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AULAS DE PILATES

Macaco foi encontrado morto em março. 
Este é o segundo caso de animal morto pela doença desde dezembro.

A Secretaria de Saúde de 
Fernandópolis confirmou o 
primeiro caso de febre amarela 
em macacos no município 
neste ano, sendo o segundo 
desde dezembro. O animal foi 
encontrado morto no mês de 
março por uma moradora do 
bairro Brasilândia, próximo 
ao trecho de acesso à cidade, e 
levado à avaliação laboratorial 
no Instituto Adolfo Lutz, que 
confirmou a contaminação do 
vírus.

De acordo com a pasta, 
os profissionais da saúde 
orientaram a população, 
levando em conta que mais 
de 90% dos moradores já 
foram imunizados contra a 
febre amarela nas diversas 
campanhas realizadas no 
município, desde que a 
primeira morte de macaco 
contaminado pela doença foi 
confirmada, em dezembro do 
ano passado.

Ao todo, 17 macacos 
encontrados mortos foram 
avaliados e examinados e 
os outros 15 com resultados 

negativos para febre amarela. 
Ao encontrar macacos mortos 
na área urbana ou rural de 
Fernandópolis, a orientação 

é para que a população entre 
em contato com o Centro de 
Zoonoses ou com a Polícia 
Ambiental.

Fernandópolis vacinou mais de 90% dos moradores

Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde

Massacre em assentamento 
no Mato Grosso mata dez

Pelo menos 10 pessoas foram 
assassinadas nesta quinta-feira 
(20), em um assentamento no 
município de Colniza (MT), a 
1.065 km de Cuiabá, próximo 
ao distrito de Guariba, em 
uma gleba denominada 
Taquaruçu do Norte. Entre 
os mortos também estão 
idosos e crianças.  De 
acordo com a Secretaria de 
Segurança Pública de Mato 
Grosso, o massacre feito por 
“encapuzados”.

O governo mato-grossense 
enviou ao local policiais 
militares e civis lotados na 
cidade de Colniza, que fica a 
250 km da sede do município, 
mas o local é de difícil acesso 
e ainda não há informações 
complementares sobre o 
massacre.

Segundo a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), 
conflitos fundiários são 

comuns na gleba onde 
ocorreram as mortes há 
mais de dez anos, com 
ocorrências de assassinatos 
e agressões. A CPT informou 
ainda que investigações 
policiais feitas nos últimos 
anos têm apontado que “os 
gerentes das fazendas na 
região comandavam rede de 

capangas para amedrontar e 
fazer os pequenos produtores 
desocuparem suas terras”. 

Relatório “Conflitos 
no Campo Brasil 2016”, 
lançado na segunda-feira 
(17/03) pela CPT, revelou 
que o Brasil registrou 1536 
conflitos relacionados a terra, 
trabalho e água, em 2016, 

26,2% a mais do que em 2015. 
Os assassinatos também 
aumentaram: de 50 em 2015, 
para 61, um acréscimo de 22%. 
Já os conflitos relacionados 
exclusivamente a terras 
ocupadas por indígenas, 
camponeses e quilombolas 
somam 1295 e envolvem 687 
mil camponeses.
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O FRACASSO DE TEMER NA PREVIDÊNCIA  
ARTIGO

O presidente Michel Temer 
pode começar a se preparar 
para a derrota na reforma 
da Previdência. Mesmo 
fazendo o que sabe fazer 
melhor – negociar –, ainda 
não conseguiu convencer 
308 deputados a aprovar o já 
desidratado texto da Proposta 
de Emenda Constitucional 
287. Seja qual for o resultado 
em plenário, já perdeu – e o 
país também.

Temer teve de adiar os 
planos de votação na tentativa 
de angariar apoio. Tudo o que 
angariou foram deserções. 
O tempo funciona contra ele. 
O PSB anunciou ontem que 
sairá do governo por oposição 

às reformas trabalhista e 
previdenciária. PTB e PPS 
estudam fazer o mesmo. 
Centrais sindicais convocaram 
greve geral para sexta-feira. A 
maioria da população é contra 
a reforma.

Para o governo, aprová-
la se tornou questão de 
sobrevivência. É preciso 
transmitir ao mercado um 
recado de que a agenda 
econômica continua andando, 
apesar da crise política sem 
paralelo desencadeada 
pela delação premiada da 
Odebrecht e da indefinição no 
cenário eleitoral para 2018.

Verdade que, diante do 
descalabro da Previdência, 

alguma reforma é melhor que 
nenhuma reforma – mas não 
qualquer reforma. Aprovar 
uma emenda constitucional 
frouxa, que sirva apenas para 
polir a imagem de um governo 
atingido por denúncias 
gravíssimas só piora a 
situação. As denúncias não 
sumirão, e as deficiências da 
reforma ficarão evidentes.

Não parece haver como 
o governo sair ileso. Já 
cedeu em pontos críticos: 
as previdências estaduais 
e municipais, a distinção 
entre homens e mulheres, 
as regras de transição, o 
acúmulo de benefícios como 
pensões, a manutenção de 

aposentadorias especiais 
para professores, policiais e 
militares, além da manutenção 
das regras do programa de 
assistência social BPC. 
Ameaçou quem votar contra 
com a perda de cargos e 
ministérios.

