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AULAS DE PILATES
Com exposição de manchetes históricas do Jornal do 
Advogado, OAB SP inaugura festejos pelos 85 anos

Com a mostra “A história da 
OAB SP pelo olhar do Jornal 
do Advogado – Manchetes his-
tóricas”, a Seção São Paulo da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil dá início às comemorações 
de seus 85 anos de existência. 
No próximo dia 20 de março 
na sede institucional, às 9h00, 
será aberta a exposição que 
reúne 45 capas, escolhidas 
entre mais de 400 editadas ao 
longo dos 42 anos da publica-
ção que foi criada em 1974. 
Nelas estão registrados mo-
mentos cruciais da pauta de 
atuação da OAB SP na defesa 
dos direitos individuais e cole-
tivos, no respeito à cidadania e 
na preservação dos valores re-
publicanos. Há memórias que 
registram passagens funda-
mentais do cotidiano nacional 
e da indispensável presença 
dos advogados na consolida-
ção da democracia brasileira.

 Por meio das manchetes do 
Jornal do Advogado revive-se 
fatos recentes da trajetória 
do País como o retorno das 
eleições diretas, a votação da 
Constituição Cidadã de 1988, 
o impeachment de Fernando 
Collor e a busca de respostas 
para o trágico caso do massa-
cre do Carandiru. Nas edições 
exibidas, também é possível 
conferir participações mar-
cantes no atual cenário como o 

movimento pela reforma polí-
tica, pelo combate à corrupção 
e as manifestações contrárias 
à decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que permite a 
prisão do réu condenando em 
segundo grau.

 
A exposição - que ficará em 

cartaz na sede institucional até 
o dia 28 de abril e depois segue 
para a Subseção de Santos e 

outras Subseções do interior 
- integra um rol de iniciativas 
que, ao longo de 2017, tornam 
as comemorações de 85 anos 
de fundação da OAB SP um 
ano especial que será coroa-
do ainda com a realização em 
São Paulo do maior evento 
da advocacia nacional, entre 
27 e 30 de novembro, a XXIII 
Conferência Nacional da Ad-
vocacia Brasileira no Pavilhão 

do Anhembi.
 
Serviço
Exposição: A história da OAB 

SP pelo olhar do Jornal do Ad-
vogado – Manchetes históricas

Data: de 20 de março até 28 
de abril, na sede institucional

Local: Rua Maria Paula, 35, 
Bela Vista, São Paulo

Mais informações: Tel.: (11) 
3291-4953

A partir de hoje, 14 de mar-
ço, a 2ª via da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) pode-
rá ser requerida ao Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) 
sem necessidade de justifi-
cativa do pedido.

 Uma nova via da CNH, 
emitida com a mesma va-
l idade da anterior,  pode 
ser solicitada quando o do-
cumento est iver em mau 
estado de conservação ou, 
ainda, por motivo de perda, 
furto ou roubo. Agora, para 
obter a 2ª via da habilitação, 
o condutor deverá apresen-
tar apenas um documento de 
identificação. Não será mais 
exigido Boletim de Ocorrên-
cia, declaração de perda, 
roubo ou extravio ou a CNH 
em mau estado de conser-
vação.

“A iniciativa visa desbu-
rocratizar o serviço para o 
cidadão. Além disso, redu-
zirá a quantidade de papeis 
retidos no Detran. Como o 
documento anterior é auto-
maticamente invalidado com 
a emissão de uma 2ª via, não 
haverá perda na segurança 
do processo”, ressalta Ma-
xwell Vieira, diretor-presi-
dente do Detran.SP.

Como solicitar – É possí-
vel solicitar a segunda via 
do documento pelo aplica-

Cidadãos não terão mais a necessidade de apresentar documentos que 
comprovem perda, furto ou mau estado de conservação do documento

tivo do Detran.SP, que está 
disponível gratuitamente 
para smartphones e tablets 
com sistema operacional 
iOS ou Android. Para baixar 
é só acessar as lojas virtuais 
Apple ou Google Play e di-
gitar “Detran.SP” na busca. 
Depois de fazer o download, 
o acesso ao serviço online 
“Pedir 2ª via da CNH” pelo 
app é feito com o mesmo 
login e senha de cadastro 
do portal do Departamento 
de Trânsito. A 2ª via da ha-
bilitação também pode ser 
solicitada pelo próprio portal 
www.detran.sp.gov.br.

Para receber o documento 
em casa, após fazer o pedido 
eletrônico basta pagar a taxa 
de emissão de R$ 41,37 e 
o custo de envio pelos Cor-
reios de R$ 11 em agências, 
caixas eletrônicos ou pelo 

internet banking dos bancos 
conveniados. A entrega é 
feita em até sete dias úteis 
depois da emissão, no en-
dereço em que a CNH está 
registrada. Por isso, é im-
prescindível que o endereço 
esteja atualizado.  No pró-
prio app é possível acompa-
nhar se o documento já foi 
emitido e obter o código de 
rastreamento da entrega.

