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

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

02 a 07 de Abril de 2018 - Ano III - Nº 236 - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

Prefeito Pezão teve semana intensa 
com Deputados Federais em Brasília

PALMEIRA D’OESTE 

Na última semana o prefeito Pe-
zão esteve em Brasília visitando 
diversos gabinetes em busca de 
recursos à serem aplicados em 
seu município.

“Foi uma viagem muito produti-
va” comentou o prefeito. “Agora vou 
cobrar os Deputados para cumprirem 
suas promessas” concluiu Pezão.

As viagens para Brasília se fa-
zem necessária em determinados 
períodos e podem ser muito pro-
dutivas quando se há influência 
entre os parlamentares.  Neste 
caso, o prefeito Pezão tem muito 
crédito, tendo em vista que já está 
em seu 3º mandato como Prefei-
to e também já foi Vereador do 
Município de Palmeira D’Oeste.

Abaixo a relação do que o Pre-
feito Pezão conseguiu angariar 
junto aos Deputados Federais em 
Brasília:

1 – DEPUTADO FEDERAL 
– FAUSTO PINATO

• Recape de Ruas e Avenidas 
de Palmeira D’Oeste (RECUR-
SO JÁ LIBERADO)

• Aquisição de um Trator 0KM 
(RECURSO JÁ LIBERADO)

• Aquisição de um Micro-
-Ônibus para Saúde (à Liberar)

• Aquisição de Aparelho Raoi-
-X para Santa Casa (à Liberar)

2 – DEPUTADO FEDERAL 
– RODRIGO GARCIA

• Praça no Conjunto Habita-
cional José Antônio Sparapani 
(JÁ LIBERADO)

• Aquisição de Ônibus Escolar 
0km (JÁ LIBERADO)

• Recursos a serem aplicados 
em infraestrutura urbana no mu-
nicípio (à Liberar)

3 – DEPUTADO FEDERAL 

– MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍM-
PIO

• Pavimentação, Guias e Sarje-
tas no Distrito de DALAS (RE-
CURSO JÁ LIBERADO)

• Aquisição de um trator tra-
çado para agricultura (à Liberar)

• Aquisição de Equipamentos 
e material permanente (Aguar-
dando Documentação)

• Aquisição de uma Van para 
transporte de pacientes (à Li-
berar)

4 – DEPUTADO FEDERAL 
– SILVIO TORRES

• Van para transporte de pa-
cientes (à Liberar)5 – DEPU-
TADO FEDERAL – GOULART 

• Recursos a serem aplicados 
na saúde dos município (à Li-
berar)

6 – DEPUTADO FEDERAL 
– JOSÉ MENTOR

• Recursos a serem aplicados 
em infraestrutura no município 
(à Liberar)

7 – DEPUTADO FEDERAL – 
SINVAL MALHEIROS

• Aquisição de um micro-ôni-
bus para transporte de pacientes 
(à Liberar)

8 – DEPUTADO FEDERAL 
– CAPITÃO AUGUSTO

• Recursos a serem aplicados 
na Infraestrutura urbana (à Li-
berar)

9 – DEPUTADO FEDERAL 
– KEIKO OTA 

• Aquisição de Equipamentos 
para Saúde (RECURSO JÁ LI-
BERADO)

10 – SENADOR – JOSÉ SERRA

• Recursos a serem aplicados 
na saúde (à Liberar)

Fica bem fácil perceber o quan-
to o Prefeito Pezão leva a sério as 
viagens que faz e o quanto elas 
são produtivas. Vamos acompa-
nhar a chegada desses recursos e 
juntos vamos ficar na expectativa 
que todos sejam liberados.

É Palmeira D’Oeste saindo 
de suas fronteiras e buscando 
recursos para uma população 
que merece o melhor.

Agradecimento especial ao Pre-
feito Pezão pela produtividade e 
ao Vereador Edimar Antonio Dias 
(Tomate) pela presença junto ao 
Deputado Federal Capitão Au-
gusto.

Luide Mendes - Assessoria de 
Imprensa

Prefeito Maurício recebe representantes do 
Hospital de Base de São José do Rio Preto

No dia 05 de abril de 2018 
estiveram no Paço Municipal 
Edson Esteluti, sede ad admi-
nistração Municipal de São 
Francisco, representantes do 
HB “Hospital de Base de São 
José do Rio Preto” e foram re-
cebidos pelo prefeito Maurício 
Honório de Carvalho.

O motivo da visita é a realiza-
ção do Leilão de Gado prol ao 
HB (Hospital de Base) de São 
José do Rio Preto que serve toda 
nossa região. O referido leilão 
está agendado para acontecer 
em Jales na data de 16/novem-
bro/2018 em um domingo. A 
equipe está percorrendo toda 
região e fazendo visitas aos 
prefeitos.

