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AULAS DE PILATES

27º Festa da Uva de Palmeira d’Oeste
Neste fim de semana acon-

teceu a tradicional Festa da 
Uva na cidade de Palmeira 
d’Oeste, juntamente com 15º 
Feira do Agronegócio e a 4º 
Mostra de Legumes de Palmei-
ra d’Oeste. 

O evento, com entrada fran-
ca, aconteceu na Praça da Ma-
triz e contou também com a 
participação de produtores 
de Marinópolis. Além da ex-
posição de uvas e legumes, o 
evento também contou com 
feira de artesanatos e comidas 
típicas, movimentando forte-
mente a cidade que recebeu 
uma média de 20 mil pessoas 
para visitar o evento.

No primeiro dia da festa, 
sexta-feira, dia 11, aconteceu 
a missa em louvor aos viti-

cultores e em seguida o show 
com Pedro henrique e Rafael, 
no sábado, dia 12 o show foi da 
dupla Breno Reis e Marco Viola 
seguidos pela apresentação 
de Jorge Pontes e Neguinho do 

Batuque. No domingo, dia 13, 
houve show ao meio dia com 
a dupla Bruno e Henrique e o 
encerramento ficou por conta 
da dupla Alex e Ivan.

A comissão organizadora da 

Festa da Uva agradece à toda a 
população de Palmeira d’Oeste 
e região que esteve presente 
prestigiando a festa e os pro-
dutores locais.

Fotos por: Marina Prone
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EXPEDIENTE

O governo e seus parceiros econômicos
O governo depara agora com 

a difícil decisão entre cortar 
despesas ou aumentar impos-
tos para equilibrar as finanças 
públicas. As duas alternativas 
são impopulares e tendem 
a provocar reações dos que 
forem chamados a contri-
buir para o acerto do caixa. A 
aplicação de mais impostos 
aos combustíveis serviu de 
amostra da repulsa à eleva-
ção de tributos. Na outra pon-
ta, os estudos que prevêem 
transferir de 2018 para 2019 
o próximo reajuste salarial 
do funcionalismo, para pro-
porcionar ao Tesouro uma 
economia de R$ 9 bilhões, 
também começam a mostrar 
a face carrancuda da questão. 
Lideranças da classe prome-
tem protestos e paralisações. 
Algo muito fácil para se mo-

bilizar, especialmente quando 
juízes e procuradores – clas-
ses que mais ganham – se 
batem por reajuste da ordem 
de 16% em seus salários.

Logo depois de assumir, o 
presidente Michel Temer pro-
moveu dispensas mas tam-
bém fez muitas nomeações. 
Até porque governa sob o 
mesmo sistema de coalizão 
que se pratica há três décadas 
e trouxe o país à bancarrota. 
O governo é refém do parla-
mento e se não oferecer em-
prego para os indicados dos 
deputados e senadores, não 
conta com seus votos para a 
aprovação dos seus projetos. 
Se pudesse se livrar de todos 
os nomeados sem concurso, já 
seria uma grande economia, 
mas isso é impossível nas atu-
ais condições.

Temer e o ministro Henri-
que Meirelles têm dito que 
é preciso arrecadar mais ou 
manter o governo empres-
tando dinheiro, o que traria 
de volta a inflação. Deveriam 
dizer, também, que não foi 
esse governo que contratou 
as dívidas que hoje sufocam o 
país e o tornam ingovernável. 
São contratações ocorridas 
ao longo das décadas e que, 
para fazê-las, os governos 
de então tiveram o aval do 
Congresso Nacional pois, do 
contrário, seriam pedaladas 
e isso teria provocado até o 
impeachment, como ocorreu 
com Dilma Rousseff. E que, em 
vez de criar dificuldades, as 
diferentes correntes políticas 
(especialmente aquelas que 
já foram da situação) deve-
riam somar esforços com o 

Executivo em busca da melhor 
solução.

O país e sua governança têm 
de ser compreendidos como 
um conjunto de sucessões. O 
presidente, os parlamentares 
e até os partidos políticos de 
hoje não são fisicamente os 
mesmos de ontem, mas se 
constituem nos seus sucesso-
res legais, ideológicos ou mo-
rais. Não há como fazer cara 
de paisagem e atribuir apenas 
ao presidente e seu núcleo pró-
ximo a tarefa de reconstrução. 
A obra é dever de todos, ou 
então, não se concretizará...

 
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 






















































































































































































CONSTRUIR UM PROJETO NOVO DE SOCIEDADE

Nos tempos atuais, a Igreja 
Católica tem tratado temáti-
cas especiais durante tempos 
específicos, a exemplo do Ano 
da Misericórdia, já realizado 
em âmbito internacional, e o 
Ano Mariano, ora em curso, 
no Brasil. Neste Ano Maria-
no, que se estenderá até o 
próximo dia 12 de outubro, 
ce lebramos  os  300  anos 
do  encon t ro  da  humi lde 
imagem da Imaculada Con-
ce ição,  nas águas do Rio 
Paraíba do Sul, que passou 
a ser amplamente venera-
da  como  Nossa  Senhora 
Aparecida.

