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Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 

Página 1027 de Setembro de 2019

Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

4º APARECIDA FEST CAR
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Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

��.8CNYd�y���C��.$Y�y(����Yy(�y���)(�*YCd(
+,-/0+/�12�3/4-250/�16,2792
:,0,�12�3/4-250/�16,2792
;/0/�<=5+/
0>?�@;�AB�=DEBFGHDI�JKLMI�OI�+BPQHD�R�+23�MSLTURUUUI�:DPBV�WMLX�
Z[SMRMZMLI�3?\FB]H?�16DB̂QBR73�R�2RF?]\V�_?\FB]H?ADB̂QB̀ Qâ_Oa>̂OGH
bcefegc�hi�Yjikhglikjc�mc�*nopgqcr�hms�tuvwxlgk�zst{vxxlgk

�y.�Yd�y��|.�Y$)(

3HD}B̂̂D�1]~]Q?\�P�V txxt��{�tw�uxt����u��x�t�
+\?̂̂BV�/̂ >̂PQDV Cs�qm�g�c���Cs�qm�g�c�(ehgkfegm
0B	>BHBPQBV �cm
�gkm��cksiqm��gmki
0B	>BH]ADV Ykjckgc��cheg�is�hm��gp�m

�y.�Yd�y��|.�Y$)(���*�Y�(�y��wx�y.Y��
*�(|���(�N��txxt��{�tw�uxt����u��x�t�

,W/X�--O��>]�W?X�AB�1]HB]QD�A?�;?H?�<P]}?I�AD�:DHD�AB�3?\FB]H?�16,B̂QBI�2̂Q?AD�AB�7�D�3?>\DI�
1HW?XO�0/:/24�7/4,-/,�,45;250/I�P?��DHF?�A?�4B]I�BQ}O

�Y���Y8���?WDX�YN�(N.(��(y�.�C���yY��.d�Y�B��Y�.YNY�y(���YN�(��
�.d�Y���H?̂]\B]H?I�+?̂?A?I�	>B�\�B��D]�_HD_D̂Q?�>F?�?��D�AB��̂>}?_]�D�_DH�_?HQB�AB��D?	>]P?�
:DP̂B}?��]?PB�B�D>QHD̂I�E]̂?PAD�?�?	>]̂]��D�AD�̂B~>]PQB�GBFV��F�]F�EB\�>HG?PD�AB��DHF?QD�
HBQ?P~>\?HI�ABPDF]P?AD�\DQB� MZ I�A?�	>?AH?� UT I�AD�̂BQDH� TT I�̂]Q>?AD�P?�/EBP]A?�1D>QDH�
:H?P}]̂}D�:!\]"�AB�-BPADP�?I�}BPQHDI�PB̂Q?�}]A?AB�B�}DF?H}?�AB�3?\FB]H?�A6,B̂QBI�73O�
2P}DPQH?PADR̂B�D�H!>�BF�\>~?H�]P}BHQD�B�P�D�̂?G]ADI��D]�ABQBHF]P?A?�?�̂>?�|.�Y$)(I�_DH�
2159/4I�_?H?�D̂�?QD̂�B�QBHFD̂�A?�?��D�_HD_D̂Q?�B�_?H?�	>BI�PD�_H?�D�AB�MS�A]?̂I�	>B��\>]H#�?_�̂�D�
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

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

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

O Município do Noroeste 
Paulista, Aparecida D’Oeste foi 
palco de mais um evento voltado 
aos amantes de som automotivo, 
carros rebaixados e motos.

O Fest Car é um evento que 
vem crescendo a cada apresen-
tação e sua quarta edição mos-
trou que seus organizadores 
estão levando o evento muito a 
sério. Com o intuito de trazer uma 
alternativa saudável de lazer e 
arrecadar alimentos em benefí-
cio aos mais necessitados o 4º 
Aparecida Fest Car cumpriu 
seu papel e lotou o recinto da 
cidade.

Observando de perto, ra-
pidamente percebesse a se-
riedade da organização em 
relação à segurança do evento 
que, além de ter muitos segu-
ranças, ainda revistam carro 
por carro. Inclusive o próprio 
conselho tutelar, ao qual tam-
bém parabenizamos, estava 
presente.

Já dentro das instalações as 
repartições internas estavam 
bem definidas e cada qual atra-
ção e exposição tinham o seu 
lugar. Sem registros de brigas 
ou desentendimento o evento 
agradou do início ao fim du-
rante todo o domingo das 9h 
as 18h. Foi realizada cobertura 
fotográfica terrestre e aérea, 
além de praça de alimentação 
com atendimento rápido.

 Conversamos com o orga-
nizador Mauro JR que nos 
contou um pouco sobre a 
história e o intuito do evento.

“Nós estamos felizes em 
poder proporcionar para ou-
tras pessoas uma alternativa 
de lazer” nos passou Mauro 
JR. Ele ainda completou que 
o evento é beneficente e que 
foram arrecadadas cerca de 
duas toneladas de alimentos 
que foram encaminhados para 
o Fundo Social de Solidarie-

dade de Aparecida D’Oeste.
2 mil pessoas compareceram, 

aproximadamente, e inclusive 
o prefeito municipal Maércio 
esteve presente. Conversamos 
com ele, o prefeito está conten-
te com o sucesso do Aparecida 
Fest Car e chegou a passear pelo 
local para prestigiar. Maércio 
completou dizendo “...os jovens 
precisam de mais eventos como 

esse, temos poucas alternativas 
de lazer para eles...” 

O prefeito Maércio está em 
seu primeiro mandato e tem 
dado uma atenção especial 
para empreendedores e pes-
soas que buscam trazer uma 
alternativa de trabalho e lazer 
para o município e nós lhe pa-
rabenizamos por isso.

Por fim, queremos parabeni-

zar os organizadores Renato, 
Lucas e Mauro que encararam 
a dura tarefa de gerenciar um 
projeto que os afasta em parte, 
da família e amigos por um 
período e deixamos também 
claro, agradecimentos espe-
ciais aos que colaboram e patro-
cinam o evento juntamente com 
o apoio da prefeitura e câmara 
municipal.

Os profissionais da Edu-
cação comemoram! Chegou 
um material didático espe-
cial que vai atender ainda 
melhor os alunos da rede 
municipal de ensino!

Estivemos juntos com a 
Primeira Dama Lourdes e 
a diretora da escola Valéria 
para conferir de perto e, É 
INCRÍVEL a qualidade do 
material!!

Este ano a parceria é com 
o Sistema Etapa, uma em-
presa que veio para somar 
nossos esforços na educa-
ção e valorizar o processo 
de aprendizagem de nossas 
crianças!

O sistema Etapa é com-
pleto e atende não só as 
crianças, mas também os 
professores e gestores edu-
cacionais da maneira mais 
completa e integrada ao 
cotidiano escolar, dinami-
zando as práticas didáticas 
e aprimorando experiência 
de estudo e ensino.

