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Informação, PublIcIdade e Prestação de servIços a comunIdade

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

Lançamento do livro 
Poços dos Mercenários

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

AULAS DE PILATES

VENDO D-20 - 

BORDÔ ANO 1995. 

ACEITA TROCA 

COM PICAPE. 

VALOR 

R$ 50.000,00. 

CONTATOS 

(17) 99794-2855 - 

99766-8154

A Polícia Federal suspendeu 
a emissão de novos passapor-
tes no país por tempo indeter-
minado sob a justificativa de 
falta de recursos. A medida 
foi anunciada na noite desta 
terça-feira, às vésperas das 
férias escolares, e em meio 
à relação tensa do governo 
Michel Temer (PMDB) com a 
instituição.

Segundo a PF, usuários 
atendidos nos postos até esta 
terça receberão seus passa-
portes normalmente. O agen-
damento online do serviço e 
os atendimentos nos postos 
da PF continuarão funcionan-
do nesta quarta-feira (28), 
segundo da instituição, mas 
não haverá prazo para emis-
são do documento.

“Não há previsão para en-
trega do passaporte solicita-
do enquanto não for normali-
zada a situação orçamentá-
ria”, disse a Polícia Federal.

Segundo a instituição, os 
gastos com esse tipo de ser-
viço chegaram ao limite pre-
visto na lei orçamentária: “A 
medida decorre da insuficiên-
cia do orçamento destinado 
às atividades de controle mi-
gratório e emissão de docu-
mentos de viagem”, informou 

Polícia Federal suspende a emissão de 
passaportes por tempo indeterminado

a PF em nota.
Ela disse que “acompanha 

atentamente a situação junto 
ao governo federal para res-
tabelecimento completo do 
serviço”, mas não deu prazo 
para resolver a situação.

O órgão não deu detalhes 
do orçamento nem do moti-
vo de eventuais negociações 
para a elevação da verba an-
tes do estouro do limite.

O presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, Carlos Edu-
ardo Sobral, responsabili-
zou o governo Temer: “Sem 
a previsão orçamentária, 
fica difícil a renovação de 
contratos e convênios. Foi 

o que ocorreu nesse caso. 
O contrato acaba e não há 
dinheiro para renovar. Não 
foi  possível fazer contra-
to com a Casa da Moeda”, 
afirmou.

Em 2016,  a  emissão de 
passaportes foi prejudica-
da por uma série de ques-
tões, desde a falta de ma-
téria-prima para confecção 
da capa até a falha em uma 
máquina que faz a perfura-
ção do documento.

O passaporte comum pa-
drão ICAO (cor azul )  tem 
uma taxa de confecção de 
R$ 257,25. O prazo normal 
de entrega é de seis dias 
úteis, mas a PF sempre aler-

ta que somente cada posto 
escolhido para dar entrada 
no documento pode dar uma 
previsão exata da data. Um 
ano atrás, problemas ele-
varam a espera para até 45 
dias.

A validade dos passapor-
tes é de até dez anos. Após 
esse prazo, é necessário soli-
citar novo passaporte (não há 
renovação do documento).

Nos últimos anos, a PF já vi-
nha fazendo pressão por mais 
recursos e reclamando de re-
dução de servidores. A Fena-
pef (Federação Nacional dos 
Policiais Federais) diz que, em 
seis meses, triplicou a quanti-
dade de aposentadorias.

Na segunda-feira (26), a ins-
tituição apresentou relató-
rio no qual afirma que Temer 
atuou para embaraçar inves-
tigações da Lava Jato.

O ministro da Justiça de Te-
mer, Torquato Jardim, disse a 
sindicalistas na semana pas-
sada que fazem parte de seus 
planos promover mudanças na 
cúpula do órgão e colocar em 
outra instituição funcionários 
que cuidam de funções como 
emissão de passaportes e con-
trole de estrangeiros.

Fonte: yahoo notícias

Na noite de segunda-feira, 
26/07, aconteceu o lançamen-
to do novo livro publicado pela 
Editora João Batista. Poço dos 
Mercenários, é o nono livro 
psicografado pela médium 
Aparecida Talhares e escrito 
pelo espírito Simone. 