Essa imagem da mãe de 
Jesus  não  é  adorada  pe-
los catól icos.  Ela é ,  s im-
plesmente ,  venerada em 
recordação  a  Mar ia  de 
Nazaré ,  que  d i sse  seu 
“sim” a Deus, em respos-
ta à escolha para ser mãe 
do  Sa lvador,  mantendo -
-se  f ie l  à  missão que  lhe 
f o i  con f i ada .  Em Jesus , 
Deus evidenciou seu amor 
incond ic iona l  à  humani -
dade e  permeou de amor 
nossa convivência social. 
Por meio dele deu-se iní-
cio uma nova humanidade, 
habitada pelo amor divino.

Ele necessitou compre-
ender a div indade de sua 
identidade e missão. Maria 
cumpriu um papel educati-
vo fundamental na vida de 
Jesus para tal discernimen-
to. O amor de Jesus a Deus 
Pai e aos demais advêm da 
experiência de amor vivida 
no “colo” e no lar de Maria, 

também entre os pobres a 
quem ela e ele se coloca-
ram a serviço. Após tantos 
acontecimentos revelado-
res da ação de Deus em Ma-
ria, do alto da cruz Jesus a 
confiou aos seus discípulos 
e os confiou a ela.

O  evange l i s ta  João  dá 
testemunho a esse respei-
to:  “Jesus viu a mãe e,  ao 
lado dela, o discípulo que 
e le  amava.  Então disse à 
mãe: ‘Mulher, eis aí o seu 
filho’. Depois disse ao dis-
cípulo: ‘Eis aí a sua mãe’. 
Dessa  hora  em d iante ,  o 
discípulo a recebeu em sua 
casa” (Jo 19,26-27). João, 
esse d isc ípulo que Jesus 
amava,  representa todos 
os que creem em Jesus. A 
casa c i tada por e le  como 
lugar de acolhida de Maria 
é  a  I g re j a .  Desde  en tão , 
Mar ia  se  to rnou  mãe  da 
Igreja.

Embora  Mar ia  se ja  hu-
mana como todos, é exem-
plo de fé e testemunha das 
g raças  conced idas  por 
Deus a quem crê. Cremos 
em Deus Pai, Filho e Espí-
rito Santo, revelado como 
tal conforme as Sagradas 
Escr i turas .  A esse Deus, 
exc lus i vamente ,  adora -
mos. Os que nos acusam, 
portanto, de idolatria por 
venerar a Maria,  se equi-
vocam. Nossa veneração 
a ela nos ajuda a viver a fé 
no Deus verdadeiro. Nos-
sa espir i tual idade cr istã 
católica merece, portanto, 
respeito e valorização.

Dom Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales

Jesus Cristo é a expres-
são  v i s í ve l  de  Deus  ve r-
dade iro .  A  sa lvação un i -
versal oferecida por ele é, 
inclusive, a razão da Igreja 
ser  chamada Cató l ica .  O 
termo católico vem do gre-
go; significa universal. Ele 
é aplicado à Igreja, pois a 
salvação em Jesus Cristo, 
da  qual  a  Igre ja  é  s ina l  e 
instrumento, é universal, 
ou seja, para todos. O que 
é ,  neste  caso,  sa lvação? 
De modo breve, é a comu-
nhão dos seres  humanos 
em Deus e tudo o que isso 
implica historicamente.

A Igreja, no Ano da Mise-
ricórdia, compassiva com os 
que sofrem, especialmente 
por causa das injustiças e 
conflitos sociais, lançou um 
amplo convite a iniciativas 
de solidariedade e reconci-
liação. Neste Ano Mariano, 
celebrado no Brasil, a Igreja 
relança o convite a todas as 
pessoas de boa vontade, para 
construirmos juntos um proje-
to novo de sociedade, na qual 
o respeito a todos e os direitos 
de todos serão assegurados. 
Que nossa resposta seja inspi-
rada no “sim” de Maria.

Jales, 28 de junho de 2017.
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preFeitUra mUnicipal de palmeira d’ oeste

preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
portaria nº. 168, de 27 de JUlHo de 2017.
JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 

d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais;

resove, exonerar, por motivo de aposentadoria por 
idade – tempo de con-tribUiÇÃo, com fundamento no 
artigo 99 e incisos da lei complementar nº. 004, de 22 de março 
de 2005, a servidora mÁrcia doniZeti ismalcci martins, 
portadora da cé-dula de identidade rG. nº.18.092.949 e do 
cpF nº. 102.863.948-12, na qual a mesma prestava serviços de  
proFessor p1-a.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 27 de JUlHo de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada na secretaria da prefeitura municipal de 

palmeira d’oeste-sp., em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo
preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
portaria nº. 169, de 01 de aGosto de 2017.
JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 

d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais;

resove, exonerar, por motivo de aposentadoria por 
idade – tempo de con-tribUiÇÃo, com fundamento no 
artigo 99 e incisos da lei complementar nº. 004, de 22 de março 
de 2005, a servidora reGina tieKo morita matHeUs, por-
tadora da cédula de identidade rG. nº.12.708.382 e do cpF nº. 
050.797.788-22, na qual a mesma prestava serviços de  encar-
regado da lançadoria.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 01 de aGosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada na secretaria da prefeitura municipal de 

