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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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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

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 
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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

PALMEIRA D’OESTE RECEBE 
NOVO ÔNIBUS ESCOLAR
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Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

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.

Página 0727 de Setembro de 2019

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   
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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

Nessa semana o Prefeito 
Dodô, solicitou que bus-
cassem nosso novo Ônibus 
Escolar, ele tem capacida-
de para 44 passageiros e é 
equipado com elevador de 
acessibilidade. O custo do 
veículo é de 227 mil reais e 
a compra foi realizada pelo 
Governo do Estado antes da 
época da pandemia.

O Prefeito Dodô agradece 
aos deputados estaduais que 
auxiliaram para que nosso 
município fosse contempla-
do e reforça a condição de 
parceria com os parlamen-
tares.

MUITO OBRIGADO Car-
lão Pignatari e Itamar Bor-
ges.

Sabemos que estamos vi-
vendo um momento delicado 

e dedicado, quase que exclu-
sivamente a saúde, contudo 
estamos felizes pela conquis-
ta do transporte e esperamos 

poder usar muito em breve.
Deixamos nossos agradeci-

mentos ao prefeito que sem-
pre construiu boas relações 

políticas com os deputados 
que estão envolvidos na 
aquisição do ônibus e nossa 
câmara de vereadores.

PARCERIA: APAE E FUNDO 
SOCIAL DE PALMEIRA D’OESTE

No dia 28 de maio a pri-
meira dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Palmeira D’Oeste, 
Andréa Savazi, recebeu uma 
doação mais que especial. 
Uma doação feita pela APAE.

Toda nossa comunidade 
tem um carinho enorme pela 
APAE de Palmeira D’Oeste 
e sempre que possível ajuda-
mos de alguma forma, tendo 
em vista o importante traba-
lho que desenvolvem junto 
à comunidade.

No último final de semana 
a dupla sertaneja Gustavo e 
Marcelo fizeram uma live 
para angariar fundos para 
nossa APAE e junto com os 
recursos financeiros arreca-
dados tivemos a doação de 
alimentos. Esses alimentos 
foram repassados ao Fun-
do Social de Solidariedade, 
que por sua vez, entregará 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade.

Quando existe respeito, 

carinho e harmonia entre as 
instituições todos ganham 
e foi assim que aconteceu 
hoje!

Queremos agradecer a 
APAE pelo gesto e ao mes-
mo tempo parabenizar a Pri-
meira Dama, Andréa Savazi, 

pela condução e excelente 
trabalho realizado junto ao 
nosso Fundo Social de Soli-
dariedade.

A Prefeitura Municipal de Pal-
meira D’Oeste realizou a desin-
fecção de todas as áreas de seus 
postos de saúde, Posto de Saúde 
3, ESF Viver Bem, Pioneiros 
e Santa Casa, intensificando o 
combate ao coronavírus na ci-
dade.

Através da Secretaria de Saúde 
foi solicitada que, seguindo as 
recomendações da ANVISA, a 
sanitização fosse aplicada contra 
o covid-19.

Segundo a empresa que re-
alizou o serviço, GUIZZO, os 
funcionários são treinados especi-
ficamente para a realização desse 
tipo de serviço e seguem todas as 
normas de segurança necessárias 
para que os efeitos da sanitização 
sejam imediatos. Ainda segundo 
a empresa o foco da desinfecção é 

DESINFECÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE EM PALMEIRA D’OESTE

a eliminação de bactérias, fungos, 
ácaros e VÍRUS.

O produto utilizado neste caso 
é o quaternário de amônia de 5ª 

geração, que é certificado pelas 
agencias sanitárias reguladoras.

A Prefeitura de Palmeira 
D’Oeste em parceria com a Câ-

mara Municipal e Secretaria de 
Saúde continuam trabalhando 
juntos para uma cidade cada dia 
mais segura.
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CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

A COVID 19 NO BRASIL E NO MUNDO
Rompemos a barreira dos 20 

mil mortos pela Covid 19, embo-
ra ainda falte esclarecer a questão 
da notificação de óbitos de outras 
causas como se fossem causados 
pela pandemia. Faz-se as contas 
mais estapafúrdias com o objeti-
vo de pintar o quadro mais grave 
do que realmente é, na melhor das 
hipóteses, para levar a população 
ao recolhimento e a não precisar 
de vagas hospitalares. A compa-
ração de números absolutos de 
infecção e morte com os regis-
trados em países com populações 
diferentes da nossa, é uma farsa. 
O correto é contar e comparar  
por milhão de habitantes. Diz o 
IBGE que a população brasileira 
é de 211 milhões. Dividindo o 
número de mortes pelo da popu-
lação, concluí-se que até agora 
aqui pereceram 94 infectados por 
milhão de habitantes, um número 
comparável ao da Alemanha de 
dias atrás, que era de 95. E mui-
to inferior a Portugal 117, Suíça 
217, Estados Unidos 263, Irlanda 
305, Suécia 361, França 420, Rei-
no Unido 495, Itália 519, Espanha 
587 e Bélgica 773. Logo, mesmo 
não tendo chegado ao pico epi-
dêmico, estamos distantes dos 
outros países atingidos pelo mal.