O passo a passo para pe-
dir a 2ª via da CNH pode ser 
consultado no portal www.
detran.sp.gov.br,  na área 
de “CNH-Habil itação”, ou 
diretamente no link http://
bit.ly/1SUas9W. Vale ressal-
tar que se o condutor tiver 
trocado de endereço, além 
de um documento de identifi-
cação será necessário apre-
sentar também comprovante 
de residência.

Porte obrigatório – Vale 
lembrar que a habilitação é 
documento de porte obriga-
tório e só a via original tem 
validade para a condução 
do veículo, conforme deter-
mina o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Nenhum 
documento substitui a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), nem mesmo o pro-
tocolo do pedido de 2ª via 
emitido pelo Detran.SP ou o 
Boletim de Ocorrência, caso 
o condutor opte por registrar 
um.

Por isso, o motorista que, 
eventualmente, ficar sem o 
documento terá de aguardar 
a 2ª via para voltar a dirigir. 
Conduzir sem portar a CNH 
é infração leve e o motorista 
é penalizado com multa de 
R$ 88,38 e três pontos no 
prontuário.

Serviços eletrônicos – No 
portal do Detran.SP, o cida-
dão pode realizar 27 servi-
ços de trânsito relaciona-
dos a Carteira Nacional de 
Habilitação (como 2ª via e 
CNH definit iva),  veículos 
(pesquisa de débitos e res-
trições) e infrações (consul-
ta de multas e solicitação de 
recurso de penalidade), entre 
outros. Basta fazer cadastro e 
criar login e senha, que garan-
tem a segurança dos dados 
pessoais.
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EXPEDIENTE

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

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

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

A LISTA DE JANOT E A ESPERANÇA DO POVO
ARTIGO

O tema dominante da política nacio-
nal, esta semana, não é desenvolvimen-
to, reformas ou as futuras eleições. 
Brasília está apreensiva com a lista de 
80 denúncias que o procurador-geral 
da  Repúb l i ca ,  Rodr igo  Janot ,  deve 
apresentar ao Supremo Tribunal Fede-
ral como decorrência das delações dos 
executivos da Odebrecht na Operação 
Lava Jato.  Estima-se que 200 políticos, 
entre os quais quadros importantes dos 
partidos no Congresso Nacional e pelo 
menos dois ministros, estejam entre 
os denunciados. A corte política está 
inquieta e deverá assim continuar até 
que o relator, ministro Edson Fachin, 
decida se mantém ou retira o sigilo dos 
feitos e, principalmente, se aceita os 
argumentos do Ministério Público para 
processar os envolvidos. O presidente 
Michel Temer disse que ministro que 

se tornar réu tem de deixar o governo.
Tanto Temer quanto os seus aliados 

e articuladores parecem não saber que 
mensagem utilizar para conter a possível 
debandada dos denunciados, cujos votos 
são necessários para aprovar os projetos 
de interesse do governo. Acossados pela 
justiça, os parlamentares poderão pensar 
mais na própria proteção do que nos inte-
resses do Palácio do Planalto. O presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia (PMDB-RJ) já 
desistiu de colocar em pauta o polêmico 
projeto da terceirização no trabalho, que 
seria votado esta semana. Também pode 
ocorrer atraso na tramitação da reforma 
da previdência. É preciso compreender 
que quem tem contas a ajustar com a 
justiça deve fazê-lo e que isso não pode 
nem deve interferir no governo e nas suas 
relações com o parlamento.

O quadro de instabilidade é apenas o 

efeito dos maus hábitos da classe polí-
tica nacional. As delações referem-se 
basicamente à destinação de recursos 
obtidos através do superfaturamento de 
obras governamentais, cujos adicionais 
são destinados ao custeio das campanhas 
eleitorais.  Demonstram que praticamente 
toda a classe tem sua legitimidade sob 
suspeição pela forma fraudulenta com que 
eram pagas as despesas de campanha. 
Eleitos com doações de grandes corpora-
ções que trabalham para o governo, todos 
ficam sem a necessária independência 
para legislar e, principalmente, para con-
trariar os interesses desses capitalistas 
que, obviamente, não são os mesmos do 
povo brasileiro.

