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*SINDROME DA MÃO, PÉ E BOCA*
Visitamos o Médico Pediatra 

Dr. Neri no Posto de Saúde de 
Palmeira D’Oeste para falarmos 
um pouco sobre a Síndrome da 
mão, pé e boca que vem preocu-
pando muitas mamães e papais do 
Município de Palmeira D’Oeste e 
pedimos algumas dicas do Pedia-
tra para lidar com o Vírus Coxsa-
ckie, da família dos enterovírus 
que habitam normalmente o sis-
tema digestivo e também podem 
provocar estomatites (espécie de 
afta que afeta a mucosa da boca).

O Dr Neri nos passou que a do-
ença em Palmeira D’Oeste está so-
bre controle e agora já está caindo 
o número de crianças com o Vírus. 
Ele ainda nos conta que para pre-
venir a doença o ideal é não entrar 
em contato com as secreções dos 
que contraíram o Vírus e se pos-
sível a criança que tiver contraído 
não deve ter contato com outras 
por 7 dias, ou até as feridinhas 
da pele secarem, alimentando-
-as bem e dando bastante líquido. 
Lembrando que antes de qualquer 
medicação consultar o médico. Os 
sintomas da doença são apresenta-
dos de 3 a 6 dias depois de a crian-
ça ter sido contaminada, este é o 
chamado período de incubação. 
Os sintomas geralmente começam 
com uma febre, dor de garganta 
e nariz escorrendo, algo pareci-
do com uma gripe, em seguida, 
a criança passa a ter erupções na 
pele e pequenas bolhas podem 
surgir em partes do corpo.

A Equipe de Controle de Ve-
tor da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Pal-
meira d’Oeste continua tendo 
êxito com a grande conquista 
do Convênio de Cooperação 
Mútua com a ASSOCIAÇÃO 
RECICLANIP, instalada na 
capital do estado de São Paulo. 
O Convênio tem o objetivo 
de transferir todos os pneus 
inservíveis coletados no mu-
nicípio à Associação RECI-
CLANIP, os pneus são coleta-
dos pelos agentes diretamente 
nas borracharias e oficinas do 
município e são levados a um 
depósito denominado: Eco 
ponto onde fica protegido do 
acúmulo de água.

 A ação de coleta dos pneus 
vem sendo realizada desde 
2009, mas a destinação final 
para a reciclagem iniciou em 
2012, devido a RECICLANIP 
não firmar convênio com mu-
nicípios menores.

Com o esforço da Secreta-
ria Municipal de Saúde e a 
persistência de nós agentes 
de controle de vetores foi pos-

PAlMEIRA D’OEStE E MARINóPOlIS – 
JUNtOS PElO MEIO-AMBIENtE

sível viabilizar o Convênio 
exclusivo com a Associação 
de Reciclagem, uma vez que o 
município de Palmeira d’Oeste 
já contava com mais de 6.000 
pneus coletados e armazena-
dos. Este foi o ponto funda-
mental para que a coleta se 

tornasse efetiva. Com o apoio 
dos nossos Gestores estamos 
firmes com esse compromisso, 
conseguindo fazer dois ou três 
carregamentos de 16 toneladas 
de pneus inservíveis de pas-
seio e de carga, totalizando 
uma média de 60 toneladas 

por ano, deixando de ser um 
grande potencial criadouro 
do Aedes Aegypti e assim cui-
dando do Meio Ambiente e de 
nossas futuras gerações.

Envolvidos na ação:
Secretária Municipal da 

Saúde: Izildinha Aparecida 
Quiérico Liboni;

Coordenadora da Equipe de 
Dengue e Zoonoses: Lurdes 
Benicio de Souza; e todos os 
Agentes de Controle de Ende-
mias e Agentes de Zoonoses.

Coordenador da vigilância 
Sanitária: Eduardo de Castro 
Liette, e ainda tivemos a co-
laboração da Fiscal de Obras 
que concedeu outros funcioná-
rios da Prefeitura Municipal e 
apoio do Prefeito Municipal de 
Palmeira d’Oeste, José Cesar 
Montanari.

Contamos ainda com o Mu-
nicípio de Marinópolis, en-
viando 200 pneus inservíveis 
de caminhão e com o apoio 
do seu Prefeito Municipal Jo-
aquim Peres, enviando fun-
cionários para nos ajudar no 
carregamento.

No dia 17 de Abril de 2018, mais um grande carregamento de pneus inservíveis.
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 Na virada dos anos 40 para 
os 50 do século passado, Carlos 
Lacerda, o grande tribuno  ad-
versário de Getúlio Vargas, co-
locava em dúvida a honestidade 
do governo e de seus integrantes. 
Atribui-se o suicídio do presiden-
te, em 1954, à vergonha ao des-
cobrir focos de corrupção entre 
seus auxiliares. Nos anos JK, os 
contrários acusavam corrupção 
nas obras da nova capital. Tanto 
que, em 1960, venceu a eleição 
Jânio Quadros, cujo mote de 
campanha era a vassoura (já 
aplicada em São Paulo, onde foi 
vereador, prefeito e governador) 
destinada a varrer a roubalheira.

Jânio governou apenas 7 me-
ses. Sua renúncia abriu grande 
crise e o vice-presidente João 
Goulart, para assumir, subme-
teu-se ao parlamentarismo, que 
derrotou no plebiscito de 6 de 
janeiro de 1963. O ingredien-
te ideológico e as denúncias 
de corrupção (verdadeiras ou 
não) fizeram o pano de fundo 
para a quebra institucional e 
a instalação do regime militar 
de 1964, hoje conhecido como 
ditadura. Uma das justificativas 
era o combate à corrupção. As 
arrecadações foram centraliza-
das na União, passando os es-
tados e municípios a receberem 
cotas-parte do bolo, através dos 
fundos de participação e estados 
e municípios, até hoje vigen-
tes. O grande esvaziado foi o 
município, sob o argumento de 

COALIZÃO, O VÍRUS DA CORRUPÇÃO BRASILEIRA
Dirceu Cardoso Gonçalves - tenente-PM

política promove o loteamento 
do governo, potencializa o em-
preguismo, grupos transforma-
dos em quadrilhas saqueiam o 
erário e em algumas unidades da 
federação está difícil até encon-
trar candidatos para as próximas 
eleições, pois todas as estrelas 
políticas estão comprometidas.

O sentimento é de que o tem-
po não passou. Reservadas as 
questões de época e ambiente, 
ouviremos o mesmo discurso 
eleitoral de Jânio, de Collor (o 
“caçador de marajás”) e de tan-
tos outros que passaram pelo 
poder prometendo honestida-
de e não lograram eliminar a 
corrupção. O grande mal, salvo 
melhor juízo, está no sistema 
de coalizão, onde os governos 
(federal, estadual e municipal), 

para conseguirem se manter, são 
obrigados a distribuir cargos 
e benesses em troca de votos 
legislativos e apoio partidário. 
Aí incham-se as repartições, 
abrem-se as guardas, faz-se vis-
tas grossas a irregularidades e 
alimenta-se o vírus da corrup-
ção. Pior que, todas as tentativas 
de solução empreendidas duran-
te as décadas e as atuais (ações 
da Polícia Federal, Ministério 
Público, Justiça, etc.) são infrutí-
feras se não for eliminado o vírus 
letal embutido na coalizão; como 
todo vírus, quando a repressão 
aperta, ele cede, hiberna e res-
surge mais resistente e letal. Até 
quando teremos de conviver com 
essa nefasta companhia?

Autor: Dirceu Cardoso Gon-
çalves - tenente-PM

combate à corrupção. Como 
todo regime que se estende por 
muitos anos, também ocorre-
ram as denúncias de ilícitos nos 
governos militares, encerrados 
em 1985, com a eleição de Tan-
credo Neves, que morreu sem 
tomar posse e deixou a Nova 
República nas mãos de José 
Sarney.  Era o tempo em que 
se pregava (e muitos acredita-
vam) que com democracia se 
resolveriam todos os problemas 
nacionais.