Compõe a equipe represen-
tante do HB (Hospital de Base 
de Rio Preto): MAURO BAL-
DUINO  “CAPACITAÇÃO DE 
RECURSOS DO HB”

Mauro disse ficar muito feliz 
com essa visita ao prefeito Mau-
rício, pois o prefeito abriu as 
portas no sentido de colaborar 
com o leilão, colocando também 
o município à disposição para o 
referido evento.

JOÃO EVARISTO “SETOR 
DE EXAMES DO HB”. João, 

SÃO FRANCISCO

veio oferecer ao prefeito a dis-
ponibilização de um pacote den-
tro da Cadeia de Exames do HB 
ao município de São Francisco. 
Relatou também que Maurício 
é muito receptivo.

JESUS DA PREFEITURA 
DE JALES  “ORANIZAÇÃO 
DO LEILÃO”. Jesus da Pre-
feitura comentou que o prefei-
to Maurício é um colaborador 
sempre presente às causas filan-
trópicas e a colaboração desse 
amigo das causas nobres é certa 

e que vive uma grande expecta-
tiva em relação ao leilão, dentro 
de uma perspectiva de arrecadar 
5 cabeça de gado em cada mu-
nicípio dentro dos 16 visitados 
na região, somando assim 80 
cabeças e mais 20 cabeças na 
cidade de Jales, totalizando 100 
cabeças de gado, fora outras 
prendas. 

Aos interessados em colabo-
rar a essa nobre e justa causa, 
deve entrar em contato com 
Jesus da Prefeitura através do 

celular nº (17) 99779-2874. 
Lembrando que o HB de Rio 
Preto é o Hospital de Referência 
da nossa macro-região e atende 
pelo SUS a todos sem distinção, 
praticando uma das melhores 
medicina do país e merece nossa 
colaboração.

“Agradeço a Deus por ter a 
oportunidade e condições de 
colaborar com essa instituição 
que salva tantas vidas e oferece 
principalmente aos que buscam 
tratamento, uma significante 
melhor qualidade de vida. O HB 
sempre está de portas abertas a 
todos e sua atenção clínica não 
custa nada aos usuários dessa 
saúde de qualidade. Eu mes-
mo devo minha vida ao HB, lá 
encontrei a cura de uma doen-
ça, não solucionada em outros 
centros médicos, tenho certeza 
que a população entenderá a 
necessidade de colaborarmos e 
participarmos desse evento do 
dia 16 de setembro” enfatizou 
o prefeito.

Por: Anderson Pimenta - As-
sessoria de Comunicação

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

GOVERNO DO POVO – CI-
DADE FELIZ
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Que experiência difícil, ter 
o Mestre com você por 3 anos 
e, de repente, o poder daqueles 
que nos oprimem, suprimem da 
nossa vida, Ele que era a nossa 
esperança…nosso caminho.

Dois discípulos abandonam o 
grupo que se encontra reunido 
em Jerusalém. Caminham com 
ar entristecidos. Tristeza geral, 
desolação e desesperança.Sua fé 
em Jesus parece ter acabado. O 
que lhes faltava??

Falta-lhes o mais decisivo: 
Reconhecer a presença do 
Ressuscitado em suas vidas, 
encontrar-se pessoalmente com 
o Cristo vivo.

Embora caminhem tristes e 
desalentados, aqueles discípu-
los continuam lembrando de Je-
sus, “conversam e discutem so-
bre ele”. Enquanto caminham, 
o Ressuscitado “se aproxima”, 
se faz presente em sua conver-

sa e se põe a andar com eles. 
Jesus os convida a recordar “o 
que aconteceu”. Os dois discí-
pulos reavivam sua memória e 
relembram tudo...Falam com o 
Mestre, mas não percebem que 
“era ele”.O que Lucas sugere é 
de grande importância.

É uma presença que vai des-
pertando neles a esperança. 
Mais tarde confessarão que, 
enquanto Jesus lhes falava pelo 
caminho, “seu coração ardia 
dentro deles”.

Um caminho para encontrar-
-nos com Cristo Ressuscitado 
é sentir que nosso coração se 
inflama com sua presença, é 
reunir-se em seu nome, ler os 
evangelhos, procurando desco-
brir o sentido profundo de suas 
palavras e seus atos, lembrar sua 
crucificação e ouvir, a partir de 
dentro com coração confiante, 
o anúncio de sua ressurreição.

É isso que nos faz “cristãos 
diferentes” – se de fato, parti-
cipamos da comunidade, não 
nos isolamos, não vamos só de 
vez enquando... – na hora de um 
sofrimento ou desespero maior.

E não basta isso. É necessá-
ria, além disso, a experiência da 
ceia eucarística na nossa vida, 
para reconhecer a presença do 
Senhor ressuscitado, não só 
como alguém que ilumina nos-
sa vida com sua Palavra, mas 
como alguém que nos alimenta 
em sua Ceia.  É o que sugere o 
relato de Lucas.