Outro paralelo interessante 
para desfazer a sinistrose – oca-

sional ou proposital – é lembrar 
que em 1918, pelos registros 
disponíveis, morreram 35 mil 
brasileiros vitimados pela gripe 
espanhola, a pandemia que ma-
tou 50 milhões ao redor do mun-
do. Naquele ano a população 
brasileira era de 28,9 milhões 
de habitantes. Se dividido o 
numero de mortos pela popu-
lação da época e multiplicado 
pela atual, teremos que, para 
comparar o atual acontecimento 
com o de 102 anos atrás, pre-
cisaríamos estar com mais de 
250 mil mortes e não com as 20 
mil ocorridas. Vinte mil é muito 
em se tratando de morte, mas é 
preciso cuidar da questão com 

racionalidade.
Felizmente, foi pacífica a reu-

nião do presidente da República 
com os governadores, realizada, 
na quinta-feira. É o que a popu-
lação espera daqueles em quem 
votou para representá-la. Presi-
dente, governadores, prefeitos e 
seus auxiliares têm de unir esforços 
para o melhor encaminhamento 
de providências e ação integrada 
que cuide de combater os males 
da saúde, mas não se descuide da 
economia. É inconveniente correr 
o risco de levar à morte por fome ou 
miséria os que conseguiram salvar 
da doença.

As estatísticas dizem que a 
maioria dos brasileiros até hoje 

vitimados pela Covid 19 pereceu 
em razão de doenças pré-exis-
tentes e não por falta de vagas 
de internação e UTI, embora a 
disponibilidade desses recursos 
tenha atingido o nível crítico em 
alguns pontos do país. Os gover-
nantes precisam evitar medidas 
radicais como interrupções de 
trânsito, antecipação de feriados 
e outras restrições de resultados  
discutíveis. E, principalmente, 
não politizar a pandemia. Tenham 
a dignidade de esperar o seu fim 
para, então, voltarem à contenda 
político-eleitoral. O povo merece 
esse respeito...  

Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município de 
São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que se acha 
aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal, EDITAL 
DE PREGÃO N.º 12/2020, Proc. 35/20, destinada a Contratação 
de empresa para aquisição de veículo furgão original de fábrica 
0km adequado para ambulância com capacidade de volume não 
inferior a 5 metros cúbicos no total, ano e modelo 2020/2020. As 
Propostas e Documentação deverão ser apresentadas na Divisão 
de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio 
da Costa, 1187, até às 08h: 30min do dia 16 de Junho de 2020, nos 
dias úteis e horários de expediente. Informações e Edital completo 
serão obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site (saofrancisco.sp.gov.br). 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  29 de 
Maio de 2020. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  
MUNICIPAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 
de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura 
Municipal, EDITAL DE PREGÃO N.º 13/2020, Proc. 36/20, 
destinada a Contratação de empresa para aquisição de veículo 
0km pequeno porte tipo Pick UP adaptado para ambulância de 
ano mínimo 2020 modelo 2020. As Propostas e Documentação 
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até 
às 10h: 00min do dia 16 de Junho de 2020, nos dias úteis e 
horários de expediente. Informações e Edital completo serão 
obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site (saofrancisco.sp.gov.
br). PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  
29 de Maio de 2020. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - 
PREFEITO  MUNICIPAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município de 
São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que se acha 
aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal, EDITAL 
DE PREGÃO N.º 10/2020, Proc. 29/20, destinada a Contratação 
de empresa para Prestação de Serviços Médicos na modalidade 
“PEDIATRIA” correspondente a 06 (SEIS) horas semanais. As 
Propostas e Documentação deverão ser apresentadas na Divisão 
de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antônio 
da Costa, 1187, até às 09h: 00min do dia 17 de Junho de 2020, nos 
dias úteis e horários de expediente. Informações e Edital completo 
serão obtidos no endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone 
(17) 3693-1101 – Paulo Garcia e no site (saofrancisco.sp.gov.br). 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. AOS  29 de 
Maio de 2020. MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  
MUNICIPAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n° 08/2020 - Processo de Licitação 
n° 27/2020
OBJETO: Fornecimento de próteses dentárias.  Homologo para 
que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação, figurando como adjudicatória, de todos os 
Itens licitados, a empresa: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR 
LTDA., com sede Rua 29, nº 22 - Setor Aeroporto, CEP: 74.125-080 
cidade de Goiânia. (GO), inscrita no CNPJ: 12.131.299/0001-00, 
conforme Ata registrada no Processo.
São Francisco-SP, 22 de MAIO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial n° 08/2020 - Processo de Licitação 
n° 27/2020
OBJETO: Fornecimento de próteses dentárias. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
EXTRATO DE CONTRATO N° 33/2020
CONTRATADO: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA, 
CNPJ: 12.131.299/0001-00.
VALOR TOTAL - R$63.875,00 (Sessenta e três mil oitocentos e 
setenta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 22 de MAIO de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS
Extrato de 3º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 38/2017
Modalidade: Pregão Presencial n° 17/2017-  Processo de Licitação 
n° 19/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: REGINALDO PONCE FILHO ENGENHARIA - ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria técnica na área de Engenharia Civil.
Valor: R$ 38.065,08 (trinta e oito mil e sessenta e cinco reais e 
oito centavos)
Data de Assinatura: 22 de Maio de 2020.
Vigência: Até 25 de Maio de 2021 (12 Meses).