Aparecida Talhari é profes-
sora de música, psicógrafa 
e trabalha há quase 20 anos 
na Associação União Espírita 
João Batista, ministrando 
cursos profissionalizantes 
para crianças e jovens. Além 
de psicografar livros, tam-
bém se dedica à evangeli-

zação, recorrendo à música 
para tratar de diversos temas 
relacionados ao evangelho 
espírita.

O evento ocorreu no Cen-
tro Espírita João Batista; na 
ocasião, estiveram presen-
tes cerca de 150 pessoas 
que puderam adquirir o livro 
autografado, além da Rede 
de Televisão Mundo Maior, 
emissora da Fundação Espí-
rita André Luíz. O livro está à 
venda pelo preço de R$ 20,00 
no Centro Espírita, localizado 
à Rua Duque de Caxias, 54-50, 
em Palmeira d’Oeste.
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Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores, 

não refletindo necessariamente a opinião deste jornal.

EXPEDIENTE

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

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0001337-24.2015.8.26.0414
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: ODILIA CESTARE MARTINS
Requerido: ROSELI MARTINS

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ROSELI MARTINS, REQUERIDO POR ODILIA CESTARE 
MARTINS - PROCESSO Nº0001337-24.2015.8.26.0414.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 10 de fevereiro de 2017, transitada em julgado em 27 de março de 2017, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de ROSELI MARTINS, CPF 229.543.538-21, RG 27.071.712-2 
SSP/SP, residente na Chácara Santa Maria, Córrego da Anta, município de Palmeira d'Oeste/SP, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ODILIA CESTARE 
MARTINS. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos 09 de 
junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



































































































































































































 
 
 








          
           

            
              


  

             

               
                 
  
            

    






TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0001337-24.2015.8.26.0414
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: ODILIA CESTARE MARTINS
Requerido: ROSELI MARTINS

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ROSELI MARTINS, REQUERIDO POR ODILIA CESTARE 
MARTINS - PROCESSO Nº0001337-24.2015.8.26.0414.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 10 de fevereiro de 2017, transitada em julgado em 27 de março de 2017, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de ROSELI MARTINS, CPF 229.543.538-21, RG 27.071.712-2 
SSP/SP, residente na Chácara Santa Maria, Córrego da Anta, município de Palmeira d'Oeste/SP, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ODILIA CESTARE 
MARTINS. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos 09 de 
junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2017
EDITAL DE CONVITE Nº 007/2017
CONTRATO Nº 032/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: THIAGO E SCATENA AUTO PEÇAS LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua Florida, nº 
99, Jd Estados Unidos, na cidade de Jales, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ nº 10.301.538/0001-90.

CONTRATO: Menor preço global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS PARA ÔNIBUS MERCEDES 6 CILINDROS DE PLACA 
BXJ-4742. 

 
VALOR- R$16.130,00 (dezesseis mil cento e trinta reais).

ASSINATURA: 19 de Junho de 2.017.

VIGÊNCIA: 90 dias.

MODALIDADE: Convite nº 007/2017.

                                   Palmeira d’ Oeste/SP, 19 de Junho de 2.017

         JOSÉ CESAR MONTANARI
         PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 005/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: THIAGO E SCATENA AUTO PEÇAS LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua Florida, nº 
99, Jd Estados Unidos, na cidade de Jales, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ nº 10.301.538/0001-90.

CONTRATO: Menor preço global

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
de manutenção e fornecimento de peças para Micro Ônibus Vola-
re MWM 28 Sprinter de Placa BFY-2545. 

 
VALOR- R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa reais).

ASSINATURA: 14 de Junho de 2.017.

VIGÊNCIA: 90 dias.

MODALIDADE: Convite nº 005/2017.

                                   Palmeira d’ Oeste/SP, 14 de Junho de 2.017
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017
EDITAL DE CONVITE Nº 006/2017
CONTRATO Nº 031/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: THIAGO E SCATENA AUTO PEÇAS LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado com sede a Rua Florida, nº 
99, Jd Estados Unidos, na cidade de Jales, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ nº 10.301.538/0001-90.

CONTRATO: Menor preço global

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
de manutenção e fornecimento de peças para Pá Carregadeiras 

sendo W-20 Cummins BT 6 Cilindros e W-20 BT Cummins. 
 
VALOR- R$45.274,00 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta 

e quatro reais).

ASSINATURA: 14 de Junho de 2.017.