Apesar de tudo isso, 
no Congresso ferido pela 
Operação Lava Jato, o apoio 
a Temer se esvai. De acordo 
com levantamento do jornal O 
Estado de S.Paulo, apenas 75 
deputados apoiam a reforma 
da Previdência, e 275 são 
contra. Faltam, portanto, 
233 votos para a aprovação. 
Se Temer não os obteve até 
agora, cedendo em tudo o que 

já cedeu, ameaçando tudo o 
que já ameaçou, que garantia 
tem de conseguir? Nenhuma.

Mesmo que consiga, o país 
sairá perdendo. Na tentativa 
de equilibrar a demanda 
política e a pressão econômica, 
o risco é não atender nenhuma 
das duas. Desde o início, todos 
sabiam do perigo. Agora, já 
deixou de ser um cenário 
hipotético para se tornar 
provável.

O custo das mudanças 
na reforma permanece um 
mistério. Quem sabe fazer 
contas fala em perda de 
até 60% de economias 
inicialmente estimadas 
em mais de R$ 800 bilhões 

Serviços jurídicos e tecnológicos de qualidade a serviço do cidadão

Cartórios

vocêcom

Registro de nascimento
Um direito de seu filho. 
Um dever dos Pais.

Por: Durvalino Cristiano Wetterich Domingues, Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas de Santa Ernestina (SP)

esta nossa segunda coluna sobre a importân-
cia dos atos praticados nos cartórios de regis-
tro de civil e sua direta relação com os direitos 

de cidadania de cada brasileiro, vamos explicar o pro-
cedimento necessário para se fazer o registro de nasci-
mento de um recém nascido, quais são os documen-
tos, quem deve comparecer ao cartório e quais são os 
prazos para registrar seu filho.

É importante destacar que os Pais têm papel funda-
mental neste processo, que é rápido, seguro e impor-
tantíssimo para que seu filho se torne um cidadão, com 
nome, data, local de nascimento e filiação. O registro 
de nascimento é gratuito e, mesmo quando ultrapassa-
do o prazo legal para sua realização, não acarreta multa 
ao cidadão. 

O hospital, público ou particular, Santas Casas e 
quaisquer outras instituições hospitalares devem ao 
nascer viva uma criança emitir um documento que se 
chama Declaração de Nascido Vivo (DNV), um papel 
amarelo, que deve ser levado ao Cartório de Registro 
Civil do lugar do nascimento ou do local de residência 
dos pais, acompanhado dos seguintes documentos:
1 – Certidão de Casamento ou de Nascimento dos Pais;
2 – cédulas de identidade (RG) ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) - com foto –dos Pais e das testemu-
nhas caso sejam necessárias;

Os prazos para se registrar um recém nascido são os 
seguintes:
1 – até 15 dias após o nascimento; 
2 – o prazo será prorrogado para até 60 (sessenta) dias 
caso a mãe vá pessoalmente ao cartório;
3 – até 3 (três) meses se o local de nascimento ou da 

residência dos pais for mais de 30 (trinta) km da sede 
do cartório.

Se não foi possível comparecer no cartório para re-
gistrar seu filho nos prazos acima, você deve levar 02 
(duas) testemunhas que conheçam os pais e o fato do 
nascimento da criança para que o registro seja feito.

É bom esclarecer que o Pai é o primeiro responsável 
pelo registro. Em caso de falta ou impedimento do pai 
comparecer ao cartório, será a Mãe, e ainda, na falta 
de ambos, será o parente mais próximo, geralmente os 
avós, sempre seguindo os prazos acima mencionados.

Quando os Pais não casados civilmente (no cartório), 
o Pai pode comparecer sozinho para registrar a criança, 
sem necessidade de acompanhamento da mãe, desde 
que apresente os documentos acima mencionados. 
No entanto, se os pais não forem casados civilmente 
e o pai não puder comparecer, pode a mãe com uma 
declaração de anuência do pai, com firma reconhecida 
em cartório, registrar a criança no nome de ambos. 

Nos casos em que a paternidade não é estabelecida 
(quando o Pai não quer ou não pôde registrar a crian-
ça) a Mãe deverá seguir até o cartório, registrar a crian-
ça em seu nome, podendo indicar o nome do suposto 
Pai para posterior averiguação da paternidade pelo Mi-
nistério Público.

Prezado leitor, para se registrar uma criança existem 
várias particularidades que o Oficial Registrador Civil 
leva em consideração, da qual nessas breves palavras 
pudemos falar sobre algumas, outras ainda serão des-
critas nesta coluna. Por isso, fique atento, não perca a 
próxima coluna e não esqueça que o registro de nas-
cimento é um direito de seu filho e um dever dos pais.

N

“... os Pais têm papel fundamental neste processo, que é rápido, seguro e importantíssimo 

para que seu filho se torne um cidadão, com nome, data, local de nascimento e filiação.”

nos próximos dez anos. Os 
otimistas dizem que a perda 
é menor e não chega a R$ 250 
bilhões.

Seja lá quem tenha razão, 
um fato é inescapável: as 
contas da Previdência estão 
tão fora do controle, que será 
impossível conter a expansão 
do déficit, e outra reforma se 
fará necessária daqui a alguns 
anos. Tudo o que os protestos 
contra podem conseguir 
é manter direitos ilusórios, 
com prazo de validade. Mas o 
objetivo real – enfraquecer o 
governo – terá sido atingido.