Nesse quadro, o melhor a fazer é co-
meçar as reformas pela política, para 
extirpar o mal que compromete a repre-
sentatividade da classe. Paralelamente, a 

conveniência maior é que o governo adote 
medidas para aquecer o mercado e trazer 
de volta pelo menos parte dos milhares de 
empregos perdidos nos últimos anos de 
política econômica desastrosa. Se conse-
guir avançar nessas duas frentes, o Brasil 
estará salvo e as demais reformas virão 
como imperativo do momento e da socie-
dade. A “lista de Janot”, desde que bem 
compreendida, poderá ser apenas o limão 
que, isoladamente é azedo, mas pode se 
transformar numa saborosa e benfazeja 
limonada dentro de um Brasil novo, sem 
corrupção, acreditado pelos investidores, 
com pleno emprego e servido por políticos 
acima de qualquer suspeita...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - 

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

ALIMENTOS E FERTILIDADE
A alimentação é sempre 

bem vinda em qualquer fase 
das nossas vidas, da infân-
cia à velhice ela têm papéis 
fundamentais que refletem 
diretamente na nossa qua-
lidade de vida, proporcio-
nando saúde, imunidade e 
muita energia.

Uma fase muito impor-
tante do casal é a fase da 
reprodução, mas o que nin-
guém sabe é que a alimen-
tação têm um papel muito 
importante na fertilidade. 
Manter uma al imentação 
adequada  va i  fazer  com 
que as chances de uma gra-
videz se ja  cada vez mais 
facilitada.

Evite  a l imentos gordu-
rosos, bebidas alcoólicas, 
rotina sedentária e excesso 
de açúcar e inclua alimen-
tos saudáveis no seu dia-a-
-dia. O ácido fólico é uma 
das vitaminas mais impor-
tantes e necessárias para a 
gravidez. São boas fontes 
naturais: fígado, lentilha, 
feijão, grão de bico, espi-
nafre, fei jão preto, fei jão 
branco e couve.

Outro mineral muito im-
portante é o selênio, ele é 

NUTRIÇÃO CLÍNICA FUNCIONAL

um antioxidante que ajuda 
a proteger os óvulos e es-
permatozó ides  dos  e fe i -
tos  noc ivos  dos  rad ica is 
livres.  Esses podem levar 
a abortos e outros proble-
mas ao nascimento. Fontes 
naturais: fígado, bacalhau,  
atum, salmão e sardinha.

 Ba ixos  n íve is  de  z inco 
são  d i re tamente  l i gados 
a  abor tos  nos  pr ime i ros 
estágios da gravidez. Nos 
homens,  o  z inco é  consi-
derado  um dos  minera is 
mais  importantes  para a 
fertilidade. Fontes naturais: 
carne bovina, sementes de 

gergelim, sementes de abó-
bora, ervilhas. 

Já a vitamina D é neces-
sária para ajudar o corpo 
a criar hormônios sexuais.

São fontes: ovos, peixes e 
óleo de fígado de bacalhau. 
Você também pode obter vi-
tamina D fazendo exposição 
ao  so l  por  15  a  20  minu-
tos por dia. A vitamina B12 
pode melhorar a qualidade 
do sêmen e sua produção. 
Ela também pode ajudar a 
favorecer o endométrio na 
implantação do embrião, 
diminuindo as chances de 
aborto.

