estamos envidando todos os 
esforços para que a situação seja regularizada.

Achei realmente muito gentil da parte do missivista anônimo em 
tentar esclarecer as coisas.

Não obstante, nos dias seguintes continuei a receber corres-
pondências endereçadas, nominalmente, a mim, mas que não 
me diziam respeito. Desejei sinceramente que os remetentes 
não estivessem encrencados por conta de seu engano. Eu nada 
podia fazer, não havia uma única pista de como encontrá-los e 
desfazer o engano.

Uma vez, quase saindo para o trabalho, um grande envelope 
negro foi passado debaixo de minha porta. Parecia terrível, e tive 
medo de abri-lo. Mas senti medo ainda maior ao pensar em não 
o fazer, e foi bom que tivesse encontrado coragem. Um perso-
nagem auto-intitulado Conde Sânge, dizia que, mais tarde, viria 
buscar o litro de sangue que eu lhe havia prometido, e pelo qual 
pagaria regiamente em Leus Romenos. Acrescentou que a oferta 
só valeria até o amanhecer. Tenho certeza que não i z esse trato 
com ninguém, e, embora tivesse muita vontade de conhecer um 
conde, decidi que seria sensato não voltar para casa àquela noite.

De outra feita, ao sair do banho, recebi um SMS de número 
privado me instruindo para que usasse uma gravata estampada 

com melancias e calçasse sapatos roxos. Era isso ou meu primo 
Krung não voltaria para casa. Não tenho, claro, nem nunca tive, 
qualquer primo, mas, como, ao abrir o armário, deparei-me com a 
gravata e os sapatos descritos, achei prudente usá-los. Em algum 
lugar do mundo, tive a certeza, Krung voltaria para casa. E isso 
aqueceu meu coração.

Alguns dias depois, ao preparar meu desjejum, encontrei, na 
caixa de cereais, um bilhete, escrito em papel de arroz azul, com 
a mesma letra bonita da mensagem que encontrei em minha 
cama havia algumas noites:

Prezado Senhor, nem sabemos como nos desculpar pelos erros 
cometidos e pelos problemas que lhe causamos. A tempestade 
conjugada com o eclipse misturaram diversos canais de comu-
nicação, mas i que certo que essas inconveniências não mais o 
aborrecerão. Ai ançamos que tudo já foi esclarecido junto aos 
fornecedores e demais clientes.”

Achei simpática a mensagem e i quei feliz em saber que tudo 
voltaria ao normal, que ninguém saíra prejudicado com aquela 
confusão. Fiquei mais feliz ainda em ver, horas depois, que todos 
os gatos voltaram a seus lares.

Declaro, aqui e agora, que, durante os dias seguintes, não en-
contrei bilhetes na minha cama ou na caixa de cereais, e nenhum 
pacote foi-me enviado. Só chegavam correspondências cujos 
remetentes eu conhecia e cujo conteúdo fazia sentido. Admito que 
todas as mensagens, avisos, SMS que recebi depois que tudo vol-
tou ao normal eram, realmente, para mim.  Inclusive um recado que 
Tia Magritte deixou na minha caixa postal hoje, ao i nal da tarde:

Querido ai lhado, chego hoje à noite pra te buscar. Esteja pron-
to, não podemos nos atrasar.

Minha tia Magritte está morta há nove anos. Em todo caso, 
tendo em vista que tudo voltara ao normal, e que o recado era, 
realmente, para mim, pus a melhor roupa que encontrei, deitei no 
sofá e esperei.

CLUBE DA TERCEIRA IDADE 
ANTONIO JOSÉ “JUCÁ” BRESSANIM DE PALMEIRA D’OESTE 

CNPJ 00.296.024/0001-30 – PALMEIRA D’OESTE/SP CEP 15720-00 

RUA JOSÉ MORATO DE TOLEDO N.º 44-97 – TELEFONE (17) 3651-3392 

_______________________________________________________________ 

Edital de Convocação 
 

O Clube da Terceira Idade Antônio José “Jucá” Bressanim de 

Palmeira d’Oeste, por seu representante legal, Senhor Antônio Ponce Soller, através 

deste presente edital vem convocar todos os associados para uma Assembleia Geral a 

realizar-se no dia 04 de dezembro de 2016 das 13:00 horas às 15:00 horas na sede do 