Os discípulos pedem ao “via-
jante” (o próprio CRISTO) que 
não os abandone. E Jesus “entra 
para ficar com eles”.

Os três caminhantes sentam-se 
à mesa para cear juntos. Como 
é bom depois de ouvir, conver-
sar...recordar...sentar para comer 
juntos.

Quando Jesus toma o pão, pro-
nuncia a bênção, parte-o e o vai 
dando “abrem-se lhes os olhos e 
eles o reconhecem”.Meus Deus! 
Meu Senhor e meu Deus!!

É suficiente reconhecer sua 
presença, mesmo que seja por 
alguns instantes. A experiência 
de sentir-se alimentados por ele 
transforma suas vidas. Parece 
que tudo se transforma, tudo 
mudou...

Agora podemos ser inteiros, 
Cristo está REALMENTE CO-
NOSCO!!

Retornam à comunidade dos 
discípulos e “contam o que lhes 
aconteceu no caminho e como O 
reconheceram ao partir do pão”. 
Experiência de Vida e Comu-
nidade.

Reconhecem a presença de 
Cristo vivo!!

Ele, de fato morreu..., mas está 
vivo!! Ressuscitou!!!

Os discípulos de Emaús e a fé no Ressuscitado (Lucas 24, 13-35)
Padre  Carlos Augusto Fabbri

Chegou, finalmente, o 
dia do ex-presidente Lula 
curvar-se à lei e ao Estado. 
Depois dos recursos à se-
gunda instância e tentativas 
de trancamento da sentença 
condenatória nas cortes su-
periores, recebeu ele ordem 
de prisão. Por mais diferen-
ciado que se ache ou seja, 
não terá como dela fugir, a 
não ser que renuncie à cida-
dania. Mas, se o fizer, tam-
bém perderá a oportunidade 
de defender-se e, de alguma 
forma, safar-se das impu-
tações. O melhor a fazer é 
submeter-se, recorrer nos 
devidos foros e aguardar a 
decisão soberana da Justiça.

Retirante nordestino fu-
gido da seca e da miséria, 
Lula é um vencedor. Apro-
veitou a térmica do fim do 
regime militar, estabeleceu-
-se como sindicalista e polí-
tico e foi o primeiro operá-
rio a conquistar a presidên-

cia. Privilegiou o marketing 
e ganhou popularidade, mas 
é acusado de graves atos de 
corrupção e violação de 
princípios governamentais 
e administrat ivos.  Viu-se 
lançado à vala comum dos 
corruptos e, embora se vi-
t imize e  reci te  o mantra 
de que “não há provas”, já 
foi  condenado num e res-
ponde a outros processos 
resultantes de delações de 
corruptos corporativos que 
com ele se relacionaram e 
dizem ter lhe pago propi-
nas. Sua condenação é um 
duro golpe às  esquerdas 
brasileiras e,  em especial 
ao seu partido.

A prisão é uma cena de 
corte na vida política nacio-
nal. É o primeiro ex-presi-
dente a ser condenado e pre-
so, mesmo desfrutando de 
boa posição em pesquisas de 
intenção de votos e reunin-
do muitos seguidores. Oxalá 

o bom senso impere, a de-
fesa faça seu trabalho pelos 
canais competentes e seus 
seguidores não transformem 
os protestos em desobedi-
ência civil. Se o fizerem, as 
autoridades constituídas têm 
o dever de impedir, manten-
do a ordem pública e princi-
palmente o direito de ir e vir 
da população. As ameaças de 
mobilização de “exércitos” 
informais e outras bravatas 
lançadas tanto pelo conde-
nado quanto pelos seus se-
guidores e simpatizantes, 
não podem prevalecer, pois 
comprometem a democracia 
que todos dizem defender.

Vivemos um ano eleitoral 
atípico. Além da prisão do 
ex-presidente e de outras 
ex-estrelas do mundo po-
lítico e empresarial, temos 
centenas de políticos, po-
tenciais candidatos, também 
enrolados com a Justiça. 
A execução das sentenças 

deve ser ato rotineiro, assim 
como a defesa dos réus. Será 
um grande retrocesso se o 
regular funcionamento do 
Poder Judiciário desaguar 
em crise. Democracia não é 
um regime onde tudo pode, 
mas um sistema que garante 
a liberdade de todos os cida-
dãos mas deles exige o es-
trito cumprimento das leis e, 
através do devido processo 
legal, pune os que insistirem 
em não observá-las...

O país precisa de paz para 
trabalhar, eleger seus gover-
nantes e parlamentares e, 
até,  exigir que os acusados 
de irregularidades prestem 
contas de seus atos. Tudo o 
que divergir disso, será im-
próprio...

 Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves - dirigente da 
ASPOMIL

 (Associação de Assist. So-
cial dos Policiais Militares 
de São Paulo) 

O Brasil e a prisão de Lula

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Governo do Estado de 
São Paulo reduziu, por meio 
de ações do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) e do Mo-
vimento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito, o número de 
acidentes com mortes nas vias 
paulistas.

No ano passado, foram 
5.645 registros, contra 5.727 
em 2016 e 6.066 em 2015. 
A queda nesse período foi 
de 6,9%. O balanço está em 
campanha veiculada em TVs 
a partir deste fim de semana.

Os acidentes de trânsito 
são a maior causa de mortes 
no Estado. Para tentar mudar 
essa realidade, em 2015, foi 
criado o Movimento Paulis-
ta de Segurança no Trânsito, 
unindo 10 Secretarias Esta-
duais, prefeituras e sociedade 
civil, além do Detran.SP.

O Movimento Paulista tem 
como objetivo reduzir o nú-
mero de vítimas fatais com 
base em fundamentos estra-
tégicos da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Foram 
criadas duas ferramentas ino-
vadoras para prevenir aciden-
tes nos locais e horários de 
maior risco: o Infosiga SP, 

banco de dados inédito com 
perfil da vítima e do acidente 
e tipo de veículo, e o Info-
mapa SP, que traz a posição 
geográfica das ocorrências 
com vítimas fatais no Estado. 

O resultado: menos mortes 
no trânsito pelo segundo ano 
seguido.

Desde 2016, o Detran.SP 
assinou convênios com 104 
prefeituras para repassar, por 

meio do Movimento Paulista, 
R$ 110,5 milhões arrecada-
dos com multas para serem 
utilizados em melhorias em 
infraestrutura, sinalização e 
programas de educação.

Estado de São Paulo reduz 
mortes por acidentes de trânsito

Em 2 anos, número caiu 6,9%, segundo dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito; Detran.SP 
repassa R$ 110,5 milhões provenientes de multas para programas de redução de vítimas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

LEI MUNICIPAL Nº. 2.676, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O 

VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), 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 REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Contadoria, Crédito Adi-cional 
Especial, destinados a empenhar (custear) despesas de Termo Aditivo para complemen-tação da 
Construção da UBS do Distrito de Dalas, Município de Palmeira d’Oeste-SP, confor-me a seguinte 
classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste
02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0030 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0030.1492.0000 Construção da UBS do Distrito de Dalas
       4.4.90.51.00 Obras e Instalações.....................................................R$ 12.000,00
    (Recursos Próprios – 310.000)
Total do Crédito Adicional Especial..........................................................................R$ 12.000,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, fica a Con-tadoria 

da Prefeitura Municipal autorizada a cancelar parcialmente a seguinte dotação orçamen-tária:
10.301.0030.2250.0000 Manutenção das atividades básicas da saúde
      3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixa – Pessoal civil......R$ 12.000,00
Total do cancelamento....................................................................................R$  12.000,00
Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa e atividades no PPA e 

LDO, do exercício financeiro de 2018.
Art. 4º – 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, 03 DE ABRIL DE 2018.
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 Nº. 2.677, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O 

VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), E DÁ OU-TRAS 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 REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Contadoria, Crédito Adi-cional 
Especial, destinados a empenhar (custear) despesas com aquisição de veículo e equipa-mentos para 
a saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste
02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0030 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0030.1317.0000 Aquisição de veículo e equipamentos
       4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente........................R$ 200.000,00
Total do Crédito Adicional Especial........................................................................R$ 200.000,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, será utili-zado 

recurso do Ministério da Saúde e fica incluído o projeto especificado no artigo 1º, no PPA e LDO do 
exercício financeiro de 2018.

Art. 3º – 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, 03 DE ABRIL DE 2018.
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 Nº. 2.678, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O 

VALOR DE R$ 267.638,95 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO 
REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), 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 REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua Contadoria, Crédito Adi-cional 
Especial, destinados a empenhar  despesas de construção de Praça no Conjunto Habita-cional José 
Antonio Sparapani, conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste
02    Prefeitura Municipal
02.09    Obras e Serviços Urbanos
02.09.01 Obras e Serviços Urbanos
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.033 Setor de obras e serviços urbanos
15.451.033.1805.0000 Construção de Praça Conjunto Habitacional José Antonio Spara-pani
       4.4.90.51.00 Obras e Instalações...................................................R$ 250.000,00
    Código de aplicação – 100.194
       4.4.90.51.00 Obras e Instalações....................................................R$  17.638,95
    Recursos próprios 110.000 (contrapartida
Total do Crédito Adicional Especial........................................................................R$ 267.638,95
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, fica a con-tadoria 

da Prefeitura Municipal autorizada usar o excesso de arrecadação com o recebimento de  recursos 
da Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo no valor de R$ 250.000,00 e a contrapartida no 
valor de R$ 17.638,95, cancelada parcialmente da seguinte dotação orçamentária: ficha 313