Extrato de 3º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 39/2017
Modalidade: Pregão Presencial n° 18/2017-  Processo de Licitação 
n° 20/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: ASSTECA RODRIGUES ASSESSORIA TÉCNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA – ME
Objeto: Prestação de serviços jurídicos, especializada em 
Administração Pública.
Valor: R$ 88.053,72 (Oitenta e oito mil e cinquenta e três reais e 
setenta e dois centavos)
Data de Assinatura: 22 de Maio de 2020.
Vigência: Até 25 de Maio de 2021 (12 Meses).

Extrato de 2º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 32/2018
Modalidade: Pregão Presencial n° 15/2018 -  Processo de Licitação 
n° 19/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: JESUS & RODRIGUES BEM ESTAR SAUDE LTDA 
- ME
Objeto: Contratação de Empresa para disponibilização de 
profissionais com formação técnica comprovada nas área de: 
ENFERMAGEM (2)  e FARMÁCIA.
Valor: R$ 86.803,68 (Oitenta e seis mil oitocentos e três reais e 
sessenta e oito centavos).
Data de Assinatura: 29 de Maio de 2020.
Vigência: Até 30 de Maio de 2021 (12 Meses).

Extrato de 2º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 33/2018
Modalidade: Pregão Presencial n° 15/2018 - Processo de Licitação 
n° 19/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.
Contratada: A B DOIMO ENFERMAGEM - ME
Objeto: Contratação de Empresa para disponibilização de 
profissionais com formação técnica comprovada nas área de: 
ENFERMAGEM (2)  e FARMÁCIA.
Valor: R$ 42.478,44 (Quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta 
e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Data de Assinatura: 29 de Maio de 2020.
Vigência: Até 30 de Maio de 2021 (12 Meses).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO 020/2017
PROCESSO Nº 008/2017
PREGÃO Nº. 005/2017

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

CONTRATADA: MEDICINA E CIRURGIA SERVIÇOS MÉ-
DICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ. nº 26.253.828/0001-45, 
com endereço à Avenida Afonso Cafaro, nº 2010 – Centro na 
cidade de Fernandópolis – SP – CEP 15.600-000.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSISTENTE 
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, COM UMA CARGA HO-
RÁRIA DE 05 HORAS SEMANAIS, POR 12(DOZE) MESES, 
NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 
79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
17 de Abril de 2020.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

Em uma parceria inédita na 
história instituição, o hospital 
firma um termo de parceria, a ser 
assinado e publicado, com o Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente – CMDCA 
– para aquisição de equipamentos, 
EPIs e insumo.

A Santa Casa de Jales efetivou 
as compras, adquiriu 10 moni-
tores multiparâmetros para qua-
lificar o atendimento na ala de 
síndromes gripais da instituição, 
no combate ao novo coronavírus. 

Na última quinta-feira, 28 de 
maio, o hospital recebeu 10 mo-
nitores que serão instalados na 
unidade de Síndrome Gripal da 
Santa Casa de Jales, ala restrita 
a pacientes que possuem algum 
sintoma. 

Com a dificuldade na aquisi-
ção de equipamentos para o trata-

mento da covid-19, a Santa Casa 
adiantou-se e fez a solicitação de 
dez monitores multiparâmetros 
e dez respiradores enquanto o 
trâmite do termo de parceria tem 
seus trâmites legais seguidos.

Os ventiladores tinham pre-
visão inicial de entrega para pri-
meira quinzena de maio, mas os 
equipamentos sofreram um atraso 
em sua entrega, pois é um item 
que o Ministério da Saúde tem 
tido a preferência na aquisição 
desses equipamentos. 

A supervisora assistencial, Ana 
Lúcia, explicou que os monitores 
multiparâmetros são utilizados 
para monitorar a frequência car-
díaca, saturação e pressão arte-
rial do paciente, de acordo com 
os módulos. Já os ventiladores 
mecânicos fornecem suporte de 
oxigênio ao paciente.