palmeira d’oeste-sp., em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo
preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
portaria nº. 170, de 01 de aGosto de 2017.
JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 

d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais;

resove, exonerar, por motivo de aposentadoria por 
idade – reGime especi-al, com fundamento nos artigos 4º e 
5º, da lei complementar nº. 005, de 06 de novembro de 2012, o 
servidor ronaldo aparecido diana, portador da cédula de 
identidade rG. nº. 23.673.946-3 e do cpF nº. 159.302.498-30, 
na qual o mesmo prestava serviços de  controlador admi-
nistrativo saÚde.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 01 de aGosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada na secretaria da prefeitura municipal de 

palmeira d’oeste-sp., em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo
preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
portaria nº. 171, de 01 de aGosto de 2017.
dispÕe sobre a constitUiÇÃo do conselHo de-

liberativo do FUndo social de solidariedade do 
mUnicÍpio de palmeira d’ oeste.

JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 
d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais;

r  e  s  o  l  v  e:-
artigo 1º - o conselho deliberativo do Fundo social de soli-

dariedade do município de palmeira d’oeste, de que trata a lei 
Municipal Nº-818, de 22 de junho de 1.983, ficam constituídos 
pelos seguintes cidadões:

presidente:- aline chile da silva montanari
secretário:- elaine cristina marquioli de souza
tesoureiro:- Kizze ribeiro perri
membros:-    marcela rodrigues picinin
     elaine cristina archanjo sestari

              maristela regina Garcia
              maria tereza bonin cangussu
              cleonice Francisco da silva ribeiro
             edimar antonio dias
              lucilene Gabaldi bertolassi
              antonio ponce soler
             andréa aparecida Ferrarezi savazi
             ivone orlandi dias
artigo 2º - esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogando-se as disposições em contrário e, em especial 
a portaria nº. 054/2009. 

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 01 de Gosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada na secretaria da prefeitura municipal de 

palmeira d’oeste-sp., em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo
preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
portaria nº. 174, de 03 de aGosto de 2017.
JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 

d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais;

resove, exonerar, por motivo de aposentadoria por 
idade – reGime especi-al, com fundamento nos artigos 4º e 
5º, da lei complementar nº. 005, de 06 de novembro de 2012, o 
servidor elio antonio peres, portador da cédula de identi-
dade rG. nº. 20.272.234 e do cpF nº. 095.472.368-65, na qual o 
mesmo prestava serviços de  aUXiliar de serviÇos Gerais.

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 03 de aGosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada na secretaria da prefeitura municipal de 

palmeira d’oeste-sp., em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo

preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
lei complementar n.º 005, de 08 de aGosto de 2017. 
dispÕe sobre alteraÇÃo da descriÇÃo sUmÁria 

dos carGos de tÉc-nico de enFermaGem e tÉcnico 
de enFermaGem do esF, e dÁ oUtras providÊncias:

JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 
d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais, FaZ saber QUe a cÂmara mUnicipal, por seUs 
representantes aprovoU e ele sanciona e promUl-
Ga a seGUinte lei:

artigo 1º - a descrição sumária do cargo de técnico de enfer-
magem e técnico de enfermagem do esF, mencionado no artigo 
32, da lei complementar n.º 004, de 11 de setembro de 2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

.tÉcnico de enFermaGem;

.tÉcnico de enFermaGem do esF.

descrição sumária
executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão 

do enfermeiro, auxiliando no aten-dimento aos pacientes.
descrição detalhada
executa serviços gerais de enfermagem como aplicar 

injeções e vacinas, ministrar medicamentos por via oral e 
parenteral, registrar temperaturas, medir pressão arterial, 
fazer curativos e coletar material para exame de laboratório.

prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados 
na enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os 
em lugar adequado, para assegurar sua utilização.

prepara os pacientes para consultas e exames, acomodan-
do-os adequadamente, para facilitar sua realização.

efetua a coleta de material para exames de laboratório e a 
instrumentação em intervenções cirúr-gicas, atuando sob a 
supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desen-
volvimento das tarefas de cada membro da equipe.

executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato.

Especificações
iniciativa/complexidade: recebe instruções e supervisão cons-

tantes
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações 

de caráter sigiloso proveniente do contato com pacientes.
responsabilidade/patrimônio: pelos materiais e equipamentos 

relativos à área de atuação.
responsabilidade/segurança de terceiros: primordial, com 

relação aos pacientes.
responsabilidade/supervisão: nenhuma.
ambiente de trabalho: desconfortável; corre risco de contami-

nação; manipula produtos químicos; necessita usar equipamentos 
de segurança.

artigo 2º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-trário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 08 de aGosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal
registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo
preFeitUra mUnicipal de palmeira d’oeste-sp
lei mUnicipal n.º  2.649, de 08 de aGosto de 2017.
dÁ nova redaÇÃo ao inciso XX, do parÁGraFo Úni-

co, do artiGo 1º, da lei mUnicipal n.º 2.469, de 03 de 
JUnHo de 2.014, e dÁ oUtras providÊncias:

JosÉ cÉsar montanari, prefeito municipal de palmeira 
d’oeste, estado de são paulo, no exercício de suas atribuições 
legais, FaZ saber QUe a cÂmara mUnicipal, por seUs 
representantes aprovoU e ele sanciona e promUl-
Ga a seGUinte lei:

artigo 1º - o inciso XX, do parágrafo Único, do artigo 1º, da lei 
municipal n.º 2.469, de 03 de junho de 2.014, passa a vigorar com 
a seguinte redação:-

“XX – infraestrutura mínima – existência de vias com rede de 
distribuição de água e rede coleto-ra de esgoto, energia elétrica, 
iluminação pública, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica”.

artigo 2º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-trário.

