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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 
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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

PREFEITURA ENTREGA PRÉDIO DO 
SAMU COMPLETAMENTE REFORMADO
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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.
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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   
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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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FbDcN�G�D�b)DFI�UD��IMKD�FD�aGbT�Ŝ ~̂ �� 3̂�T�6DFI�G�dDccDFI�UGcVD��bFDFG�FG�8DaKGbMD�6;IGcVGN�DIc�Y#�FG�

cGVGKLMI�FG�YZRPT

fls. 179

Es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 R
AF

AE
L 

SA
LO

M
AO

 O
LI

VE
IR

A.
 P

ar
a 

ac
es

sa
r o

s 
au

to
s 

pr
oc

es
su

ai
s,

 a
ce

ss
e 

o 
sit

e 
ht

tp
s:

//e
sa

j.t
jsp

.ju
s.

br
/e

sa
j, 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 

10
00

68
6-

72
.2

01
5.

8.
26

.0
41

4 
e 

o 
có

di
go

 3
D3

A8
2C

. 

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

SANTA CASA DE PALMEIRA 
D’OESTE COMPRARÁ NOVO RAIO –X

Durante o mês anterior a prefeitura deu ordem de início 
às obras de REFORMA TOTAL do SAMU de Palmeira 
D’Oeste.  Mais uma vez o prefeito mostra compromisso com 
a saúde e todos nós sabemos da importância do SAMU para 
emergências do dia a dia que são atendidas pelo 192, número 
que pode ser, inclusive, usado pelo celular.

Um dos pontos altos da reforma é trazer conforto e con-
dições dignas de trabalho aos funcionários da SAMU que 
trabalham 24 horas por dia e não param nem no natal, nem 
ano novo.

Todos merecem condições dignas de trabalho e aos poucos a 
administração vai mudando isso, esse é um dos compromissos.

Agradecemos e parabenizamos todos os funcionários do 
SAMU pelos serviços prestados! Ao mesmo tempo agrademos 
nossa Secretaria de Saúde e Câmara Municipal.

Hoje estivemos na Santa Casa de Pal-
meira D’Oeste com o Prefeito, Provedor 
e Administrador, ficamos sabendo de 
uma verba vinda do Governo Federal 
para enfrentamento de emergência a 
saúde nacional. Foi um crédito extra-
ordinário, direto para Santa Casa para 
ser usado em ação contra o coronavírus.

Hoje a Santa Casa tem um raio-x limi-
tado e com diversos problemas e o novo 
permitirá um diagnóstico mais preciso, 
do pulmão, por exemplo.

A Santa Casa de Palmeira D’Oeste 
está passando atualmente por uma fase 
incrível e todos que utilizam sabem a 
referência que somos nesse sentido!

Parabenizamos todos os envolvidos 
ao mesmo tempo em que a Santa Casa 
agradece a prefeitura, câmara e secretaria 
de saúde municipal pela atual parceria. 
Além claro, do Governo Federal.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RECEBE 
DOAÇÃO DA EMPRESA CELL PLAY CELULARES
Há alguns meses atrás a empre-

sa Cell Play Celulares de Palmeira 
D’Oeste fez uma troca com seus 
clientes, o cliente levava um quilo 
de alimento não perecível e a empre-
sa trocava por uma máscara de teci-
do. A ideia principal do empresário 
Rodolfo Marchan era a de arrecadar 
alimentos para ajudar as famílias 
em situação de vulnerabilidade ao 
mesmo tempo em que facilitava para 
que as pessoas tivessem suas más-
caras, que em Palmeira D’Oeste o 
uso é obrigatório.

Todos os alimentos arrecadados 
foram entregues ao Fundo Social de 
Solidariedade de Palmeira D’Oeste.

Registramos o momento da en-
trega e parabenizamos a atitude dos 
envolvidos em ajudar! Todas as em-
presas que sentirem o desejo de ajudar 
de alguma forma podem procurar a 
Presidente do Fundo Social Andréa 
Savazi.
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EXEMPLOS DE FÉ E SINAIS DE ESPERANÇA
Padre Miguel Donizete Garcia, Reitor do Seminário Diocesano,

Administrador Paroquial da Paróquia São Bernardo de Fernandópolis/SP 

ARTIGO

Em 2020, o mundo enfrenta o 
Coronavírus e as perturbações 
que ele traz, seja a perda de um 
ente querido, a perda de um 
emprego, adiamento de proje-
tos pessoais. Palavras como: 
medo, incerteza, crise, isola-
mento, ganham as manchetes 
mundiais. Órgãos internacio-
nais afirmam que se trata de 
uma pandemia. Pouco tempo, 
vemos o mundo mergulhar na 
histeria diante de uma crise 
sanitária e econômica sem 
precedentes. Disseminação 
parece não ter fim, milhares 
de óbitos são confirmados 
diariamente. Somos orienta-
dos a ficar em casa.

Quando podíamos imagi-
nar que seriam canceladas 
missas, cultos presenciais e 
pedir para os fiéis rezar de 
casa. O próprio Papa Francis-
co convocou os sacerdotes a 
deixarem-se guiar pelo Espí-

rito Santo para que não lhes 
faltasse discernimento e não 
deixassem sozinho o povo de 
Deus, mas que a Igreja pudes-
se ser suficientemente zelosa 
e se fazer presente na vida de 
cada cristão.