Criado em 1990, o Siste-
ma Etapa foi desenvolvido 
por professores com ampla 

vivência em sala de aula e 
traz a experiência de quase 
50 anos do Grupo Etapa, que 
é 100% dedicado à educa-
ção, além de líder nacional 
em premiações em olimpía-
das culturais nacionais e in-
ternacionais e de aprovações 
nas melhores universidades 
do Brasil e do mundo.

Marinópolis continuará 

nessa constante pela edu-
cação e essa nova parceria 
veio para engrandecer como 
um todo!

Agradecemos aos pais, 
alunos e todos que confiam 
em nós para, a cada dia, 
transformarmos a vida de 
nossos pequenos positiva-
mente!

A prefeitura recentemente 

reformou a escola munici-
pal inteirinha! E em breve 
falaremos disso! Os inves-
timentos em educação não 
param!!!

Parabéns aos envolvidos 
nessas etapas, principal-
mente ao nosso executivo e 
câmara municipal que juntos 
sempre somam forças por 
todos nós Marinopolenses!

NOVO MATERIAL ESCOLAR – MARINÓPOLIS
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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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“VIU, SENTIU COMPAIXÃO E 
CUIDOU DELE”, LC 10, 33-34

Mal deixamos de ouvir “adeus 
ano velho, feliz ano novo” e já 
podemos ouvir em nossas ruas 
Chiquinha Gonzaga dizendo “ô 
abre alas, que eu quero passar!”. 
Cazuza diria que o tempo não 
para e nesta dinâmica de mo-
vimento o tempo de conversão 
já aponta no horizonte. Logo, 
logo será quaresma, caminho 
de penitência que nos conduzirá 
à alegria da Páscoa do Senhor.

Nesta jornada quaresmal a 
Igreja propõe-nos o forte cha-
mado que o profeta Joel diri-
ge ao povo de Israel: “Agora, 
diz o Senhor, voltai para mim 
com todo o vosso coração, com 
jejuns, lágrimas e gemidos” 
(2,12). Convida toda Igreja para 
o jejum, a oração e a penitên-
cia. O chamado é coletivo, aliás 
a dimensão comunitária é um 
elemento fundamental na vida 
cristã, Cristo veio para reunir os 

filhos de Deus dispersos. 
Dentro desta dimensão da 

conversão e do comunitário, 
a Igreja do Brasil propõe aos 
seus fiéis um modo privilegia-
do de vivência da fé neste pe-
ríodo quaresmal, a Campanha 
da Fraternidade. Instrumento 
pastoral que há cinco décadas 
convida os cristãos a alargarem 
os olhares e a perceberem que o 
pecado ameaça a vida como um 
todo. Neste ano o tema proposto 
é “Fraternidade e Vida: Dom e 
Compromisso” e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele” 
Lc 10, 33-34. 

Para reflexão, oração e ação, 
é proposto o texto do Bom Sa-
maritano, Lc 10, 25-37, no qual 
um samaritano aproximando-se, 
vê um homem caído a beira da 
estrada e tendo compaixão, incli-
na-se e cuida. Ele não pergunta 
quem era o caído, mas vendo-o, 

rompe com a indiferença e cuida.  
Abandona a indiferença que nos 
afasta e nos leva à incapacidade 
de estabelecer relações genuina-
mente humanas e simplesmente 
cuida.

A ação do samaritano em um 
país tão polarizado como o nosso 
é um convite a romper as mes-
quinharias políticas ou ideoló-
gicas e entender que atualmente 
existem milhões de desempre-
gados, famintos e abandonados, 
caídos à beira do caminho que 
precisam não apenas de nossos 
textos nas redes sociais, mas 
principalmente do nosso cuida-
do. É preciso olhar para os erros 
do passado e aprendendo com 
eles entender que todos somos 
convidados para a obra de ex-
pansão do Reino de Deus. Todos 
devemos nos inclinar e cuidar. 

As cinzas em nossas cabeças 
mostrarão a urgência de mudan-

ça, “lembra-te que és pó, e ao pó 
retornarás”. Portanto, deixemos 
de ser telespectadores para ser-
mos atores da construção de uma 
sociedade samaritana, afinal de 
contas, a fome, doença e abando-
no não nos deixam esperar. 

Washington Henrique da Con-
ceição, seminarista da Diocese de 
Jales e médico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Municí-

pio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura 
Municipal, EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020, Proc. 
15/20, destinada a Contratação de Empresa do ramo, objeti-
vando a Reforma dos Canteiros Centrais da Avenida, em aten-
dimento ao Convênio nº 274/2018 celebrado junto ao governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Casa 
Civil. As Propostas e Documentação deverão ser apresentadas 
na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida 
Oscar Antônio da Costa, 1187, até as 08h:30min do dia 10 de 
março de 2020, nos dias úteis e horários de expediente. Melho-
res informações e Edital completo serão obtidos no endereço 
acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 – Paulo 
Garcia e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.sp.gov.
br) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  
20 de Fevereiro de 2020. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVA-
LHO - PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Municí-

pio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura 
Municipal, EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2020, Proc. 
16/20, destinada a Contratação de empresa no ramo para Exe-
cução de Recapeamento, Sinalização Viária e Revitalização do 
Canteiro Central da Avenida, em atendimento ao Contrato de 
Repasse OGU nº 867504/2020 - Operação 1053986-08 - Pro-
grama Planejamento Urbano. As Propostas e Documentação 
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até as 
10h:00min do dia 10 de março de 2020, nos dias úteis e horá-
rios de expediente. Melhores informações e Edital completo se-
rão obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site da Prefeitura Municipal 
(saofrancisco.sp.gov.br) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO-SP. AOS  20 de Fevereiro de 2020. MAURÍCIO 
HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Mu-

nicípio de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA 
PÚBLICO que se acha aberto no Setor de Administração 
da Prefeitura Municipal, EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.º 
03/2020, Proc. 17/20, destinada a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Implementação, 
Gerenciamento, Administração, Fiscalização, Supervisão, 
Emissão e Fornecimento de Cartões Magnéticos, do Tipo 
Vale-Alimentação, para os Funcionários da Prefeitura Muni-
cipal. As Propostas e Documentação deverão ser apresen-
tadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito 
à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até as 14h:00min 
do dia 10 de Março de 2020, nos dias úteis e horários de 
expediente. Melhores informações e Edital completo serão 
obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site da Prefeitura Mu-
nicipal (saofrancisco.sp.gov.br) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  20 de Fevereiro de 2020. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  MU-
NICIPAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 01/2020 - Processo de Lici-

tação n° 06/2020
OBJETO: Aquisição de MATERIAIS ESCOLARES para 

atender as Unidades de Ensino Fundamental e Infantil desta 
municipalidade.  Homologo para que surta os efeitos legais, 
a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licita-
ção, figurando como adjudicatória, a totalidade dos Itens 
l ici tados, as empresas: PZ CASTELLO-EPP, com sede 
Rua Francisco Garcia Vera, 108 – PQ das Nações, CEP: 
16.201-186 – cidade de Birigui (SP), inscrita no CNPJ: 
32.563.695/0001-06; AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓ-
POLIS LTDA – ME, com sede Rua São Paulo, 2106 – Bairro 
Centro, CEP: 15.600-000 – cidade de Fernandópolis (SP), 
inscrita no CNPJ: 02.197.874/0001-06; L.S. FERNANDES 
MAGAZINE EIRELI, com sede na Rua Eufrazia Baiana, 
S/N, Quadra 24, Lote 14 - Bairro Pousada das Nascentes, 
CEP: 75.819-000 – cidade de Lagoa Santa (GO), inscrita no 
CNPJ: 33.972.285/0001-81, conforme Ata registrada no Pro-
cesso.