Gabinete do preFeito mUnicipal de palmeira 
d’oeste-sp, 08 de aGosto de 2017.

JosÉ cÉsar montanari
prefeito municipal

registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
luiz carlos Felício
encarregado exp. administrativo

1 - edital de tomada de preÇos n.º tp/004-2017

1.1 - licitaÇÃo n.º 022/2017
1.2 – JosÉ cesar montanari, prefeito do município de 

palmeira d’oeste, estado de são paulo, república Federativa do 
brasil, no uso de suas atribuições legais.,

1.3 - torna-se público para conhecimento dos interessa-
dos, que na sala da comissão permanente de licitações da 
prefeitura municipal de palmeira d’oeste - sp., localizada na 
av. Francisco Félix mendonça, n.º 4955, nesta cidade será 
realizada licitação na modalidade tomada de preço, destina-
da a contrataÇÃo de empresa especialiZada para 
reconstrUÇÃo de ponte de concreto armado 
dimensÃo 11,00 X 6,40 X 2,50 metros, no cÓrreGo do 
cervo plo 363, bairro do JaGUara, conforme planilha 
orçamentária, memorial descritivo, cronograma, projetos e 
convênio nº cmil – 006/630/17, que celebra o estado de são 
paulo por intermédio da casa militar e esta por sua coorde-
nadoria estadual de defesa civil – cedec e o município de 
palmeira d’ oeste/sp.

local: prefeitura municipal de palmeira d’oeste.
departamento: compras e licitações
endereço: av. Francisco Félix mendonça, 4955
bairro: centro      

 cep.: 15720-000
cidade: palmeira d’oeste     

estado: são paulo
Fone: (17) 3651-1212     

Fax: (17) 3651-1212  
encerramento e entrega dos envelopes: 06/09/2017 

Horário às:  14:00 h.
abertura dos envelopes: 06/09/2017   

Horário às:  14:30 h.              

palmeira d’oeste, 14 de agosto de 2017.

JosÉ cesar montanari
-prefeito municipal-

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Palmeira d’ Oeste –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

      Ficam convocados os ASSOCIADOS da instituição 

Beneficente Santa Izabel, de Palmeira d’Oeste-sp, em pleno gozo de seus direitos, 

para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 

14 de agosto de 2017, às 19:30 horas, na sede da mencionada instituição, sito na rua 

massuki suenaga, nº 72-15, nesta cidade de palmeira d´oeste-sp, com a seguinte 

assunto: 

 
1. Dissolução da Instituição Beneficente Santa Izabel 

 
 

Que este edital seja enviado a todos da diretoria executiva da instituição beneficente 

santa izabel.      

      a participação na assemblÉia Geral é pessoal não 

admitindo representação de associados ausente. 

 

Palmeira d’Oeste-sp, 08 de agosto de 2017. 

 

 

_____________________________ 
JANAINA VOLPATO PACHECO  

Presidente 
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FITOTERAPIA, A MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA
A Fitoterapia é o estudo das 

plantas medicinais que têm 
por finalidade o poder pre-
ven t i vo  ou  cu ra t i vo  das 
doenças.

Ela é uma medicina mui-
t o  popu la r,  conhec ida  e 
adepta principalmente dos 
mais “antigos” muito uti-
lizados por nossos avós e 
avôs.

Para que o uso da planta 
tenha  e f i các ia ,  e l a  deve 
s e r  l i v r e  p r i n c i p a l m e n -
t e  d e  a g r o t ó x i c o s  e  s a -
ber  ut i l i zar  a  dosagem e 
administrar nos horários 
corretos.

Lembre-se: “A diferença 
entre o remédio e o vene-
no, está na dose”, por isso 
é necessário procurar um 
profissional capacitado e 
com especial ização para 
indicação correta do fito-
terápico,  pois nem todas 
as plantas são indicadas 
para  todos  os  grupos  de 
pessoas (pr incipalmente 
grávidas, lactantes, crian-
ças e grupos com doenças 
crônicas – h ipertensos e 
diabéticos) – Nutricionis-

NUTRIçãO CLíNICA FUNCIONAL

ta com especialização em 
fitoterapia.

 Algumas plantas medi-
cinais e seus benefícios:

-  A lecr im:  É  conhec ido 
como o  Omeprazol  natu-
ra l ,  ½ x ícara  de  chá sem 
açúcar  em j e j um ao  d ia , 

tem função cicatrizante e 
protetora da mucosa.