Por ora, o mercado 
financeiro parece acreditar 
nos poderes de Temer. 
Os sinais de recuperação 
econômica são concretos. 
Investidores voltam a cobiçar 
o Brasil – o leilão de novas 
linhas de energia arrecadou 
ontem R$ 12,7 bilhões. 
A inflação desabou. As 
perpectivas para o futuro são 
positivas, tanto no nível de 
emprego quanto na atividade 
econômica. Tudo isso é 
verdade.

Mas tudo pode ir por água 
abaixo se for impossível 
cumprir o teto constitucional 
de gastos públicos. É 
preferível fazer isso de modo 
ordenado e planejado a 
esperar o caos se manifestar. 
Por isso a reforma da 
Previdência é tão essencial. 
A alternativa é o descontrole 
orçamentário e uma situação 
de calamidade. Basta olhar 
para o Rio de Janeiro para 
saber o que aguarda o Brasil.

Febre aftosa: vacinação começa 
dia 1º de maio em 22 estados

A vacinação contra a febre 
aftosa começa na próxima 
segunda-feira (1º) em 22 
estados e no Distrito Federal. 
A meta do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) é 
imunizar 198 milhões de 
bovinos e bubalinos durante 
todo o mês. O número 
representa mais de 90% do 
rebanho do País, de 217,5 
milhões de cabeças.

Todos os animais deverão 
ser vacinados, exceto os dos 
rebanhos do Acre, Espírito 
Santo, Paraná e São Paulo, 
que nesta etapa vão imunizar 
apenas animais com até 24 
meses. Parte dos estados do 
Amazonas e do Pará, além 
de Rondônia e Roraima, já 

começou a imunização entre 
março e abril.

Segundo o diretor do 
Departamento de Saúde 
Animal (DSA) do Mapa, 

Guilherme Marques, os 
pecuaristas deverão buscar 
a maior cobertura vacinal 
possível para que o Brasil 
cumpra todas as ações 

A bandeira tarifária da 
energia elétrica em maio 
será vermelha (patamar 
1), com custo de R$ 3,00 a 
cada 100 kWh (quilowatts-
hora) consumidos, informa a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). 

Este é o patamar menor da 
bandeira vermelha. Como 
o sinal para o consumo é 
vermelho, os consumidores 
devem fazer uso eficiente de 
energia elétrica e combater os 
desperdícios.

Segundo a agência, a 
bandeira tarifária não é 
um custo extra na conta de 
luz: é uma forma diferente 

de apresentar um valor que 
já está na conta de energia, 
mas que geralmente passa 
despercebido. As bandeiras 
sinalizam, mês a mês, o 
custo de geração da energia 
elétrica que será cobrada dos 
consumidores.

Não existe, portanto, um 
novo custo, mas um sinal 
de preço que sinaliza para 
o consumidor o custo real 
da geração no momento em 
que ele está consumindo 
a energia, dando a 
oportunidade de adaptar seu 
consumo, se assim desejar.

SISTEMA
Criado pela Aneel, o sistema 

de bandeiras tarifárias 
sinaliza o custo real da 
energia gerada, possibilitando 
aos consumidores o uso 
consciente da energia 
elétrica. O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é simples: 
as cores verde, amarela ou 
vermelha (nos patamares 
1 e 2) indicam se a energia 
custará mais ou menos em 
função das condições de 
geração de eletricidade.

O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é simples: 
as cores verde, amarela ou 
vermelha indicam se a energia 
custará mais ou menos em 
função das condições de 

geração de eletricidade. 
Com as bandeiras, a conta 
de luz fica mais transparente 
e o consumidor tem a 
melhor informação para 
usar a energia elétrica sem 
desperdício.

VALORES DAS BANDEIRAS
Bandeira Tarifária Verde: 

condições favoráveis de 
geração

Bandeira Tarifária Amarela: 
R$ 2,00 a cada 100 (kWh)

Bandeira Tarifária Vermelha 
- Patamar 1: R$ 3,00 a cada 
100 (kWh)

Bandeira Tarifária Vermelha 
- Patamar 2: R$ 3,50 a cada 
100 (kWh)

previstas no Programa 
Nacional de Erradicação da 
Febre Aftosa (PNEFA). “A 
retirada gradual da vacina 
vai começar somente a 
partir de 2019. Até lá, 
todo o cronograma segue 
inalterado.”

No Amazonas, a vacinação 
será feita em Guajará e 
Boca do Acre, partes dos 
municípios de Canutama e 
Lábrea. No Pará, serão todos 
os municípios, exceto Faro, 
Terra Santa e arquipélago de 
Marajó. Em Rondônia, que 
começou a imunização em 15 
de abril, a campanha vai até 
15 de maio. Fonte: Portal Brasil, 
com informações do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Com bandeira vermelha, Aneel recomenda 
bom uso da energia aos consumidores
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº006 - 03/04/2017

Ref. Aposentadoria por Idade

Interessado: LAERCIO ANTONELI MILIAN

Decisão       

 

 LAERCIO ANTONELI MILIAN, já qualificado nos autos, 

pleiteou sua aposentadoria por Idade, uma vez que o requerente 

apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 

de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.
 

O processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 

da concessão do beneficio por Idade. 
É o relatório.

Decido. A Aposentadoria por Idade é procedente visto que está 

devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 

autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 

fazendo jus ao benefício com proventos Proporcionais, 

estando assim de acordo com o disposto no artigo 56 da Lei 

Complementar Municipal nº. 04/2005.

 

Publique. Registre. Intime-se

           

Palmeira D’ Oeste, (SP), 03 de Abril de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

                                               SUPERINTENDENTE   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE 

OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAS 100 (CEM) TONELADAS 

DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ), PARA 

APLICAÇÃO A FRIO, A GRANEL – PARA FINALIDADE DE 

TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E VICINAIS 

DESTE MUNICÍPIO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2017

PROCESSO n° 011/2017

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/05/2017

HORÁRIO: a partir das 09h30m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 18 DE ABRIL DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

JOSÉ CESAR MONTANARI

PREFEITO MUNICIPAL

________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE 

OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA AQUISIÇÃO DE APROXIMADAS 100 (CEM) TONELADAS 

DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ), PARA 

APLICAÇÃO A FRIO, A GRANEL – PARA FINALIDADE DE 

TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E VICINAIS 

DESTE MUNICÍPIO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2017

PROCESSO n° 011/2017

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/05/2017

HORÁRIO: a partir das 09h30m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 18 DE ABRIL DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE

JOSÉ CESAR MONTANARI

PREFEITO MUNICIPAL

________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017

CONVITE Nº 004/2017

CONTRATO Nº 020/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’ OESTE/SP

CONTRATADO: ADERSON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua 

29, nº 746, centro, na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São 

Paulo, inscrita no CNPJ nº 04.286.706/0001-12.

CONTRATO: Menor preço global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA 

E SECUNDÁRIA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA A 

DO CONJUNTO HABITACIONAL PALMEIRA D’ OESTE VII, 

NA CIDADE DE PALMEIRA D’ OESTE – SP. CONFORME 

PROJETO, MEMORIAL E CÁLCULO EM ANEXO. 

 

VALOR- R$35.680,00 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta 

reais).

ASSINATURA: 24 de Abril de 2.017.

VIGÊNCIA: 30 dias.

Palmeira d’ Oeste/SP, 24 de Abril de 2.017

         JOSÉ CESAR MONTANARI

         PREFEITO MUNICIPAL

________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 004/2017

PROCESSO Nº 010/2017

JOSÉ CESAR MONTANARI, 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, examinado 

a presente licitação, Convite nº 004/2017, 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 está 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 plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura 

Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; ADERSON 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de 

direito privado com sede a Rua 29, nº 746, centro, na cidade 

de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 

nº 04.286.706/0001-12, para  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE 

PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 

RUA A DO CONJUNTO HABITACIONAL PALMEIRA D’ OESTE 

VII, NA CIDADE DE PALMEIRA D’ OESTE – SP. CONFORME 

PROJETO, MEMORIAL E CÁLCULO EM ANEXO. Com valor 

estimado em R$35.680,00 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta 

reais).

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE          CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 

Paulo, 24 de Abril de 2017.

JOSÉ CESAR MONTANARI

Prefeito Municipal
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AV. CARLOS GOMES, 

Nº 47-90

CENTRO

Palmeira d’Oeste-SP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

Na madrugada insone o 
homem da noite reflete sobre 
o grande vazio em que se 
transformara a sua vida em 
alguns poucos anos – a mulher 
morta; o filho desaparecido; o 
neto natimorto... E o buraco 
do nada a espreitar-lhe no 
final da longa jornada. Não às 
crenças; não às filosofias; não 
ao consumismo desenfreado 
da vida louca e comercial da 
grande metrópole. 

Viagens fizera. Pessoas 
conhecera. E lugares exóticos, 
distantes. Ao final, descobrira 
a essência humana – um 
grande nada a ser preenchido 
pela frivolidade dos “ismos” 
que colecionara em sua mente 
pela vida afora. 

Na estante, centenas de 
livros inúteis a espreitarem 
o vazio da vida. Longas 
noites consumidas a lê-los, 
a comparar-lhes as mesmas 
informações em uns e outros 
volumes. Eram verídicas. Pelo 
menos, deveriam ser, já que 
assemelhavam-se os mesmos 
fatos narrados em épocas 
distintas em locais distintos. 
Ele os l ia, comparava 
e refletia. Deviam ser 
verdade. Existira, decerto, 
um Nazareno, Filho de um 
Deus Pai Todo Poderoso. 
Ele não duvidava. Só que, 
agora, essa certeza não mais 
fazia diferença. Dissipara-
se a dúvida, assim como a 
esperança. A crença não fazia 
sentido. Nem as cismas das 
longas noites insones. 

Um casarão repleto de 
inutilidades – móveis, objetos, 
livros, antiguidades... Para 
quem deixaria todo aquele 
amontoado de nada? 
Quem levaria sua urna 
à última morada? Quem 
choraria sua partida ao 
final da longa jornada? Ele 
distribuíra não só do que 
lhe sobrava, mas daquilo 
que usufruíra. Ele doava 
em vida aos necessitados, 

anonimamente, sem fazer 
alarde. A consciência disso 
não o acusava. Não da usura. 
Mas ele sabia, também, que 
algo faltara. Falhara em algo – 
não se doara a mais ninguém 
depois da partida dos seus. 
Amigos teve; e os viu partir. 
Parentes teve; e os viu partir. 
A vida e a morte roubaram-lhe 
todos aqueles que um dia lhe 
foram caros. 