15.452.0034.1972.0000 Aquisição de equipamentos e veículos
         4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente................R$  17.638,95
Art. 3º - Fica autorizada através da presente Lei a inclusão deste programa e atividades no PPA e 

LDO, do exercício financeiro de 2017.
Art. 4º – 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, 03 DE ABRIL DE 2018.
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

Portaria nº 120 de 01 de março de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
José César Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste Estado de São Paulo, no exercício 

das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 01/03/2.018, a Srª VIVIAN PATRICIA NOGUEIRA ROCHA, brasileira, 

casada, residente e domiciliado na Rua Goias nº 928, na cidade de Marinópolis – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. nº 33.579.003-0; CPF nº 310.614.418-14, habilitado através do Concurso 

Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, datado de 06/10/2.016 para o emprego 
de “ATENDENTE DE SAÚDE”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 02 do 
Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 01 de março de 2018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Expediente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

Portaria nº 121 de 01 de março de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
José César Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste Estado de São Paulo, no exercício 

das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 01/03/2.018, a Srª NARA REGINA PRUDÊNCIO, brasileira, solteira, 

residente e domiciliado na Rua 13 de Maio nº 452, na cidade de Bandeirantes d’Oeste – SP, porta-
dora da Carteira de Identidade RG. nº 46.254.418-7; CPF nº 394.940.138-59, habilitado através do 
Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, datado de 06/10/2.016 para o 
emprego de “PROFESSOR PEB I”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 12 do 
Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 01 de março de 2018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Expediente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP

Portaria nº 122 de 01 de março de 2.018
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
José César Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste Estado de São Paulo, no exercício 

das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 01/03/2.018, a Srª ROSIMEIRE DOS SANTOS VIEIRA NO-VAIS PI-

ROLA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Maria Cristina nº 258, na cidade de Nova 
Canaã Paulista – SP, portadora da Carteira de Identidade RG. nº 29.564.366-3; CPF nº 263.582.948-
90, habilitado através do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 02/2.016, datado 
de 06/10/2.016 para o emprego de “ENFERMEIRO”, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 23 do Quadro de Pessoal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, 01 de março de 2018.
José César Montanari
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Encarregado Expediente Administrativo
_______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2018.
CONTRATO Nº 004/2017

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

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento de combustível, sendo (30.000 
litros de Etanol, 70.000 litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo Diesel e 130.000 litros de Óleo Diesel 
S10) para as viaturas da municipalidade, a serem abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura 
Municipal e diariamente durante o exercício de 2018.

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. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 1.419.900,00 (um milhão quatrocentos e dezenove mil e 
novecentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março de 2018.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.
_______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2018.
CONTRATO Nº 005/2017

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

OBJETO: A escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento de combustível, sendo (30.000 
litros de Etanol, 70.000 litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo Diesel e 130.000 litros de Óleo Diesel 
S10) para as viaturas da municipalidade, a serem abastecidos diretamente nas viaturas da Prefeitura 
Municipal e diariamente durante o exercício de 2018.

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. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 367.700,00 (trezentos e sessenta e sete mil e setecentos 
reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março de 2018.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.
_______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 005/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
CONTRATO 006/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP.
CONTRATADA: CONSDON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida na Rua Cardeal 

Arcoverde, nº 928, Ala esquerda, Sala A - Pinheiros na cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 
sob o nº 56.037.450/0001-03. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 8.405,79 M² 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ  e SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE, conforme – CT 1030502-70, CONVÊNIOS CELEBRADOS 
ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE E O MINISTÉRIO DAS CIDADES e conforme me-
moriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas e projetos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 257.779,37 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e 
nove reais e trinta e sete centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Março de 2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
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LICITAÇÃO Nº 003/2018
PREGÃO Nº 002/2018

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, examinado a presente licitação, Pregão nº 002/2018, 
e, considerando o PARECER da Equipe de Apoio designada para 
realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitu-
ra, 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, HO-
MOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da 
mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando satis-
fatória a proposta apresentada e classificadas em primeiro lugar, 
com preço compatível com edital, o que satisfaz plenamente os 
interesses econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO 
como adjudicados as firmas; 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, com valor estimado em R$ 367.700,00 
(trezentos e sessenta e sete mil e setecentos reais) e a firma: 
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, com valor es-
timado em R$ 1.419.900,00 (um milhão quatrocentos e dezenove 
mil e novecentos reais). Que objetiva a escolha da proposta mais 
vantajosa para o fornecimento de combustível, sendo (30.000 
litros de Etanol, 70.000 litros de Gasolina, 300.000 litros de Óleo 
Diesel e 130.000 litros de Óleo Diesel S10) para as viaturas da 
municipalidade, a serem abastecidos diretamente nas viaturas 
da Prefeitura Municipal e diariamente durante o exercício de 
2018. Com valor total estimado em R$ 1.787.600,00 (um milhão 
setecentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 12 de março de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