Clube, na Rua José Morato de Toledo n.º 44-97, Palmeira d’Oeste-SP, centro, com a 

seguinte ordem: 

A) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Clube da Terceira Idade 

de Palmeira d’Oeste; 

 

B) A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos 

associados, ou em segunda convocação meia hora depois com qualquer 

número, seguindo o artigo 13 do estatuto social do referido clube; 

 

C) Conforme art. 13 § 7º - havendo a inscrição de mais de uma “chapa” para 

concorrer às eleições, fica determinado que a decisão seja por voto direto e 

secreto dos associados com direito a voto, cuja apuração se fará 

imediatamente após o recolhimento dos votos pela mesa diretora da 

Assembleia, fazendo em seguida a contagem dos votos e a proclamação dos 

eleitos. Em caso de inscrição de chapa única a mesma poderá ser eleita por 

aclamação; 

 

D) Conforme art. 14 – parágrafo primeiro: todas as chapas que irão concorrer às 

eleições do Clube da Terceira Idade terão até três (3) dias antes do dia marcado 

para as eleições para efetuarem suas inscrições. 

 

Palmeira d’oeste, 08 de novembro de 2016. 

 

___________________________________ 

Antônio Ponce Soller 

Presidente 

Os cereais fazem parte da 
mesa do brasileiro há mui-
to tempo, mas estes, em sua 
maioria, são consumidos na 
forma refinada (farinha bran-
ca).

Cereais integrais são grãos 
inteiros, que têm suas partes 
preservadas, como farelo ou 
casca, endosperma e grão. Já 
os cereais de farinha branca 
têm perda significativa dessas 
partes durante o processo de 
refinamento, tendo como con-
sequência um alimento pobre 
em vitaminas e minerais.

Em virtude desse maior va-
lor nutritivo, segundo a nutri-
cionista Amanda Cunha Bar-
bosa Rodrigues, optar pelos 
alimentos integrais significa 
prezar por mais saúde e quali-
dade de vida, uma vez que eles 
contêm propriedades muito 
benéficas à saúde do homem.

“O fato dos cereais integrais 
não sofrerem nenhum proces-
so de refinamento, faz com 
que as fibras sejam totalmente 
preservadas, sendo estes ali-
mentos comumente recomen-
dados para pacientes com in-
testino constipado, já que uma 
das funções                            deste 
nutriente é formar o bolo fecal 
e aumentar o peristaltismo 
intestinal (movimento do trân-
sito intestinal), auxiliando na 
eliminação de toxinas do cor-
po”, disse a nutricionista.

Entre outros benefícios, alimentos integrais previnem doenças 

cardiovasculares, auxiliam no controle à diabetes e tem ação antioxidante.

A importância em optar por alimentos integrais

Segundo ela, outra função da 
fibra é de dar saciedade, sendo 
muito indicado o seu consumo 
em dietas para perda de peso.

Por serem vasodilatado-
res, Amanda revela que a 
lista de alimentos integrais 
está presente em orientações 
para hipertensos, pois eles 
aumentam o calibre do vaso 
sanguíneo fazendo com que a 
pressão do vaso fique menor, 
controlando assim o risco de 
doenças cardiovasculares.

Outro fator que torna o ali-
mento integral a melhor esco-
lha é o seu poder de regular os 
níveis de insulina no sangue, 
auxiliando na prevenção e con-
trole da diabetes.

“Importante controlador dos 
níveis de açúcar no sangue, 
deve-se destacar, por exem-
plo, a atuação da Aveia em 
nosso organismo, que é um 
cereal integral que além de 

exercer esse papel de con-
trole, também desencadeia a 
função de diminuir os índices 
de colesterol ruim (LDL), e 
aumentar os índices do coles-
terol bom (HDL)”, explicou a 
especialista.

Amanda Rodrigues disse 
ainda que, por serem ricos 
em Vitamina E, os alimentos 
integrais são poderosos antio-
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xidantes, atuando no processo 
de antienvelhecimento e sendo 
um excelente protetor de do-
enças como o câncer.

A nutricionista recomenda 
a inclusão na alimentação de 
aveia, pão integral, arroz in-
tegral, macarrão integral, e 
outros alimentos de farinha 
integral.

Nutrição Clínica Funcional
Dra Amanda Cunha 
Barbosa Rodrigues

Nutricionista CRN 32295