O homem da noite 
ronda a própria alma, na 
madrugada fria e sufocante 
da casa, no vazio de sua 
existência. De que acusa-
lhe o espírito na hora final? 
O que as montanhas de 
livros lidos e amealhados, 
exaustivamente estudados 
e discutidos durante toda 
uma interminável vida 
sexagenária tinham a 
ensinar-lhe, agora, na 
derradeira hora? Nada... 
Somente a verdade de que 
não existe diferença entre 
o pobre e o rico, o negro e 
o branco, o ignorante e o 
erudito. Todos encontram-
se, por último, no mesmo 
e escuro buraco cavado 
na terra fria. É ali  que as 
diferenças se nivelam, que 
as arestas se aparam. A 
terra há de tragar os corpos 
e transformá-los em matéria 
a ser devorada pelos vermes 
que transformar-se-ão em 
outras matérias a serem 
tragadas por outros seres. E 
o ciclo da vida recomeçará. 

O homem da noite fecha os 
olhos sem verter lágrimas e 
exala um longo suspiro. Ele 
está pronto para sua jornada. 
Esvaiu-se dos apegos 
materiais – seus l ivros, 
discos, escritos, periódicos 
que acumulam-se na soleira 
da porta. E o cigarro apaga-se 
aos lábios. E o copo cai-lhe 
da mão, entornando o líquido 
escuro e licoroso. Mancha-se 
o tapete. E a alma entrega-se 
ao infinito. 

LITERATURA EM PROSA

AS LONGAS NOITES

Marcia Botelho Soares Dutra Fernandes
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MOÇÃO Nº 07, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 
 

Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 
Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ LINDALVA 

MARIA DE JESUS FERREIRA, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017, ENLUTANDO 
A COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE 
MUNICÍPIO, E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE 
DESTACAR-SE COMO CIDADÃ HONESTA, TRABALHADORA, MORALMENTE 
QUALIFICADA, DIGNA DO NOSSO MAIS PROFUNDO RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Lindalva Maria de Jesus Ferreira, foi de grande e 
irreparável perda para o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas 
militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 21 de março de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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MOÇÃO Nº 08, DE 04 DE ABRIL DE 2017. 
 

Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 
Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ CLAUDELICE 

BASÍLIO ALVES, , OCORRIDO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, 
E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE 
COMO FUNCIONÁRIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADÃ HONESTA, 
TRABALHADORA, MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO NOSSO MAIS PROFUNDO 
RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Claudelice Basílio Alves, foi de grande e irreparável perda 
para o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 04 de abril de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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MOÇÃO Nº 08, DE 04 DE ABRIL DE 2017. 
 

Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 
Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA INSIGNE CIDADÃ CLAUDELICE 

BASÍLIO ALVES, , OCORRIDO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, ENLUTANDO A 
COMUNIDADE, HAJA VISTA PERTENCER A FAMÍLIA QUE MOUREJA NESTE MUNICÍPIO, 
E O GRANDE CÍRCULO DE AMIZADE DE QUE ERA DETENTORA, ALÉM DE DESTACAR-SE 
COMO FUNCIONÁRIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADÃ HONESTA, 
TRABALHADORA, MORALMENTE QUALIFICADA, DIGNA DO NOSSO MAIS PROFUNDO 
RESPEITO.  
 

Que seja oficiada a ilustre família enlutada, acrescentando que o Poder 
Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, apresenta 
respeitosas condolências pelo nefasto acontecimento, rogando ao Todo Poderoso 
Deus que lhe conceda a necessária resignação pela irreparável perda.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, o 
desenlace da insigne cidadã Claudelice Basílio Alves, foi de grande e irreparável perda 
para o Município, pois a comunidade perdeu uma de suas honradas militantes.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 04 de abril de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  



 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  




       





            





        
        






   

         


         
          
          
         


        

         





















 

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  




       





            





          






        

       
 

         
           


        

         






















 
 
 



25 de Abril de 2017 Página 5

 


Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

 
MOÇÃO Nº 09 DE 18 DE ABRIL DE 2017. 

 
Os signatários deste instrumento, Vereadores e Vereadora à Câmara 

Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
apresentam a douta Mesa, ouvido o soberano Plenário, dispensadas as formalidades 
de praxe,   

 
MOÇÃO DE APOIO PELA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL  MIGUEL 

PERES MELLEIRO QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DE PALMEIRA D´OESTE, DESTE 
ESTADO. 

 
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e o 

Secretário de Transportes, acrescentando que esta vicinal é prioritária para nosso e 
outros municípios, com menor tempo chegamos a sede do município, onde 
procuramos diariamente e principalmente ao atendimento de Pronto Socorro, que 
este Poder Legislativo, revestido de sua representatividade, em nome do povo, 
apresenta esta Moção de Apoio.  
 

Que seja feita a menção desta propositura na Ata dos trabalhos 
camarários deste dia, para que fique registrado nos anais de nossa história que, em 
conjunto com  as demais Câmara Municipais de nossa Comarca, participamos para a 
recuperação desta tão importante via de acesso.  
 