Amanda Cunha Barbosa Rodrigues

Nutricionista Clínica com 

Especialidade em Nutrição Funcional, 

Fitoterapia e Suplementação

CRN 3/ 32295
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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 
2017. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da 
primeira Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima 
Terceira Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores e Vereadora, 
sob a Presidência do primeiro: Valdeci Aparecido Marquesini (PMDB), Marcos Aurélio 
Marin Roveda (PTB), Evaldo Ribeiro (PMDB), José Luiz Pereira (PPS), Adelson Pereira 
dos Santos(PSB), Edmundo Mendes Pereira (PDT), José Márcio Bernardes de Oliveira 
(PMDB), Maria Rosemeire Rosas Bianchini de Oliveira – PSB e Osvaldo Maraia – PPS, 
observando-se a presença de todos os militantes. Havendo, portanto, quorum 
regimental, foi instalada a Sessão; Ato contínuo o Senhor Presidente declarou 
instalada a fase de expediente. Em cumprimento as normas regimentais, o Senhor 
Presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura das matérias do 
dia: constante da Ata da 2° Sessão Extraordinária realizada em 17 de janeiro do 
corrente ano; Projeto de Lei n° 04; Projeto de Lei n° 05; Moção n°04/05/06; Ofício 
n°08/2017 de autoria do vereador Valdeci Aparecido Marquesini; Parecer das 
Comissões e Parecer Jurídico. Ato contínuo, o Senhor Presidente encerrou o 
expediente e declarou os trabalhos abertos em Ordem do Dia. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Ata da 02ª Sessão Extraordinária realizada em 17 
de Janeiro de 2017, esclarecendo que os vereadores ou vereadora que desejasse usar 
da palavra para o encaminhamento da matéria, poderia fazê-lo naquele momento, não 
havendo nenhum interessado, o Senhor Presidente submeteu em única votação a Ata 
da 02ª Sessão Extraordinária, esclarecendo que os vereadores e vereadora favoráveis a 
aprovação da Ata permanecessem como estavam e os contrários que se levantassem; 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o 
Projeto de Lei n°04 de 17 de Fevereiro de 2017, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a firmar convênio com a irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Palmeira d’Oeste, e dá outras providências”, esclarecendo que os vereadores ou 
vereadora que desejasse usar da palavra para o encaminhamento da matéria, poderia 
fazê-lo naquele momento, não havendo nenhum interessado o Senhor Presidente 
submeteu em única votação o Projeto de Lei n°04, esclarecendo que os vereadores e 
vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam e os contrários que 
se levantassem; aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou 
em discussão o Projeto de Lei n°05 de 17 de Fevereiro de 2017, que “Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Palmeira d’Oeste e dá outras providências”, esclarecendo que os 
vereadores ou vereadora que desejasse usar da palavra para o encaminhamento da 
matéria, poderia fazê-lo naquele momento, não havendo nenhum interessado, o 
Senhor Presidente submeteu em única votação o Projeto de Lei n°05, esclarecendo 
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que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários que se levantassem; aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Moção de Pesar n°04/2017, esclarecendo que os 
vereadores ou vereadora que desejasse usar da palavra para o encaminhamento da 
matéria, poderia fazê-lo naquele momento, não havendo nenhum interessado, o 
Senhor Presidente submeteu em única votação a Moção de Pesar n°04, esclarecendo 
que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários que se levantassem; aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Moção de Pesar n°05/2017, esclarecendo que os 
vereadores ou vereadora que desejasse usar da palavra para o encaminhamento da 
matéria, poderia fazê-lo naquele momento, não havendo nenhum interessado, o 
Senhor Presidente submeteu em única votação a Moção de Pesar n°05, esclarecendo 
que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários que se levantassem; aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em discussão a Moção de Pesar n°06/2017, esclarecendo que os 
vereadores ou vereadora que desejasse usar da palavra para o encaminhamento da 
matéria, poderia fazê-lo naquele momento, não havendo nenhum interessado, o 
Senhor Presidente submeteu em única votação a Moção de Pesar n°06, esclarecendo 
que os vereadores e vereadora favoráveis a aprovação permanecessem como estavam 
e os contrários que se levantassem; aprovada por unanimidade. Declarou encerrada a 
ordem do dia e aberta a Fase das Explicações Pessoais, franqueando a palavra a todos 
os edis, com a palavra o Senhor vereador Evaldo Ribeiro, saudou a todos, parabenizou 
os novos vereadores que assumiram e disse ainda que espera que essa administração 
atual seja diferente da passada e pra mostrar essa diferença esperada mencionou o 
Projeto de Lei n°04 da Santa Casa, onde esse assunto muitas vezes já foi passado pela 
tribuna sendo alvo de reclamações, espera-se assim que nesta nova administração isso 
não ocorra novamente, que este Projeto que foi aprovado hoje nesta Sessão se 
mantenha firme ao longo desta administração. Disse também sobre as Moções que 
devem ser feitas mediante a vida do cidadão, nada contra ninguém apenas que fosse 
feita uma interpretação correta. E pra finalizar leu um pequeno texto sobre 
Comportamento Político.  A palavra continuou franqueada não havendo nenhum 
interessado em falar declarou encerrada a fase das explicações pessoais. Em 
agradecimento e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a Sessão, pedindo a 
benção de Deus aos moradores do nosso Município, aos nobres vereadores e 
vereadora seus ilustres familiares, bem como a todos os presentes e aos que nos 
assistem através da TV-Câmara, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e votada, se aprovada, será signatada pelo Senhor Presidente 
e Senhor 1° Secretário. "Sala das Sessões Oswaldo Rossetti”, 21 de fevereiro de 2017. 

 
Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 

            Presidente                                                             1° Secretário 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXTRATO DO EDITAL N.º 01/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 O Prefeito do Município de PALMEIRA D´OESTE, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO de provas para a seleção e o preenchimento de vagas do quadro de servidores 
do município, através de contratação temporária por tempo determinado, de acordo com as necessidades do Município, 
com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF. 
INSCRIÇÕES: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.concursosjota.com.br, das 9 horas do dia 09 de março de 2017 até às 24 horas do dia 19 de março de 2017. 
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 20 de março de 2017 
PROVAS: As Provas objetivas e práticas serão realizadas no dia 02 de abril de 2017, em locais e horários a serem 
divulgados após a homologação das inscrições. 
FUNÇÕES: 

 
O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município de PALMEIRA D´OESTE e nos 
endereços eletrônicos www.palmeiradoeste.sp.gov.br e www.concursosjota.com.br. 
 