Santa Casa de Jales recebe equipamentos para qualificar 
o atendimento no combate ao novo coronavírus
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CARATECA ENZO GABRIEL REALIZA LIVES DE 
TREINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Com a pandemia do coronaví-
rus se alastrando pelo Brasil, mui-
tos atletas mudarem as rotinas de 
treinos. O carateca de Santa Fé do 
Sul, Enzo Gabriel Bassi, foi um 
desses atletas que além de mudar 
a rotina, começou a realizar seus 
treinos através de lives para que 
mais esportistas da modalidade 
ou não, também possam treinar 
junto com ele.

De acordo com Enzo as suas 
lives são filmadas na área exter-
na de sua casa e transmitidas ao 
vivo em sua fanpage do Face-
book do Blog do Enzo ou Karatê 
Enzo. Sempre na companhia de 
seu amigo de treino Alessandro 
Gimenes e/ou outros convidados.

O atleta disse que realizou a sua 
primeira live no sábado, dia 25 de 
abril. “Após realizar a primeira 
live, eu recebi muitos comen-
tários e o carinho do público e 
foi assim que resolvi fazer mais 
lives de treino, com dias e horá-
rios fixos, para que mais pessoas 
pudessem treinar junto comigo”, 
destacou.

Ele relatou que decidiu realizar 
suas lives de treinos porque há 
muito tempo seus seguidores vêm 
lhe pedindo material de cursos, 
treinos e aulas, e, dessa forma, 
para atendê-los resolveu fazer 

as lives. Além disso, o carateca 
afirmou que no segundo semestre 
pensará em produzir um material 
exclusivo de cursos e treinos de 
karatê.

Enzo explicou que a sua live 
é dividida em três partes. “A 
primeira parte trabalhamos o 
alongamento e o aquecimento; 
na segunda parte trabalhamos o 
kihon, que é a raiz do karatê, pois 

não existe karatê sem kihon e na 
terceira parte faço os exercícios 
de shiai/kumitê (combate)”, en-
fatizou.

O atleta disse ainda que logo 
irá inserir na live os exercícios 
de kata (luta imaginária), e, desta 
feita, alternará os exercícios entre 
kata e shiai/kumitê, sem mexer na 
base do início do treino.

Ele salientou que realizar as 

lives têm sido incrível, pois há 
muitas pessoas lhe assistindo e 
isso fez com que ele fique mais 
próximo de seus seguidores. “An-
tes e após as lives faço enquetes 
nos stores do meu Facebook e Ins-
tagram, para saber se o público 
gostou dos treinos, e o retorno 
deles têm sido incrível. Estamos 
pensando em colocar QR Code 
em nossa live, para que possa-

mos receber doações e ajudar as 
pessoas ou entidades de alguma 
forma”, destacou. 

Para as pessoas que quiserem 
acompanhar as lives de treino do 
carateca, é só entrar na fanpage 
do Blog do Enzo ou Karatê Enzo, 
toda quinta-feira, às 19h30. “As 
lives têm uma hora de duração, 
e é feita de uma maneira intensa 
e objetiva. Além disso, como foi 
muito bem aceita pelo público, 
continuarei com o trabalho após 
a pandemia, no mesmo dia e ho-
rário”, explicou ele.

Enzo ressaltou que tem sido 
adorável esta troca de energia 
com as pessoas, pois tem rece-
bido muito apoio e carinho do 

público. “Sou grato a todas as 
pessoas que me acompanham 
nas lives, e fica o meu convite 
para os demais que ainda não 
me acompanham, mesmo os que 
não praticam karatê, pois nossas 
lives têm atendido todas as fai-
xas etárias praticantes ou não do 
esporte”, enfatizou.

O carateca destacou que “neste 
período de pandemia para que 
possa acontecer as lives, são to-
madas todas as precauções, como 
distanciamento entre a equipe de 
filmagem, o uso de máscaras e de 
álcool gel, e orientamos para que 
as pessoas fiquem em casa e só 
saiam se for necessário, mas fique 
em casa. Fique ativo”, finalizou.

Os caratecas Enzo Bassi e Alessandro Gimenes O carateca Enzo Bassi

Enzo Bassi durante a filmagem da live de treinos de karatê

CARATECA ENZO GABRIEL REALIZA LIVES DE 
TREINO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Surpreendente! O termo 
expressa perfeitamente a live 
que a dupla Bruno & Ed Car-
los promoveu na noite do úl-
timo sábado, dia 23 de maio, 
em prol do Hospital de Amor, 
unidade Jales. O portal 2DZ 
estava lá, acompanhou tudo 
de pertinho e conta pra vocês, 
nossos leitores. Vem saber!

Uma megaprodução foi mon-
tada na paradisíaca chácara do 
Dautinho. Até a chuva que 
caiu torrencialmente na noite 
anterior, quando tudo estava 
sendo montado, deu trégua e 
cedeu lugar à solidariedade 
e ao amor ao próximo. Tudo 
pronto: decoração impecável, 
luzes ornamentais nos jardins, 
canhões de luzes iluminando o 
céu, intérpretes de libras (lin-
guagem de sinais para deficien-
tes auditivos), apresentação de 
peso do radialista Claudinei 
Antônio, da Rádio Antena 102 e 
todos os detalhes minimamente 
checados. Luz, câmeras, ação!