Tomada de Preços nº 001/2018 
 Processo nº 005/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                               
                               JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Muni-

cipal de Palmeira d’Oeste/SP, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interessados 
possa, que, examinado a presente licitação, Tomada de Preço 
nº 001/2018, e, considerando o PARECER da Comissão Per-
manente de Licitação designada para realizar os procedimentos 
licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, verificou 
que a mesma esta 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 classificada em 
primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma: CONSDON ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA, estabelecida na Rua Cardeal Arcoverde, nº 
928, Ala esquerda, Sala A - Pinheiros na cidade de São Paulo - 
SP, inscrita no CNPJ nº sob o nº 56.037.450/0001-03. Para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO 
DE 8.405,79 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ  
e SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 
DE PALMEIRA D’ OESTE, conforme – CT 1030502-70, CONVÊ-
NIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ 
OESTE E O MINISTÉRIO DAS CIDADES e conforme memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas e projetos, 
constante da sua proposta da referida Tomada de Preço, no valor 
de R$ 257.779,37 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e 
setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 02 de Abril de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMEIRA D’OESTE-SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE 
- SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 55/2018 
Data de Protocolo: 02/04/2018 
CEVS: 353520001-561-000007-1-0 
Data de Validade: 03/04/2019 
Razão Social: PERINETTI & MAGANHA LTDA-ME CNPJ/CPF: 

69.328.466/0001-17 Endereço: AV: CARLOS GOMES , 51-42 - 
CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE - SP

CEP: 15720-000 
Resp. Legal: OSVALDO PERINETTI CPF: 03151783880 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao  cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 3 de Abril de 2018.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE - SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE 
- SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54/2018 
Data de Protocolo: 02/04/2018 
CEVS: 353520001-863-000002-1-3 
Data de Validade: 03/04/2019 
Razão Social: MED VIDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA 

CNPJ/CPF: 05.744.364/0001-08 
Endereço: RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CAS-

TELO BRANCO, 4676 CENTRO 
Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP  
Resp. Legal: DUMAR CARLOS REZENDE CPF: 49631322815 
Resp. Técnico: DUMAR CARLOS REZENDE CPF: 

49631322815 
CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:15.504 UF:SP 
Resp. Técnico: DUMAR CARLOS REZENDE JUNIOR CPF: 

26808386889 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Ins-
cr.:101.678 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Es-

tabelecimento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente  pelo não cumprimento  de tais 
exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste 
documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 3 de Abril de 2018 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE - SP

A Polícia Federal de Jales/SP 
deflagrou na manhã desta terça-
-feira, (03), a Operação Reembol-
so, que investiga grupo criminoso 
que atuava no interior de SP em 
roubos e furtos em agências dos 
Correios, supermercados, lotéri-
cas, postos de gasolina, além de 
outras empresas que possuíam 
cofres para guarda de valores. 
Mais de 100 policiais federais 
estão cumprindo 2 mandados de 
prisão preventiva, 11 mandados 
de prisão temporária e 20 man-
dados de busca e apreensão nas 
cidades de Urânia, Aparecida 
d’Oeste, Araçatuba e Birigui. 
Uma servidora dos Correios de 
Urânia/SP, suspeita de repassar 
informações privilegiadas ao 

grupo, também foi presa tempo-
rariamente.

As investigações iniciaram a 
partir de um roubo ocorrido na 
agência dos Correios de Urâ-
nia/SP em janeiro de 2016. Na 
ocasião, dois homens armados 
renderam os funcionários e rou-
baram toda a quantia que estava 
depositada no cofre da agência 
postal. A partir deste roubo, de 
competência federal, a PF ini-
ciou as investigações e identifi-
cou núcleos de criminosos nas 
cidades de Araçatuba e Birigui, 
que mantinham contatos com 
comparsas da região de Jales/SP. 
No decorrer das investigações, 
outras ações criminosas do grupo 
foram identificadas nas cidades 

de Nipoã, Aparecida d’Oeste, 
Urânia, Araçatuba e Birigui/SP. 