Vivemos hoje o mais longo 
período democrático do país e, 
desafortunadamente, atropela-
dos pela corrupção largamente 
cultivada até por aqueles que 
cresceram na política e ganha-
ram a confiança do povo através 
de discursos moralistas. Chega-
mos ao ponto em que notáveis 
da República estão presos, ou-
tros caminham para o cárcere 
e milhares se assustam com o 
andar das apurações. A prática 

Começou segunda-feira, dia 
23, a Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe. A ação de 
imunização se estende até o dia 
1º de junho em todo o País, tendo 
o dia 12 de maio como data defi-
nida para a mobilização nacional 
contra a doença.

Também fazem parte do público 
alvo da campanha gestantes, puér-
peras (mulheres no período de até 
45 dias após parto), trabalhadores 
da saúde, professores e portadores 

de doenças crônicas (mediante 
apresentação de receita médica 
para a vacina). De acordo com a 
Enfermeira Eliana e a Secretaria 
Municipal de Saúde, a vacinação 
ocorrerá diariamente no Centro 
de Saúde de Palmeira D Oeste. 

CONSULTEM AS DATAS DE 
ACORDO COM AS IDADES.

Qualquer dúvida o Posto de 
Saúde se coloca a disposição, in-
clusive pelo telefone: (17) 3651-
1109 e 3651-1545

CAMPANHA NACIONAl GRIPE 
EM PAlMEIRA D’OEStE
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-
JETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSISTENTE EM 
PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE III, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMA-
NAIS, POR 12(DOZE) MESES, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
D’ OESTE.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2018
PROCESSO n° 012/2018

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/05/2018
HORÁRIO: a partir das 15h30m

LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 24 DE ABRIL DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal 
de Palmeira D’Oeste

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços na área de segurança e medicina do trabalho, com-
preendendo: controle de perícias médicas, realização de exames 
ocupacionais, emissão de ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, 
bem como a elaboração e atualização dos seguintes documentos: 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO 
– Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, de acordo 
com NR 07, com emissão do relatório anual, LTCAT – Laudo Téc-
nico das Condições Ambientais de Trabalho de acordo com a NR 
15 e 16 e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, de acordo 
com a normativa do INSS nº 84, no que diz respeito à saúde do 
trabalhador. Estes documentos devem atender aproximadamente 
300 (trezentos) servidores municipais, pelo período de 12 (doze) 
meses.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2018
PROCESSO n° 010/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/05/2018
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 25 DE ABRIL DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal 
de Palmeira D’Oeste

Procedimentos dermatológi-
cos como aplicação de botox e 
laserterapia; e realização de pe-
elings, preenchimentos e bichec-
tomias só podem ser realizados 
por médicos. Essa é a conclusão 
de decisão liminar tomada pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF) 
da 1ª Região que anulou os efeitos 
de resolução do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF), que estendia 
essa possibilidade aos farmacêu-
ticos.

Em ação proposta pelo Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), 
a desembargadora-relatora Ân-
gela Catão anulou a Resolução 
CFF nº 573/2013 que definia as 
“atribuições do farmacêutico no 
exercício da saúde estética e da 
responsabilidade técnica por es-
tabelecimentos que executam 
atividades afins”. Em sua decisão, 
a Justiça reiterou o entendimento 
de que todos os procedimentos 
estéticos invasivos só podem ser 
realizados por médicos.

“O CFM, em sua luta em defesa 
do ato médico, conseguiu provar 
ao TRF a ilegalidade da norma 

do CFF, que promoveu a invasão 
da área de atuação da Medicina. 
Ficou claro para a Corte que o 
profissional farmacêutico não 
tem capacitação técnica para re-
alizar atos médicos na área de 

saúde estética da pele. Da mesma 
forma, mostrou que a realização 
de alguns procedimentos estéti-
cos dermatológicos é ato invasivo 
que necessita de diagnóstico clí-
nico nosológico”, disse o presi-
dente do Conselho, Carlos Vital, 
ao receber a notícia.

Segundo a decisão, o médi-
co, com especialização em der-
matologia ou cirurgia plástica, 
é o profissional apto a realizar 
procedimentos deste tipo. Para 
a desembargadora, devido ao co-
nhecimento na área de anatomia e 
fisiopatologia e da possibilidade 
de diagnóstico prévio de doença 
impeditiva do ato e da terapêu-
tica, “a capacitação técnica não 
pode estar limitada à execução 
do procedimento”.

“A desembargadora compre-
endeu os riscos impostos aos 
pacientes. Os procedimentos 
estéticos, apesar de sua aparente 
simplicidade, podem resultar em 
lesões de difícil reparação, de-
formidades e óbito do paciente”, 
reiterou Carlos Vital.  Além dis-
so, para o TRF, os profissionais 
não-médicos da área de saúde 
estão impedidos de praticar atos 
médicos, como procedimentos 
estéticos invasivos em maior ou 
menor grau. O entendimento é 
de que essas atribuições estão 
definidas em lei e não podem ser 
alteradas por normas aprovadas 
pelos conselhos de classe, como 
fez o CFF nesta situação.

“Porquanto não há respaldo le-
gal em simples regulamentações 
emitidas pelos Conselhos, pois o 
normativo infralegal não tem o 
condão de restringir ou ampliar 

o exercício profissional. Ou seja, 
a lei dispõe sobre os limites do 
campo de atuação profissional, 
considerando a jurisdição dos 
respectivos órgãos de fiscalização 
profissional, nos termos do inciso 
XIII, artigo 5º da Constituição 
Federal”, cita a decisão, à qual 
ainda cabe recurso.

Essa decisão da Justiça Fede-
ral é mais um fruto da estratégia 
elaborada pelo CFM, que criou 
uma Comissão Jurídica de De-
fesa ao Ato Médico, composta 
por advogados e representan-
tes de várias entidades, como 
Associação Médica Brasileira 
(AMB), Conselhos Regionais de 
Medicina (CRMs) e sociedades 
de especialidades médicas. Des-
de então, o grupo tem proposto 
ações e medidas em diferentes 
âmbitos em defesa dos interesses 
dos médicos, da medicina e da 
população.

De forma conjunta, a Comis-
são estabeleceu um fluxo técnico 
para fazer contraposição aos atos 
administrativos ilegais pratica-
dos por setores da gestão ou de 
outras categorias profissionais. 
Para tanto, tem tomado todas as 
medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis para suspender e anular 
judicialmente normativos, reque-
rer a apuração da responsabilida-
de de gestores que os editaram 
e denunciar casos concretos de 
exercício ilegal da medicina, com 
apuração da responsabilidade 
civil e criminal dos envolvidos 
nos inúmeros casos de prejuízo 
a pacientes.

Assessoria de Imprensa do 
CFM (61) 3445-5940

DECISÃO DA JUSTIÇA

Farmacêuticos estão proibidos de realizar 
procedimentos dermatológicos estéticos

A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que suspendeu a Resolução CFF nº 573/2013, 
nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
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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 
dez pessoas em operações de fis-
calização da Lei Seca realizadas 
neste sábado (28) em São José 
do Rio Preto.

Durante as blitz, realizadas 
na avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto e na avenida Bady 
Bassitt, foram fiscalizados 254 
veículos. Os condutores foram 
autuados por embriaguez ao vo-
lante e terão de pagar multa no 
valor de R$ 2.934,70, além de 
responderem a processo admi-
nistrativo no Detran.SP para a 
suspensão do direito de dirigir 
por 12 meses.