São Francisco-SP, 17 de FEVEREIRO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 02/2020 - Processo de Lici-

tação n° 07/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios em aten-

dimento ao Programa Piso Variável - do governo federal, 
desenvolvido no Setor de Desenvolvimento Social desta 
municipalidade.  Homologo para que surta os efeitos le-
gais, a decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, figurando como adjudicatória, a totalidade dos 
Itens licitados, as empresas: CELSO LUIZ VIEIRA – ME, 
com sede Avenida Oscar Antônio da Costa, 1549 – Bairro 
Centro, CEP: 15710-000. – cidade de São Francisco (SP), 
inscrita no CNPJ: 05.241.215/0001-18; PAULO ROBERTO 
ROMANHOLI - ME, com sede Avenida Oscar Antônio da 
Costa, 1352 – Centro, CEP: 15710-000 – cidade de São 
Francisco (SP), inscrita no CNPJ: 04.476.811/0001-14; 
ESMERALDA DE SOUZA – MERCADO –ME, com sede 

Avenida Oscar Antônio da Costa,  708 -  Centro,  CEP: 
15710-000 – cidade de São Francisco (SP), inscrita no 
CNPJ: 01.675.551/0001-18; EDER ANTÔNIO TREVISAN 
10635332876, com sede Avenida Oscar Antônio da Costa, 
1346. - Centro, CEP: 15710-000 – cidade de São Francisco 
(SP), inscrita no CNPJ: 28.839.026/0001-47, conforme Ata 
registrada no Processo.

São Francisco-SP, 17 de FEVEREIRO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 03/2020 - Processo de Lici-

tação n° 08/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de 

limpeza e de uso geral, em atendimento ao programa de 
Atenção Básica à Família – PAIF, desenvolvido no setor de 
desenvolvimento social desta municipalidade.  Homologo para 
que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória, a to-
talidade dos Itens licitados, as empresas: PAULO ROBERTO 
ROMANHOLI - ME, com sede Avenida Oscar Antônio da Costa, 
1352 – Centro, CEP: 15710-000 – cidade de São Francisco 
(SP), inscrita no CNPJ: 04.476.811/0001-14; CELSO LUIZ 
VIEIRA – ME, com sede Avenida Oscar Antônio da Costa, 1549 
– Bairro Centro, CEP: 15710-000. – cidade de São Francisco 
(SP), inscrita no CNPJ: 05.241.215/0001-18; ESMERALDA DE 
SOUZA – MERCADO –ME, com sede Avenida Oscar Antônio 
da Costa, 708 - Centro, CEP: 15710-000 – cidade de São 
Francisco (SP), inscrita no CNPJ: 01.675.551/0001-18; EDER 
ANTÔNIO TREVISAN 10635332876, com sede Avenida Oscar 
Antônio da Costa, 1346. - Centro, CEP: 15710-000 – cidade de 
São Francisco (SP), inscrita no CNPJ: 28.839.026/0001-47; 
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI, com sede Avenida Libero de 
Almeida Silvares, 3500 – Centro, CEP: 15.600-001 – cidade 
de Fernandópolis (SP), inscrita no CNPJ: 23.680.765/0001-15, 
conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 17 de FEVEREIRO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 04/2020 - Processo de Lici-

tação n° 09/2020
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada (s), para 

prestação de serviços, com a disponibilização de um Profis-
sional para ministrar oficinas de atividades socioeducativas, 
junto ao Departamento Social do Município de São Francis-
co - SP, em atendimento ao Programa de Atenção Integral à 
Família – PAIF e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - SCFV.  Homologo para que surta os efeitos 
legais, a decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, figurando como adjudicatória, a totalidade dos Itens 
licitados, as empresas: DENISE CRISTINA DOS SANTOS 
22467303845, com sede Rua Antônio Secafem, 4742 – centro, 
CEP: 15.720-000– cidade de Palmeira d’ Oeste (SP), inscrita 
no CNPJ:27.661.600/0001-57; SELMA PONTES CEZAR DE 
ASSIS-ME, com sede Rua Alemanha, 100, APT 08 – Jardim 
Europa III, CEP: 15775-000 – cidade de Santa Fé do Sul (SP), 
inscrita no CNPJ: 27.461.195/0001-23, conforme Ata registrada 
no Processo.

São Francisco-SP, 17 de FEVEREIRO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 - PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 06/2020
OBJETO: Aquisição de MATERIAIS ESCOLARES para 

atender as Unidades de Ensino Fundamental e Infantil desta 
municipalidade. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO N° 05/2020
CONTRATADO: PZ CASTELLO-EPP, CNPJ: 

32.563.695/0001-06.
VALOR TOTAL - R$ 4.852,10 (Quatro mil oitocentos e cin-

quenta e dois reais e dez centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 06/2020
CONTRATADO: AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS 

LTDA – ME, CNPJ: 02.197.874/0001-06.
VALOR TOTAL - R$ 10.772,50 (Dez mil setecentos e setenta 

e dois reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 07/2020
CONTRATADO: L.S. FERNANDES MAGAZINE EIRELI, 

CNPJ: 33.972.285/0001-81.
VALOR TOTAL - R$ 7.350,00 (Sete mil trezentos e cinquenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020 - PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 07/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios em atendimen-

to ao Programa Piso Variável - do governo federal, desenvolvi-
do no Setor de Desenvolvimento Social desta municipalidade. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO N° 08/2020
CONTRATADO: CELSO LUIZ VIEIRA – ME, CNPJ: 

05.241.215/0001-18.
VALOR TOTAL - R$ 2.534,50 (Dois mil quinhentos e trinta e 

quatro reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 09/2020
CONTRATADO: PAULO ROBERTO ROMANHOLI - ME, 