VIGÊNCIA: 90 dias.

MODALIDADE: Convite nº 006/2017.

                                   Palmeira d’ Oeste/SP, 14 de Junho de 2.017

         JOSÉ CESAR MONTANARI
         PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 029/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 UM (A) FISIOTERAPEUTA COM 
CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS E 6 HORAS DIÁ-
RIAS, DURANTE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

CONTRATADA: GARCIA & PERINETTI LTDA - ME, CNPJ nº 
21.721.383/0001-67, estabelecida à Rua XV de Novembro, nº 
46-85, Centro – Palmeira d’ Oeste/SP, CEP 15720-000. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$  6.000,00 (seis mil 
reais)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de junho de 2017.

VIGÊNCIA: 120 dias.
________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 005/2017
PROCESSO Nº 013/2017

 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, Carta Convite nº 005/2017, 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. Perfeita-
mente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulida-
de 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 apresenta-
da 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; THIA-
GO E SCATENA AUTO PEÇAS LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado com sede a Rua Florida, nº 99, Jd Estados Unidos, 
na cidade de Jales, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
10.301.538/0001-90, para  Contratação de empresa especializada 
na realização de manutenção e fornecimento de peças para Micro 
Ônibus Volare MWM 28 Sprinter de Placa BFY-2545. Com valor 
estimado em R$15.390,00 (Quinze mil trezentos e noventa reais).

REGISTRE-SE           PUBLIQUE-SE             CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 14 de Junho de 2017.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 006/2017
PROCESSO Nº 014/2017

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 interessa-
dos possa, examinado a presente licitação, Carta Convite nº 
006/2017, e, considerando o PARECER da Comissão Perma-
nente 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, consi-
derando 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; THIAGO E SCATENA AUTO 
PEÇAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede 
a Rua Florida, nº 99, Jd Estados Unidos, na cidade de Jales, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 10.301.538/0001-90, 
para contratação de empresa especializada na realização de ma-
nutenção e fornecimento de peças para pá carregadeiras sendo 
w-20 cummins bt 6 cilindros e w-20 bt cummins. Com valor esti-
mado em R$45.274,00 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta 
e quatro reais).

REGISTRE-SE           PUBLIQUE-SE           CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 14 de Junho de 2017.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal
________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 007/2017
PROCESSO Nº 015/2017

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, exa-
minado a presente licitação, Carta Convite nº 007/2017, e, 
considerando o PARECER da Comissão Permanente de Li-
citação 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; THIAGO E SCATENA AUTO PEÇAS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado com sede a Rua Florida, nº 99, Jd 
Estados Unidos, na cidade de Jales, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ nº 10.301.538/0001-90, para contratação de 
empresa especializada na realização de manutenção e forne-
cimento de peças para ônibus mercedes 6 cilindros de placa 
bxj-4742. Com valor estimado em R$16.130,00 (dezesseis mil 
cento e trinta reais).

REGISTRE-SE         PUBLIQUE-SE       CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 19 de Junho de 2017.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
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Transtornos Alimentares - Anorexia
A alimentação na infância 

e adolescência é de suma 
importância, ela vai fazer 
com que você adquira bons 
hábitos alimentares para o 
resto da vida.

Ter uma rotina alimentar 
saudável vai fazer com que 
você mantenha o peso cor-
poral em equilíbrio, tenha um 
bom desenvolvimento mus-
cular e ósseo, além de man-
ter o organismo com uma 
imunidade invejável.

A criança ou adolescente 
pode mudar seus hábitos 

NUTRIÇÃO CLÍNICA FUNCIONAL

Amanda Cunha Barbosa Rodrigues
Nutricionista Clínica com 

Especialidade em Nutrição 
Funcional, Fitoterapia e 

Suplementação
CRN 3/ 32295

alimentares por diversos fa-
tores, entre eles os que têm 
um maior destaque são por 
intermédio da influência de 
amigos e mídia ou até mesmo 
para contrariar os pais, ad-
quirindo assim um compor-
tamento preocupante e uma 
mania incessante de fazer 
regime.

A inadequação da dieta faz 
com que tenhamos carências 
nutricionais, perca de peso 
não saudável podendo de-
sencadear problemas muito 
mais graves à nossa saúde.