-  Pata de Vaca:  Reduz a 
glicemia.

-  Suco  de  couve  em je -
jum: altamente desintoxi-
cante e cicatrizante, bom 
para o tratamento da gastrite.

AMANDA CUNHA 
BARBOSA RODRIGUES

Nutricionista Clínica com 
Especialidade em Nutrição 

Funcional, Fitoterapia e 
Suplementação
CRN 3/32295

preFeitUra mUnicipal 
de sÃo Francisco

edital de cHamada pÚblica 001/17- dipensa n° 04- 

processo 22/2017

 a prefeitura municipal de são Francisco, estado de são paulo, 

pessoa jurídica de direito público, com sede à avenida oscar 

antônio da costa, nº 1187, na cidade de são Francisco -sp, pos-

suidora do cnpJ nº 46.603.395/0001-18, por intermédio de seu 

prefeito municipal senhor mauricio Honório de carvalho, no uso 

de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, 

da resolução/cd/Fnde n° 38, de 16/07/2009 e sua alterações 

posteriores, torna público para conhecimento dos interessados, 

que está realizando chamada pública para a aquisição de gêne-

ros alimentícios produzidos por agricultores e empreendedores 

da base familiar rural, destinados ao atendimento do programa 

nacional de alimentação escolar/ pnae, com entrega parcelada, 

nas escolas de ensino Fundamental/estadual e infantil/creche 

e pré escola desta municipalidade, para o exercício de 2017, 

com finalidade de apresentar projeto de venda de Gêneros 

alimentícios da agricultura Familiar para alimentação escolar  e 

Habilitação dos Fornecedores. 

1.1 para o recebimento dos envelopes Habilitação e projeto de 

venda dos Grupos individuais,  Formais , informais e demais inte-

ressados precedentes à Lei , fica determinado o dia 28 de Agosto 

de 2017, até as 10h00min,  os quais deverão ser entregues no 

setor de licitações, sito à avenida oscar antonio da costa, nº 

1187, na cidade de são Francisco - sp. 

1.2 a abertura da sessão será às 10h30min, do dia 28 de 

agosto de 2017, no departamento de compras da prefeitura 

municipal, quando será aberta a documentação para habilitação 

exigida abaixo de acordo com o Grupo e em seguida o projeto 

de venda de Gêneros alimentícios da agricultura Familiar para 

alimentação escolar.

a íntegra do edital estão disponíveis no mural de informações 

da prefeitura municipal de são Francisco, no site: http://sao-

francisco.sp.gov.br/. maiores informações serão obtidas junto 

ao setor de licitação da prefeitura municipal de são Francisco, 

pelo telefone (17-3693 1118/1101), no horário das 09h30min às 

11h00min e das 13h00min as 16h00min.  

prefeitura municipal de são Francisco/sp, em 09 de agosto 

de 2017.

mauricio Honório de carvalho

prefeito municipal

 

ACIP - Associação Comercial Industrial de Palmeira d’Oeste SP 
Serviço Central de Proteção ao Crédito de Palmeira d’Oeste - SP 

Av. Ana Soler Ponce, 49-86 - Centro - Palmeira d’Oeste - SP. 
Telefax (17) 3651-1489 CGC: 53.218.731/0001-74 

 

Relação de Ganhadores 
 

Promoção Dia dos Pais 2.017 
 

 

   1º Prêmio: VALES-COMPRAS ( R$ 1.000,00 ) 
Nome:       LISANDREA PEREZ CLEMENTINO PIN 
Cidade:      PALMEIRA D’OESTE  
Firma:        POSTO DE SERVIÇO DOESTE 

 

 
2º Prêmio: VALES-COMPRAS ( R$ 1.000,00 ) 
Nome:        FATIMA PENHALVES SOLER 
Cidade:      APARECIDA D’OESTE 
Firma:        CASA CRILÚ 

 

 
3º Prêmio: VALES-COMPRAS ( R$ 1.000,00 ) 
Nome:        JOÃO GABRIEL IGNÁCIO DA SILVA 
Cidade:      MARINÓPOLIS  
Firma:        HIDESHI AUTO PEÇAS 

 

 

4º Prêmio: VALES-COMPRAS ( R$ 1.000,00 ) 
Nome:       EDSON BACHIN 
Cidade:      PALMEIRA D’OESTE 
Firma:        SUPERMERCADO CENTRAL 

 

 

5º Prêmio: VALES-COMPRAS ( R$ 1.000,00 ) 
Nome:        JACIRA RODRIGUES PAES 
Cidade:      PALMEIRA D’OESTE 
Firma:        NÉIA TECIDOS 

 