A primeira-dama do Brasil, 
Michelle Bolsonaro abriu a 
live com um vídeo desejando 
boa sorte ao Hospital de Amor 
e parabenizando a dupla Bru-
no & Ed Carlos pela atitude. 
“Quero mandar um abraço 
especial a toda a equipe do 
Hospital de Amor. Que Deus 
os abençoe e continue dando 
força para realizar este traba-
lho tão importante que vocês 
fazem com tanto carinho e de-
dicação. Também quero dar os 
parabéns aos cantores Bruno e 
Ed Carlos por esta live solidá-
ria. E você que está assistindo, 
contribua, para que o hospital 
siga ajudando as pessoas na 
luta contra o câncer”, disse a 
esposa do presidente Jair Bol-
sonaro.

Nomes de peso estiveram 

presentes. Além do patrocínio 
da cerveja Brahma Duplo Mal-
te, que esteve em lives de can-
tores renomados como Bruno 
& Marrone, Jorge & Mateus, 
Zé Neto e Cristiano, Zeca Pa-
godinho, entre outros, Bruno 
& Ed Carlos foram prestigia-
dos pelo cantor Vinícius (João 
Bosco & Vinícius), pela digi-
tal influencer Mariana Saad, 
pelo presidente do Hospital de 
Amor, Henrique Prata e pelo 
cantor Kléo Dibah.

“Ficamos sensibilizados com 
a Campanha de Doação de Más-
caras Cirúrgicas Descartáveis 
para o hospital, e decidimos 
contribuir, fazendo um animado 
show, tomando todos os cuida-
dos de prevenção à COVID-19, 
como evitar aglomerações, 
uso de álcool gel e máscaras. 

O Hospital de Amor abençoa 
a vida de tantas pessoas, que 
achamos que poderíamos con-
tribuir”, disseram os cantores.

De acordo com a responsável 
pela captação de recursos de 
todas as unidades do HA no 
Brasil, Adriana Mariano, “an-
tes da pandemia a unidade de 
Jales gastava R$ 500,00 com 
compras de máscaras descar-
táveis por mês. Hoje gasta R$ 
20.700,00 para 200 colabo-
radores que estão na linha de 
frente dos cuidados com os 
pacientes de câncer e, conse-
quentemente, precisam da pre-
venção contra a COVID-19”.

Antes da pandemia uma cai-
xa com 50 máscaras descartá-
veis custava em torno de R$ 
5,00 (R$ 0,10 por máscara) e 
hoje custa R$ 115,00 (R$ 2,30 

por máscara).
Durante as quatro horas e 

dezoito minutos de Live com 
os cantores Bruno & Ed Carlos 
foram arrecadados quase R$ 72 
mil. “Nos surpreendemos com 
o resultado. Obrigado a todos 
que doaram, que foram solidá-
rios e mostraram o tamanho de 
seus corações. Além das pesso-
as de Jales, recebemos muitas 
mensagens de gente do Brasil 
todo e até do exterior, que as-
sistiu e interagiu com a gente. 
Esse dia ficou pra história da 
nossa dupla e vai ficar pra sem-
pre em nossas memórias”.

No repertório escolhido a 
dedo pela dupla, animados 
e grandes sucessos embala-
ram a noite. Além de canções 
próprias, Bruno & Ed Carlos 
embalaram hits de Jorge & 
Mateus, Zé Neto & Cristiano, 
Gusttavo Lima, Victor & Léo, 
Bruno & Marrone, Diego & 
Arnaldo, Chitãozinho & Xoro-
ró, Rick & Renner, Hugo Pena 
& Gabriel, Wesley Safadão, 
João Bosco & Vinícius, Ma-
togrosso & Mathias, Daniel, 
Zezé di Camargo & Luciano 
e muitos outros.

“Apesar da ameaça de chu-
va que causou contratempos 
desde o dia anterior, fazendo 

com que diversos ajustes pre-
cisassem ser providenciados 
de última hora, nós superamos 
as expectativas de doações e 
ultrapassamos muito a meta 
que era de 50 mil. Deixamos 
aqui nosso muito obrigado a 
todos que doaram, a todos os 
patrocinadores, voluntários e 
parceiros que vestiram a cami-
sa e acreditaram nesse projeto. 
Vai ficar pra sempre guardado 
em nossos corações”, disseram 
Bruno e Ed Carlos.
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ARTIGO

Desde sua criação, a Diocese 
de Jales vem cumprindo sua 
missão de evangelizar, incen-
tivando a prática dos valores 
comunitários do povo que, 
diante das necessidades, ocupa 
espaços de luta contra a desi-
gualdade social e protagoniza 
ações de solidariedade, como 
fazer uma colheita de café de 
um companheiro doente. 