 

"Sala das Sessões Oswaldo Rossetti", 18 de abril de 2017. 
 

  Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 
2017. 

Aos vinte e um dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-
se a Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da terceira 
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 Ordinária realizada em 07 de março do corrente 
ano; Projeto de Lei Complementar n° 01; Indicação n°02, n°03 e n°04 de autoria do 
vereador José Marcio Bernardes de Oliveira; Moção de Pesar n°07; Parecer das 
Comissões e Parecer Jurídico. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a 
Ata da 02ª Sessão Ordinária realizada em 07 de Março de 2017 sendo esta submetida a 
a votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 
discussão o Projeto de Lei Complementar n°01 de 20 de Março de 2017, “Cria vaga no 
cargo de psicólogo, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Marinópolis 
e dá outras providências”, após discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Indicação n°02, 03 e 04/2017 de 
autoria do vereador José Marcio Bernardes de Oliveira, o Senhor Presidente usou da 
palavra e falou sobre a indicação de n°04, apresentada pelo nobre vereador, disse que 
este pedido já foi feito assim que assumiu a mesa, e que esse assunto foi levado ao 
prefeito em nome de todos os vereadores, e como resposta o prefeito disse que 
precisa ser elaborado um projeto, disse ainda que demora de 5 a 6 meses, se a CESP 
liberar será feito as mudanças e reformas no Rio do contrario nada será feito, concluiu 
reforçando a idéia de que esta indicação já foi pedida em nome de todos vereadores 
ao prefeito. Ninguém mais usou da palavra as indicações foram submetida a votação e 
aprovadas por unanimidade. Declarou encerrada a ordem do dia e aberta a Fase das 
Explicações Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, 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 
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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 março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 53ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 13ª LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS-SP, REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017. 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 19h00, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Marinópolis, Estado de São Paulo, para realização da quarta 
Sessão Ordinária, da Qüinquagésima Terceira Sessão Legislativa, da Décima Terceira 
Legislatura, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores, 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 3° Sessão 
Ordinária realizada em 21 de março do corrente ano; Moção de Pesar n°08. Em 
seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da 03ª Sessão Ordinária 
realizada em 21 de Março de 2017 sendo esta submetida a  votação foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a Moção n°08, 
após discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Declarou encerrada a ordem 
do dia e aberta a Fase das Explicações Pessoais, franqueando a palavra a todos os edis, 
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 
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”, 04 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Valdeci Aparecido Marquesini                                         Evaldo Ribeiro 
            Presidente                                                             1° Secretário 
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Valdeci Aparecido Marquesini             

                                   

Adelson Pereira dos Santos              Evaldo Ribeiro                 Edmundo Mendes Pereira 

 

             José Luiz Pereira                                                    José Marcio Bernardes de Oliveira 

 

Maria Rosemeire R. B. de Oliveira      Marcos A. Marin Roveda         Osvaldo Maraia  
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O que a ioga faz por você?

Por Cristina Almeida

Em: revistavivasaude.uol.

com.br 

Ao longo de sua história, o 
objetivo dos praticantes era 
materializar o significado 
da palavra sânscrita yuj, 
isto é, união com Deus, ou 
juntar o que está disperso. 
Hoje, a ioga é considerada 
uma terapia complementar 
do tipo mente/corpo e 
combina posturas, técnicas 
respiratórias, meditação ou 
relaxamento. A finalidade é 
promover equilíbrio físico, 
mental, psíquico e espiritual. 
“A Hatha Yoga é tão popular 
porque atende às demandas do 
homem moderno, cujo estilo de 
vida esgota o sistema nervoso, 
especialmente o simpático. 
Todos vivem em estado de 
agitação permanente. Não 
há tempo para o reequilíbrio. 
Essa prática é a oportunidade 
de juntar o esforço 
(esgotado ou não) com o 
não esforço (relaxamento 
e tonicidade). O resultado 
é o rejuvenescimento e o 
equilíbrio”, explica Amândio 
Albertino Figueiredo, 
presidente da Federação 
Portuguesa de Yoga.

 Como funciona?
Ainda não se compreende 

exatamente como isso é 
possível, mas sabe-se que a 
ioga proporciona controle do 
estresse e maior consciência 
física e mental. Assim 
como a mente influencia o 
corpo, acredita- se que o 
corpo influencia a mente. A 
condição primeira da ioga 

é permitir ao praticante 
conhecer seu estado de 
saúde. A partir daí, cada um 
evoluirá para a boa saúde, 
ou a manterá. O ponto mais 
importante é o fortalecimento 
da imunidade. E é aqui que a 
ioga é rainha.

A proposta de boa saúde 
da ioga parte do corpo, que 
é estimulado por meio de 
exercícios de alongamento, 
onde se permanece numa 
posição de relaxamento 
de esforço por período 
determinado de tempo. 
Alcançado o aprimoramento 
físico, inicia-se o trabalho 
respiratório, mais 
importante via de ligação 
com as emoções. É assim 
que o Hatha Yoga entende ser 
possível atingir um estado 
calmo da mente: interferência 
na postura, tônus muscular 
e padrão respiratório. O 
próximo passo é a meditação.