A anorexia leva à uma gran-
de perca da massa muscular, 
e a prática de eliminar cada 
vez mais peso acaba virando 
uma obsessão.

Ficar atento aos filhos e às 
suas atitudes é sempre um 
meio de evitar. Vamos nos 
manter em alerta!

Por: Victor Prado

Semana passada, um pro-
fessor perguntou a minha 
classe para que serviriam as 
Teorias das Relações Inter-
nacionais no contexto de um 
mundo conectado e hackeável 
através da internet. Em ge-
ral, pelo que percebi das res-
postas, as Teorias continuam 
servindo para o que sempre 
serviram, ou seja, continuam 
sendo uma tentativa de es-
quematizar uma parcela da 
realidade, sem nunca abarcar 
o todo.

Por não abarcar o todo, 
sempre existirá uma (grande) 
lacuna entre as teorias aca-
dêmicas e a nossa realidade 
palpável.

Explicar o que vivemos en-
quanto vivemos parece ser 
um convite a carregar um 
fado intangível. Um convite 
a dar um passo maior que as 
pernas, e, nesse caso, com 
pernas que não são nossas.

Por isso, vejo que as Teo-
rias (em geral) correm atrás 
de seus próprios rabos. In-
definidamente. Mas não vejo 
só isso. Acredito que esse 
negócio de correr atrás do 
próprio rabo é consequência 
de muitos fatores, mas vou 
me ater a apenas dois: o dis-
tanciamento da ação e a fal-
ta de interdisciplinaridade.

O Distanciamento
Distanciar-se do corpo 

para alcançar a elevação ra-
cional. Negar nossos instin-
tos em favor de um intelecto 
iluminado: esse é o projeto 
de Descartes, do pensamen-
to cartesiano, do império da 
razão. Tão caros e impres-
cindíveis ao academicismo e 
a nossa sociedade moderna.

Infel izmente, esse pen-
samento gera a negação do 
corpo. E é com base nele e 

Humanizar o Pensamento - Notas Breves

em seus derivados que che-
gamos onde chegamos. Atra-
vés da negação do corpo, da 
instrumentalização da vida e 
da racionalização da violên-
cia foi possível criar o maior 
número de rótulos e etique-
tas para compartimentar, 
dividir, agrupar, segregar e 
matar o humano.

Com isso, é comum ver-
mos pesquisadores em bus-
ca do distanciamento do 
“objeto” de estudo em prol 
de uma objetividade racio-
nal e de uma imparcialidade 
-impossível-. Pelas escolas 
e  univers idades,  já  é  na-
turalizada a existência de 
professores que constroem 
muros em vez de pontes, 
acadêmicos que se enchem 
de vaidade, disputas entre 
egos, hipocrisia e por ai vai.

O egoísmo reina.  Mas é 
claro que esse comporta-
mento não existe somente 
dentro da universidade. Ele 
é retroalimentado pelo que 
vivemos fora dela.

Em nosso sistema social 

é preciso justificar a nos-
sa ex istênc ia .  É prec iso 
que mereçamos estar  v i -
vos. Mas, como merecemos 
isso? Atualmente, é através 
da posse que essa justifica-
ção se dá. Ter bens mate-
riais, ter artigos publicados, 
possuir o poder de ditar a 
vida de outras pessoas…

Por isso, quem não se en-
quadra nesse quesito não 
merece (viver, comer, ser 
ajudado etc etc etc). E ve-
mos surgir aqui o princípio 
basilar do orgulho, da in-
veja, da moral e da falta de 
ética. O merecimento traz 
em si a cegueira ideológica 
que impede que aceitemos 
que nós, enquanto seres hu-
manos, somos iguais.

Enquanto acredi tamos 
que não somos iguais, nos 
distanciamos, nos negamos 
e retroalimentamos o mal 
estar social, a desigualdade, 
a fome e a miséria humana.

O distanciamento da ação 
presente nas Teorias é jus-
tamente este: o distancia-

mento da humanização do 
pensamento, que ocorre so-
mente através de exercícios 
diários de convivência e do 
esforço em utilizar a lingua-
gem para criar caminhos de 
acesso.

A Interdisciplinaridade
Sair do reino das nossas 

especialidades e adentrar 
outros espaços é sempre 
complicado. Imagine fazer 
isso com trabalhos teórico-
-acadêmicos. Imagine abrir 
o próprio pensamento a ou-
tros que podem muito bem 
colocar  tudo o que já  fo i 
produzido contra a parede.