CNPJ: 04.476.811/0001-14.
VALOR TOTAL - R$ 1.284,70 (Um mil duzentos e oitenta e 

quatro reais e setenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 10/2020
CONTRATADO: ESMERALDA DE SOUZA – MERCADO –

ME, CNPJ: 01.675.551/0001-18.
VALOR TOTAL - R$ 3.565,47 (Três mil quinhentos e sessenta 

e cinco reais e quarenta e sete centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2020
CONTRATADO: EDER ANTÔNIO TREVISAN 10635332876, 

CNPJ: 28.839.026/0001-47.
VALOR TOTAL - R$ 1.834,20 (Um mil oitocentos e trinta e 

quatro reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2020 - PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 08/2020
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de 

limpeza e de uso geral, em atendimento ao programa de 
Atenção Básica à Família – PAIF, desenvolvido no setor de 
desenvolvimento social desta municipalidade. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO N° 12/2020
CONTRATADO: PAULO ROBERTO ROMANHOLI - ME, 

CNPJ: 04.476.811/0001-14.
VALOR TOTAL - R$ 5.202,75 (Cinco mil duzentos e dois e 

setenta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 13/2020
CONTRATADO: CELSO LUIZ VIEIRA – ME, CNPJ: 

05.241.215/0001-18.
VALOR TOTAL - R$ 8.099,00 (Oito mil e noventa e nove 

reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 14/2020
CONTRATADO: ESMERALDA DE SOUZA – MERCADO –

ME, CNPJ: 01.675.551/0001-18.
VALOR TOTAL - R$ 4.416,70 (Quatro mil quatrocentos e 

dezesseis reais e setenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 15/2020
CONTRATADO: EDER ANTÔNIO TREVISAN 10635332876, 

CNPJ: 28.839.026/0001-47.
VALOR TOTAL - R$ 2.346,00 (Dois mil trezentos e quarenta 

e seis reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 16/2020
CONTRATADO: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 

23.680.765/0001-15.
VALOR TOTAL - R$ 1.676,45 (Um mil seiscentos e setenta e 

seis reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020 - PROCESSO 

DE LICITAÇÃO N° 09/2020
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada (s), 

para prestação de serviços, com a disponibilização de um 
Profissional para ministrar oficinas de atividades socioedu-
cativas, junto ao Departamento Social do Município de São 
Francisco - SP, em atendimento ao Programa de Atenção 
Integral à Família – PAIF e ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO N° 17/2020
CONTRATADO: DENISE CRISTINA DOS SANTOS 

22467303845, CNPJ: 27.661.600/0001-57.
VALOR TOTAL - R$ 13.518,00 (Treze mil quinhentos e de-

zoito reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO N° 18/2020
CONTRATADO: SELMA PONTES CEZAR DE ASSIS-ME, 

CNPJ: 27.461.195/0001-23.
VALOR TOTAL - R$ 30.701,00 (Trinta mil setecentos e um 

reais).
DATA DE ASSINATURA: 17 de Fevereiro de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
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 Leio a notícia de que, agora 
que não haverá mais coligação 
para as eleições proporcionais 
– de deputados e vereadores – 
os partidos estão em busca de 
mulheres para conseguirem 
formar os 30% de candidaturas 
femininas exigidos na regra elei-
toral vigente. Esses 30% deverão 
legitimar os 70% de candidatos 
masculinos, segundo o raciocínio 
lógico. Mais uma vez a mulher é 
usada indevidamente e corre o 
risco de cair em problemas como 
o das candidaturas-laranja, re-
gistrado nas eleições passadas, 
quando algumas delas foram 
candidatas mas não fizeram 
campanha porque aceitaram a 
inscrição simplesmente para ga-
rantir as candidaturas masculinas 
do restante da chapa. É algo que 
precisa de urgente revisão até por 
uma questão e respeito à figura 
feminina, que não pode ser usada 
de maneira tão oportunista.

O ideal seria que tanto ho-
mens quanto mulheres tivessem 
a mesma densidade eleitoral e 
pudessem concorrer de igual 
para igual. Mas isso, apesar dos 
avanços recentes, ainda não 

AS CANDIDATURAS FEMININAS E AS COTAS
para evitar que candidatos ricos 
gastem seu próprio dinheiro em 
campanha e com isso prejudiquem 
os concorrentes pobres, provo-
caram como efeitos colaterais os 
mensalões e os escândalos hoje 
apurados pela Operaçao Lava Jato, 
pois a criatividade de governan-
tes e políticos estabeleceu o sujo 
mercado da propina com dinheiro 
público em troca do voto parla-
mentar e de recursos para aplicar 
em campanhas. Hoje temos, com 
legado, uma norma estapafúrdia de 
custeio das eleições com dinheiro 
público.

  É preciso acabar com os ata-
lhos e improvisações. Tanto na 
política quanto na Educação, nos 
concursos públicos e onde quer 
que haja competição, a presen-
ça das cotas é perniciosa. Não 
resolve os problemas que deter-
minaram sua criação mas, em 
contrapartida, pode criar outros 
ainda mais prejudicais...  

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves 

ocorre. Dos 513 deputados fe-
derais apenas 77 são mulheres, 
isso porque nas ultimas eleições 
a vitória feminina cresceu 51%. 
Durante todo o período do Brasil 
redemocratizado – de 1986 até a 
legislatira passada - o número de 
deputadas federais oscilou entre 
29 e 51. Em 1982 elegeram-se 

apenas oito e, retroativamente, 
quatro em 1978, uma em 1974 e 
70, seis em 1966 e duas em 1962.  
Não é através da força das cotas 
que se vai inserir a mulher na 
vida política, mas de uma série 
de atributos que a sociedade tem 
de agregar à vida delas. Isso já 
ocorre na educação e no mercado 

de trabalho e, se a legislação não 
atrapalhar, pode ainda se esten-
der à política.

Todas as vezes que o governo, 
parlamentares ou segmentos da 
sociedade tentaram resolver pro-
blemas através de legislações res-
tritivas, acabaram com os burros 
n’água. A cota de 30% das can-

didaturas para o sexo feminino 
não deve ter incentivado muitas 
eleições, mas gerou as candidatas-
-laranja que hoje são processadas 
na Justiça Eleitoral. Vale lembrar 
que as sucessivas regras criadas 

Análises mostram a contaminação 
de 55 lotes de cervejas da Backer

No total, 12 rótulos diferentes da cervejaria apresentaram etilenoglicol ou dietilenoglicol

Os últimos resultados de análises 
feitas pelo Laboratório Federal de 
Defesa Agropecuária (LFDA/MG) 
mostram a contaminação de mais 
14 lotes de cervejas produzidas pela 
empresa Backer. No total, em 55 
amostras (cada amostra representa 
um lote) foi detectada a presença de 
etilenoglicol e/ou dietilenoglicol 
– produtos tóxicos que não devem 
estar na composição da cerveja.