Sou parte dessa história por 
ter trabalhado de 1971 a 1989 
nas regiões de Paranapuã e 
São Francisco, na formação 
de lideranças das pastorais, 
na catequese, nos grupos de 
famílias, na horta comunitá-
ria eem alguns serviços dio-
cesanos, como produção de 
subsídios para comunidades, 
vocações e juventude.

Trabalhar nessa Diocese 
foi um aprendizado, uma 
formação para continuar a 
missão em outras situações, 
como o envolvimento na 2ª 
Semana Social Brasileira, 
presença com recicladores 
e moradores de rua em Belo 
Horizonte, projeto com os ín-

dios Xerente, em Tocantins,e 
enfrentamento à violência 
doméstica e sexual contra 
crianças e adolescentes.

A vida nos traz surpresas 
e imprevistos: perda de uma 
amizade, doenças e mortes. 
Acontecem também, num 
âmbito maior, como a que-
da do muro de Berlim e das 
torres gêmeas de New York. 
Com os recursos da ciência, 
algum infectologista, cientis-
ta, previu que todo o planeta, 
em pouco tempo, seria ame-
açado por uma pandemia?

Em pleno século XXI, o 
coronavírus nos obriga ao 
distanciamento social, à 
interrupção de nossas ativi-
dades diárias, para evitar a 
contaminação em massa, que 
geraria colapso no sistema de 
saúde. Acreditávamos que 
sempre iríamos ganhar tudo 
no grito, na violência, que o 
mundo teria que nos servir e 
a natureza sempre ser explo-
rada! Chegamos a pensar que 
fôssemos máquinas, capazes 
de trabalhar sem parar em 

busca de bens.
Hoje, muitos de nós teme-

mos a morte, questionamos 
que vida queremos e que 
mundo deixar para as crian-
ças e adolescentes. Estes 
estranham o mundo em que 
vivem, por isso se cortam, 
falam em suicídio, jogam-se 
nos vícios. É preciso gerar 
uma nova maneira de ser e 
conviver entre nós e a natu-
reza. Estamos vulneráveis 
porque essa Covid-19 não 
faz distinção de classe como 
a gastroenterite que mata mi-
lhares de desnutridos. 

Diante da pandemia, pode-
mos escolher entre dois cami-
nhos: aguardar que siga seu 
curso, acreditando que, cedo 
ou tarde, vai passar, e retorna-
remos ao “normal”; ou acolher 
esse tempo como desafio para 
refletir e tomar decisões cole-
tivas de respeito ao outro na 
solidariedade, na construção 
da civilização do amor, da paz 
e da justiça social.

Evangelizar, hoje, tem que 
ir além de palavras bíblicas. 

É preciso que a boa notícia 
chegue aos corações volta-
dos para si mesmos: uns não 
seguem orientações sanitá-
rias, outros compram todo o 
estoque de álcool e máscaras 
de uma farmácia. Felizmen-
te, há pessoas que se ofere-
cem aos mais vulneráveis 
para compras, que divulgam 
telefones para idosos que 
queiram conversar e que le-
vam lanches nos hospitais 
para quem dobra sua carga 
horária.

A conversão tem que pas-
sar pelas estruturas, de modo 
que a riqueza deixe de ser 
objeto de cobiça corrupta, de 
apego individual e seja um 
sonho para a coletividade. 
Assim como o SUS, apesar 
das limitações, é uma rique-
za para o povo brasileiro, 
que também o saneamento 
básico, a educação, a moradia 
e a renda mínima sejam aces-
síveis, através de políticas 
públicas consistentes, para a 
superação da abismal desigual-
dade social. 

à  EDUCAÇÃO

Escolas ficam fora de progressão de abertura da quarentena em SP
O governo de São Paulo apresentou nesta quarta-

-feira, 27, um novo plano para a reabertura gradual 
da economia do estado de São Paulo.

Mais uma vez setorizado e regionalizado, ele 
prevê uma graduação de atividades que podem 
progressivamente voltar a funcionar. A educação, 
assim como o transporte, é deixada de lado na escala.

Segundo o entendimento do governo, as escolas 
são setor que tem alto nível vulnerabilidade econô-
mica e, portanto, estão entre as prioridades, ao lado 
da economia criativa, salões de beleza, academias 
e restaurantes, por exemplo.

No entanto, na escala gradual da reabertura a 
educação é colocada junto ao comércio, como um 
serviço que não obedecerá às mesmas regras que 
os demais e com plano "a ser definido".