Esse movimento é, sem 
dúvidas,  amedrontador 
para muitos. No entanto, 
sua necessidade é gritan-
te. A interdisciplinaridade 
é um mecanismo que nos 
ajuda a enxergar outros ho-
rizontes de possibilidades 
e que nos ajuda a diminuir 
o distanciamento do qual 
falei anteriormente. E que, 
além disso, tem o poder de 
nos mostrar o tamanho e o 
alcance do nosso próprio 
pensamento.

Ao termos acesso a outros 
referenciais, também temos 
acesso a outras linguagens, 
a outras realidades, a ou-
tros. Temos a oportunidade 
de criarmos espaços de diá-
logo que sejam mais demo-
cráticos e menos viciados. 
Dessa forma,  sa ímos de 
nossas bolhas e conseguimos 
criar um pensamento múltiplo 
a fim de diminuirmos a (gran-
de) lacuna entre Teoria e suor 
humano.

Victor Prado é natural de 
Palmeira d’Oeste e autor do 
livro “Bastardo” (2016). Atu-
almente cursa o 4º ano de 
Relações Internacionais pela 
UNESP em Franca/SP.



27 de Junho de 2017 Página 5

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: DISPENSA N° 04/2015   -  PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 010/2015
CONTRATO N° 25/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “MEJAN& MEJAN LTDA ME”
OBJETO: Aditivo Contratual da coleta, transporte, tratamento 

e destinação final do lixo hospital (grupos A,B e E) da Unidade 
Básica e Saúde de São Francisco, durante o exercício de 2016.

VALOR TOTAL: R$ 3.216,00 (três mil, duzentos e dezesseis 
reais).

DATA DE ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2015.
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2016 (12 meses)
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 7º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014   -  PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 31/2014
CONTRATO N° 55/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “LABORE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA. – EPP.”
OBJETO: Aditivo de Prazo Contratual para a execução da cons-

trução da Unidade Básica de Saúde, em regime de empreitada 
global.

VALOR : R$  407.161,95 (Quatrocentos e sete mil, cento e 
sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

DATA DE ASSINATURA: 06 de Junho de 2017.
VIGÊNCIA: Até 06 de Dezembro de 2017 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Tomada de Preços n°  01/2017 -   Processo de Lici-

tação n° 23/2017
OBJETO: Contratação de empresa  do ramo de construção civil 

para a execução de ASFALTO e RECAP Asfáltico em diversas 
ruas na cidade de São Francisco-SP, conforme se especifica no 
Projeto Técnico.  HOMOLOGO para que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, fi-
gurando como adjudicatória  a empresa “NOROMIX CONCRETO 
S/A”  CNPJ n° 10.558.895/0001-38,  sediada Rod. Péricles Belini, 
s/nº- Km 121,7 , na cidade de Votuporanga – SP.

São Francisco-SP.,  14 de Junho  de  2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO nº 40/2017
ORIGEM: Tomada de Preços n°  01/2017 -   Processo de Lici-

tação n° 23/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “NOROMIX CONCRETO S/A” 
OBJETO: Contratação de empresa  do ramo de construção civil 

para a execução de ASFALTO e RECAP Asfáltico em diversas 
ruas na cidade de São Francisco-SP, conforme se especifica no 
Projeto Técnico. 

VALOR TOTAL: R$ 336.162,18 (trezentos e trinta e seis mil, 
cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos).

DATA DE ASSINATURA: 14 de Junho de 2017.
Prefeitura Municipal de São Francisco-SP
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: CONVITE N° 03/2015   -  PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 14/2015

CONTRATO N° 31/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA EPP”
OBJETO: Aditivo Contratual para alteração de nome e dos 

sócios da Empresa CONTRATADA para execução da Reforma 
da Praça dos direitos Humanos- CDHU- Conjunto Habitacional 
Francisco de Assis “D”- São Francisco- SP.

DE: ROBERTO JORGE GARCIA –ME
PARA: DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA EPP
VALOR : R$ 104.210,55 (cento e quatro mil, duzentos e dez 

reais e cinqüenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 13 de janeiro de 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE 7º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: CONVITE N° 03/2015   -  PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 14/2015
CONTRATO N° 31/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “DE PAULA RIBEIRO E MARCONI LTDA EPP”
OBJETO: Aditivo Contratual de Prazo para execução da Refor-

ma da Praça dos direitos Humanos- CDHU- Conjunto Habitacio-
nal Francisco de Assis “D”- São Francisco- SP.

