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AULAS DE PILATES

Primeiro grupo de gestantes 
do CRAS de Palmeira d’Oeste

No dia 31 de Julho CRAS 
finalizou o Primeiro Grupo 
“Amor de Mãe”. Foram rea-
lizados 15 encontros com as 
gestantes que fazem acom-
panhamento no SUS com o 
objetivo de orientá-las a cerca 
da maternidade. As oficinas 
foram realizadas em parceria 
com a Secretária da Saúde, re-
presentada pelo ESF Pioneiros, 
Viver Bem e a equipe do NASF 
juntamente com a equipe do 
CRAS.  

Os encontros acontece-
ram semanalmente no setor 
do CRAS. Cada reunião foi 
preparada com atenção e 
carinho pela equipe onde as 
gestantes puderam ter con-
tato direto com enfermei-
ras, psicólogas, médicas, 
dentistas, nutricionista e 

f isioterapeuta. Eram mo-
mentos onde cada mulher 
podia levantar suas dúvi-
das e ansiedades. Após as 

discussões,  as gestantes 
tiveram a oportunidade de 
participarem da oficina de 
atividades manuais em MDF 

onde cada uma montou um 
kit sob orientação da Moni-
tora Renata Dias Rodrigues 
Moreira. 

Publicado originalmente 
em: Jornal Extra

Ainda em meio à polêmica 
sobre o aumento do preço de 
combustíveis, que tem tido 
idas e vindas na Justiça, o 
carioca sente o efeito do rea-
juste nas bombas dos postos 
de toda a cidade. Pra gastar 
um pouco menos, há atitudes 
que fazem a diferença, e a 
maior dica para abastecer 
continua sendo a compara-
ção de preços.

A variação no valor cobrado 
pela gasolina chega a 14%, já 
que o litro é vendido de R$ 3,93 
até R$ 4,49, de acordo com pes-
quisa realizada pelo EXTRA. 
No caso do etanol, a variação 
é de 38%, de R$ 2,89 a R$ 3,99. 
Mesmo assim, para carros flex, 
a gasolina continua a ser mais 
econômica nos postos visita-
dos.

Segundo o Sindicato do 
Comércio Varejista de Com-
bustíveis, Lubrificantes e 
Lojas de Conveniência do 
Município do Rio de Janei-
ro (Sindcomb), as vendas 
despencaram 10% desde o 
reajuste, no mês passado.

— As pessoas estão 
achando o combustível caro, 
ainda mais com o estado 
passando por toda essa cri-
se — diz a presidente Ma-
ria Aparecida Siuffo Pereira 
Schneider.

A dentista Silvana Souto, 
de 56 anos, reclama:

— Essa alta nos preços 

cRISE DOS cOMBUSTÍVEIS

tem atrapalhado minha ro-
tina. Fica mais caro rodar 
pela cidade. Gostaria que os 
governantes tivessem mais 
respeito pela população e 
pensassem mais em quem 
precisa.

O economista Ricardo 
Macedo, professor de Eco-

nomia e Finanças do Ibmec 
Rio, acredita que cada con-
sumidor deve avaliar se não é 
mais vantajoso deixar o carro 
na garagem:

— É preciso buscar alter-
nativas no transporte público 
ou organizar um rodízio de 
caronas. Isso afeta também 

o preço final de outros bens 
e serviços, principalmente o 
dos segmentos que deman-
dam entregas e logística. Um 
restaurante que faz delivery, 
por exemplo, vai ter mais cus-
tos. Nessa crise, os empresá-
rios vão precisar avaliar se vão 
ou não repassar o custo.
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O dilema do custeio das eleições
Tivemos, no Amazonas, uma 

eleição temporã, que procura 
escolher o novo governador 
do Estado. De sete candidatos, 
restaram para concorrer no 
segundo turno dois ex-gover-
nadores – Amazonino Mendes 
(PDT) e Eduardo Braga (PMDB) 
– cujos partidos são denuncia-
dos por prática de corrupção 
eleitoral, mesmo motivo que 
levou à cassação do governa-
dor José Melo (PROS), a quem 
o eleito substituirá. Demons-
tração de que as novidades 
políticas não são significativas 
para a disputa naquele estado. 
E assim é em todo o território 
nacional, onde as práticas 
mantêm os mesmos no po-
der e faz dos demais apenas 
coadjuvantes do chamado 
jogo democrático. O quadro, 
infelizmente, tende a ser idên-
tico no próximo ano, quando 
seremos chamados a eleger 
o novo presidente da Repúbli-
ca, governadores estaduais, 

senadores e deputados fede-
rais e estaduais. Os grandes 
partidos, fortalecidos pelos 
esquemas de corrupção que 
hoje povoam o noticiário, têm 
mais chances de manter seus 
caciques. Acontecem as elei-
ções e nada muda.