A PF identificou crimes contra 
os Correios, mas postos de gaso-
lina, lotéricas e supermercados 
também foram alvos dos crimi-
nosos. A agência dos Correios de 
Urânia/SP foi alvo do grupo em 
pelo menos três ocasiões desde 
o início das investigações. Na 
última tentativa de ação dos cri-
minosos nos Correios de Urânia, 
em outubro de 2017, eles foram 
surpreendidos por equipes da 
PF e da PM. Houve resistência e 
troca de tiros, que terminou com 
a morte de um e a prisão de ou-
tros três criminosos. Outros três 
indivíduos foram identificados 
posteriormente e estão sendo 

presos hoje.
Os mandados judiciais foram 

expedidos pela Justiça Federal 
de Jales/SP e Justiça Estadual de 
Palmeira d’Oeste/SP. Os presos 
responderão, na medida de sua 
culpabilidade, pelos crimes de 
furto e roubo qualificado, asso-
ciação criminosa armada, tenta-
tiva de homicídio dentre outros 
crimes. Os detidos, juntamente 
com todo o material apreendido 
nas buscas serão encaminhados 
para a sede da Polícia Federal em 
Jales/SP para serem ouvidos pela 
autoridade policial. Posterior-
mente eles serão conduzidos à 
Cadeia Pública de Santa Fé do 
Sul/SP, onde permanecerão à 
disposição da Justiça.

PF prende grupo por roubo a Correios 
e empresas do interior de SP

A Operação Reembolso investigou roubos e furtos nas cidades de Urânia, Aparecida d’Oeste, Nipoã, 
Birigui e Araçatuba/SP. Trinta e três mandados, entre prisões e apreensões estão sendo cumpridos.

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Imóvel bem conservado. Excelente localização.
Rua Dr. Francisco Felix Mendonça, nº 45-12 - Centro - 

Palmeira d´Oeste - SP
Tratar com Rogério Barsalino - Celular (17) 9 9756-8150

VENDE -SE ESTA CASA

O Programa Direção Segura 
– ação coordenada pelo Detran.
SP para a prevenção e redução 
de acidentes e mortes no trânsito 
causados pelo consumo de álcool 
combinado com direção – autuou 
25 pessoas em operação de fis-
calização da Lei Seca realizada 
entre noite de sábado (07) e a 
madrugada deste domingo (08) 
em Santa Fé do Sul.

Durante a blitz, na avenida 
Conselheiro Antônio Prado e rua 
Sete, foram fiscalizados 181 ve-
ículos. Ao todo, 25 condutores 
foram autuados por embriaguez 
ao volante. Eles terão de pagar 
multa no valor de R$ 2.934,70, 
além de responder a processo 
administrativo no Detran.SP 
para a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses.

Dois dos motoristas, além 

Programa Direção Segura autua 25 motoristas

dessas penalidades, também 
responderão na Justiça por 
crime de trânsito porque apre-
sentaram índice a partir de 0,34 
miligramas de álcool por litro 
de ar expelido no teste do eti-
lômetro ou por terema embria-
guez atestada em exame clínico 
realizado por médico-perito 

prisão, conforme prevê a Lei 
Seca, também conhecida como 
“tolerância zero”.

Ação integrada – Lançado no 
Carnaval de 2013, o Programa 
Direção Segura integra equipes 
do Detran.SP, das polícias Mili-
tar, Civil e Técnico-Científica. 
Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas flagrados 
em fiscalizações têm direito a 
ampla defesa, até que a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
seja efetivamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer a mes-
ma infração dentro de 12 meses, 
o valor da multa será dobrado.

da Polícia Técnico-Científica. 
Se condenados, poderão cum-
prir de seis meses a três anos de 

SANTA FÉ DO SUL
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS pARA CONSTRuçõES

RuA BRASIl, Nº 56-100 - CENTRO - pAlMEIRA D’OESTE-Sp

Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

A Prefeitura Municipal de Palmeira 
D’Oeste promoveu na semana passada 
uma ação interna que tornou a Páscoa de 
muitas pessoas mais alegre.

O Coelhinho da Páscoa em pessoa vi-
sitou todas as instituições de ensino mu-
nicipais e distribuiu ovos de páscoa para 
todas as crianças ele até lembrou-se das 
criancinhas que haviam faltado na escola 
neste dia e deixou o ovo de chocolate com 
a professora. Além das escolas o coelhinho 
também visitou a APAE, Lar dos Velhinhos 
de Dalas, Prefeitura Municipal, Projeto, 
CRAS e Postos de Saúde.  

A Páscoa representa a ressurreição de 
Cristo e este é o foco! “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que entregou seu 
único filho, para todos aqueles que creem 
nele, tenham a vida eterna.”João 3:16

Palmeira D’Oeste está em festa e com o 
coração cheio de esperança por uma cidade 
e um mundo melhor! Vamos todos fazer 
a nossa parte, vamos amar mais uns aos 
outros e enxergar as situações com mais 
gratidão e com perspectivas mais positivas.

PALMEIRA D’OESTE: PÁSCOA - Uma festa cristã

Primeira Dama e membros do Fundo Social

Concluído com sucesso o maior 
evento Social do segmento de es-
tética em Palmeira D’Oeste. Foi 
necessário dividir em duas turmas 
e reagendar a data de início para 
metade dos participantes, tudo para 
que todas as mulheres pudessem 
realizar o curso de auto-maquiagem.