Três dos motoristas, além des-
sas penalidades, também respon-
derão na Justiça por crime de trân-
sito porque apresentaram índice 
a partir de 0,34 miligramas de 
álcool por litro de ar expelido no 
teste do etilômetro ou por terem 
a embriaguez atestada em exame 
clínico realizado por médico-pe-
rito da Polícia Técnico-Científica. 
Se condenados, poderão cumprir 
de seis meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei Seca, 
também conhecida como “tole-
rância 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. 

Programa Direção Segura autua dez 
motoristas em São José do Rio Preto

Blitz de fiscalização da Lei Seca foram realizadas neste sábado (28). Ao todo, 254 veículos foram fiscalizados

Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas flagrados em 
fiscalizações têm direito a ampla 

defesa, até que a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) seja 
efetivamente suspensa. Se o con-

dutor voltar a cometer a mesma 
infração dentro de 12 meses, o 
valor da multa será dobrado.

A pergunta é recorrente: se 
Joaquim Barbosa (PSB), Mari-
na Silva (Rede) ou mesmo Ciro 
Gomes (PDT) viessem a sentar na 
cadeira presidencial, teriam con-
dições de governar? A dúvida leva 
em consideração a índole de cada 
um dos protagonistas em questão.

Joaquim é considerado um 
perfil destemperado, com a ética 
de juiz pairando sobre o balcão 
de negócios em que se tem trans-
formado a política. Marina, com 
sua aparência de freira (imagem 
aqui posta de maneira  positiva), 
transmite a impressão de que está 
mais afinada a lidar com as coisas 
divinas do que com as pressões do 
inferno da política. Ciro, com sua 
conhecida verve beligerante, tem 
demonstrado ser um ente seletivo, 
rejeitando ou se distanciando de 
parlamentares e partidos envolvi-
dos na Operação Lava Jato.

Pois bem, essas projeções sobre 
suas personalidades levantam a 
hipótese de que teriam eles muitas 
dificuldades de romper o cordão 
político vigente no Congresso 

Nacional, produzido com os fios 
do fisiologismo. A real politik ali 
praticada retrata a representação 
política, que se ancora no “presi-
dencialismo franciscano”, pelo 
qual o mandatário-mor do país só 
arruma condições para governar 
caso ceda nacos da estrutura ad-
ministrativa aos partidos e seus 
caciques. É dando que se recebe.

Sem o troca-troca que amarra 
o elo entre Executivo e o Legis-
lativo, governantes enfrentarão 
obstáculos, não sendo improvável 
que a faca de um impeachment 
apareça em determinado instante 
para interromper seu mandato. 
Fernando Collor, que não tinha 
articulação com o Congresso, e 
mesmo Dilma Rousseff, com sua 
conhecida ojeriza às pressões polí-
ticas, tiveram seus ciclos cortados.

Em outras palavras, não se go-
verna o Brasil sem a participação 
dos agentes políticos, hipótese que 
sinaliza para a necessidade de o 
governante (e sua equipe) desen-
volverem habilidades para for-
mar maiorias congressuais. Sem 

maioria, qualquer governo tende 
a fracassar, simplesmente porque 
as políticas públicas embutidas em 
projetos de lei não passarão pelo 
crivo parlamentar.

O leque de questões deixa ver, 
portanto, a governabilidade con-
dicionada à sustentação política 
do governo. Se o governante se re-
belar contra esse posicionamento, 
o que poderá fazer? Submeter-se 
ao troco dos congressistas, geran-
do tensões entre os dois Poderes; 
renunciar ao cargo de presidente 
da República por indisposição de 
fazer política nos moldes de nossa 
cultura; procurar apoio popular 
para fazer pressão sobre o corpo 
parlamentar. Ou, com o apoio dos 
militares, dar um golpe, fechar o 
Congresso e ressuscitar a ditadura. 
Ora, essas são opções que parecem 
inexequíveis ou incompatíveis 
com o estágio civilizatório em que 
vive o país.

Alternativa que soa como bom 
senso é a de adaptação do gover-
nante à música tocada pela políti-
ca. O que exigirá flexibilidade do 

governante para dançar samba, 
valsa ou frevo, a depender das 
circunstâncias. Sem humildade 
para entrar no jogo da real politik, 
Joaquim, Marina ou Ciro, caso 
cheguem ao comando do país, se 
transformarão em pavio de uma 
bomba a explodir em seu colo. 
Se quiserem fazer valer sua visão 
sobre política, deverão usar a força 
do governante para estabelecer 
acertos e ajustes. Por exemplo: 
em vez de indicar caciques para 
cargos centrais da estrutura, acer-
tariam com os partidos a indicação 
de perfis técnicos na tentativa de 
implantação de uma meritocracia.

Com uma reforma política pro-
funda, seria possível chegar-se a 
um número razoável de partidos 
– 7, 8 ou 9 – e, assim, teríamos os 
meios para uma administração 
compartilhada sob critérios ra-
cionais e justos. Os governos re-
ceberiam menor carga de pressão. 
Sob a égide de boas condições de 
governabilidade.

Autor: Gaudêncio Torquato, 
jornalista.

GOVERNANDO COM A REAl POlItIK

Bebida alcoólica todo 
dia reduz expectativa 

de vida, aponta 
estudo britânico

Bebida alcoólica todos os 
dias pode ser ruim para a saú-
de e encurtar a vida, segundo 
uma pesquisa da Universidade 
de Cambridge divulgada pela 
revista científica The Lancet.

O estudo, feito com 600 mil 
pessoas, estimou que os indi-
víduos que consomem entre 
10 e 15 drinques alcoólicos 
por semana podem ter a vida 
encurtada em um a dois anos. 
Quem passa desse ponto e 
consome mais de 18 drinques 
por semana pode ter quatro a 
cinco anos a menos de vida.

No Reino Unido, desde 2016, 
o sistema de saúde recomenda 
que as pessoas não bebam 
mais do que 14 “unidades” 
por semana - essa quantidade 
equivale a sete taças de vinho 
ou dez latas de cerveja.

Os autores do novo estudo 
dizem que suas descobertas 
estão de acordo com as novas 
recomendações britânicas. 
Eles afirmam que não há gran-
des riscos de saúde para pes-
soas que bebem pouco.

No levantamento, foram 
comparadas a saúde e os há-
bitos de bebida de pessoas 
em 19 países. Em seguida, os 
pesquisadores aplicaram aos 
dados um modelo de quanto 
tempo de vida uma pessoa 
perderia a partir dos 40 anos 
de idade se continuasse be-
bendo da mesma forma que 
antes.

De acordo com eles, pessoas 
que bebiam o equivalente a 10 
drinques por semana encur-
taram suas vidas em até seis 
meses.

A pesquisa também afir-
ma que o excesso de bebida 
aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares. A cada 12,5 
unidades de álcool consumi-
das acima da recomendação 
máxima do sistema de saúde 
(ou seja, 12,5 após as 14 uni-
dades semanais), o risco de ter 
um acidente vascular cerebral 
(AVC) aumenta em 14%; de 
hipertensão, 24%; de ataques 
cardíacos, 9%, e de aneurisma 
fatal da aorta, 15%.

CONTROVéRsiAs
Beber álcool foi ligado à re-

dução de doenças cardíacas 

não fatais em estudos recen-
tes, mas cientistas afirmam 
que esse benefício é quase 
anulado por outras doenças 
associadas ao hábito.

Estudos mais antigos suge-
rem que beber vinho tinto em 
quantidades moderadas pode 
ser bom para o coração, por 
exemplo, mas alguns cientis-
tas sugerem que esses benefí-
cios também contestam estes 
resultados.

Outro estudo dinamarquês 
afirma que beber três ou qua-
tro vezes por semana pode 
diminuir o risco de diabetes 
tipo 2.

“Essa nova pesquisa dei-
xa claro que, no geral, não há 
benefícios para a saúde no 
consumo de álcool”, diz Tim 
Chico, professor de medicina 
cardiovascular na Universida-
de de sheffield, que não estava 
envolvido no levantamento 
divulgado há duas semanas.