Entende-se  que  a  den-
g u e  é  t r a n s m i t i d a  p e l o 
Aedes  Aegyp t i ,  uma  do -
e n ç a  v i r a l  q u e  s e  e s p a -
l h a  r a p i d a m e n t e  p e l o 
m u n d o .  N o s  ú l t i m o s  5 0 
( c i nq ue n ta )  anos  a  t axa 
de  i nc idênc ia  aumentou 
3 0  v e z e s  c o m  ex p a n s ã o 
g e o g r á f i c a  p a r a  n o v o s 
Países. No Brasil  a trans-
missão vem ocorrendo de 
f o r m a  c o n t í n u a  d e s d e  o 
ano de 1986. Já em nosso 
m u n i c í p i o  o  n ú m e r o  d e 
not i f i cações  e  casos  po -
s i t i vos  vem d iminu indo , 
d e v i d o  à  i n t e n s i f i c a ç ã o 
do combate a dengue. Em 
2015 t ivemos 210 not i f i -
cações e destes, 43 casos 
f o r a m  c o n f i r m a d o s  p o -

s i t i v o s ,  n o  a n o  d e  2 0 1 6 
houve  258  no t i f i cações , 
s e n d o  4 0  c a s o s  p o s i t i -
v o s ,  s e g u n d o  a  E q u i p e 
d e  C o n t r o l e  d e  Ve t o r e s , 
a t é  o  d i a  26  de  Ju lho  de 
2 0 1 7 ,  f o r a m  r e g i s t r a -
d o s  2 0  c a s o s  s u s p e i t o s 
e 0 (zero) caso confirma-
do laborator ia lmente ,ou 
s e j a ,  a t é  e s t a  d a t a  n ã o 
t i vemos  casos  pos i t i vos 
em nosso município. Obti-
vemos esse resultado de-
vido ao trabalho realizado 
pelo Mutirão “Todos Jun-
tos Contra o Aedes Aegyp-
t i” ,  o trabalho teve como 
destaque a eliminação dos 
possíveis cr iadouros,  di-
vulgação na mídia e cons-
cientização da população.

PALMEIRA D’ OESTE SEM DENGUE

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

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUçõES

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

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Quem é Heather Heyer, a ativista morta em 
manifestação contra supremacistas brancos nos EUA
Na sexta-feira, centenas de 

homens e mulheres carregan-
do tochas, fazendo saudações 
nazistas e gritando palavras 
de ordem contra negros, imi-
grantes, homossexuais e ju-
deus seguiram pelas ruas da 
cidade de pouco mais de 50 
mil habitantes.

No sábado, encorpado por 
mais membros de organiza-
ções de extrema-direita do 
país, o grupo voltou às ruas da 
cidade, onde se deparou com 
manifestações contrárias.

Acompanhada de colegas 
de trabalho, Heyer, que mo-
rava em Charlottesville, foi ao 
protesto contra o evento dos 
grupos de extrema-direita.

A assistente jurídica, nasci-
da no Estado de Virgínia, era 
ativista de direitos civis. Ela 
morreu depois de ser atrope-
lada por um carro que avançou 
contra a multidão que partici-
pava do protesto.

Autoridades locais afirma-
ram em um comunicado que 
“nunca” poderão “compensar 
a morte de um membro na 
comunidade” e que “este ato 
de violência insensível abre 
um vazio” em seus corações.

Horas após o incidente, o 
jovem branco de 20 anos cha-
mado James Alex Field foi 
preso e acusado de homicí-
dio doloso (com intenção de 
matar), segundo a polícia. A 
colisão deixou pelo menos 
outros 19 feridos.

‘Heather queria deter o 
ódio’

A morte de Heyer causou 
comoção nacional e de milha-
res de pessoas ao redor do 
mundo.

Embora Heyer não fizesse 
parte de nenhuma organiza-
ção de defesa de direitos civis, 
ela tinha “um forte senso de 
justiça social, e este era um 
tema constante de sua vida 
pessoal e profissional”, afir-
mou à agência Reuters Alfred 
Wilson, que trabalhou por mais 
de cinco anos com ela no escri-
tório de advocacia Miller Law 
Group.

Segundo Wilson, boa parte 
do trabalho de Heyer consistia 
em ajudar pessoas no paga-
mento de dívidas médicas ou 
evitar que fossem desalojadas.

“Era uma mulher com postu-
ras sólidas” e o “mais impor-
tante para ela era a igualdade”, 
afirmou ainda.

Além de ir para as ruas, a 
assistente jurídica usava as 
redes sociais para protestar 
contra o racismo e a xenofobia.

Em sua penúltima publica-
ção no Facebook, em outubro 
de 2016, ela compartilhou o 
link do vídeo If you are scared 
of Islam, meet a Muslim (“Se 
você tem medo do Islã, conhe-
ça um muçulmano”), no qual 
muçulmanos trazem mensa-

gens de paz e contra o ódio à 
religião.

Grande apoio
Uma das amigas de Heyer, 

Felicia Correa, lançou um cam-
panha para levantar fundos 
para a família da vítima.

Em apenas 18 horas, mais 
de sete mil pessoas doaram 
quase US$ 205 mil (R$ 650 
mil). Alguns dos doadores pro-
puseram a criação de bolsas 
de estudo em homenagem a 
Heyer.

Uma amiga de Heyer, Maris-
sa Blair, que estava com ela na 
manifestação, disse à BBC que 
a jovem “queria o melhor para 
todos”.

“Ela entendia que era uma 
mulher branca e que era privi-
legiada por isso.”