Como resultado dos malfei-
tos eleitorais apurados, está 
proibida a doação empresarial 
para campanhas, partidos 
e candidatos. Fechadas as 
torneiras das empreiteiras 
que fraudavam e superfatura-
vam obras governamentais, 
as eleições restam sem recur-
sos para o custeio. Corre-se o 
risco de partidos e candidatos 
utilizarem o caixa dois ou – o 
pior – receberem aporte do 
crime organizado para fazer 
frente às despesas. É um pro-
blema que carece de urgente 
solução.

Para valer nas próximas 
eleições, todas as altera-
ções à legislação eleitoral 

têm de estar votadas pelo 
parlamento – Câmara dos 
Deputados e Senado – e san-
cionadas até a véspera do 
dia 2 de outubro próximo, 
quando começará a vigorar o 
calendário eleitoral de 2018. 
Uma das possibilidades é o 
estabelecimento do custeio 
público das campanhas, mas 
até isso ainda é uma idéia 
vaga. Governo e congressis-
tas precisam agir rápido, se 
não quiserem ter as eleições 
mais magras da história. As 
empresas que os apoiaram 
nas eleições passadas hoje 
estão nas barras dos tribu-
nais e têm até dirigentes pre-
sos por corrupção eleitoral.

Em menos de dois meses 
que nos separam da data limite 
de vigor do calendário eleitoral 
(que começa um ano antes da 
eleição) pouca mudança po-
derá ser feita, especialmente 
num congresso que atua lento 
como o brasileiro. Não tere-

mos voto distrital, alteração 
no regime de governo e outras 
coisas que se discute há anos. 
A prioridade é saber de onde 
tirar o dinheiro que não pode 
mais vir das empreiteiras.

A tendência é termos mais 
do mesmo. Muitos partidos, 
conchavos eleitoreiros, nego-
ciação de cargos e manuten-
ção da política de coalizão. 
Não há garantia de viabilidade 
nem mesmo de conclusão da 
reforma trabalhista e da re-
forma previdenciária que o 
governo insiste em realizar. A 
partir de agora, a tendência é 
os parlamentares fugirem de 
temas polêmicos que possam 
comprometer suas imagens 
junto ao eleitorado...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

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

aspomilpm@terra.com.br  

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves 

O alarmante uso de agrotóxicos 
no Brasil atinge 70% dos alimentos

Imagine tomar um galão de 
cinco litros de veneno a cada 
ano. É o que os brasileiros 
consomem de agrotóxico anu-
almente, segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). 
“Os dados sobre o consumo 
dessas substâncias no Brasil 
são alarmantes”, disse Ka-
ren Friedrich, da Associação 
Brasileira de Saúde Coleti-
va (Abrasco) e da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Desde 2008, o Brasil ocupa 
o primeiro lugar no ranking 
mundial de consumo de agro-
tóxicos. Enquanto nos últimos 
dez anos o mercado mundial 
desse setor cresceu 93%, no 
Brasil, esse crescimento foi 
de 190%, de acordo com da-
dos divulgados pela Anvisa. 
Segundo o Dossiê Abrasco 
- um alerta sobre o impacto 
dos agrotóxicos na saúde, pu-
blicado nesta terça-feira no 
Rio de Janeiro, 70% dos ali-
mentos in natura consumidos 
no país estão contaminados 
por agrotóxicos. Desses, se-
gundo a Anvisa, 28% contêm 
substâncias não autorizadas. 
“Isso sem contar os alimentos 
processados, que são feitos 
a partir de grãos genetica-
mente modificados e cheios 
dessas substâncias quími-
cas”, diz Friederich. De acor-
do com ela, mais da metade 
dos agrotóxicos usados no 
Brasil hoje são banidos em 
países da União Europeia e 
nos Estados Unidos. Segun-
do a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), entre os países 
em desenvolvimento, os agro-
tóxicos causam, anualmente, 
70.000 intoxicações agudas e 
crônicas.