“Embora as doenças cardí-
acas não fatais sejam menos 
prováveis em pessoas que 
bebem, esse benefício é preju-
dicado pelo aumento do risco 
de outras formas de doenças 
fatais no coração”, explica.

Os limites de consumo de 
álcool recomendados em itá-
lia, Portugal e Espanha são 
quase 50% maiores que os 
do Reino Unido - nos Estados 
Unidos, esse índice é quase o 
dobro no caso de homens. O 
Brasil não tem recomendação 
oficial sobre os limites do con-
sumo de álcool.

Mas Victoria Taylor, nutri-
cionista da Fundação Britâni-
ca do Coração, instituição que 
financiou parte do estudo, diz 
que esse tipo de recomenda-
ção deve ser encarado como 
um limite e não como um alvo 
a se alcançar. “O ideal seria 
beber bem menos que isso”, 
afirma.

Angela Wood, da Univer-
sidade de Cambridge, vai na 
mesma linha. “A mensagem 
da pesquisa é a seguinte: se 
você já bebe álcool, saiba que 
beber menos pode ajudá-lo a 
viver mais e diminuir os riscos 
de desenvolver várias doen-
ças graves.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 19/2017 -   Processo de Lici-

tação n°24/2017
OBJETO: “Contratação de Empresa especializada em Locação 

de Software de Sistema Integrado de gerenciamento administrati-
vo informatizado para o Controle dos Sistemas de Contabilidade 
Pública, Recursos Humanos, Setor de Tributação/Arrecadação/
ISS Web – Nota Fiscal Eletrônica, Departamento de Saúde, Divi-
são de Compras e Licitações, Almoxarife/Frota e Tesouraria, des-
ta municipalidade, que atenda aos critérios da AUDESP, PCASP, 
STN, Leis Federais: 131/09 e 12.527/11 (Portal da Transparência 
e E-SIC) e suas atualizações, com vistas à eficácia dos serviços 
e rotinas administrativas, incluindo orientações e suporte técnico, 
pelo período de 12 meses,  em conformidade com a discrimina-
ção contida Anexo I – Termo de Referência- Especificações técni-
cas dos serviços licitados e demais anexos contidos no presente 
Edital”.  Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão pro-
ferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como 
adjudicatória,  o LOTE ÚNICO,  licitado, a empresa: FIORILLI 
SOFTWARE LTDA , CNPJ nº. 01.704.233/0001-38, sediada à Av 
Marginal, 65- Distrito Industrial- , na cidade de  BÁLSAMO –SP- 
CEP. 15.140-000, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 01 de Novembro de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 19/2017 -   Processo de Lici-

tação n°24/2017
OBJETO OBJETO: “Contratação de Empresa especializada 

em Locação de Software de Sistema Integrado de gerenciamento 
administrativo informatizado para o Controle dos Sistemas de 
Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Setor de Tributação/
Arrecadação/ISS Web – Nota Fiscal Eletrônica, Departamento 
de Saúde, Divisão de Compras e Licitações, Almoxarife/Frota 
e Tesouraria, desta municipalidade, que atenda aos critérios da 
AUDESP, PCASP, STN, Leis Federais: 131/09 e 12.527/11 (Portal 
da Transparência e E-SIC) e suas atualizações, com vistas à efi-
cácia dos serviços e rotinas administrativas, incluindo orientações 
e suporte técnico, pelo período de 12 meses,  em conformidade 
com a discriminação contida Anexo I – Termo de Referência- 
Especificações técnicas dos serviços licitados e demais anexos 
contidos no presente Edital”.  

CONTRATO Nº 42/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “FIORILLI SOFTWARE LTDA” 
CNPJ. Nº 01.704.233/0001-38
VALOR TOTAL /LOTE - R$ 95.304,00 ( noventa e cinco mil, 

trezentos e quatro reais)
DATA DE ASSINATURA:  01 de novembro  / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 20/2017 -   Processo de Lici-

tação n°25/2017
OBJETO: “Contratação de empresa especializada no ramo 

para a organização e contratação de serviços para a realização 
das FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO-REVEILLON, do mu-
nicípio de São Francisco, conforme se conforme se especifica 
no Anexo I- Termo de Referência do Edital”.  Homologo para 
que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória,  o 
LOTE ÚNICO,  licitado, a empresa: EDSON DA SILVA ARRAIS 
16247441843, CNPJ nº. 29.175.200/0001-67, sediada à R.Nova 
York- nº 1073- Sala 3 – Vila Talma, na cidade de  JALES –SP- 
CEP. 15.704-260, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 29 de Dezembro de 2017
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 20/2017 -   Processo de Lici-

tação n°25/2017
OBJETO Contratação de empresa especializada no ramo para 

a organização e contratação de serviços para a realização das 
FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO-REVEILLON, do município 
de São Francisco, conforme se conforme se especifica no Anexo 
I- Termo de Referência do Edital”.  

CONTRATO Nº 43/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “EDSON DA SILVA ARRAIS 16247441843, 
CNPJ. Nº 29.175.200/0001-67
VALOR TOTAL /LOTE - R$ 34.950,00 (trinta e quatro mil, no-

vecentos e cinquenta reais)
DATA DE ASSINATURA:  29 de dezembro  / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE 7º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO CON-
TRATUAL

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014   -  PROCESSO 
DE LICITAÇÃO N° 15/2014

CONTRATO N° 34/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “SERGIO DALPOZ EIRELI-ME”
OBJETO: Aditivo Contratual de Prazo para a execução de 

Transporte escolar e Universitário.
VIGÊNCIA: De 01 /01/2018 até  31/12/2018
VALOR : R$ 210.718,08 (duzentos e dez mil, setecentos e 

dezoito reais e oito centavos).

DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013   -  PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 26/2013
CONTRATO N° 36/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAUDE 

LTDA - ME.”
OBJETO: Aditivo Contratual Parcial para acréscimo ao prazo 

para execução da prestação dos serviços técnicos de Enferma-
gem e Farmácia na Unidade Básica de Saúde de São Francisco-
-SP .

VALOR: R$ 37.180,00 (trinta e sete mil, cento e oitenta  reais).
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2018.
VIGÊNCIA: Até 31 de maio  de 2018 (5 meses). 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: DISPENSA N° 07/2015   -  PROCESSO N° 024/2015
CONTRATO N° 35/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “GISLAINE FLOR NORA ME”
OBJETO: Aditivo Contratual de manutenção de equipamen-

tos de imagens digitais para monitoramento de imagem em via 
pública.

VALOR : R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos  reais).
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro  de 2017.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 (12 meses )
AOS 29/dezembro/2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 4º TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR CON-
TRATUAL

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2015   -  PROCESSO 
DE LICITAÇÃO N° 22/2015

CONTRATO N° 44/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “V S CARD ADMINISTRADORA DE CAR-

TÕES LTDA, CNPJ.nº 09.517.584/0001-41“
OBJETO: Aditivo Contratual com realinhamento de valor para 

contratação de empresa para a implementação, gerenciamento, 
administração, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento 
de cartões magnéticos, do tipo vale alimentação para os funcio-
nários da Prefeitura Municipal de São Francisco-SP, no período 
de janeiro à dezembro do ano de 2018.

VALOR: R$ 115,00 (cento e quinze reais)- AUMENTO DE 
2,4535%

DATA DE ASSINATURA: 29 de Dezembro de 2017.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade:Pregão Pres. n° 09/2017 e Proc. Licitação nº 

11/2017
Contrato n° 26/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: “Guilherme Thiago Gomes – ME
Objeto: Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Téc-

nica Administrativa nas Áreas de Compras, Licitações e Contratos 
com carga horária de 35 semanais cumpridas. 