VIGÊNCIA: De 14 /04/2017 até  14/10/2017 
VALOR : R$ 104.210,55 (cento e quatro mil, duzentos e dez 

reais e cinqüenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 13 de abril de 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
_________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Processo nº 011 - 19/06/2017

Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade

Interessado: CELIA APARECIDA CARDOSO HIDALGO

Decisão        

 

CELIA APARECIDA CARDOSO HIDALGO, já qualificada nos 
autos, pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e 

Idade, uma vez que a requerente apresentou todos os documen-

tos 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 Tempo de Contribuição e Idade. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade é 

procedente visto que está devidamente comprovado pelos docu-

mentos constantes nos autos que o servidor completou todos os 

requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com proventos 

integrais, estando assim de acordo com o disposto no artigo 99 

da Lei Complementar Municipal nº. 04/2005.

 

Publique. Registre. Intime-se

           

Palmeira D’ Oeste, (SP), 19 de Junho de 2017.

 MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

SUPERINTENDENTE  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTENo centro do tornado que se 

abate sobre a política nacional, 
a mais nova informação é sobre 
o movimento, nascido na última 
quinta-feira, entre os aliados 
do presidente Michel Temer, 
com o objetivo de convencê-lo 
a renunciar e articular alguém 
do próprio grupo para tentar a 
eleição indireta. O argumento 
básico é aquele já conhecido: 
um processo de impeachment 
é longo demais e prejudicará 
ainda mais o país. Ensaia-se, 
dessa forma, o simplista apli-
cação do provérbio “rei morto, 
rei posto”. Em vez de defender 
o presidente, o grupo já aceita a 
sua inviabilidade e passa a lutar 
para manter o poder através de 
outro preposto.

Temer vive o seu inferno 
político. Além das denúncias 
formuladas pela Procuradoria 
Geral da República que, a qual-
quer hora, serão protocoladas 
no Supremo Tribunal Federal 
e submetidas à Câmara dos 
Deputados, como determina a 
Constituição, ainda há o risco 
da debandada dos aliados. O 
PSDB, que detém quatro minis-
térios e é o maior dos aliados, 
poderá votar pela abertura do 
processo e consequente afas-
tamento do presidente por um 
prazo de até seis meses. E, se 
os tucanos, com seu peso, de-
sistirem de impedir o processo, 
outros partidos aliados também 
poderão fazer o mesmo.

Com toda essa movimentação 

de bastidores, o raciocínio da 
população é de que o país vai 
se transformando num barco 
à deriva. Acuado, o governo 
não consegue avançar com 
suas pautas e, aos poucos, vai 
perdendo a sustentação con-
gressual. É um momento difícil, 
pois tanto o grupo do governo 
quanto o PT e seus aliados, afas-
tados com o impeachment de 
Dilma Rousseff, estão cheios de 
problemas para poderem ad-
ministrar o país. As oposições, 
excetuando dela o PT, não têm 
representatividade para fazer 
o novo governante. Marcha-
mos para um difícil momento, 
onde ninguém é efetivamente 
uma esperança e podem surgir 
os malfadados salvadores da 

pátria.
Segundo delação do grupo 

JBS, que determina o proces-
so contra o presidente da Re-
pública, seu esquema pagou 
propinas e serviu a 1829 políti-
cos pertencentes a 28 partidos. 
Numa apreciação básica, se o 
presidente será processado e 
poderá perder o posto por causa 
disso, nenhum dos outros bene-
ficiários e os partidos envolvi-
dos terá condição de assumir o 
governo. Infelizmente, caminha-
mos rumo ao desconhecido...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

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

A articulação pela renúncia do presidente

Por G1

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) deter-
minou a suspensão de 13 lotes 
do anticoncepcional Gynera 
após a farmacêutica Bayer, 
fabricante do medicamento, 
comunicar o recolhimento vo-
luntário dos produtos.