Os cientistas garantem
A prática regular aumenta 

a sensação de bem-estar, 
combate o estresse, reduz a 
pressão arterial e sanguínea, 
melhora a capacidade 
respiratória, relaxa 
músculos, auxilia no controle 
da ansiedade, depressão e 
insônia, além de aprimorar 
a flexibilidade e força físicas, 
bem como os níveis da química 
cerebral e sanguínea. Se 
pensarmos que grande parte 
das doenças possuem fundo 
emocional, concluiremos que 
o ato do relaxamento pode 
ser altamente benéfico para a 
saúde em geral.

(A ioga pode levar a um 

determinado estado mental 
que todos podem atingir. “A 
tradição fala dessa capacidade 
meditativa como condição 
natural de atenção plena, 
que se resume em se manter 
onde se está, focando a 
mente naquilo que se faz. O 
mais curioso é que a Hatha 
Yoga entende que isso é 
possível por meio do trabalho 
corporal”, diz Marcos Rojo 
Rodrigues, professor de ioga 
da Universidade de São Paulo 
- USP)

5 motivos para praticar ioga
1. Existem várias 

escolas que combinam os 
seguintes princípios: yama 
(comportamento moral), 
niyama (hábitos saudáveis), 
asana (posturas físicas), 
pranayama (exercícios 
respiratórios), pratyahara 
(sensação de desligamento), 
dharana (concentração), dhyana 
(contemplação) e samadhi 
(consciência elevada). Você pode 
experimentar até encontrar 
aquela que ofereça bem-estar.

2. Segundo dados do 
Instituto Nacional de Saúde 

americano (NIH), mais de 
13 milhões de pessoas 
praticaram ioga em 2006. No 
período entre 2002 e 2007, 
a busca por ela teve um 
aumento de 1%, inclusive entre 
as crianças, que somam 1,5 
milhão de praticantes.

3. Qualquer pessoa pode 
fazer ioga, e quanto mais 
cedo começar, melhor. Mas 
há um pré-requisito para o 
qual os especialistas chamam 
a atenção: disciplina. Mesmo 
que não seja possível fazê-lo 
por uma hora diariamente, 
dedicar-se a ela por 15 
minutos todos os dias é melhor 
do que 1 hora duas vezes por 
semana.

4. De acordo com o empenho 
do praticante, os primeiros 
resultados se observam no 
corpo: diminuição de dores nas 
costas; melhora da postura; 
melhora do sono; menor 
irritação e tolerância.

5. Postura, relaxamento 
e um estado meditativo são 
fatores que não possuem 
contraindicações na prática 
segura da ioga.

Posturas, técnicas respiratórias, meditação ou relaxamento são as estratégias 

da prática que se encontra entre as dez terapias mais utilizadas em todo o mundo
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Mãe reconhece soldado morto afogado em quartel e 
diz que filho reclamava de ‘tratamento rígido’

Recrutas tinham entre 18 e 19 anos e entraram no exército no começo deste ano. Eles faziam 
atividade em que usavam bússola e mapas para encontrar a rota traçada pelos instrutores.
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SELEÇÃO PÚBLICA DE PESSOAL - Concurso Nº 001/2017 

 
SUSPENSÃO DO CONCURSO   

 
  

A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D`OESTE, 
Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que por força de decisão judicial, 
proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Palmeira d´Oeste, nos 
autos do Mandado de Segurança – Processo nº 0000582-
97.2015.8.26.0414, fica suspenso o Concurso Público de Provas, para 
provimento de um cargo de Servente. 

 
Em face dessa decisão ficam convocadas as 

candidatas inscritas a receber na Câmara Municipal a restituição do valor de 
R$ 30,00 (trinta reais) pagos a título de inscrição. 

 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
   
 
Aparecida d`Oeste – SP, 25 de abril de 2017 

 
 
 

Valter Moreira Bonfim 
Presidente da Câmara  

 
 
 

A mãe de um dos três 
soldados que morreram 
durante um treinamento do 
exército,  nesta segunda-
feira (24), em Barueri, na 
Grande São Paulo,  fez a 
identificação do filho Vitor 
Costa Ferreira, de 18 anos, 
na madrugada desta terça-
feira (25).

Sandra da Costa Ferreira 
conta que o filho pensou em 
desistir do exército, mas que 
reconsiderou. “Ele estava 
lá havia mais ou menos dois 
meses. Até então, no começo, 
foi muito rígido o tratamento 
com ele, muito rígido que 
por um momento ele queria 
desistir e muitas coisas 
aconteceram ali. Mas, por 
algum momento, ele falou da 
última vez que falei com ele 
sobre esse assunto, ele disse 
que queria seguir carreira, 
que ele queria ter um futuro 
brilhante”, lamenta a mãe.

Os soldados com idades 
entre 18 e 19 anos entraram 
no exército no começo deste 
ano e eram de outro quartel, 
na capital .  Os recrutas 

faziam um treinamento de 
localização na mata.

Segundo o exército, 
era uma das at ividades 
para encerrar a fase de 
preparação individual  e 

durante a semana inteira 
eles fariam outros exercícios 
de campo. Os recrutas se 
dividiram em equipes e 
usavam bússola e mapas 
para encontrar a rota 

traçada pelos instrutores e, 
de acordo com o exército, 
não deveriam ter passado 
pelo lago. No total, havia 154 
recrutas.