Valor : R$ 41.953,08 
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade: Disp. de Licitação. n° 002/2017 e Proc. Licitação 

nº 10/2017
Contrato n° 15/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda 
Objeto: Prestação de Serviços para Realização da Coleta, 

Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
do Departamento de Saúde Municipal. 

Valor : R$ 6.600,00 
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade:Pregão Pres. n° 06/2017 e Proc. Licitação nº 

07/2017
Contrato n° 19/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: Inffotreini Provedores e Informática Ltda 
Objeto: Prestação de Serviços com empresa do ramo, para a 

locação de equipamentos para implantação de Sistema de Aces-
so à Internet para a Prefeitura Municipal de São Francisco, com 
pontos nos Setores municipais públicos e à comunidade de São 

Francisco, com conexão vinte e quatro horas por dia, sete dias da 
semana, através de Ondas de Rádio Wireless, com o fornecimen-
to de Link  de 50 (cinqüenta) mbps de acesso, com fornecimento 
de  mão de obra especializada para instalação e manutenção dos 
equipamentos de recepção de sinal adquiridos pela Prefeitura, 
conforme se especifica no Termo de Referência- Anexo I- deste 
Edital, nos parâmetros da Lei Municipal nº  1186/07. 

Valor : R$ 107.400,00 
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho

Prefeito Municipal
Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade: Disp. de Licitação. n° 001/2017 e Proc. Licitação 

nº 04/2017
Contrato n° 10/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
EXTRATO DE 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: CONVITE N° 03/2013   -  PROCESSO DE LICITA-

ÇÃO N° 09/2013
CONTRATO N° 15/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “FAVARO E RODRIGUES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS”
OBJETO: Aditivo Contratual DE Assessoria Jurídica e Advo-

catícia.
VALOR : R$10.316,00 (dez mil, trezentos e dezesseis  reais)
DATA DE ASSINATURA: 29 de Dezembro de 2017.
VIGÊNCIA: Até 28 de Fevereiro de 2018 (02 meses)
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Contratada: L. Verssut & Cia Ltda ME  
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção, Con-

serto, Reparação e Atualização dos Aparelhos de Ponto Funcio-
nal, sendo um instalado na Unidade Básica de Saúde e outro no 
Almoxarifado Municipal ambos nesta cidade de São Francisco/SP 

Valor : R$ 2.640,00 
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade: Pregão Pres. n° 11/2017 e Proc. Licitação nº 

13/2017
Contrato n° 29/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: José Ricardo da Silva Santana 
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Executando a Inserção 

de Propostas, Cadastramento, Alimentação de Dados, Monito-
ramento e Prestação de Contas através do Portais/Programas: 
Simec/Par, Siope, Pnae, Pnate e PDDE de Acordo com as Re-
soluções nº 10 de 18/04/2013, nº 26 de 17/06/2013 e nº 05 de 
28/05/2015 para a municipalidade de São Francisco/SP. 

Valor : R$ 23.880,00
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

Extrato de 1º Termo de Aditamento Contratual
Modalidade: Pregão Pres. n° 12/2017 e Proc. Licitação nº 

14/2017
Contrato n° 30/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: José Ricardo da Silva Santana 
Objeto: Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

Técnicos de Inserção de Propostas, Monitoramento e Prestação 
de Serviços de Contas através do Portal de Convênios SICONV 
para a municipalidade de São Francisco/SP

Valor : R$ 29.880,00
Data de Assinatura: 29 de dezembro de 2017.
Vigência: Até 31 de dezembro de 2018 (12  Meses). 
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2015   -  PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 41/2015
CONTRATO N° 01/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
CONTRATADA ; “Olaide Vasconcelos-ME .” CNPJ. 

19.080.578/0001-23
OBJETO: Aditivo Contratual  de Prazo e readequação de Valor 

para a “Contratação de Empresa para a Confecção e Aquisição 
de Próteses Dentárias, em atendimento ao Ministério da Saúde- 
Secretaria de Atenção à Saúde, da Unidade Básica de Saúde de 
São Francisco, por 12 meses “.

VALOR ADITADO: R$ 52.398,40 (cinquenta e dois mil, trezen-
tos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA ADITADA: 31/12/2018  (12 meses). 
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 1/2018 -   Processo de Licita-

ção n° 01/2018
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-
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cimento de combustíveis (óleo diesel S10, Óleo diesel comum, 
gasolina e Álcool etanol), para a frota municipal, durante o ano de 
2018.  Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão pro-
ferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como 
adjudicatória,  de todos os Itens licitados, a empresa:   AUTO 
POSTO ANGELINI LTDA,  CNPJ/MF n° 59.198.804/0001-93, 
sediada à Rua Bahia,  781 – Centro, na cidade de São Francisco– 
SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 09 de MARÇO de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 1/2018 -   Processo de Licita-

ção n° 01/2018
OBJETO: Contratação de empresa( s) do ramo, para forne-

cimento de combustíveis (óleo diesel S10, Óleo diesel comum, 
gasolina e Álcool etanol), para a frota municipal, durante o ano 
de 2018

CONTRATO N° 03/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “AUTO POSTO ANGELINI LTDA” 
CNPJ. Nº 59.198.804/0001-93
VALOR/LITRO- Item 1- R$ 3,439; Item 2- R$ 3,339; Item 3- R$ 

4,07567; Item 4- R$ 2,77233  
VALOR TOTAL- R$532.735,20 (quinhentos e trinta e dois mil, 

setecentos e trinta e cinco reais e vinte  centavos).
DATA DE ASSINATURA:  09 de março / 2017.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO D CONTRATO Nº 01/2018
ORIGEM: DISPENSA N° 01/2018   -  PROCESSO N° 02/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO-SP.
OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo para a disponibi-

lização de um médico clínico geral, para cumprir 20hr/semanais, 
na Unidade Básica de Saúde, em substituição às férias regulares 
da Médica do PSF do Programa “Mais Médico”

CONTRATADA ; “CLINICA MÉDICA DARIL HENRIQUE MALA-
QUIAS DO PRADO EIRELI ME”

CNPJ. nº 27.001.892/0001-00
VALOR : R$ 10.000,00 (dez mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 12 de Janeiro  de 2018.
VIGÊNCIA: Até 15 de janeiro a   13 fevereiro de 2018 (30 dias )
AOS 12/janeiro/2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 02/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 03/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITA-

ÇÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO PROFESSOR, 
COM OFICINAS POR EIXOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHA-
DO DE MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA A EDU-
CAÇÃO INFANTIL (DOCENTE E DISCENTE), para o ano de 
2018, conforme se especifica no Anexo I- Termo de Referência 
do Edital 03/2018.  Homologo para que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação, 
figurando como adjudicatória,  o LOTE 01,  licitado, a empresa: 
NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA,  CNPJ/MF 
n° 03.892.015/0001-63, sediada à Rua Euclides da Cunha,  n. 
525- Centro, na cidade de BILAC– SP, conforme Ata registrada 
no Processo.