O uso  dessas  substân-
c i as  es tá  a l t amente  as -
soc iado  à  i nc idênc ia  de 
doenças como o câncer e 
outras genéticas. Por cau-
sa da gravidade do proble-
ma, na semana passada, o 
Ministério Público Federal 
env iou  um documento  à 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
r ecomendando  que  se j a 
concluída com urgência a 
reavaliação toxicológica de 
uma substância chamada 
gl i fosato e que a agência 
de te r mine  o  ban imento 
desse herbicida no merca-
do nacional.  Essa mesma 
substânc ia  acaba de  ser 
assoc iada  ao  surg imen-
to de câncer, segundo um 
estudo publicado em mar-
ço deste ano pela Organi-

Por Marina Rossi. Publicado originalmente em: El País 

Mais da metade das substâncias usadas aqui é proibida em países da UE e nos EUA

zação  Mund ia l  da  Saúde 
(OMS)  juntamente com o 
Inca e a Agência Interna-
cional  de Pesquisa sobre 
o Câncer ( IARC). Ao mes-
mo tempo, o glifosato foi o 
ingrediente mais vendido 
em 2013 segundo os dados 
mais recentes do Ibama.

Em resposta  ao pedido 
do  Min i s té r io  Púb l i co ,  a 
Anvisa diz que em 2008 já 
havia determinado a reava-
liação do uso do glifosato e 
outras substâncias, impul-
s ionada pe las  pesquisas 
que as associam à incidên-
cia de doenças na popula-
ção .  Em nota ,  a  Agênc ia 
diz que naquele ano firmou 
um contrato com a Fiocruz 
para elaborar as notas téc-
n i cas  para  cada  um dos 
ingredientes - 14, no total. 
A partir dessas notas, foi 
estabe lec ida  uma ordem 
de análise dos ingredientes 
“de acordo com os indícios 
de  tox ic idade apontados 
pe la  F iocruz  e  confor me 
a  capac idade  técn ica  da 
Agência”.

Enquan to  i s so ,  essas 
substâncias são vendidas e 
usadas livremente no Bra-
s i l .  O  24D,  por  exemplo , 
é um dos ingredientes do 
chamado ‘agente laranja’, 
que foi  pulverizado pelos 
Es tados  Un idos  duran te 
a Guerra do Vietnã, e que 
de ixou seque las  em uma 
geração de cr ianças que, 
ainda hoje, nascem defor-
madas, sem braços e per-
nas. Essa substância tem 
seu uso permitido no Brasil 
e  es tá  sendo  reava l i ada 
pe la  Anv isa  desde  2006. 
Ou seja, faz quase dez anos 
que ela está em análise in-
conclusa.

O  que  a  Jus t i ça  pede  é 
que  os  i ngred ien tes  que 
estejam sendo revistos te-
nham o seu uso e comércio 
suspensos até que os estu-
dos sejam concluídos. Mas, 
embora comprovadamente 
perigosos, existe uma bar-
re ira forte  que protege a 
suspensão do uso dessas 
substâncias no Brasil .  “O 
apelo econômico no Brasil 
é muito grande”, diz Frie-
d r i ch .  “Há  uma  pressão 
muito forte da bancada ru-
ra l i s ta  e  da  indústr ia  do 
agrotóxico também”. Fon-
tes no Ministério Públ ico 
disseram ao EL PAÍS que, 
ainda que a Justiça deter-
mine a suspensão desses 
ingredientes, eles só saem 
de c irculação depois que 
os fabricantes esgotam os 
estoques.