O motivo do recolhimento fo-
ram os resultados insatisfató-
rios em testes de estabilidade, 

que determinaram um “risco à 
saúde de classe III”, que signi-
fica um alto risco. O Gynera é 
um contraceptivo oral compos-
to por dois hormônios, um es-
trogênio (etinilestradiol) e um 
progestógeno (gestodeno).

Segundo a Bayer, as avalia-
ções de controle de qualidade 
são realizadas em cada lote 
liberado para o mercado. As 
alterações no estudo de esta-

bilidade foram identificadas 
nas últimas análises de con-
trole de qualidade.

“Embora tenha havido essa 
alteração no perfil do estudo 
de estabilidade, a eficácia e 
a segurança do contraceptivo 
não foram comprometidas. 
As concentrações dos hormô-
nios no Gynera são suficien-
tes para garantir a manuten-
ção dos padrões de eficácia 

contraceptiva esperados pelo 
método. As usuárias devem 
continuar a utilização do Gy-
nera até orientação médica”, 
afirmou a farmacêutica, em 
nota.

As investigações sobre as 
alterações ocorridas estão 
em andamento, porém a pro-
dução e distribuição foram 
suspensas temporariamente.

Fonte: Anvisa

Anvisa determina a suspensão de 13 lotes de anticoncepcional
Farmacêutica Bayer apresentou comunicado de recolhimento voluntário dos lotes do medicamento Gynera. Teste de estabilidade teve resultado insatisfatório.
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     RESOLUÇÃO Nº. 010/2017 
 
 
 
 ISMAEL NUNES PIRES, Superintendente do 

Instituto de Previdência Municipal de são Francisco, 
Comarca de Palmeira D’Oeste, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições legais; 

 
 
     CONSIDERANDO disposto no Artigo 41º LEI 
COMPLEMENTTAR Nº. 026 – DE 30 DE SETEMBRO DE 2005; 
 
 
     CONSIDERANDO parecer do Conselho 
Deliberativo e Fiscal do IPREM, conforme ATA de  06 de junho de 2017, 
 
 

     R E S O L V E 
 
 
     Art. 1º - Conceder Auxilio Doença ao servidor senhor 
DONIZETH ANTONIO DE LIMA, portadora da Cédula de Identidade nº. 14.565.734 
SSP/SP  e do CPF nº. 054.550.218-77, PIS/PASEP nº. 123.02037.15.6,  domiciliada à Rua 
Paraíba  nº.652, nesta cidade de São Francisco, Estado de São Paulo,  com proventos 
proporcionais ao seu salário de beneficio no valor de R$ 3.265,69 (três mil duzentos 
sessenta e cinco reais, sessenta e nove centavos); requerido aos dezoito dias do mês de 
maio de dois mil e dezessete (18/05/2017) atestado medico datado em 18/05/2017, com o 
CID M 511,  pelo Dr. José Maria Nuevo Filho – CRM 38029, com inicio de vigência em 
23/05/2017, existe incapacidade até 31/12/2017. 
     Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
     São Francisco, 06 de junho de 2017. 
 
 
 
 

     ISMAEL NUNES PIRES  
              Superintendente 
 
 
 
 
 
REGISTRADO E PUBLICADO. 
DATA SUPRA    
  

Todas as compras de medi-
camentos realizadas no país 
para o abastecimento do SUS 
terão seus preços registrados 
em sistema online. A reso-
lução, publicada no Diário 
Oficial da União, vale para 
o Ministério da Saúde, es-
tados, municípios e Distrito 
Federal que, agora, passam 
a alimentar de forma obri-
gatória o Banco de Preços 
em Saúde (BPS): ferramenta 
online, gratuita e de acesso 
aberto ao público desenvol-
vida pelo governo federal. Ao 
dar transparência ao uso dos 
recursos públicos e conheci-
mento dos preços praticados 
em todo território nacional, 
o banco vai proporcionar o 
aumento da concorrência e 
maior condições para a ne-
gociação de preços junto aos 
fornecedores e fabricantes, 
gerando economia para o 
sistema de saúde.

“É uma ferramenta que 
possibilita ampliar o nível de 
negociação entre os gesto-
res e fornecedores na com-
pra de medicamentos, isso 
significa expandir o acesso, 
reduzir custos e otimizar os 
gastos com saúde, dando 
possibilidade ao gestor de 
até cancelar uma concorrên-
cia, quando se perceber que 
não está sendo feita a melhor 
compra”, afirma o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros.