São Francisco-SP., 14 de março de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 02/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 03/2018
OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO E APOIO AO 
PROFESSOR, COM OFICINAS POR EIXOS PEDAGÓGICOS, 
ACOMPANHADO DE MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (DOCENTE E DISCENTE), para 
o ano de 2018, conforme se especifica no Anexo I- Termo de 
Referência do Edital 03/2018

CONTRATO Nº 04/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA 

LTDA” 
CNPJ. Nº 03.892.015/0001-63
VALOR TOTAL /LOTE 01- R$ 23.004,80 (vinte e três mil,  qua-

tro reais e oitenta centavos).
DATA DE ASSINATURA:  14 de MARÇO / 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 03/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 4/2018
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares destinados às Uni-

dades de Educação Fundamental e Infantil deste município, no 
exercício de 2018, conforme se especifica no Edital.  Homologo 
para que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comis-
são Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória,  a 
Empresa: 1-  ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA-ME, CNPJ. 
17.440.078/0001-20, sito à Rua Montana, nº 1037- Sala 01- Cen-
tro, Jales- SP, os ITENS: TODOS, no valor total de R$ 28.064,60; 
conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 16 de MARÇO de 2018

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/18
O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 03/2018 -   Processo de 

Licitação n° 4/2018
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares destinados às Uni-

dades de Educação Fundamental e Infantil deste município, no 
exercício de 2018, conforme se especifica no Edital.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA-ME” 
CNPJ 17.440.078/0001-20
ITENS: 1 ao 68
VALOR TOTAL : R$ 28.064,60 (vinte e oito mil, sessenta e 

quatro reais e sessenta  centavos)
DATA DE ASSINATURA: 16 de março  de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 04/20168-   Processo de Lici-

tação n° 05/2018
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo 

para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar e demais setores desta municipalidade, durante o ano 
de 2018. Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão 
proferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando 
como adjudicatória, dos Itens licitados, as empresas: PAULO 
ROBERTO ROMANHOLI-ME, CNPJ/MF n° 04.476.811/0001-14, 
sediada à Av. Oscar Antonio da Costa, 1516 – Centro, na cidade 
de São Francisco– SP; CELSO LUIZ VIEIRA-ME, CNPJ. Nº 
05.241.215/0001-18, sediada à Av. Oscar Antonio da Costa, nº 
1549- Centro- na cidade de São Francisco-SP; ESMERALDA DE 
SOUZA MERCADO ME, CNPJ. Nº 01.675.551/0001-18, sediada 
à Av. Oscar Antonio da Costa, nº 708- Centro- na cidade de São 
Francisco-SP, L S CONGELADOS E COMÉRCIO LTDA ME, 
CNPJ.nº 07.331.073/0001-05, sediada a Rua Graça Aranha- nº 
1059- Alto da Saudade- na cidade de Araçatuba- SP, conforme 
Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP., 26 de março de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 04/20168-   Processo de Lici-

tação n° 05/2018
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo 

para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda 
escolar e demais setores desta municipalidade, durante o ano 
de 2018.

CONTRATO N° 8/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “PAULO ROBERTO ROMANHOLI-ME”
CNPJ. Nº 04.476.811/0001-14
VALOR TOTAL- R$82.073,70 (oitenta e dois mil, setenta e três 

reais e setenta  centavos).

ORIGEM: Pregão Presencial  n° 04/20168-   Processo de Lici-
tação n° 05/2018

CONTRATO N° 09/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CELSO LUIZ VIEIRA-ME”
CNPJ n° 05.241.215/0001-18
VALOR TOTAL- R$52.343,40 (cinquenta e dois mil, trezentos 

e quarenta e três reais e quarenta  centavos).

ORIGEM: Pregão Presencial  n° 04/20168-   Processo de Lici-
tação n° 05/2018

CONTRATO N° 10/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “ESMERALDA DE SOUZA MERCADO ME”
CNPJ n° 01.675.551/0001-18
VALOR TOTAL- R$56.309,25 (cinquenta e seis mil, trezentos 

e nove reais e vinte e cinco centavos).

O ORIGEM: Pregão Presencial  n° 04/20168-   Processo de 
Licitação n° 05/2018

CONTRATO N° 11/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “L S CONGELADOS E COMÉRCIO LTDA ME”
CNPJ n° 07.331.073/0001-05
VALOR TOTAL- R$25.668,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e 

sessenta e oito reais).
DATA DE ASSINATURA:  26 de março / 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 05/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 6/2018
OBJETO: Contratação de Empresa(s) do ramo para o forne-

cimentos de profissionais com formação técnica, nas áreas de 
ASSSITENTES SOCIAL, FONOAUDIÓLOGO, PSICOLOGO 
CLÍNICO E NUTRICIONISTA, para atendimento ao Programa 
NASF do governo Federal, conforme se especifica no Edital.  
Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão proferida 
pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como adju-
dicatória,  a Empresa: -  “JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR 
SAUDE LTDA”- ME.”, CNPJ. 17.791.758/0001-98, sito à Rua 
Rio de Janeiro, nº 1223- Centro, são Francisco- SP, os ITENS: 
01,02,03 e 04, no valor total de R$ 85.848,00; conforme Ata re-
gistrada no Processo.

São Francisco-SP., 02 de abril de 2018

MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/18
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 05/2018 -   Processo de Lici-

tação n° 6/2018
OBJETO: Contratação de Empresa(s) do ramo para o forne-

cimentos de profissionais com formação técnica, nas áreas de 
ASSSITENTES SOCIAL, FONOAUDIÓLOGO, PSICOLOGO 
CLÍNICO E NUTRICIONISTA, para atendimento ao Programa 
NASF do governo Federal, conforme se especifica no Edital.  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAUDE 

LTDA” 
CNPJ 17.791.758/0001-98
ITENS: 01,02,03 e 04
VALOR TOTAL : R$ 85.848,00 (oitena e cinco mil, oitocentos e 

quarenta e oito reais)
DATA DE ASSINATURA: 02 de abril  de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial  n° 06/2018 -   Processo de Lici-

tação n°07/2018
OBJETO: Contratação de empresa(s) para aquisição de Mate-

rial de Enfermagem para atendimento na  Unidade de Saúde de 
São Francisco-SP, durante o exercício de 2018.

HOMOLOGO para que surta os efeitos legais, a decisão pro-
ferida pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como 
adjudicatórias, às Empresas: “CIRURGICA RIO PRETANA LTDA 
EPP, CNPJ. 03.608.026/0001-05, sediada na cidade de São 
José do Rio Preto-SP; LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA EPP, 
CNPJ. 26.757.894/0001-52, sediada à Rua Cabo Verde, nº 453, 
JD.do Cedro, na cidade de  Cedral-SP”

São Francisco-SP., 03 de abril de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DOS CONTRATOS
ORIGEM: Pregão Presencial n° 1/2018 - Processo de Licitação 

n°07/2018
OBJETO: Contratação de empresa(s) para aquisição de Mate-

rial de Enfermagem para atendimento na Unidade de Saúde de 
São Francisco-SP, durante o exercício de 2018.

CONTRATO N° 13/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA EPP” 
CNPJ 26.757.894/0001-52
VALOR TOTAL: R$ 110.905,90   (cento e dez mil, novecentos 

e cinco reais e noventa  centavos)
DATA DE ASSINATURA: 03 de abril de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CONTRATO N° 14/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “CIRURGICA RIO PRETANA LTDA EPP” 
CNPJ 03.608.026/0001-05
VALOR TOTAL : R$  13.576,50   (treze mil, quinhentos e seten-

ta e seis reais e cinquenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 03 de abril de 2018.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Convite n° 01/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
OBJETO: Contratação de empresa (s) para do ramo para a 

execução da Construção de uma Ponte de Concreto Armado, 
nesta municipalidade, no Bairro do Barreirão- Estrada SFR 348-
em atendimento ao Convênio 006/630/2018- celebrado junto ao 
governo do estado, através da Casa Militar  e sua Coordenadoria 
de Defesa Civil- CEDEC.

Homologo para que surta os efeitos legais, a decisão proferida 
pela Comissão Permanente de Licitação, figurando como adjudi-
catória  às  Empresas:  “NEO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP”, CNPJ.21.743.239/0001-21; sediada na cidade de 
JALES- SP.

São Francisco-SP.,  13  abril de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Convite n° 01/2018 -   Processo de Licitação n° 

10/2018
OBJETO: Contratação de empresa (s) para do ramo para a 

execução da Construção de uma Ponte de Concreto Armado, 
nesta municipalidade, no Bairro do Barreirão- Estrada SFR 348-
em atendimento ao Convênio 006/630/2018- celebrado junto ao 
governo do estado, através da Casa Militar  e sua Coordenadoria 
de Defesa Civil- CEDEC.