O consumo de alimentos 
orgânicos, que não levam 
nenhum tipo de agrotóxico 
em seu cult ivo,  é uma al-
ternativa para se proteger 
dos  agrotóx icos .  Porém, 
ela ainda é pouco acessível 
à  ma ior ia  da  popu lação . 
Em méd ia  30% ma is  ca -
ros,  esses al imentos não 
estão d isponíveis  em to -
dos os lugares. O produtor 
Rodrigo Valdetaro Bitten-
court explica que o maior 
obstácu lo  para  o  cu l t i vo 
desses alimentos livres de 
agro tóx icos  é  encont rar 
mão de obra.  “Não é pre-
c iso  nenhum maquinár io 
ou acessórios caros, mas 
é  prec i so  te r  gente  para 
mexer na terra” ,  d iz .  E le 
cultiva verduras e legumes 
em seu sítio em Juquitiba, 
na Grande São Paulo, com 
o irmão e a mãe. Segundo 
ele, vale a pena gastar um 

pouco mais para comprar 
esses  a l imentos ,  pr inc i -
palmente pelos ganhos em 
saúde. “O que você gasta 
a mais com os orgânicos, 
você vai economizar na far-
mácia em remédios”, diz. Para 
ele, porém, a popularização 
desses alimentos e a acessi-
bilidade ainda levarão uns 20 
anos de briga para se equipa-
rar aos produtos produzidos 
hoje com agrotóxico. 

Bittencourt vende seus ali-
mentos ao lado de outras três 
barracas no Largo da Batata, 
zona oeste da cidade, às quar-
tas-feiras. Para participar des-
se tipo de feira, é preciso se 
inscrever junto à Prefeitura e 
apresentar todas as documen-
tações necessárias que com-
provem a origem do produto. 
Segundo Bittencourt, há uma 
fiscalização, que esporadica-
mente aparece nas feiras para 
se certificar que os produtos 
de fato são orgânicos.

Segundo um levantamen-
to da Anvisa, o pimentão é a 
hortaliça mais contaminada 
por agrotóxicos (segundo a 
Agência, 92% pimentões es-
tudados estavam contami-
nados), seguido do morango 
(63%), pepino (57%), alface 
(54%), cenoura (49%), aba-
caxi (32%), beterraba (32%) 
e mamão (30%). Há diversos 
estudos que apontam que 
alguma substâncias estão 
presentes, inclusive, no leite 
materno.

No ano passado, a pes-
quisadora norte-americana 
Stephanie Seneff, do MIT, 
apresentou um estudo anun-
ciando mais um dado alar-
mante: “Até 2025, uma a 
cada duas crianças nascerá 
autista”, disse ela, que fez 
uma correlação entre o Roun-
dup, o herbicida da Monsanto 
feito a base do glifosato, e 
o estímulo do surgimento 
de casos de autismo. O gli-
fosato, além de ser usado 
como herbicida no Brasil, 
também é uma das substân-
cias oficialmente usadas pelo 
governo norte-americano no 
Plano Colômbia, que há 15 
anos destina-se a combater 
as plantações de coca e ma-
conha na Colômbia.

Em nota, a Anvisa afirmou 
que aguarda a publicação 
oficial do estudo realizado 
pela OMS, Inca e IARC para 
“determinar a ordem prio-
ritária de análise dos agro-
tóxicos que demandarem a 
reavaliação”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 001/2017.
CONTRATO Nº 006/2017

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

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para forneci-
mento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina 
e Etanol,, à Frota Municipal durante o exercício de 2017, com 
abastecimento diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  
inscrita no CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua 
Brasil, nº66-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - 
CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com 
preço reajustado conforme reajuste num total de 1,9933% e 
6,3829%, exemplificado por notas fiscais em anexo, para o for-
necimento de Gasolina onde o preço contratado era de R$ 3,30 
e passa para R$ 3,36, e Etanol preço contratado era R$ 2,36 e 
passa para R$ 2,51 a vigorar a partir da data da assinatura deste 
aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 de Agosto de 
2017.

VIGÊNCIA: 31/12/2017.
________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 001/2017.
CONTRATO Nº 007/2017

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

OBJETO: que objetiva a contratação de empresa para forneci-
mento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina 
e Etanol,, à Frota Municipal durante o exercício de 2017, com 
abastecimento diário.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-
20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com 
preço reajustado conforme reajuste num total de 9,8121% e 
9,0349%, exemplificado por notas fiscais em anexo, para o forne-
cimento de Óleo Diesel onde o preço contratado era de R$ 2,76 e 
passa para R$ 3,03, e Òleo Diesel S-10 preço contratado era R$ 
2,89 e passa para R$ 3,15 a vigorar a partir da data da assinatura 
deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 01 de Agosto de 
2017.