Blair se lembra de ver corpos 
voando quando o veículo se 
dirigiu contra os manifestan-
tes. “É uma decisão de um se-
gundo, a única coisa que você 
consegue pensar é se mover”, 
lembra-se. “Foi um caos”.

“Foi um ato deliberado, não 
foi um acidente”, continua. “É 
um crime de ódio e deveria ser 
tratado desta forma”.

Sua mãe, Susan Bro, dis-
se ao site HuffPost que sua 
filha fora protestar contra a 
marcha supremacista porque 
“queria por um fim à injus-
tiça”. “Heather era contra o 
ódio, Heather queria detê-lo”, 
declarou.

“Ela sempre teve um forte 
senso de certo e errado. Ela 

sempre, mesmo quando crian-
ça, era levada pelo que acre-
ditava ser justo”, disse ainda.

Sobre o jovem responsável 
pelo ataque, Bro ainda co-
mentou ao site: “Ele era mui-
to jovem, eu lamento que ele 
acredite que o ódio poderia 
resolver os problemas. O ódio 
só traz mais ódio”.

Os ultranacionalistas que 
foram à Charlottesville, que 
fica a duas horas e meia de 
carro de Washington, tinham 
como objetivo protestar contra 
a remoção de uma estátua do 
general confederado Robert E. 
Lee, considerado por muitos 
como um símbolo da escrava-
tura no país.

Heather Heyer morreu atropelada por um veículo enquanto protestava  
contra a marcha de supremacistas brancos em Charlottesville, nos EUA

Tributos a Charlottesville no local do incidente

IML diz que bebê que morreu em creche 
de Campinas foi sufocada por alimento

O Instituto Médico Legal (IML) 
de Campinas (SP) apontou que 
a bebê de 4 meses que morreu 
após passar mal no 1º dia de 
aula em uma escola particular 
foi vítima de sufocamento por 
alimento. A declaração de óbi-
to emitida nesta quarta-feira 
(9) destaca que ocorreu uma 
“broncoaspiração maciça por 
alimento na creche”. A família 
registrou boletim de ocorrência 
na Polícia Civil como “morte 
suspeita” e o caso será encami-
nhado para o 1º Distrito Policial 
de Campinas.

“O termo ‘maciça’ indica que 
o volume do alimento foi muito 
grande. Houve uma sufocação 
total”, destaca Edvaldo Messias 
Barros, diretor do Instituto de 
Criminalística (IC).

Segundo o tio da bebê, o téc-
nico de enfermagem Devair 
Maciel, a escola Casinha do 
Saber só informou à mãe que a 
menina não tinha mamado ma-
madeira. De acordo com Maciel, 
Emanuelle Calheiros Maciel 
deveria usar um travesseiro 
antirrefluxo, que não estava no 
berço quando a mãe chegou.

O G1 tentou contato com re-
presentantes da escola para 
comentar o laudo, mas não 
foi atendido pelo advogada da 
Casinha do Saber. O corpo de 
Emanuelle será enterrado nesta 
quinta-feira (10) no Cemitério 
Municipal João Rodrigues, em 
Paulínia (SP).

SEM ALVARá
A Prefeitura de Campinas 

(SP) informou na manhã desta 
quarta (9) que a escola não pos-
sui alvará de funcionamento. 

Bebê morreu no primeiro dia em que foi levada  

para creche particular em Campinas 

Um fiscal esteve na creche Casi-
nha do Saber à tarde e notificou 
a empresa para dar entrada na 
documentação de regularização 
da situação junto ao município.

De acordo com a Prefeitura, a 
escola tem três dias úteis para 
protocolar a documentação. Caso 
o procedimento não ocorra até 
as 17h da próxima segunda-feira 
(14), a Casinha do Saber pode ser 
multada e intimada a encerrar as 
atividades. A creche também não 
possui o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB).

Na manhã desta quarta (9), 
a advogada da escola, Juliana 
Beatriz de Souza Pereira, in-
formou que aguardaria o laudo 
para se posicionar a respeito 

do que aconteceu. Juliana, no 
entanto, não retornou ligações e 
mensagens do G1 no período da 
tarde para comentar a situação 
cadastral da unidade de ensino.

‘Sono profundo’
Segundo o tio da bebê, a mãe 

deixou a bebê na creche às 13h 
de terça-feira (8) para o primei-
ro dia. A escola fica no Centro 
de Campinas (SP). O combina-
do é que a mãe voltaria às 15h 
para buscá-la. Às 14h, a escola 
enviou uma mensagem para a 
mãe informando que ela pas-
sava bem.

“Tia está fazendo ela dormir. 
Está bem, mamãe”, diz a men-
sagem enviada para o telefone 
celular da mãe, acompanha-

da de uma foto. Na imagem, 
uma das funcionárias segura a 
criança no espaço onde ficam 
os berços da creche.

Quando a mãe, que trabalha 
próximo à escola, retornou para 
buscar a bebê às 15h, a criança 
já estava roxa, segundo Devair.

“Disseram pra ela: ‘Mãe, ela 
está dormindo num sono muito 
profundo. É assim mesmo?’ A 
mãe correu pra ver e a criança 
estava roxa. O corpo estava 
quente ainda. Ficaram mais ou 
menos 10 minutos depois disso 
e não conseguiriam fazer nada. 
Ficaram perdidos balançando a 
criança”, conta o tio.