CONTRATO N° 15/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: “NEO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

EIRELI EPP” 
CNPJ. 21.743.239/0001-21
VALOR TOTAL : R$  140.353,92 (cento e quarenta mil, trezen-

tos e cinquenta e três  reais e noventa e dois centavos)
DATA DE ASSINATURA: .,  13  abril de 2018
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 
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O setor Captação de Recursos 
em parceria com a Orquestra Sin-
fônica iniciaram os preparativos 
para a realização do 6º Concerto 
“Solidariedade, Saúde e Música” 
em prol da Santa Casa de Jales. 
Neste ano de 2018 o evento acon-
tecerá no dia 29 de junho, sexta-
-feira, no Teatro Municipal, a 
partir das 20h00.

Há 27 anos o maestro Edival-
do de Paula está a frente dos tra-
balhos musicais “É sempre um 
prazer organizar um evento deste 
nível em prol da instituição, os 
músicos e cantores fazem ques-
tão de participar e ajudar. São 
vários ritmos musicais em har-
monia com a música clássica.” 
destacou o maestro.

Para o provedor Junior Ferreira 
o Concerto: “Solidariedade, Saú-
de e Música” valoriza a cultura 
da cidade “É um orgulho para os 
moradores de Jales possuir uma 
Orquestra em nosso munícipio 
que ainda promove eventos em 
prol da nossa Santa Casa. Para-
benizo o empenho de todos, a 
orquestra de Jales é referência 
no estado de São Paulo” relatou 
o provedor.

6º Concerto “Solidariedade, Saúde e Música” será em junho

O evento apresentará uma 
mistura de ritmos envolvendo 
clássicos da Música Popular 
Brasileira, rock, sertanejo, entre 
outros e contará com a presença 
de ArteSamba, Banda Bzinsk, 
Dercione, Ismael Tonholi, João 
Paulo e Henrique, Marcelo Zaia, 

Nathália Gival, Simone Buzato e 
Zé Vitor e Matheus. A regência e 
direção artística será do maestro 
Edivaldo de Paula. 

Os convites serão limitados e 
vendidos somente antecipada-
mente por um valor simbólico de 
apenas R$10,00, estarão à venda 

na recepção da Santa Casa, Banca 
do Edu e Banca do Luís e sede da 
Orquestra Sinfônica de Jales, à 
partir do mês de maio. Para mais 
informações ligue (17)3622-
5003.

Assessoria de Comunicação: 
Ana Paula Molina Lima

A Santa Casa de Jales está 
realizando uma campanha 
para doação de leite mater-
no para a UTI Neonatal, o 
objetivo é conscientizar as 
mamães que o leite é um dos 
principais alimentos para 
o recém-nascido, contém 
tudo o que é necessário para 
o crescimento saudável da 
criança, além de ser rico em 
vitaminas, minerais, gordu-
ras, açúcares e proteínas.

O hospital possui não 
consegue atender a deman-
da, pois as doações estão 
baixas e aproximadamente 
40% dos recém-nascidos 
prematuros precisam desse 
alimento que em alguns ca-
sos não estão em sua dieta.

Os médicos pediatras em 
parceria com a equipe de 
enfermagem da Santa Casa 
de Jales pedem o apoio 
de pessoas que conhecem 
quem está amamentando ou 
para as mulheres que pos-
suem leite materno, para 
doar, pois apenas um pote 
doado pode alimentar cerca 
de dez bebês prematuros, ou 
seja, qualquer quantidade 
mínima doada ajuda muito 
quem precisa. 

Santa Casa de Jales inicia campanha 
para doação de leite materno

Toda mulher que amamen-
ta é uma possível doadora, 
por isso, a Santa Casa in-
centiva este ato de amor, 
pois,  é importante para 
todos os bebês, principal-
mente aqueles que estão 
internados e não podem ser 
amamentados pela própria 
mãe.

Para doar, basta ser saudá-
vel e não tomar medicamen-
to que interfira na amamen-

tação, é necessário vir até a 
Santa Casa de Jales, trazer 
a carteirinha de gestação, 
RG, CPF, cartão SUS, para 
a realização do cadastro e, 
então, será retirada uma 
quantidade do leite em um 
vidro estéril, que é conge-
lado e encaminhado para 
Votuporanga, local em que 
é realizado a pasteurização. 
Após este procedimento, o 
insumo volta para o hospital 

e são disponibilizados aos 
internados.  

As mamães interessadas 
em doar leite materno deve-
rão entrar em contato pelo 
telefone (17) 3622-5000 ra-
mal 5045, para orientações 
e agendamento. Salienta-se 
que o atendimento é realiza-
do 24 horas por dia, um sim-
ples gesto significa muito.

Assessoria de Comunica-
ção: Ana Paula Molina Lima

Focado em voltar a vencer 
para subir na tabela do Grupo 
2 do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, o Fernan-
dópolis também está de olho 
no mercado da bola e  nessa 
semana anunciou mais  um 
reforço  para  a  sequência 
do es tadual . 

Tra ta - se  do  meia -a ta -
cante  Giovani  Pr ie to ,  de 
21 anos ,  que foi  revelado 
pe lo  Paraná  Clube ,  onde 
era  t ra tado como promes-
sa . 

O jogador  chega por  in-
d icação do técnico  Jorge 
Saran e está  t reinando com 
o  e lenco  desde  a  ú l t ima 
terça-fe i ra ,  após  rea l izar 
exames médicos e  ass inar 
contra to  que i rá  durar  a té 
o  f im do es tadual .  Porém 
e le  a inda  não  fo i  regula -
r izado junto  a  Federação 
Paul is ta  de  Futebol  e  não 
poderá estrear  na próxima 
rodada .  O meia-a tacante 

pode jogar  tanto no meio-
-campo como centroavan-
te .  Porém joga melhor  pe-
las  pontas . 

Giovan i  fez  toda  a  ca -
tegor ia  de  base  com a ca-
misa  do Paraná,  onde era 
t r a t ado  como promessa 
por  conta  de  ser  um joga-
dor  for te ,  a l to  e  habi l ido-
so .  Porém perdeu espaço 
quando se  tornou prof is -
s iona l  e  acabou rodando 
por  I ra ty  e  Grêmio Marin-
gá,  nesse  úl t imo disputou 
o  Campeonato  Paranaen-
se  da Segunda Divisão na 
temporada passada. 

O Fefece  vol ta  a  campo 
nessa  sexta- fe i ra  quando 
recebe  o  José  Bonifác io , 
no  Es tád io  Cláud io  Ro-
dante ,  às  20h30. 

Com três  pontos  ganhos 
a  equ ipe  es t á  na  sé t ima 
colocação,  com duas  der-
ro tas  e  uma  v i tó r i a  nas 
pr imeiras  rodadas .

Fernandópolis 
contrata ex-promessa 

da base do Paraná

O setor Captação de Recursos 
já está vendendo mesas para o 
show que acontecerá em 14 de 
setembro de 2018, com o cantor 
Daniel, no Villa Rocca em Ja-
les. Para dividir em 10 vezes no 
cartão, os interessados deverão 
realizar o pagamento até 30 de 
abril. 

De acordo com Luciana Vi-
cente, gerente do setor, é pos-
sível fazer a reserva de mesas 
através do telefone, ou ir até a 
Santa Casa de Jales “Temos um 
mapa das mesas e os interessa-
dos podem visualizar os luga-
res disponíveis, lembrando que 

quem realizou a reserva deverá 
efetuar o pagamento até o fim 
do mês de abril para garantir seu 
lugar no show” destacou ela.