Prefeitura do Município de PALMEIRA D´OESTE – SP em 06 de março de 2017. 
 
 

José Cesar Montanari 
Prefeito Municipal 

Função 
C/H 

Semanal Vagas 
Remuneração  

(R$) 

Taxa 
de 

Insc. 
(R$) 

Requisitos 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

40 02 937,86 30,00 Ensino Fundamental incompleto 

Faxineira 40 02 937,86 30,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Operador de Máquina 
Pesada 

40 01 967,38 30,00 
Ensino Fundamental Incompleto e 
Carteira Nacional de Habilitação 

categoria “D” ou superior 
Padeiro 40 01 937,86 30,00 Ensino Fundamental incompleto 

Professor PEB I 30 01 1.938,08 60,00 

Habilitação em Magistério com 
Especialização em Pré-Escola 
(Superior) – AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) 
LIBRAS 

Técnico em Enfermagem 40 04 1.000,07 40,00 
Curso Técnico com registro no 

COREN 
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PTB, A ALTERNATIVA DE GERALDO ALCKMIN

Apesar de não ter havido 
nenhum convite oficial ao 
governador,  o  deputado 
Campos Machado, secre-
tár io -geral  da Execut iva 
Nacional e presidente es-
tadual do PTB, vê essa pos-
sibilidade como “um cami-
nho natural para Alckmin”, 
que h istor icamente teve 
sempre o PTB como um dos 
seus principais aliados.

Mesmo acreditando que 
Geraldo Alckmin não deva 
sair do PSDB, Campos Ma-
chado deixou claro que o 
“PTB quer ser a primeira 
a l ternat iva ,  na  eventua l 
saída do governador”.

Isso ficou nítido depois 
das visitas por ele articu-
ladas ,  durante  o  mês de 
janeiro.  In ic ialmente ele 
levou ao Palácio dos Ban-
deirantes o candidato do 

PTB  a presidente da Câma-
ra dos Deputados,  Jovair 
Arantes, acompanhado do 
presidente nacional do par-
t ido ,  Rober to  Je f ferson . 
Depois foi a vez do senador 
pernambucano, Armando 
Monteiro Fi lho,  que tam-
bém deixou claro que Al-
ckmin teria abrigo seguro 
no PTB.

Campos Machado apon-
ta, ainda, a convergência 
interna no PTB como um 
trunfo em relação ao PSB, 
que ,  mesmo d iv id ido ,  j á 
acenou ao governador. Em 
resposta a uma fala do vi-
ce-presidente nacional do 
PSB,  Beto  A lbuquerque , 
Campos  d isse :  “No PTB, 
Alckmin estaria em casa, 
porque não somos pombas 
e  nem vemos os  tucanos 
como predadores”.

Sem divergências internas e com a aprovação de todas suas principais lideranças nacionais, o PTB pode vir a ser a melhor alternativa para o 

governador Geraldo Alckmin, na eventualidade de não conseguir viabilizar sua candidatura à presidência da República, pelo PSDB.

Na foto, Campos Machado em visita ao governador Geraldo Alckmin, acompanhado do Senador Armando Monteiro Filho - Jan. 2017

“Eu não tenho nada a ver 
com os filhos das outras 
mães.” A recusa veemente 
de uma mulher em doar os 
órgãos da filha foi um dos mo-
mentos que mais marcaram 
os 21 anos de carreira de Ed-
valdo Leal de Moraes, vice 
coordenador da Organização 
de Procura de Órgãos (OPO) 
do Hospital de Clínicas de São 
Paulo. Mesmo em um país em 
que a fila de espera por um 
órgão chega a cinco anos, o 
relato não é um caso isolado. 
Quase metade das famílias 
ainda rejeita a doação de ór-
gãos no Brasil.

Entre as 34.543 pessoas que 
esperavam um transplante 
em dezembro, 21.264 preci-
sam de rim, 10.293 de córnea, 
1.331 de fígado, 539 de pân-
creas e rim, 282 de coração, 
172 de pulmão e 31 de pâncre-
as. Em 2016, 2.013 pessoas 
que estavam na fila por um 
órgão, morreram. Dessas, 82 
eram crianças. No ano pas-
sado, as centrais estaduais 
de transplantes identificaram 
10.158 pessoas que tiveram 
morte encefálica e poderiam 
ser doadoras. De 5.939 famí-
lias consultadas, 2.571 (ou 
43%) não deram a autorização 
necessária. 