VIGÊNCIA: 31/12/2017.
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2017.
PREGÃO Nº 011/2017.
CONTRATO Nº 039/2017

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de (impressos gráficos e carimbos) para uso da municipa-
lidade para educação, saúde, vigilância sanitária, administração 
e assistência social. Conforme termo de referência.

CONTRATADA: TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ sob. nº 60.292.448/0001-58 estabelecida à Av. Carlos 
Gomes, nº 49-60, Centro – Palmeira d’ Oeste  - SP. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 65.235,00 (sessenta 
e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de Agosto de 
2017.

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2017.
________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 021/2017
PREGÃO Nº 011/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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, que, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 011/2017, e, considerando o 
PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os proce-
dimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como todo 
o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade com 
as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, 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 com-
patível com edital, o que satisfaz plenamente os interesse eco-
nômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado 
a firma; TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob. nº 60.292.448/0001-58 estabelecida à Av. Carlos Gomes, 
nº 49-60, Centro – Palmeira d’ Oeste  - SP., para o fornecimento 
de (impressos gráficos e carimbos) para uso da municipalidade 
para Educação, Saúde, Vigilância Sanitária, Administração e As-
sistência Social, com valor estimado em R$ 65.235,00 (sessenta 
e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais).

REGISTRE-SE           PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
03 de Agosto de 2017.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-
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CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE
CONVOCAÇÃO Nº01/2017

VALTER MOREIRA BONFIM, Vereador Presidente da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, Estado 
de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o Con-
curso Público nº001/2014 e a decisão do Processo 0000582-
97.2015.8.26.0414, Convoca:

CLASSIFICAÇÃO       CANDIDATO                      CARGO/FUNÇÃO
         1º                           VANIA APARECIDA BANHO     SERVENTE

Comparecer na Sede da Câmara Municipal de Aparecida 
d´Oeste, SP., nos dias 01 a 30 de agosto de 2017, portando os 
seguintes documentos:

a)Uma foto 3x4 recente,
b)Documento de identidade reconhecido legalmente em territó-

rio nacional com fotografia,
c)Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição 

ou certidão de regularidade emitida pelo respectivo cartório elei-
toral,

d)Cadastro nacional de pessoa física-CPF,
e)Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 

quando for do sexo masculino,
f)Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o 

cargo, de acordo com o AnexoI deste Edital devidamente re-
conhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e 
municipais de ensino,

g)Comprovante de registro em órgão de classe, bem como 
certidão de estar quites com a respectiva entidade, quando se 
tratar de profissão regulamentada,

h)Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver,
i)Certidão de casamento, quando for o caso,
j)Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso,
k)Documento de identidade reconhecido legalmente em ter-

ritório nacional, com fotografia ou certidão de nascimento dos 
dependentes legais, se houver e documentos que legalmente 
comprove a condição de dependência,

l)Atestado de que não possui registro de antecedentes crimi-
nais, emitidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado , 
onde residiu nos últimos 05(cinco) anos,

m)Declaração de bens ou valores que integram o patrimônio até 
a data da posse, devidamente instruída ou a última declaração de 
imposto de renda, conforme Lei Federal nº8.730/93,

n)Declaração informando se exerce ou não outro cargo ou fun-
ção pública no âmbito federal, estadual ou municipal,

o)Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo 
e junto a qual regime de previdência social,

p)Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, 
estadual e municipal.

   Aparecida d´Oeste, 31 de julho de 2017.

   VALTER MOREIRA BONFIM
              PRESIDENTE
_________________________________________________

                                    TERMO DE  CONVOCAÇÃO Nº01/2017

  VALTER MOREIRA BONFIM, Vereador Presiden-

te da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, 
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o 
Concurso Público nº001/2014 e a decisão do Processo 0000582-
97.2015.8.26.0414, Convoca:

CLASSIFICAÇÃO       CANDIDATO                      CARGO/FUNÇÃO
1º                        VANIA APARECIDA BANHO            SERVENTE
  
Para comparecer na Sede da Câmara Municipal de Apareci-

da d´Oeste, SP., no prazo de 30 dias contados do recebimento 
desta convocação, a fim de manifestar interesse pela nomeação 
mediante apresentação dos documentos exigidos no Edital e 
especificados para esta fase do processo;

Aparecida d´Oeste, 31 de julho de 2017.