O provedor Junior Ferreira 
contou que restam poucos lu-
gares “Desde que divulgamos 
a data e o cantor a reação do 
público foi positiva, Daniel é 
muito querido em nossa região 
e a procura por mesas está cada 
vez maior, será uma linda festa”.

 Os interessados em adquirir 
mesas poderão comparecer no 
setor de Captação de Recursos 
ou entrar em contato através do 
telefone (17)3622-5003.

Vendas de mesas para 
show do cantor Daniel 

estão a todo vapor
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A desembargadora Heloisa 
Mimessi, da 5ª Câmara de Di-
reito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, mante a 
obrigação contra a Prefeitura 
de Fernandópolis a regularizar 
loteamentos clandestinos.

Trata-se de agravo de instru-
mento interposto contra a deci-
são, que, em ação civil pública 
proposta pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo contra as 
pessoas físicas ora interessadas 
e, também, contra a Municipa-
lidade de Fernandópolis, aqui 
agravante, deferiu parcialmen-
te a antecipação de tutela, para 
determinar: (a) que se proceda a 
margem das Matrículas números 
36.224, 36.225, 36.261, 37.319 
e 37.418, do Serviço de Registro 
de Imóveis de Fernandópolis 
SP, averbação fundada no art. 
247 da Lei de Registros Públi-
cos, de que os imóveis restam 
indisponíveis enquanto perdurar 
o julgamento final da presente 
ação civil pública, expedindo-
-se mandados de averbação; 
(b) determinar aos requeridos, 
solidariamente, que no prazo de 
180 (cento e oitenta dias) dotem 
os lotes de terrenos de soluções 
adequadas à coleta e tratamento 
de resíduos, inclusive sanitárias, 
comprovando-se pela juntada 
aos autos com declaração da 
CETESB, juntando comprova-
ção documental atestando nos 
autos, sob pena de multa diária 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
cada requerido, até o valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais); 
e (c) determinar aos requeridos 
que promovam em 180 (cento 
e oitenta dias) o licenciamento 
para utilização dos recursos hí-

Desembargadora mantém multa de até R$ 50 mil contra 
Prefeitura por não regularizar loteamentos clandestinos

não são objeto da lide. Afirmou, 
ainda, que eventual responsabi-
lização do ente público ocorreria 
somente em caráter subsidiário. 
Requer, também, o afastamento 
da multa diária fixada e postula 
a concessão do efeito suspensivo

Cuida-se de ação civil pública 
objetivando condenar pessoas 
físicas e o Município de Fer-
nandópolis a regularizar lote-
amentos e desmembramentos 
irregulares ocorridos dentro do 
território deste. Narra a inicial 
que se apurou no bojo de inqué-
rito civil que os quatro primeiros 
requeridos (loteadores), contan-
do com a inércia do Município, 
promoveram o irregular parcela-
mento do solo para fins urbanos, 
implantando loteamentos. Cons-
ta que nenhum dos parcelamen-
tos do solo realizados contou 
com autorização do Município, 
GRAPOHAB ou da CETESB 
(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo), bem como 
que os lotes resultantes care-
cem da infraestrutura mínima 
exigida pela Lei nº 6.766/798 e 
pela legislação municipal, e que 
tampouco há ligação à rede de 
abastecimento pública de águas, 
havendo a captação de águas em 
poços destituída de autorização 
do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica deste Estado 
rede de coleta de esgotos, e rede 
de coleta de esgotos, havendo 
informação da CETESB de que 
há fossas sanitárias inadequa-
das e que arriscam contaminar 
as águas subterrâneas. Relata 
que os loteadores recusaram-
-se a celebrar compromisso de 
ajustamento de condutas, e que, 
exortado o Município a definir 
as áreas como de urbanização 
específica, para facilitar, inclu-
sive, a regularização fundiária 
pela utilização de mecanismos 
da Lei nº 11.977/09, não houve 
acatamento da recomendação 
No caso, a relevância das alega-
ções do autor está demonstrada 

diante da evidência de que os 
lotes resultantes dos loteamen-
tos e desdobramentos ilegais 
tenham finalidade urbana, pois 
ultrapassaram os dois hectares 
que configuram a fração mínima 
de parcelamento do solo rural 
no Município (art. 8º, da Lei nº 
5.868/721 ), atraindo para a re-
gularização a norma de direito 
urbanístico, consubstanciada 
no art. 40 da Lei nº 6.766/762 .

Prima facie, presente a au-
sência de atuação fiscalizatória 
do Município, mesmo após ser 
notificado da instauração do in-
quérito civil, o que justifica sua 
legitimidade e responsabilidade 
solidária, consoante bem decidi-
do, nos termos do poder-dever de 
caráter vinculante, previsto no art. 
30, inciso VIII, da Constituição 
Federal e da Lei nº 6.766/79, que 
reservam ao Município a com-
petência para legislar fiscalizar, 
ordenar o uso e ocupação do solo 
urbano, tendo deixado, no caso 
em apreço, de exercer seu poder 
de polícia administrativa. De 
outra parte, o fundado receio 
de dano irreparável decorre 
do risco de alienação dos lotes 
diante da propositura da ação 
e de que novos parcelamentos 
irregulares ocorram, agravando 
o prejuízo à ordem urbanística. 
Por fim, com relação à multa 
cominatória, a jurisprudência é 
pacífica no sentido de que, nas 
obrigações de fazer, é permitido 
ao juiz, de ofício ou a requeri-
mento da parte, fixar multa diária 
(astreintes) cominada à Fazenda 
Pública pelo descumprimento da 
obrigação no prazo estipulado O 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por dia de atraso arbitrado pelo 
Juízo a quo, limitado ao valor de 
R$50.000,00, revela-se adequado 
para forçar o cumprimento da 
obrigação específica, sem con-
figurar, a princípio, imposição 
excessiva ou enriquecimento 
sem causa, justificou a desem-
bargadora.

dricos de seus respectivos lotes 
de terrenos perante o DAEE, 
juntando comprovação docu-
mental atestando nos autos, 
sob pena de multa diária de R$ 
1.000,00 (um mil reais), cada 

requerido, até o valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 
Ao todo mais de 40 pessoas in-
gressaram com o pedido judicial.

O Município de Fernandópolis 
sustenta, em suma, a sua ilegiti-

midade passiva, afirmando que 
não está obrigado a proceder à re-
gularização de loteamentos clan-
destinos em áreas rurais e que a 
Lei n.º 11.977/2009 refere-se aos 
assentamentos urbanos, os quais 

Secretaria de Saúde de San-
ta Fé do Sul confirmou quatro 
casos de gripe H1N1 na cidade 
neste ano e outros quatro estão 
sendo investigados. A prefeitura 
começou uma série de ações para 
alertar a população.

No total, 11 casos foram no-
tificados desde o começo do 
ano, sendo que além dos quatro 
confirmados e dos quatro em 
investigação, outros três foram 
descartados para H1N1.

De acordo com a secretaria, 
quatro pessoas, duas crianças e 
um adulto, estão internadas em 
Santa Fé do Sul e outra criança 
está no Hospital da Criança em 
São José do Rio Preto.

“A secretaria está preocupada 
e estamos fazendo trabalhos edu-
cativos em escolas, que começa-
ram antes mesmo dos casos, com 
dicas de prevenção de higiene 
em casa e na escola. E também 
estamos prestando atendimento 
nos casos suspeitos”, afirma a 
enfermeira da Vigilância Epi-
demiológica da cidade Valéria 
Campo.

Em Rio Preto, neste ano, fo-
ram confirmados quatro casos 
de H1N1 e uma paciente morreu 
- uma mulher, que tinha outros 
problemas de saúde, segundo a 
prefeitura.

Vacinação
Na segunda-feira (23) come-

çou a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe com 
término previsto para o dia 1° de 
junho de 2018.

Santa Fé do Sul confirma quatro 
casos de gripe H1N1 neste ano