Os lotes contaminados foram pro-
duzidos entre julho de 2019 e janeiro 
de 2020. As amostras contaminadas 
são de 12 diferentes rótulos da Ba-
cker: Belorizontina, Backer Pilsen, 
Backer Trigo, Brown, Backer D2, 
Capixaba, Capitão Senra, Corleone, 
Fargo 46, Layback D2, Pele Verme-
lha e Três Lobos Pilsen.

>> Confira a íntegra do comuni-
cado oficial:

A fiscalização federal agropecuá-
ria, desempenhada pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) em cervejarias e 
demais indústrias de bebidas, tem 
por objetivo verificar as condições 
tecnológicas e higiênico-sanitárias 
dos estabelecimentos produtores.

O processo de regularização de 
uma empresa junto ao Mapa inicia-
-se com a concessão do registro do 
estabelecimento, o que o habilita 
a funcionar e comercializar seus 
produtos. Durante o processo de 
registro, são solicitados documen-
tos comprobatórios da habilitação 
para o funcionamento da empresa 
e é realizada vistoria prévia com o 
objetivo de verificar as instalações 
e os possíveis riscos apresentados 
pelas atividades ali desempenhadas.

Após concedido o registro, o es-
tabelecimento produtor de bebidas 
será fiscalizado de acordo com os 
critérios de risco estabelecidos 
para a sua atividade. Dependendo 
das condições e histórico do esta-
belecimento e do tipo de produto 
elaborado, a periodicidade de fis-
calizações será estabelecida. O 
estabelecimento desses critérios 
de risco é essencial para otimizar 
as ações e a utilização de recursos 
pela fiscalização de bebidas, de 
forma a atender às demandas de 
5.695 estabelecimentos produtores 
de bebidas espalhados pelas 27 
unidades da Federação.

O Mapa ressalta que o caso 
envolvendo a contaminação por 

etilenoglicol e dietilenoglicol em 
cervejas da empresa Backer é um 
evento isolado e que não coloca em 
risco a segurança das demais cerve-
jas nacionais, sejam elas produzidas 
por estabelecimentos de grande ou 
pequeno porte. Durante a apuração 
deste caso, foram coletadas mais de 
uma centena de amostras de cerve-
jas de diversas marcas disponíveis 
no mercado e até o momento foram 
obtidos resultados em 74 destas 
amostras. Todos deram resultado 
negativo para a presença dos con-
taminantes dietilenoglicol e mo-
noetilenoglicol. Tampouco foram 
detectados esses contaminantes nas 
matérias-primas para a produção de 
cerveja ou no reservatório de água 
que abastece a empresa.

Até o momento, o Laboratório 
Federal de Defesa Agropecuária 
(LFDA/MG) analisou 315 amostras 
dentre cervejas produzidas pela 
Backer, cervejas de outras marcas, 
matérias-primas, insumos e resí-
duos de produção para detectar a 
presença destes contaminantes. 
Dessas amostras, 221 eram cer-
vejas da Backer, sendo que em 55 
amostras foi detectada a presença 
de pelo menos um desses conta-
minantes. Os lotes contaminados 
foram produzidos entre julho de 
2019 e janeiro de 2020.

Cabe ressaltar que ambos conta-
minantes são tóxicos e não podem 
estar presentes na composição da 
cerveja.

A empresa permanece fechada 
cautelarmente até que comprove 
que promoveu as alterações neces-
sárias em seu processo produtivo e 
equipamentos, para garantir a se-
gurança dos produtos elaborados.

É importante reafirmar que, sem 

prejuízo da competência de fiscali-
zação do Mapa, a responsabilidade 
sobre a segurança e identidade dos 
produtos elaborados é do estabele-
cimento produtor. A empresa deve 
adotar sistemas de gestão da quali-
dade e controles internos de forma 
a minimizar ao máximo os riscos 
apresentados por seus produtos, 
conforme a Lei 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor) e o De-
creto 6.871/2009 (que regulamenta 
a Lei 8.918/94):

LEI 8.078/1990
Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consu-
mo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipóte-
se, a dar as informações necessárias 
e adequadas a seu respeito.

(...)
Art. 12. O fabricante, o produtor, 

o construtor, nacional ou estran-
geiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos da-
nos causados aos consumidores 
por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação 
ou acondicionamento de seus pro-
dutos, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre 
sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quan-
do não oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera, levando-se 
em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavel-

mente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado 
em circulação.

Decreto 6.871/2009:
Art. 84. Os estabelecimentos de 

bebidas, de acordo com as atividades 
desenvolvidas, deverão observar o 
disposto neste Regulamento.

(...)
§ 3º Os estabelecimentos referidos 

neste artigo deverão adotar progra-
ma permanente de boas práticas de 
fabricação em conformidade com 
as normas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e ainda, no que cou-
ber, observar os preceitos relativos a 
inocuidade das bebidas.

§ 4º Independentemente do controle 
e da fiscalização do Poder Público, 
todos os estabelecimentos previstos 
neste Regulamento deverão estar aptos 
a realizar o controle de qualidade da 
matéria-prima ou ingrediente respon-
sável pela característica sensorial do 
produto, dos demais ingredientes, dos 
produtos elaborados ou manipulados e 
estoques, devendo prestar informações 
sobre este controle ao órgão técnico 
especializado da Superintendência 
Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento sempre que solicitado.

§ 5º É facultado aos estabelecimen-
tos mencionados no caput realizar 
seus controles por meio de entidades 
ou laboratórios privados, contratados 
para este fim, sem prejuízo de suas 
responsabilidades pela qualidade 
dos produtos.

Art. 85. Os equipamentos, vasi-
lhames e utensílios empregados na 
produção, preparação, manipulação, 
beneficiamento, acondicionamento 
e transporte de bebida deverão ser 
próprios para a finalidade a que se 
destinam e deverão observar as exi-
gências sanitárias e de higiene.



Página 0521 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
LEI MUNICIPAL N.º 2.762, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR 

CONVÊNIO COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA DE PALMEIRA D’OESTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

REINALDO SAVAZI,  Prefei to Munic ipal  de Palmeira 
d’Oeste, Estado de São Paulo, no exercício de suas atri-
buições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, 
POR SEUS REPRESENTANTES APROVOU E ELE SAN-
CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fir-
mar convênio no valor de até R$ 86.000,00 (Oitenta e seis 
mil reais), mensais, a partir de 01 de fevereiro de 2020, 
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pal-
meira d’Oeste, entidade juridicamente constituída, sem fins 
lucrativos, cadastrada no CNPJ n.º 50.570.753/0001-00.

Parágrafo Único – O Convênio de que trata o artigo an-
terior será firmado para repasses de recursos financeiros 
nos termos da Lei Federal 13.019/2014.