Quase metade das famílias diz ‘não’ à doação 
de órgãos; 34,5 mil pacientes estão na fila

Em 2016, foram 2.854 doações, mas 2.013 pessoas na espera morreram - 82 crianças. Recusas envolvem questões culturais e falta de 

informação, mas especialistas ainda se assustam com frases como ‘Eu não tenho nada ver com os filhos de outras mães’

quatro ou cinco vidas. A gente 
entende a reação das famílias 
nesse momento de tanta dor. 
Não dá para colocar nelas a 
culpa”, afirmou. “É impactante 
para o entrevistador ouvir isso 
(a recusa). A gente se sente 
impotente, incompetente”, re-
lata Moraes. Ele estuda desde 
2005 os motivos pelos quais 
ainda há tanta recusa na do-
ação de órgãos em casos de 
morte encefálica e a resposta 
é complexa, pois envolve as-
pectos culturais e a falta de 
informação. “Ainda há muito 
a crença de que ocorrerá um 
‘milagre’, mesmo em pesso-
as que até então não tinham 
manifestado nenhum tipo de 
ligação religiosa”, comenta. 

Segundo Moraes, mais do 
que familiares de pacientes, 
há muitos profissionais de 
saúde que também não com-
preendem ou não aceitam 
um diagnóstico de morte en-
cefálica. É a mesma análise 
do coordenador médico do 
núcleo de captação de órgãos 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, José Eduardo Afon-
so Junior. Mais do que isso, 
Moraes afirma ter presencia-
do muitos casos de pessoas 
que rechaçavam a doação 
por desacreditar no Sistema 
Único de Saúde, chegando 
a cogitar a hipótese de que 
poderiam ter o tratamento 
adiado para que seus órgãos 
fossem retirados.

CAMPANHAS
José Ottaiano, vice-presi-

dente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, lembra que 

a adesão à doação de órgão é 
maior quando há campanhas 
nacionais, um caso de maior 
comoção, ou até quando o 
tema é abordado em filmes ou 
novelas. “A doação é uma coi-
sa conjuntural. A divulgação 
pela imprensa e em novelas 
realmente facilita”, afirmou. 
Em 2014, na novela Em Famí-
lia, da Rede Globo, o persona-
gem Cadu, interpretado por 
Reynaldo Gianecchini, passou 
por transplante de coração. 
Em 2013, houve 271 trans-
plantes do órgão. No ano da 
novela, o número subiu para 
311. Para Manfro, uma atitu-
de eficiente para quem quer 
ser doador é avisar à família. 
“Elas geralmente respeitam 
esse desejo”.

Profissionais têm de ser ca-
pacitados

O coordenador médico do 
núcleo de captação de órgãos 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, José Eduardo Afonso 
Junior, observa que uma das 
possíveis explicações para a 
rejeição à doação de órgãos 
é uma falta de preparo pro-
fissional. Para reverter isso, 
ele aponta investimentos em 
classificação, como as pós-
-graduações em Captação de 
Órgãos que o Ministério da 
Saúde realiza em parceria 
com alguns hospitais, como 
o Einstein. Durante as aulas, 
os profissionais participam 
de simulações de todo o pro-
cesso, desde o diagnóstico até 
as conversas com a família e 
orientações sobre armazena-
mento dos órgãos.

Os dados foram compila-
dos pela Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos 
(ABTO), com base nas infor-
mações das centrais estaduais 
de transplantes, e divulgados 
na semana passada pelo Mi-
nistério da Saúde. “O índice de 
recusa é bem alto. A Espanha 
é país líder em transplante e lá 
a recusa das famílias é de me-
nos de 20%”, afirma Roberto 
Manfro, presidente da ABTO. 
Houve pequeno aumento no 
número de doadores em re-

lação a 2015 – de 2.854 para 
2.981.

No Norte estão os maiores 
índices de rejeição à doação. 
No Acre, chega a 81%; Rondô-
nia registrou 76% e Tocantins, 
75%. “O grande empecilho é a 
falta de conhecimento de saber 
que a morte encefálica é uma 
situação de irreversibilida-
de absoluta”, afirma Manfro. 
Para atestar a morte encefáli-
ca, são necessários avaliação 
de especialista (neurologista 
ou neurocirurgião) e exame 

complementar que ateste que 
o cérebro não tem atividade 
elétrica (eletroencefalograma) 
ou que não há mais circulação 
de sangue no cérebro (angioto-
mografia, angiografia, angior-
ressonância e cintilografia do 
cérebro).