Durante a apresentação, até a publicação desta 
notícia, o governador João Doria (PSDB) e sua 
equipe não apresentaram mais detalhes sobre como 
funcionará o retorno do setor educativo, que atual-
mente funciona à distância.
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à  INFORMAÇÃO

Transtorno do espectro autista, um tema pertinente a muitas famílias, que deve ser discutido
Criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 2017, o 
Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo é celebrado anualmente no 
início de abril (dia 2). Contudo, para 
muitas famílias brasileiras com crian-
ças e adolescentes diagnosticados 
com o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), a conscientização contra o pre-
conceito e a favor do desenvolvimento 
acontecem o ano todo, diariamente. 
De acordo com os dados do Centro 
de Controle de Doenças e Prevenção 
(CDC), órgão ligado ao governo dos 
Estados Unidos, existe hoje, no mun-
do, um caso a cada 110 pessoas. 
No Brasil, com mais de 210 mi-
lhões de habitantes, estima-se que 
existam, em média, dois milhões 
de autistas.

 Essa é a causa e a luta da fa-
mília de Alice, de apenas 3 anos 
e oito meses, diagnosticada com 
transtorno do espectro autista 
regressivo. “A Alice teve seu de-
senvolvimento como qualquer 
criança até os 13 meses de ida-
de, mas depois disso passou a ter 
regressão e apresentar sintomas 
do transtorno. A busca pelo diag-
nóstico levou praticamente de um 
ano e meio, em diversas clínicas 

à  ALTERAÇÃO 

Auxílio emergencial precisará ser devolvido por quem tiver de pagar IR em 2021
Parte dos beneficiários do auxí-

lio emergencial de R$ 600 poderá 
ter de devolver os valores ao go-
verno, de acordo com uma regra 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Uma alteração na lei que ins-
titui o benefício, feita em 14 de 
maio, estipula que os benefici-
ários que receberem neste ano 
rendimentos tributáveis acima do 
limite de isenção do IR (imposto 
de renda) deverão acrescentar nas 
declarações o valor do auxílio 
emergencial ao imposto devido. 
A regra vale para o beneficiário 
e para seus dependentes.

O beneficiário que se enquadrar 
na situação "fica obrigado a apre-
sentar a declaração de ajuste anu-
al relativa ao exercício de 2021 e 
deverá acrescentar ao imposto 
devido o valor do auxílio recebi-
do", segundo o texto da norma.

Se a tabela do IR se manter para 
o ano que vem, todos os que rece-
bem os R$ 600 e tiveram ao longo 
de 2020 renda tributável acima 
de R$ 22.847,76 serão atingidos 
pela medida. A última alteração 
da tabela foi feita em 2017.

Para advogados consultados 
pela reportagem, no entanto, há 
controvérsia sobre a aplicabili-
dade da nova regra nos casos de 
quem teria recebido a primeira 
parcela do benefício antes de 14 
de maio, data em que Bolsonaro 
sancionou a mudança da lei.

"O texto da lei diz que a norma 

nham renda, mas hoje estão de-
samparadas, não podem receber. 
O texto aprovado no Congresso 
acabava com esse critério, mas 
obrigava a devolução do valor 
se o cidadão terminasse 2020 
com renda acima do limite de 
isenção do IR. O governo ve-
tou parte do texto e manteve a 
exigência inicial", diz Leonar-
do Magalhães Avelar, sócio do 
Cascione.

Segundo Avelar, quem omitir 
seus rendimentos para evitar 
ter de devolver os valores re-
cebidos pode incidir em crime 
contra a ordem tributária que 
tem pena de até cinco anos de 
prisão.

Atualmente, 57,3 milhões de 
pessoas já receberam o auxílio, 
segundo dados da Caixa Econô-
mica Federal. Até esta quarta-
-feira (27), já haviam sido feitos 
pagamentos de R$ 72,7 bilhões 
aos beneficiários.

Pelas regras atuais, podem 
solicitar o auxílio à Caixa os 
desempregados maiores de 18 
anos que não recebam benefício 
previdenciário ou assistencial, 
seguro-desemprego ou de ou-
tro programa de transferência 
de renda federal que não seja o 
Bolsa Família.

A renda familiar mensal do 
solicitante precisa ser de até R$ 
522,50 por pessoa ou de até três 
salários mínimos (R$ 3.135,00) 
ao todo. 

só entra em vigor a partir da data 
de publicação. Com isso, é pos-
sível interpretar que somente o 
benefício pago depois disso pode 
compor a base de cálculo do im-
posto. A primeira parcela paga 
antes disso seria não tributável", 
diz Fernando Scaff, professor da 
Faculdade de Direito da USP.

Nesse caso, o imposto inci-
diria sobre os dois pagamentos 
restantes, um total de R$ 1.200. 
A primeira parcela começou a 
ser paga pelo governo federal 
em 9 de abril.

O contribuinte que havia so-

licitado e obtido aprovação do 
auxílio emergencial antes da 
mudança da lei pode alegar na 
Justiça que a norma não deve 
se aplicar ao seu caso, segundo 
o tributarista Rodrigo Prado 
Gonçalves, sócio do escritório 
Felsberg.

"A mudança da lei vale a par-
tir de 14 de maio. A pessoa pode 
afirmar que, quando solicitou o 
benefício, essa regra não exis-
tia", diz Gonçalves.