VALTER MOREIRA BONFIM
 PRESIDENTE
______________________________________________

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

A Senhora VÂNIA APARECIDA BANHO, brasileira, casada, 
portadora da Cédula de Identidade RG/SSP/SP.nº32994661-4, 
inscrita no CPF/MF. sob nº315.434.398-96, residente e domi-
ciliada na rua Adelaide Tinarelli,nº600, centro, nesta cidade de 
Aparecida d´Oeste,SP.,CEP.15.700-000, , REF.CONCURSO 
PÚBLICO Nº01/2014 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº01/2017 
–A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE –SP, inscrita 
no CNPJ.51.845.386/0001-73, com sede na rua José Thomaz, 
nº608, centro, na cidade de Aparecida d´Oeste, Estado de São 
Paulo, neste ato representada pelo vereador VALTER MOREIRA 
BONFIM,  Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Aparecida d´Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa 
do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
nos termos da normatização pertinente, vem, através do presente 
termo NOTIFICAR  Vossa Senhoria para ciência do Edital de Con-
vocação nº01/2017, referente ao Concurso Público nº01/2014, 
Ficando Vossa Senhoria CONVOCADA a comparecer na sede 
da Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, com os documentos 
exigidos no Edital , para assumir o cargo público efetivo de SER-
VENTE do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal de Apare-
cida d´Oeste, SP., no prazo de 30(trinta ) dias a contar da ciência 
deste. O não comparecimento da candidata aprovada no prazo 
de 30(trinta) dias , contados da expedição do Edital implicará em 
desistência, bem como a não apresentação dos documentos na 
conformidade do Edital do Concurso Público nº01/2014, eliminará 
a candidata do concurso.Sem mais para o presente, requer-se 
a ssinatura deste termo de ciência e notificação, elevando-se 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Câmara 
Municipal de Aparecida d´Oeste. Valter Moreira Bonfim,Presidente 
da Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste.

                      CIÊNCIA do Presente TERMO,  dou-me por

               NOTIFICADA, Ciência:  31/07/2017.

                  VÂNIA  APARECIDA BANHO
         ATO DE NOMEAÇÃO Nº01/2017

                           VALTER MOREIRA BONFIM, Vereador Pre-
sidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aparecida 
d´Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

   RESOLVE

ARTIGO 1º - Nomear em caráter efetivo no cargo de SER-
VENTE, escala de vencimentos  1-A, do Anexo III da Resolução 
nº01/2003 em virtude de aprovação em concurso público de que 
trata o Edital de Concurso Público nº001/2014, a Senhora VÂNIA 
APARECIDA BANHO, brasileira, casada, portadora da Cédula de 
Identidade RG/SSP/SP.nº32994661-4, inscrita no CPF/MF. sob 
nº315.434.398-96, residente e domiciliada na rua João Martins, 
nº626, centro, nesta cidade de Aparecida d´Oeste, SP.

ARTIGO 2º - Este ato entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

                 Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, 01 de agos-
to de 2017.

   VALTER MOREIRA BONFIM
            PRESIDENTE
    Registrada e publicada na Câmara Municipal de Aparecida 

d´Oeste, na data supra.
______________________________________________

                 TERMO DE POSSE PARA CARGO EFETIVO 
Nº01/2017

                          No primeiro dia do mês de agosto do ano de  
dois mil e dezessete, presente o vereador VALTER MOREIRA 
BONFIM,  Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Aparecida d´Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa 
do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
comparecendo também a Senhora VÂNIA APARECIDA BANHO, 
brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG/SSP/
SP.nº32994661-4, inscrita no CPF/MF. sob nº315.434.398-96, 
residente e domiciliada na rua João Martins, nº626, centro, 
nesta cidade de Aparecida d´Oeste, SP., nomeada pelo Ato da 
Presidência nº01/2017, de 01 de agosto de 2017, para o cargo 
de SERVENTE, esta declarou sua vontade de tomar posse do 
referido cargo nesta data, tendo o Senhor VALTER MOREIRA 
BONFIM, deferido a posse pedida, empossando-a, pelo que se 
comprometeu a exercer com probidade e a cumprir fielmente os 
deveres, atribuições e responsabilidade do cargo, no qual entra 
em exercício nesta data, Eu, Eder Daniel Pereira, Assessor Ju-
rídico, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim, pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste e 
pela funcionária empossada.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Aparecida 
d´Oeste, em 01(hum) de agosto de 2017.