Nesta semana, a gerente 
médica da unidade cardioin-
tensiva do Hospital CopaS-
tar do Rio, Jaqueline Miranda, 
acompanhou um caso de ne-
gativa de uma família. “Era 
um homem grande, salvaria 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo na pessoa do 

Srº. JOSE CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo, 

usando de suas atribuições legais:- 

Convoca os candidatos (as) aprovados no Concurso Publico Municipal nº. 02/2.016, 

abaixo relacionados, conforme resultado publicado por Edital anteriormente, a comparecer no próximo 

dia 01 de fevereiro de 2.017, às 8h00min no Departamento de Pessoal situado à Avenida Dr. Francisco 

Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim específico de tomar posse do cargo pleiteado. O não 

comparecimento no dia e horário marcado implicaram na desistência da vaga. 

CARGO CLASSIF. NOME 
 

MEDIA. 

 
AUXILIAR ADMI- 
NISTRATIVO 

1º Murilo de Carlos Barbosa 62,50 

 

 

                                 Palmeira d’Oeste - SP, 23 de janeiro de 2.017 
 
 
 
 

Jose Cesar Montanari 
                      Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Palmeira D’Oeste – Estado de São Paulo 

Av.Dr. Francisco Felix Mendonça, 4955 Centro 

Fone/Fax (17) 3651-1212 = CEP 15720-000 

CNPJ 46.609.731/0001-30 

E-mail pmpalmeira@ig.com.br 
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3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

Os homens e  mulheres 
bras i le i ros  terão de tra-
ba lhar  por  mais  tempo 
para conseguir a aposen-
tadoria, caso a reforma da 
Previdência lançada pelo 
governo Michel Temer seja 
aprovada no Congresso em 
2017.

As novas regras, encami-
nhadas à Câmara dos De-
putados, foram apresenta-
das nesta terça-feira 6 pelo 
secretário da Previdência, 
Marcelo Caetano, em Brasí-
lia. Entenda, nas perguntas 
e respostas abaixo, do que 
se trata a proposta.

Qual é a regra atual para 
as aposentadorias?

Há duas regras. A primeira 
é por tempo de contribuição. 
Os homens podem se apo-
sentar com qualquer idade 
após 35 anos de contribuição 
ao INSS, enquanto as mulhe-
res podem fazê-lo após 30 
anos de contribuição, tam-
bém sem idade mínima.

Há também a aposenta-
doria por idade. Os homens 
com 65 anos podem reque-
rer aposentadoria aos 65 
anos, desde que tenham ao 
menos 15 anos de contri-
buição. As mulheres, por 
sua vez, podem se aposen-
tar com 60 anos, também 
com pelo menos 15 anos de 

Entenda a reforma da Previdência

contribuição. 
Qual é a proposta do go-

verno?
A Proposta  de  Emenda 

à Constituição (PEC) 287 
ex ige  que  o  t raba lhador, 
seja homem ou mulher, con-
tribua durante ao menos 25 
anos com o Instituto Nacio-
nal de Seguro Social (INSS) 
e estabelece idade mínima 

de 65 anos de idade para 
ter acesso ao benefício.

Esses fatores precisam 
ser combinados para que 
se ja  poss íve l  requerer  a 
aposentador ia .  A lcançar 
os 65 anos com menos de 
25 anos de contribuição ou 
atingir os mesmos 25 anos 
de trabalho formal  antes 
dos 65 anos de idade não 

permitirão o acesso à Pre-
vidência. 

Isso vale para quem?
Vale para os homens que 

têm menos  de  50  anos  e 
para as mulheres com idade 
inferior a 45 anos.

E como será possível ob-
ter o valor integral da apo-
sentadoria?

Ho je ,  a  aposentador ia 

durante 25 anos, ele rece-
berá uma aposentadoria de 
apenas 1.520 reais quan-
do chegar aos 65 anos de 
idade.

Caso queira receber um 
valor superior, o brasileiro 
deverá continuar no merca-
do formal após os 65 anos 
ou começar a trabalhar aos 
16 anos. Na prática, para 
ter acesso à média integral 
do valor contribuído, será 
preciso trabalhar formal-
mente por 49 anos. 

Como ficam homens com 
mais de 50 anos e mulheres 
com mais de 45 anos?

Os homens de 50 anos ou 
mais e as mulheres com 45 
ou mais de idade entrarão 
nas regras de transição. 
Para esses casos, o gover-
no impôs um outro cálculo 
para acesso ao benefício. 
Os  t raba lhadores  deve-
rão trabalhar mais 50% do 
tempo restante ao que fal-
tava para se aposentar.

Por exemplo: um homem 
de  51  anos  que  es tava  a 
c inco  anos  de  consegu i r 
o  benef íc io ,  va i  prec isar 
trabalhar  50% a mais  do 
que esse período. Ou seja, 
os cinco anos da regra an-
terior mais dois anos e seis 
meses como “pedágio”.