"Em termos práticos, o pró-
prio sistema da Receita vai sa-
ber se o contribuinte recebeu 

o auxílio. Se ele não declarar, 
provavelmente cairá na malha 
fina. Se entender que seu caso é 
o de não se sujeitar à devolução 
dos valores, precisará entrar na 
Justiça antes de declarar o IR, 
ou ao ser cobrado pela Receita", 
afirma.

Para Thais Françoso, profes-
sora do Insper e sócia do escri-
tório FF Advogados, a norma 
vale para todas as parcelas do 
auxílio emergencial, inclusive 
quando a primeira parcela foi 
paga antes de 14 de maio.

"O entendimento da Recei-

ta Federal deverá ser de que o 
auxílio é um rendimento que 
deve ser somado aos demais 
para eventual cálculo do IR. 
O texto da lei não traz isenção 
para o rendimento concedido 
entre 9 de abril e 14 de maio", 
afirma ela.

A lei que criou o auxílio emer-
gencial já estipulava entre os 
critérios para requisição do be-
nefício que o solicitante não ti-
vesse recebido rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2018.

"Pessoas que há dois anos ti-

vítima, nem ter peso por tratar 
da doença; pelo contrário, preci-
samos ser fortes, otimistas e nos 
libertar disso, vivendo felizes e 
proporcionando qualidade de vida 
aos nossos pequenos”.

O desafio de manter o trata-
mento em tempos de pandemia

Com a pandemia da Covid-19, 
100% do tratamento da Alice pas-
sou a ser feito em casa, de modo 
remoto, por meio de consultas 
virtuais. “Diariamente nos conec-
tamos, e as terapeutas vão condu-
zindo as medidas clínicas on-line, 
enquanto eu vou aplicando fisi-
camente todas as orientações e 
aquilo que precisa ser feito. Para 
não haver regressão da síndrome, 
é preciso realizar um estímulo de 
três horas diárias, no mínimo”, 
declara Roberta.

A família de Alice é beneficiá-
ria da Care Plus há dois anos. Se-
gundo a mãe, antes usufruíam dos 
serviços de médicos particulares, 
mas o diferencial da Care Plus, 
com médicos seletivos e aten-
ciosos, proporciona atualmen-
te três tipos de terapias à Alice, 
que envolvem cinco profissionais 
ativos, duas supervisoras e psi-
cólogas formadas em Análise do 
Comportamento.

Como o atual desenvolvimento de 

Alice assemelha-se ao de um bebê 
de 10 meses, os estímulos devem ser 
diários para manter e aprimorar as 
habilidades adquiridas. Para a mãe, é 
o tratamento que proporciona o sor-
riso da Alice: “Todos temos o sol e a 
sombra, mas nenhum deve ofuscar o 
outro. As pessoas precisam compre-
ender isso. Me dedico muito e quero 
tocar o coração das pessoas e quebrar 
os estereótipos”.

Cada autista é diferente e precisa 
de cuidados específicos. Nesse sen-
tido, ao estar no ambiente familiar, 
minimiza-se a mecanização de uma 
clínica médica. “Inserimos ainda 
mais personalização no tratamento, 
usando brinquedos que ela gosta, 
dentro dos ambientes que ela já tem 
contato e está habituada, sem causar 
estranhamentos. Sem contar que, 
quando há mudança de terapia, o 
processo de adaptação é bem de-
morado, lento, e tudo vira um ritual. 
E, como nós estamos aplicando as 
terapias em casa, personalizamos 
ainda mais o tratamento, o que tem 
fortalecido os nossos vínculos de 
confiança. Isso é muito gratifican-
te. Há um ganho enorme por Alice 
ser tratada em casa, notamos que 
ela está muito mais participativa, 
mais confortável e se solta bem mais 
agora do que na clínica”, finaliza 
Roberta.

particulares, até que conseguimos 
obter o quadro final. Atualmente, 
o tratamento é feito pelos terapeu-
tas da Care Plus”, conta Roberta 
Tunisi, de 37 anos, mãe da Alice, 
que dedica todo o seu tempo aos 
estímulos e tratamento da filha.

“Assim que o TEA é diagnos-
ticado, o tratamento deve ser 
iniciado de imediato, pois, antes 

dos cinco anos, o cérebro é muito 
mais maleável e flexível, devido 
a neuroplasticidade, então habi-
lidades sociais e de comunicação 
podem ser melhor desenvolvi-
das na criança”, comenta Melina 
Cury, coordenadora de psicologia 
da Care Plus.

Para Roberta, este tema (TEA) 
deveria estar em evidência o ano 

todo. Na data de conscientização 
em abril, muitas ações são feitas, 
mas falta frequência: “Precisamos 
informar toda a sociedade; afinal, 
muitas mães, como eu, lidam com 
crianças autistas o ano todo, to-
dos os dias. Precisamos nos livrar 
da perfeição. Sei que existe um 
processo de aceitação, mas não 
temos que vestir a carapuça de 