De acordo com o coronel 

Igor Boechat, oficial de 
comunicação social do 
exército, as instruções 
iniciais apontavam orientação 
diurna. “Nesta orientação, o 
soldado recebe uma espécie 

de mapa, a gente chama de 
carta e ele tem que percorrer 
alguns pontos com a bússola, 
de modo que ele consiga 
se orientar no terreno. Por 
algum motivo, essa equipe, e 
temos que apurar ainda, essa 
equipe de quatro ou caiu e 
entrou no lago e infelizmente 
três militares vieram a se 
afogar.”

O exército disse que só 
vai divulgar os nomes das 
vítimas depois de comunicar 
oficialmente os parentes. 
Nesta segunda, a assessoria 
de imprensa do Comando 
Militar do Sudeste disse 
em nota que “um Inquérito 
Policial Militar será 
instaurado para levantar 
as causas que levaram ao 
incidente.”

Os corpos de Vitor e 
de mais um dos soldados 
mortos serão enterrados 
no Cemitério de Vila Nova 
Cachoerinha, na Zona Norte 
da capital paulista. A outra 
vít ima será sepultada no 
Cemitério de Barueri ,  na 
Grande São Paulo.

Vitor Costa Ferreira, de 18 anos, tinha apenas dois meses de Exército

Muitos trabalhadores estão 
sendo pegos de surpresa ao 
se dirigirem à Caixa para 
sacar seu Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
de contas inativas. FGTS 
depositado a menos em 
determinada competência, 
falta de depósito ou contas 
zeradas são algumas das 
irregularidades verificadas. 
Ao verificar inconsistências, o 
trabalhador pode formalizar 
denúncia anônima contra a 
empresa.

“Estamos intensificando a 
fiscalização, inclusive com 
a implantação do sistema 
antifraude no Ministério do 
Trabalho, para defender os 
direitos dos trabalhadores”, 
disse o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira.

AUMENTO DE DENÚNCIAS
Com o início do saque das 

contas inativas do FGTS, 
aumentou a movimentação de 
trabalhadores no Ministério 
do Trabalho em todo o País. 
Já foram registradas 6.934 
denúncias contra empresas 
com irregularidades no FGTS, 
de 23 de dezembro de 2016 
a 15 de março de 2017. Em 
todo o território nacional, 
o aumento chega a 43% 
em comparação ao mesmo 
período do ano anterior, 

quando foram contabilizadas 
4.831 queixas.

RECUPERAÇÃO DOS 
RECURSOS

De acordo com a chefe 
de f iscal ização do FGTS 
na Bahia,  Liane Durão,  o 
trabalhador pode procurar 
o sindicato representante 
da categoria profissional 
ao qual pertence ou uma 
superintendência, agência 
ou gerência do Ministério do 
Trabalho na cidade dele.

Outra opção é oferecer 
denúncia ao Ministério 
Público do Trabalho ou 
ingressar com reclamação na 
Justiça do Trabalho. Mesmo 
que a empresa não exista 
mais, o trabalhador pode 
ingressar com uma ação na 
Justiça do Trabalho e pedir o 
pagamento do FGTS a que tem 
direito. O trabalhador pode 
entrar com uma ação até dois 
anos após o desligamento 
da empresa para cobrar o 
benefício.

“É bom ressaltar também 
que o Ministério do Trabalho 
pode cobrar até 30 anos de 
FGTS, pois a decisão do STF 
que restringia a cobrança a 
cinco anos foi modificada, ou 
seja, até 13 de novembro de 
2019 este órgão fiscalizador 
continua cobrando até 

Justiça recebe denúncias sobre irregularidades no FGTS
Trabalhadores têm até dois anos para reclamar inconsistências nos pagamentos pelas empresas. Denúncias são anônimas

30 anos os recolhimentos 
ao Fundo de Garantia do 
trabalhador”, explicou Liane.

A rede de atendimento para 
todo o Brasil está disponível no 
site do Ministério do Trabalho. 
Não existe prazo para fazer a 
reclamação. Os documentos 
necessários são apenas 
carteira de trabalho e número 
do PIS.

O QUE DIZ A LEI
O depósito de FGTS está 

previsto na Lei 8.036/1990, 
que determina que todos os 
empregadores são obrigados 
a depositar, em conta bancária 
vinculada, o correspondente 
a 8% da remuneração do 
trabalhador no mês anterior. 
A lei prevê ainda que os 
depósitos devem ocorrer 

mensalmente até o dia 7 e, 
quando a data não cair em dia 
útil, o recolhimento deverá 
ser antecipado. Além disso, 
as empresas são obrigadas a 
comunicar mensalmente os 
empregados sobre os valores 
recolhidos.

Para verificar se os valores 
foram depositados, o 
trabalhador pode consultar 
um extrato atualizado da conta 
vinculada do seu Fundo de 
Garantia. O documento pode 
ser obtido em qualquer agência 
da Caixa, apresentando o Cartão 
do Trabalhador ou a Carteira 
de Trabalho (CTPS) e o cartão 
ou número do PIS. Também 
é possível fazer a consulta 
baixando o aplicativo do FGTS.

Fonte: Portal Brasil