No caso específico desse 
trabalhador, portanto, ele 
precisará trabalhar até os 
58 anos e 6 meses, em vez 
de  parar  aos  56  anos .  O 
mesmo va le  para  as  mu-
lheres, só que a partir dos 
45 anos.

A reforma atinge quem já 
se aposentou?

Não. A reforma da Previ-
dência não vai atingir quem 
já se aposentou ou já alcan-
çou as regras atuais para 
ter  acesso  ao  benef í c io . 
Além disso, não serão mo-
dificadas, por enquanto, as 
regras de aposentadoria de 
militares.

Pelas mudanças propostas pelo governo Temer, será preciso trabalhar 49 anos para ter acesso à aposentadoria integral

integral significa receber 
o valor total  do chamado 
salário de benefício, que é 
a média dos 80% maiores 
salários recebidos desde 
julho de 1994. Atualmente, 
esse teto é de 5.189,82 re-
ais. Atualmente, o cálculo 
para chegar a  esse valor 
é feito com base no Fator 
Previdenciário ou na cha-
mada regra 85/95, sancio-
nada pelo governo Di lma 
em novembro de 2015.

A proposta  do governo 
Temer é acabar tanto com o 
Fator Previdenciário quan-
to com a regra 85/95, es-
tabelecendo cotas para o 
acesso  à  aposentador ia 
integral.

E o que isso significa? 
S ign i f i ca  que ,  mesmo 

contribuindo por 25 anos, 
o trabalhador não terá di-
reito à aposentadoria in-
tegral. Por exemplo, se um 
trabalhador contribuir com 
uma média de 2.000 reais 

Mulher é agredida por marido em propriedade rural de Jales
A polícia foi acionada para 

atender uma ocorrência de vio-
lência doméstica, no domingo, 
12 de março, em uma proprie-
dade rural no Córrego do Matão 
em Jales.

Segundo informações, o ca-
sal estaria em casa, e após a 
ingestão de bebidas alcoólicas 
se desentendeu. O homem 
agrediu a mulher na cabeça 
e em seguida a companheira 
chamou a polícia. Ao chegar 
ao local, a diligência encon-
trou o marido preparado para 
fugir, mas o mesmo retornou 
para casa na tentativa de se 

explicar.
O casal foi conduzido para o 

Plantão da Central de Polícia 

Judiciária de Jales, o delega-
do que estava presente solici-
tou atendimento médico para 

mulher, o esposo somente foi 
liberado após o pagamento de 
fiança no valor de R$1.000,00.

O corpo de um marceneiro 
de 50 anos foi encontrado na 
segunda-feira, (13), nas águas 
do rio Grande, no trecho pró-
ximo a Santa Clara D’Oeste 
(SP). A vítima estava desapa-
recida desde domingo (12).

De acordo com informações 
da família, a vítima saiu para 
pescar na companhia do pai, 
que tem quase 80 anos. A fa-
mília disse aos bombeiros que 

eles estavam no barco, quando 
o marceneiro reclamou que es-
tava sentindo muito calor e por 
isso tirou o colete salva vidas.

Em seguida, ao mexer no 
motor da embarcação, o mar-
ceneiro acabou caindo na 
água e não conseguiu retor-
nar para a superfície. A vítima 
trabalhava em Santa Fé do 
Sul (SP) em uma fábrica de 
móveis.

Corpo de marceneiro é 
encontrado no rio Grande 
em Santa Clara D’Oestea

Vítima estava desaparecida desde domingo (12). 

Homem saiu para pescar na companhia do pai, que tem quase 80 anos.

Suspeito de ter 
assaltado Frigorífico em 
Fernandópolis é preso

Policiais da DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) de 
Fernandópolis prenderam na 
segunda-feira, dia 13, um rapaz 
de 21 anos suspeito de parti-
cipar do assalto ao Frigorífico 
Mozaquatro, na principal en-
trada de Fernandópolis. Ele 
está preso na Cadeia Pública de 
Guarani d´Oeste a disposição 
da Justiça. 

O jovem seria principal 
articulador no roubo ocor-
rido no dia 21 de fevereiro, 
ocasião em que foram leva-
dos mais de R$ 50 mil em di-
nheiro, valor que seria usado 
para pagamento de vales aos 
funcionários. A ação aconte-

ceu no meio do dia, quando 
seguranças foram rendidos 
e obrigados a conduzir os 
assaltantes até o interior da 
empresa. 

Um revolver calibre 38 te-
ria sido usado para ameaçar 
as vítimas. Os bandidos fu-
giram em uma moto verme-
lha que foi dispensada em 
um bueiro na marginal Luiz 
Brambati, há vários metros 
do local. 

O rapaz também é suspeito 
de ter participação no assal-
to a funcionários de um su-
permercado de Fernandópolis 
que transportavam um malote 
cheio de dinheiro. 