Art. 2º - O convênio será executado até 31 de dezembro de 
2020.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei onerarão verbas 
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
e, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro 2020.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial a Lei Municipal n.º 2.726/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data 

supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

Chamada Pública nº 001/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D`OESTE - 
SP, avisa que se acham abertas as inscrições à Chamada 
Pública nº 001/2.020, objetivando a aquisição exclusiva de 
gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar e 
de Empreendedores Familiares Rurais, para Alimentação 
Escolar, no Município,  para atendimento da Lei Federal 
nº 11.947, 16 de junho de 2.009 especificamente no Artigo 
14 - § 1º e a Resolução/CD/FNDE nº 038, de 16 de julho de 
2.009 especificamente no Artigo 18 - § 3º e 4º, Resolução 
n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 
4, de 02/04/2015.

Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar os 
documentos de habilitação e Projetos de Venda até às 14:00 
horas do dia 17 de Março de 2.020 no Setor de Licitações, 
Palmeira d’ oeste – SP., 19 de Fevereiro de 2.020

    
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

à  SAÚDE

Governo de SP cria Centro de Contingência do Coronavírus
Primeiro caso do Brasil foi confirmado nesta quarta-feira (26); centro atuará na Secretaria de Estado da Saúde e conduzirá as medidas de enfrentamento ao COVID-19

O Governador João Doria de-
cidiu criar um centro de contin-
gência do Estado para monitorar 
e coordenar ações contra a propa-
gação do novo coronavírus em 
São Paulo. A decisão ocor-
reu após a confirmação do 
primeiro caso do país,  na 
capital paulista. Para presi-
dir o centro, Doria convidou 
o infectologista David Uip. 

 O centro também contará 
com profissionais do Insti-
tuto Butantan, médicos es-
pecialistas das redes pública 
e privada, sob a supervisão 
do Secretário de Estado da 
Saúde, José Henrique Ger-
mann.

 O primeiro caso de CO-
VID-19 foi diagnosticado 
na terça-feira (25), em um 
paciente do Hospital Israe-
lita Albert Einstein. Seguin-
do o fluxo oficial definido 
pelo Ministério da Saúde, o 
exame foi enviado para con-
traprova no Instituto Adolfo 
Lutz, laboratório de refe-
rência nacional para análise 

 Além da Itália, Austrá-
lia, China, Coreia do Sul, 
Coreia do Norte, Camboja, 
Filipinas, Japão, Malásia, 
Vietnã, Singapura, Tailân-
dia, Alemanha, França, Irã 
e Emirados Árabes Unidos 
estão na lista de locais de 
origem ou transição defini-
da pelo Ministério da Saúde 
nesta semana. A mudança 
levou em conta o aumento 
de casos registrados fora do 
território chinês. As orien-
tações foram replicadas 
pelo Governo de São Pau-
lo para todas as regiões do 
Estado.

 “É imprescindível que, ao 
apresentar os sintomas, as 
pessoas procurem um servi-
ço de saúde mais próximo, 
como fez este paciente”, 
afirmou o Secretário Ger-
mann. 

 Além dos sintomas como 
febre, dificuldade para 
respirar, tosse ou coriza é 
preciso observar outros as-

pectos  epidemiológicos , 
como histórico de viagem 
em área  com ci rculação 
do vírus ou mesmo conta-
to  próximo a  a lgum caso 
suspei to  ou  conf i rmado 
labora tor ia lmente  para 
COVID-19. 

 “A prevenção é  o  mais 
importante  para  doenças 
respi ra tór ias ,  pois  v í rus 
não respei ta  f ronte i ra” , 
destacou o infectologista 
David Uip.

 As Secretarias de Saúde 
do Estado e de Prefei tura 
de São Paulo estão monito-
rando as pessoas que t ive-
ram contato com o pacien-
te.  Todas as ações e medi-
das seguem protocolos do 
Minis tér io  da Saúde e  da 
Organização Mundial  de 
Saúde.  O si te www.saude.
gov.br/coronavirus está concen-
trando as informações atualizadas 
sobre o tema.

de amostras casos suspeitos. 
 “Infelizmente, foi con-

firmada em São Paulo a 
infecção de um brasileiro, 
que estava na Itália,  por 
coronavírus. Por isso, es-
tamos criando este centro e 

de contingência e, a partir 
daí, anunciaremos as medi-
das a serem adotadas”, disse 
Doria. 

 O homem está em isola-
mento domiciliar, estável. 
Reside na Capital e este-

ve, em fevereiro, na Itália. 
Apresentou sintomas sus-
peitos, como tosse e febre, 
compatíveis com a suspeita 
de COVID-19. Atualmente, 
também há 11 casos suspei-
tos em SP. 

Reunião para início do Centro de Contingência ao Coronavírus( Covid 19) na Secretaria da Saúde

à  APRENDIZADO

Terapeuta familiar revela como identificar e lidar com uma criança superdotada
Superdotados representam 2,5% 

da população mundial. A porcen-
tagem é pequena, mas os impactos 
são grandes. Crianças superdota-
das que crescem emocionalmente 
saudáveis e aprendem a aprender 
podem se tornar grandes pioneiros 
na nossa sociedade e impactar a 
vida de muitas pessoas. No entanto, 
nem sempre somos capazes de re-
conhecer crianças com esse perfil.

A terapeuta familiar e especialis-
ta em superdotação Evelyn Stam 
revela que é preciso ir para além 
dos estereótipos na hora de iden-
tificar uma criança superdotada: 
“Pode ser que você tenha ao seu 
lado uma criança superdotada e 
nem tenha se dado conta. Crianças 
superdotadas não tem um biótipo 
físico padronizado e podem ser 
encontradas em todos os lugares 
do mundo. No entanto, embora não 
haja algo visual que as identifique, 
certos comportamentos podem dar 
pistas e ajudar a identificar a super-
dotação, além é claro dos testes de 
QI.”, revela

COMO IDENTIFICAR A 
SUPERDOTAÇÃO

A especialista aponta que para 
identificar a superdotação é preciso 
saber o que se está procurando: 
“Alguns sinais são bem típicos e 
podem ser notados já bem cedo. 
Crianças superdotadas menores 
de 5 anos já tendem a buscar solu-
ções alternativas para problemas, 
têm grandes preocupações e in-
teresses em questões mundiais, e 
demostram interesse em questões 
mais distantes do seu mundo con-
creto como o universo, guerras e 
a morte.” 

A maioria dos superdotados 
também tem uma sensibilidade 
muito alta. Os barulhos, luzes, 
informações, cheiros, sabores e 
texturas chegam aos sentidos com 
muito mais força:  “se você tem 
um aluno ou filho superdotado é 
legal saber que se recusar a usar 
um determinado tipo de tecido ou 
correr quando tem muito barulho 
em volta não é birra e nem falta 
de educação. Você não ia querer 

usar uma roupa feita de pregos e 
nem ficar num ambiente com tanto 
barulho que chega a te dar dor de 
cabeça. Talvez a criança esteja se 
sentindo assim no ambiente ou com 
a roupa que você escolheu pra ela. 
E talvez ela seja nova demais para 
se expressar de uma outra maneira 
e reaja correndo do ambiente ou 
atirando a roupa no outro lado do 
quarto.”