O cadastramento e atua-
lização do Banco de Preços 
em Saúde deve ser feito no 
período entre primeiro de 
setembro a 30 de novembro 
de 2017. Já o inicio do envio 
das informações de compras 
homologadas, referente ao 
exercício 2017, deverá ser 
iniciada a partir de primeiro 
de dezembro deste ano. Para 
realizar consultas ao siste-
ma e registros de compras é 
necessário fazer o cadastro 
de usuário pelo link http://
aplicacao.saude.gov.br/bps/
login.jsf.

O sistema é destinado ao 
registro e a consulta de in-
formações de compras de 
medicamentos e produtos 

para a saúde adquiridos no 
âmbito do SUS. Gradualmen-
te, outros produtos, além 
dos medicamentos, também 
terão seu registro obrigatório 
no BPS. A medida foi pactua-
da na Comissão Intergestores 
Tripartite, que reúne gestores 
de saúde dos estados, muni-
cípios e União.

O Banco de Preços em Saú-
de vai oferecer informações 
qualificadas de preços pra-
ticados nas aquisições de 
medicamentos e produtos 
para a saúde. Esses dados 
vão poder ser consultados de 
forma regionalizada, por mo-
dalidade de compra, tipo de 
compra, faixa de quantidades 
adquiridas, por fabricantes e 
fornecedores, dentre outras 
possibilidades de pesquisa.

Levantamento preliminar 
feito pelo Ministério da Saú-
de junto aos gestores que já 
utilizavam voluntariamente 
o Banco de Preços em Saúde, 
em novembro de 2016, apon-
tou que 73% dos participan-
tes conseguiram reduzir os 
preços junto a fornecedores 
nas licitações ou compras 
diretas. Os dados até o mo-
mento apontam ainda que, 
com a utilização do banco, 
anualmente é possível redu-
zir o valor total estimado nos 
contratos ou mesmo a subs-
tituição gradual da pesquisa 
de preços feita diretamente 
junto a fornecedores e fabri-
cantes. O estudo segue até 
dezembro.

“Essas ações de transpa-
rência têm nos permitido 
avançar na economia, efici-
ência e na reaplicação desses 
recursos e mais aplicações 
na saúde.”, enfatiza o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros. 

SOBRE A PLATAFORMA – A 
plataforma BPS está disponí-
vel gratuitamente no forma-
to web, tanto para consulta 
quanto para alimentação. 
O banco possui atualmente 
4.808 itens de medicamentos 
disponíveis para cadastro de 
compras e consultas. O BPS 
é alimentado atualmente por 
24 estados, por meio das se-

Ministério da Saúde torna obrigatório registro de 
compras de medicamentos adquiridos para SUS

cretarias estaduais de saúde 
e por 580 municípios brasilei-
ros, além da União.

Além de disponibilizar in-
formações sobre o processo 
de compras dos medicamen-
tos e produtos de saúde, a 
plataforma ainda oferece de 
forma gratuita amplo mate-
rial de apoio ao usuário no 
formato de vídeo-aulas, ma-

nuais de utilização da ferra-
menta, preguntas e respostas 
e treinamentos.

GESTÃO EFICIENTE – Com 
a adoção de medidas para 
tornar a administração mais 
eficiente, foi possível realo-
car R$ 3,2 bilhões para o cus-
teio de mais serviços do SUS 
no primeiro ano de gestão 
do ministro da Saúde, Ricar-

do Barros. Isso representou 
para o cidadão a ampliação 
do atendimento nos hospi-
tais, do acesso a equipamen-
tos, medicamentos, vacinas 
e renovação da frota de am-
bulâncias. 

Entre as renegociações de 
maior destaque está à com-
pra do medicamento Sofos-
buvir, usado no tratamento 

de Hepatite C, o Ministério 
da Saúde conseguiu comprar 
cada unidade por um valor 
31% menor do praticado an-
teriormente. Isso representa 
uma economia de R$ 298 mi-
lhões. Agora, com o mesmo 
valor gasto em 2015 para 
tratar 24 mil pacientes, será 
possível atender 35 mil pa-
cientes.

Medida visa dar maior transparência no processo, além de ter potencial de aumentar a concorrência, já que todos poderão conhecer preços praticados em todo o país