VALTER MOREIRA BONFIM
         PRESIDENTE

   VÂNIA APARECIDA BANHO
            FUNCIONÁRIA

Emoções, Doenças e Alimentação
O nosso corpo não é sepa-

rado por partes, logo proble-
mas físicos ou emocionais 
podem afetar o resto do cor-
po e a mente. As emoções 
contam muito no apareci-
mento de doenças ou dores 
em partes específ icas do 
corpo. Não se deixe conta-
minar pelos maus hábitos 
alimentares. Reflita, perdoe, 
se permita, faça um detox 
da alma e libere energia po-
sitiva!

Aliado a mudanças inte-
riores e exteriores, a DIETA 
DETOX, é muito útil nesse 
processo de transição.

A principal função da dieta 
detox é a eliminação de to-
xinas acumuladas no orga-
nismo e tem como objetivo 
melhorar a função de alguns 
órgãos. Retirar alimentos 
inflamatório e obter uma ali-
mentação sem agrotóxicos, 
produtos industrializados, 
corantes e bebidas gasei-
f icadas ou alcoólicas são 
algumas das medidas adota-
das para o cumprimento da 
dieta com êxito.

Além da perda de peso, ela 
reorganiza a função dos ór-
gãos, deixando-os mais ati-

NUTRIçãO CLÍNICA FUNCIONAL

vos, promovendo assim mais 
saúde e qualidade de vida 
para o corpo todo.

Abaixo a lista de algumas 
emoções relacionadas à en-
fermidades:

- Raiva: adoece o fígado;
- Tristeza: adoecem os pul-

mões;
- Angústia: adoece o estô-

mago;

- Estresse: adoece o cora-
ção;

- Medo: adoecem os rins.

Amanda Cunha Barbosa 
Rodrigues

Nutricionista Clínica com 
Especialidade em Nutrição 
Funcional, Fitoterapia e Su-
plementação

CRN 3/32295
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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

CAMAC
FoNE: (17) 3651-1423
FoNE/FaX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº 013 - 01/08/2017
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: REGINA TIEKO MORITA MATHEUS

Decisão      
REGINA TIEKO MORITA MATHEUS,  já qualificada nos autos, 

pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade, 
uma vez que a 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 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), 01 de Agosto de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE  
____________________________________
Processo nº 013 - 27/07/2017
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: MARCIA DONIZETI ISMALCCI MARTINS

Decisão      
MARCIA DONIZETI ISMALCCI MARTINS, 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), 27 de Julho de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE  
__________________________________________________

Processo nº014 - 01/08/2017
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: RONALDO APARECIDO DIANA

Decisão       
 RONALDO APARECIDA DIANA, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, 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 Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial 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 na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
                             Publique. Registre. Intime-se
           
                            Palmeira D’ Oeste, (SP), 01 de Agosto de 2017.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
                                               SUPERINTENDENTE   
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CLA$$IFICADO$ 
EM PALMEIRA D OESTE

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

Câmara Municipal de São Francisco

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 003/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

CONTRATADA: MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA 

LTDA-ME 

OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR - 

SOFTWARES.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2015

PROCESSO LICITATÓTIO: N.º  01/2015

VALOR GLOBAL: R$ 12.023,64,00, (Doze mil e vinte e três 

reais e sessenta e quatro centavos)

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 31/07/2017

Tem agricultura familiar 
que preza as tradições do ho-
mem simples do campo e da 
família que produz incansa-
velmente, que caleja as mãos 
para produzir alimentos para 
si e toda população.

A família do Sr. Jaco-
mo Adão é uma destas e de 
tantas outras famílias que 
produzem agricultura nos 
moldes antigos, preservando 
um antigo legado que não 

deve ser esquecido: o plantio 
consorciado de café e feijão. 
Além disso, a família ainda 
produz limão, uva e outras 
culturas de estação.

Se você é da nossa região, 
dê preferência ao consumo 
de produtos da agricultura 
familiar. E se não for da re-
gião, aproveite a oportunida-
de para visitar e participar da 
27º FEIRA DA UVA DE PAL-
MEIRA D’OESTE que tem uma 

grande variedade de produ-
tos (Viticultura e Legumes) e 
contará com a participação 
dos produtores familiares 
de Marinópolis e Palmeira D’ 
Oeste. 