A PÉ PARA O HOSPITAL
Segundo ele, a escola não 

conseguiu chamar uma ambu-
lância e a mãe e a bebê, acom-
panhadas de uma funcionária 
da escola, foram a pé para o 
hospital mais próximos, Casa 
de Saúde, que fica a duas qua-
dras da creche.

“Chegou no hospital, os médi-
cos tentaram de tudo, mas já es-
tava em óbito. [...] A escola não 
fez nada, não ajudou em nada, 
não se colocou à disposição pra 
nada. Só pediram pra gente: ‘me 
preocupo em sujar o nome da 
escola’” conta Devair.

Em nota, a Casa de Saúde de 
Campinas informou que a bebê 
deu entrada no hospital já em 
estado grave. “Esclarecemos 
que foram adotados todos os 
procedimentos e protocolos 
médicos e de enfermagem in-
dicados para a gravidade do 
quadro que se apresentava, 
inclusive por meio de tentativas 
de reanimação, sem sucesso.”

Laudo apontou que Emanuelle Calheiros Maciel, de 4 meses, sofreu uma “broncoaspiração maciça por alimento”.
Foto: Devair Maciel / Arquivo pessoal
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CLA$$IFICADO$ 
EM PALMEIRA D OESTE

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

AÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AMIGOS EM BENEFÍCIO DO RONE 

                                       BALANÇO 

RECEITAS                                                 DESPESAS GERAIS 

VENDA DE CARTELAS                   9.465,00                        Arco Iris                                 130,00 

LEILÃO DE 04/08/17                    2.320,00                        Casa de carnes Sabion         330,00 

VENDA/BEBIDA/COMIDA           5.003,00                        O livrão                                      29,00 

DOAÇÕES RECEBIDAS                 5.142,00                         Casa de Carnes Besson        310,00  

                                                                                                 Supermercado Central          35,00 

SUB TOTAL                21.930,00             Massa Pastel                         156,00 

Leilão 2 bezerras/100 dias         4.140,00                          Aluguel 3ª idade                  200,00 

Doação a receber                           500,00                          Armazém das bebidas        636,00 

                                                                                                Embalagem                              58,00 

TOTAL RECEITAS      26.570,00             TOTAL DESPESAS 1.844,00 

DESPESAS             -     1.884,00 

TOTAL LÍQUIDO      24.686,00 

DESPESAS/ VIAGEM/ HIGIENE/REMÉDIOS    - 1.141,00 

PAGAMENTO DE DÍVIDAS  DO RONE                3.955,00 

SALDO TOTAL 08/08/2017      * 19.590,00 

 NO VALOR ACIMA ESTA  INCLUÍDO VALORES A RECEBER. 

 O SALDO SERÁ ADMINISTRADO POR UMA COMISSÃO DA 

EQUIPE DE ARRECADAÇÃO E SERÁ REPASSADO 

CONFORME AS NECESSIDADES DO FAVORECIDO. 

 OS RECIBOS ESTARÃO A DISPOSIÇAO POR 30 DIAS. 

Nos termos da Lei 
12.896/2013, é assegurado 
ao idoso enfermo o atendi-
mento domiciliar pela perícia 
médica do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), para 
a expedição do laudo de saúde 
necessário ao exercício de 
seus direitos sociais e de isen-
ção tributária.

O interessado deve ligar no 
135 da Previdência Social e 
agendar sua perícia médica 
residencial.

Exemplo: Idosa aposentada 
que pretende acrescentar 25% 
ao seu benefício previdenciá-
rio (auxílio-acompanhante), 
mas está acamada. Ela não 
precisa ir até à agência do 
INSS, basta pedir a perícia 
médica em sua residência.

Acesse mais em https://
www.facebook.com/doutor-
fabianoandrade

Idoso enfermo não precisa ir até à 
agência do INSS para fazer perícia

José
para meu avôhai

 
os dias só existem através

da fumaça que sai do escapamento
do vW 88 que carrega uma

mudança pela padre anchieta;
 

lembro de estar nos ombros
do meu avô em frente a um pasto:

 
eu olhava

e ainda olho
e nada me encantou mais do que esse olhar.

Victor Prado é um jovem escritor natural de Palmeira d’Oeste e autor 
do livro “Bastardo”, publicado em 2016 pela editora Urutau. Atualmente 

cursa o 4º ano de Relações Internacionais pela UNESP em Franca/SP.

notas Breves

Cassandra Calin, uma ilustradora de 21 anos recriou al-

guns dos problemas cotidianos enfrentados pelas mulheres 

em quadrinhos engraçados. Em seus comics, Cassandra 

tem como exemplo suas próprias experiências de vida, nos 

ajudando a rir sobre os nossos problemas diários. Confira:

Cassandra Calin, uma ilustradora de 21 anos recriou alguns dos problemas cotidianos enfrentados pelas 
mulheres em quadrinhos engraçados. Em seus comics, Cassandra tem como exemplo suas próprias 
experiências de vida, nos ajudando a rir sobre os nossos problemas diários. Confira: 

 

 