O uso de maquiagem mexe na 
maneira como a mulher se sente, 
e estando mais autoconfiante ela 
pode ser mais ela mesma ou até 
descobrir a super mulher que ela é!

 A convite da Primeira Dama Ali-
ne Chile a Fisioterapeuta Estética 
especializada em MakeUp Larissa 

Felix de 28 anos, foi a percursora 
da Oficina que agitou o CRAS. É 
a primeira vez que Larissa reali-
za este evento em Parceria com 
o Fundo Social e pelo sucesso da 
oficina nos passou que irá realizar 
novamente no próximo ano.

Além das mulheres aprenderem 

técnicas de auto-maquiagem eles 
puderam contribuir com uma de-
liciosa caixa de bombons que foi 
direcionada para a APAE na Pás-
coa e a quantidade remanescente 
complementada pelo Fundo Social.

 Luide Mendes - Assessoria de 
Imprensa

Curso de auto-maquiagem ensina técnicas 
e estimula as mulheres em Palmeira d’Oeste

Atividade física enquadra-se 
em qualquer tipo de movimen-
to corporal que resulte no gas-
to de energia acima daquele 
considerado padrão quando o 
corpo está em repouso. 

As atividades físicas são 
importantes para evitar 
que as pessoas tronem-se 
sedentárias,gerando assim 
uma boa qualidade de vida. 
Manter um nível adequado 
de movimentação corporal 
ajuda principalmente a evitar 
prováveis problemas de saúde 
tais como derrames cerebrais, 
infarto, diabetes tipoI e II e 
Pressão alta

São vários os benefícios 
para as pessoas, ajuda princi-
palmente a fortalecer os mús-
culos, articulações e ossos. 
Além disso, ainda proporciona 
um aumento na agilidade, fle-
xibilidade, resistência física 
e um bom condicionamento 
cardiorrespiratório.

Diferença entre atividade 
física e exercício físico

A atividade física é caracte-
rizada por qualquer movimen-
to corporal feito pelos mús-
culos esqueléticos, quando 
estes estão acima do nível de 
repouso. Caminhadas, varrer a 
casa, passear com o cachorro, 
brincar e entre outros são con-
sideradas atividades físicas.

Os exercícios físicos, por 
outro lado, apresentam uma 
seqüência de movimentos sis-
tematizada e que visam tra-
balhar partes específicas do 
corpo de modo mais intenso. 

BLOG – SAÚDE 
PALMEIRA D’OESTE

Musculação, flexões e abdo-
minais são alguns exemplos de 
exercícios físicos específicos.

COMO INICIAR UMA ATI-
VIDADE

O Profissional de educação 
física pode ajudar você nesta 
etapa e está preparado para 
mostrar os benefícios e a me-
lhor forma de execução da mo-
dalidade escolhida, orientando 
com qualidade, segurança, le-
vando em conta os objetivos 
de cada individuo. Lembran-
do que todo profissional de 
educação física deve estar ca-
dastrado no CREF(conselho 
regional de educação física)

A boa orientação faz toda 
diferença.

Lucas B. de Freitas -Educa-
dor Físico - Cref: 089734-G/
SP
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Palmeira d’Oeste sem dengue
No município de Palmeira 

D’Oeste o número de notificações 
e casos positivos vem diminuin-
do, devido à intensificação do 
combate a dengue.

Entende-se que a dengue é 
transmitida pelo Aedes Aegypti, 
uma doença viral que se espalha 
rapidamente pelo mundo. Nos 
últimos 50 (cinquenta) anos a 
taxa de incidência aumentou 30 
vezes com expansão geográfica 
para novos Países. No Brasil a 
transmissão vem ocorrendo de 
forma contínua desde o ano de 
1986. Voltando para Palmeira 
D’Oeste, em 2015 tivemos 210 
notificações e destes, 43 casos 
foram confirmados positivos, no 
ano de 2016 houve 258 notifica-
ções, sendo 40 casos positivos, 
2017 tivemos 20 notificações 
sendo que somente 01 positivo 
importado. Segundo a Equipe de 
Controle de Vetores até o presente 
momento teve 008 notificações e 
00 positivo.Obtivemos esse resul-
tado devido ao trabalho realizado 
pelo Mutirão “Todos Juntos Con-
tra o Aedes Aegypti”, o trabalho 
teve como destaque a eliminação 
dos possíveis criadouros, divul-
gação na mídia e conscientização 

da população.
Em relação ao nosso Índice de 

Breteau (levantamento larvário) 
que é feito de três em três meses, 
tivemos um resultado um tanto 

satisfatório, de 1.4%, o aceitável 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
é de até 1.0%. Em municípios da 
região foi comprovado o Índice 
elevado até 11.0%, dez vezes 

maior do que o aceitável.
O trabalho de intensificação e 

conscientização não pode parar.
Luide Mendes - Assessoria de 

Imprensa