Pela valorização da agricul-
tura local!

Texto e fotos por Luanna 
Gouveia Araújo - Técnica 
agrícola e interlocutora do 
Programa Município Verde e 
Azul de Marinópolis

Mayara Amaral tinha 27 
anos. Era violonista e tinha 
um mestrado pela Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), 
sobre mulheres compositoras 
de violão. Ela foi vítima de fe-
minicídio na cidade de Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul 
nesta semana.

Três homens foram presos 
suspeitos de envolvimento 
no caso: o músico de 29 anos 
Luis Alberto Barros, Ronaldo 
Olmedo, de 33 e Anderson 
Pereira, 31. De acordo com 
o relato de Pauliane Amaral, 
irmã da violonista, Mayara 
estava apaixonada por Luiz.

A jovem foi dada como desa-
parecida nesta segunda-feira 
(24) e seu corpo foi encontrado 
carbonizado no dia seguin-
te, com várias marteladas na 
cabeça. Antes de queimar a 
violonista, os três dividiram 
os bens da musicista: um Gol 
de 1992, um notebook, um 
celular e um violão.

Na delegacia, Luis Alberto 

O QUE MARINÓPOLIS TEM DE MELHOR?

8MULHERES

Por que a morte de Mayara Amaral não 
está sendo investigada como feminicídio
“Existe uma relutância de assumir que a mulher foi morta por sua condição de mulher”, diz a promotora de Justiça Gabriela Mansur.

afirmou que atraiu a vítima 
para um motel na saída para 
Rochedo (MS), na noite de 
segunda-feira e, juntamente 
com Ronaldo mantiveram re-
lações sexuais com a Mayara. 
Na madrugada de terça-feira 
(25), a violonista foi morta com 
golpes de martelo.

Em seguida seu carro foi le-
vado para a casa de Anderson, 
onde os três repartiram os 

bens roubados. Eles levaram 
então o corpo de Mayara para 
uma região com mata e simu-
laram uma queima, a fim de 
dificultar a identificação e lo-
calização do cadáver.

Apesar dos relatos da família 
de envolvimento de Mayara 
com um dos suspeitos e do fato 
de o crime ter sido cometido 
num motel, o caso não está 
sendo investigado como fe-

minicídio: homicídio contra a 
mulher por razões da condição 
de sexo feminino.

O caso está sob responsabi-
lidade da Delegacia Especia-
lizada de Furtos e Roubos de 
Veículos do Mato Grosso do 
Sul porque foi considerado um 
caso de latrocínio: roubo se-
guido de morte. Os suspeitos 
também são investigados por 
ocultação de cadáver.

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Jardim Limoeiros $170.000,00

2 Dormitorios, sala & cozinha tipo americana

1 banheiro, 2 vagas de garagem, área de quintal

Aceita financiamento - Excelente Acabamento

VENDE-SE - 017 996422613

Chácara - Sentido Dalas - $320.000,00

2 alqueires e1/4 - beira pista

3 km de Palmeira

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Próximo ao centro $260.000

3 dormitórios sendo 1 suíte

Sala, cozinha, banheiro, sala de computador 

Área frontal, despejo, garagem, salão comercial na frente

VENDE-SE - 017 996422613

Casa antiga - CENTRO 

TERRENO 20 x 30

Valor mediante consulta 

Oportunidade de investimento

VENDE-SE - 017 996422613

Casa - Pé Vermelho - $130.000,00

3 Dormitórios,  sala, cozinha lavanderia 

2 banheiros, cozinha ampla, semi acabada

Estuda proposta em dinheiro

VENDO D-20 - 

BORDô ANO 1995. ACEITA TROCA 

COM PICAPE.  VALOR R$ 50.000,00. 

CONTATOS  (17) 99794-2855 - 99766-8154

 

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

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

 
ADITAMENTO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
CONTRATADO:  MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 
OBJETO:  EXECUÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO. 
PREÇO MENSAL: R$ 992,45 
PREÇO GLOBAL: R$ 11.909,40  
PRAZO DE VIGÊNCIA: PRORROGADO ATÉ 03/08/2018 

 