COMO LIDAR COM A 
CRIANÇA SUPERDOTADA
Evelyn Stam também revela que 

ser pai, mãe ou professor de uma 
criança superdotada exige muita 
paciência e dedicação, já que nem 
todos os aspectos na superdota-
ção são positivos e fáceis de lidar:  
“A maioria das pessoas ainda está 
presa à memória daquelas crianças 
espertinhas que aparecem em pro-
gramas de entrevistas nomeando 
50 países ou falando 5 idiomas, e 
pensando como aqueles pais tem 
sorte de ter um filho assim. Mas 
existem mais aspectos na superdo-
tação e nem todos eles são positivos 

e fáceis. Eles aprendem rápido e 
podem falar, ler, escrever, fazer 
contas ou desenhar mais cedo do 
que as outras crianças. Mas elas 
também tem um grande senso 
de justiça, sofrem com a desi-
gualdade, são perfeccionistas, 
esperam muito de si mesmas 
e são candidatas a depressão 
e desistência quando não bem 
acompanhadas.” 

Evelyn também ressalta que, 
ao contrário do que se imagina, 
crianças superdotadas podem 
parecer avançadas e super inde-
pendentes, mas elas continuam 
sendo crianças: “Elas continuam 
precisando do seu amor e do seu 
apoio. Elas precisam de você 
para entender que o pensamento 
das outras pessoas não funcio-
na na mesma velocidade que o 
delas. Precisam de você para 
aprender a ser tolerantes e não 
se tornarem arrogantes”

“Precisam de você para apren-
der a estudar e a ser persistentes: 
crianças superdotadas geralmen-

te não fazem nenhum esforço nos 
primeiros anos de escola e não 
aprendem a estudar. Mais tarde, 
quando as matérias se diversifi-
cam e eles encontram um tema 
ou situação que apresenta maior 
desafio, eles tendem a fugir da 
realidade e desistem. Essas 
crianças também precisam de 

você para aprender a se aceitar 
como são e serem felizes consigo 
mesmas. Eles são tão exigentes 
que sempre acham que poderia 
fazer melhor, que não fizeram o 
suficiente… Um adulto que elogia 
essa criança pelo que ela é e não 
pelo que ela faz é crucial na vida 
da criança superdotada”, conclui.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
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2695034/2019 – CELEBRADO COM O ESTADO DE SÃO 
PAULO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE – 
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à  ESTÉTICA

Interesse pela harmonização facial cresce 540% em um ano
Google registou maior número de buscas pelo termo em 2019, e profissionais se dividem entre a prática clínica e a coordenação e realização de cursos sobre o procedimento

É fato que as redes sociais mu-
daram nossa forma de ver a bele-
za. Hoje em dia, as pessoas já não 
pensam mais tanto se fariam ou 
não um procedimento estético, 
a questão agora é quando fazer.

Para se ter uma ideia, de acor-
do com levantamento feito pelo 
Google a pedido do site Univer-
sa, do UOL, entre julho de 2018 
e julho de 2019, temas como 
botox e ritidoplastia  bateram 
recorde de buscas. Mas nada se 
compara com a harmonização 
facial, termo cujo interesse teve 
aumento de 540% se compara-
do o mesmo período de 2018 
e 2019.

O objetivo é dar equilíbrio e 
harmonia ao rosto com a utiliza-
ção de substâncias como Toxina 
Botulínica e Ácido Hialurônico, 
e um dos motivos para o sucesso 
do procedimento é o fato dele 

ser sem cortes.
Busca pela especialização
A resolução 198/2019 emitida 

pelo CFO (Conselho Federal 
de Odontologia) reconhece 
harmonização orofacial como 
especialidade odontológica. 
Sendo assim, dentistas também 
passaram a se interessar pelo 
procedimento.

Especialista em reabilitação 
oral e odontologia estética, Dr. 
Rodrigo Blas hoje se divide entre 
a prática clínica em seu consul-
tório em São Paulo e a coordena-
ção de diversos cursos na área de 
harmonização orofacial.

No período de 3 a 5 de maio e 
de 6 a 8 de outubro, na Flórida, 
Estados Unidos, o “Curso de 
Anatomia de Harmonização 
da Face Avançado” levará pro-
fissionais brasileiros da área da 
saúde a um dos mais reconhe-

cidos centros de treinamento 
médico e odontológico norte-
-americanos, o MARC Institute.

As aulas terão ênfase em ana-
tomia facial e serão ministradas 
em cadáveres frescos, os cha-
mados fresh frozen specimen, 
para dar uma base sólida nas 
mais modernas técnicas do uso 
da Toxina Botulínica do Tipo 
A , Preenchimento Orofacial,  
Ácido PLL e dos Fios de Bioes-
timulação Tecidual - PDO e PLL.

Também este ano, com início 
em 25 de abril e encerramento em 
5 de dezembro, o curso “Conti-
nuing Education em Anatomia 
e Harmonização Orofacial” 
resultará em tripla certificação, 
uma brasileira e duas norte-a-
mericanas, sendo uma pelo Marc 
Institute e outra pela Miami Uni-
versity of Science and Technolo-
gy – Must University .

à  VIGILÂNCIA

Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil
O Ministério da Saúde afirmou 

nesta quarta-feira (26) que está 
comprovado o caso positivo de 
coronavírus no Brasil. Trata-se 
de um homem que mora em São 
Paulo, tem 61 anos, e veio da 
Itália. Esse é o primeiro caso da 
doença no país e em toda a Amé-
rica Latina.

Além dele, há outros 20 casos 
em investigação e 59 suspeitas 
já foram descartadas.

Confira as principais infor-
mações:

• Brasil confirmou o primeiro 
caso de coronavírus no país

• Trata-se de um homem que 
mora em São Paulo, tem 61 anos, 
e veio da Itália

• Ele está em quarentena do-
miciliar

• 30 pessoas da família estão 
sob observação

• Além destes casos, há 20 
pacientes em investigação em 
todo o país

• Outros 59 casos foram des-
cartados

• 16 passageiros que estiveram 
no mesmo voo devem ser postos 
em observação – alguns podem 

ter pego conexão e ido para ou-
tros destinos

De acordo com o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
o paciente com Covid-19 che-
gou ao país vindo da Itália. Ele 
estava assintomático e, depois 
de alguns dias, procurou um 
serviço de saúde com sintomas 
respiratórios. Antes, ele havia 
participado de uma reunião fa-
miliar, o que levou o Ministério 
da Saúde a colocar 30 pessoas 
que tiveram contato com ele em 
observação.

O secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson Kleber 
de Oliveira, afirmou que ele é 
hipertenso e que por ter mais de 
60 anos está entre os pacientes 
que apresentam maior risco, mas 
no caso dele específico, os sin-
tomas são leves e a doença não 
evoluiu para um quadro mais 
grave.

O hospital Albert Einstein re-
gistrou a suspeita, fez um tes-
te, que deu positivo. O caso foi 
para o Instituto Adolfo Lutz para 
contraprova, que foi concluído 
em três horas, comprovando 

a infecção por coronavírus. A 
média de conclusão do exame é 
de três dias, segundo Mandetta.

Passageiros não ficarão em 
quarentena

De acordo com o ministro 
Luiz Henrique Mandetta, os pas-
sageiros que estavam no avião 
com o paciente detectado com 
Covid-19 não serão postos em 
quarentena.

Entretanto, alguns passageiros 
devem ficar em observação: a 
partir da poltrona onde o pacien-
te viajava, serão monitorados os 
passageiros dos lados e das duas 
fileiras à frente e atrás.

"São as duas fileiras à frente. 
O indivíduo [infectado] está 
sentado nessa fileira. Então 
pega-se os laterais dele, a da 
frente e a outra. Essas pesso-
as - foi assim que foi feito nos 
protocolos de influenza - são 
contactadas pela Anvisa", ex-
plicou Mandetta.

"Quando a gente confirma o 
caso, imediatamente isso é co-
municado a eles [Anvisa] para 
comunicar com esse padrão de 
comunicação: no avião em que 

você estava, na poltrona ante-
rior à sua, ou duas atrás da sua, 
caso você tenha febre, tosse etc, 
deve comunicar ao profissional 
de saúde que você estava nesse 
avião, de onde veio, número do 
voo, poltrona, para que ele possa 
pensar na possibilidade do co-
ronavírus mesmo que você não 
esteja vindo da área acometida."

"Mas não existe quarentena, 
porque não existe eficácia nesse 
tipo de situação", afirmou.

O passageiro veio no voo AF 
454 da Air France, que deixou 
Paris em 20 de fevereiro e che-
gou ao aeroporto de Guarulhos 
em 21 de fevereiro. A companhia 
aérea informou ter sido notifi-
cada pela Anvisa.

Repatriados de Wuhan e caso 
confirmado em SP

O ministro da Saúde esclare-
ceu as diferenças entre os casos 
dos repatriados de Wuhan, que 
ficaram em quarentena em uma 
base militar em Goiás após che-
garem da China, e o caso con-
firmado de Covid-19 em São 
Paulo, que está em quarentena 
familiar.

Sobre os repatriados, Mandet-
ta disse que eles vieram de uma 
região epidêmica e iriam para 
diversas partes do país, o que 
poderia espalhar o vírus caso 
estivessem infectados.

"É de bom senso que você tra-
ga [ao Brasil] e aguarde 14 dias 
[para checar os sintomas]", afir-
mou Mandetta. Ele relembrou 
que foram feitos testes antes do 
embarque e durante a quarente-
na – todos deram negativo para 
a doença.

Já o paciente de SP esteve em 
trânsito quando estava assinto-
mático e já estava em casa quan-
do apresentou os sintomas.

"Você levar este paciente para 
dentro de um ambiente hospi-
talar só aumenta as chances de 
outros pacientes, em estado 
debilitado, serem acometidos", 
afirmou.

"O isolamento domiciliar é o 
mais recomendado [para casos 
leves]. Temos que levar pessoas 
com quadro respiratório grave 
para o ambiente hospitalar, mas 
não pessoas que estão com res-
friado, em bom estado geral, se 
alimentando, com febre baixa 
e que usam qualquer um desses 
antitérmicos [para aliviar os sin-
tomas]", afirmou Mandetta.

PROVIDÊNCIAS
Mandetta afirmou que não se-

rão alterados procedimentos nos 
aeroportos ou bloqueios a países 
suspeitos, devido ao grande nú-
mero de conexões nos voos. "Não 
existe nenhuma tecnologia que 
possa nos dizer que quem está 
dentro de um avião possa estar 
com o vírus ou não", disse.

"A regra continua sendo: se tem 
sintomas, não viaje. Viajou? In-
forme as autoridades quando che-
ga. Passou 14 dias da chegada, se 
sentir sintomas, procure a rede de 
saúde da sua cidade."

"Essa é mais uma gripe que o 
mundo vai ter que atravessar. O 
mundo não tem fronteiras. Não 
tem como parar uma pessoa em um 
lugar. Como todo vírus, a medida 
de melhor controle é por etapas, 
é termos agilidade [no diagnósti-
co]", afirmou Mandetta. "O siste-
ma [de saúde] brasileiro fez tudo 
com muita agilidade." O ministro 

reforçou que há pacientes assinto-
máticos que transmitem a doença, 
e não há eficácia na testagem de 
temperaturas, por exemplo.

"Já passamos por epidemias res-
piratórias graves, como a H1N1. 
(...) Vamos passar por essa situação 
investindo em soluções, ciência e 
informação. [A recomendação é] 
Higiene, evitar aglomerações des-
necessárias, cuidados de etiqueta 
respiratória, o brasileiro precisa 
aumentar o número de vezes que 
lava a mão", afirmou Mandetta.

"Passamos a uma nova fase de 
providências, no sentido de mitigar 
os efeitos da doença em SP e em 
todo Brasil. Nosso comitê de emer-
gência está reunido em SP, e de 
tarde vamos nos juntar a eles para 
falar sobre o que deve ser feito. 
Não muda muito com relação aos 
casos suspeitos, mas agora temos 
uma patologia confirmada", afir-
mou o ministro.

Segundo Mandetta, é possível 
que o número de casos suspeitos 
aumente no Brasil, porque au-
mentou o número de países com 
mortes.

"Estamos na fase de conten-
ção, que é evitar que o vírus se 
espalhe. Caso se espalhe, vamos 
para a fase de mitigação", afir-
mou o secretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson Kleber de 
Oliveira.

O coronavírus é conhecido 
desde 1960. A doença provocada 
pelo novo coronavírus, chamada 
de Covid-19, está sendo investi-
gada, mas apresenta gravidade 
moderada a leve, segundo o Mi-
nistério da Saúde.

Cada pessoa infectada pode 
transmitir para duas ou três pes-
soas, em alguns casos chegando 
a sete. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o pe-
ríodo de incubação varia de 0 a 14 
dias, mas já há estudos apontam 
que os sintomas aparecem de 9 
a 10 dias.

Um estudo feito com 44 mil 
pessoas com casos confirmados 
apontou que a maioria dos infec-
tados tinha idade entre 40 e 69 
anos. Destes, 1.023 morreram. Os 
quadros mais graves deste estudo 
apareceram em pessoas acima de 
60 anos.