Os meios de comunicação 
nunca foram tão valoriza-
dos. A mensagem que o Papa 
Francisco nos enviou para o 
dia mundial das comunica-
ções, fortalecia a ideia de que 
a vida se faz história, “para 
que possas contar e fixar na 
memória” (Ex10,2). Fazen-
do exatamente referência 
da importância de respirar a 
verdade das histórias boas, 
histórias que edifiquem, e não 
que destruam, histórias que 
ajudem a reencontrar as raízes 
e a força para prosseguirmos 
juntos. Na confusão das vozes 
e mensagens que nos rodeiam, 
temos necessidade duma nar-

ração humana, que nos fale 
de nós mesmos e da beleza 
que nos habita, uma narração 
que saiba olhar o mundo e os 
acontecimentos com ternura, 
refletia o Papa.

É de praxe, em muitas re-
sidências, que as pessoas 
ouçam a missa pelo rádio ou 
a assistam pela televisão, so-
bretudo aquelas mais idosas 
e impossibilitadas de sair de 
casa. Não tenho dúvida algu-
ma de que elas se beneficiam 
desses momentos de oração 
e, de algum modo, alimentam 
a sua fé.

Outro grande sinal, no dia 
27 de março, na Praça São Pe-
dro, no Vaticano, Papa Fran-
cisco nos fortaleceu com sua 
bênção. Naquele momento 
percebemos, como Deus aco-
lhe a todos principalmente 
nos momentos de crise de 
dor. Todos sentiram acolhi-

dos e fortalecidos pelo gesto 
do Papa. Através do grande 
sinal da bênção concedida 
pela Eucaristia, no Santíssi-
mo Sacramento. A Eucaristia 
é o sacramento da comunhão 
e da unidade. Esse ano, no 
dia 11 de junho, a procissão 
de Corpus Christi nas ruas de 
nossas cidades, ato celebrado 
desde século XIII, vem para 
lembrar a caminhada do povo 
de Deus, peregrino, em busca 
da Terra Prometida. O Antigo 
Testamento diz que o povo 
peregrino foi alimentado 
com maná, no deserto. Com 
a instituição da eucaristia 
o povo é alimentado com o 
próprio corpo de Cristo. Que 
este grande sinal, conforte 
nossa fé, sustente nossa vida 
de oração e nos torne mais 
humanos e sensíveis, unidos 
como irmãos, pois juntos so-
mos mais fortes.

ANTES (E DEPOIS) DO CORONAVÍRUS
ARTIGO

Mesmo matando mais de 400 
mil ao redor do planeta, 37 mil 
dos quais no Brasil, e provo-
cando por aqui uma crise po-
lítico-institucional estúpida e 
sem precedentes, o coronavírus 
pode ser considerado um divi-
sor histórico e social. Quando 
sua infestação terminar, nada 
será como antes. Por questão de 
sobrevivência - tanto na saúde 
quanto na economia - seremos 
todos levados a comportamentos 
mais racionais e sustentáveis. O 
comércio tradicional terá impor-
tante fatia arrebatada pela loja 
virtual. Muitos dos trabalhadores 
colocados em home-office por 
força da pandemia não voltarão 
ao posto original porque a prática 
emergencial revelou que em casa 
são mais produtivos e ainda dei-
xam de perder tempo e de gastar 
dinheiro com transporte e indu-
mentárias. Também chegaram 
para ficar as reuniões de trabalho 
e aulas por videoconferência e 
outros formatos à distância, que 
deverão melhorar em qualidade 
a partir do próximo ano com a 
chegada da rede 5G, que promete 
até 100 vezes mais de velocidade 
que a internet atual.

Diz o executivo Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, presidente do 
conselho de administração do 
Bradesco - que tempos atrás ga-
nhou notoriedade popular ao de-
clinar do convite para ser ministro 

da Fazenda - ser as pandemias 
indutoras de mudanças. Pontua 
que, em meio à crise, as empresas 
e seus colaboradores encontram 
os ganhos de produtividade que 
mantêm vivos os negócios e, por 
isso, não mais serão abandonados.

As corporações e seus opera-
dores - do presidente ao faxineiro 
- parecem ter compreendido que é 
preciso mudar para continuar vivo. 
E, além da ampliação dos recursos 
digitais, vão mudando seus para-
digmas para enfrentar os tempos 
difíceis que, pelas características 
da Covid 19, ninguém sabe quanto 
ainda durarão. Precisamos que o 
mesmo ocorra no meio político-
-administrativo e institucional.

O permanente clima tenso de 
disputa e desencontros entre os 

membros do Executivo, Legis-
lativo e Judiciário e as penden-
gas envolvendo os titulares dos 
diferentes níveis têm atrasado as 
reformas e prejudicado a vida da 
Nação. O povo já está enojado das 
manifestações que miram pessoas 
em vez de problemas. No lugar 
de ser contra ou a favor deste ou 
daquele político, as mobilizações 
populares têm combater males 
como o desemprego, a precarieda-
de da educação e da saúde e outros 
problemas, exigindo as necessá-
rias mudanças, independente de 
quem esteja sentado nas cadeiras 
de governo.  É preciso que polí-
ticos e lideranças tenham mais 
comprometimento com a nobre 
missão que o povo lhes confia e 
se esforcem numa mesma direção, 

evitando que o país e a sociedade 
sejam impactados por suas atua-
ções e, principalmente, pelo inte-
resse de cada um. Se cumprirem 
com as obrigações “de oficio” dos 
postos que ocupam e não invadi-
rem área de atribuição alheia, será 
um grande avanço. Até porque, 
continuando nos altos índices de 
incompreensão e belicosidade dos 
últimos tempos, atrasarão (ainda 
mais) o país, farão o povo sofrer 
e passarão  para a História com a 
imagem negativa daqueles que 
não cumpriram o seu dever e em 
nada contribuíram para o clássico 
e almejado bem-estar geral da 
Nação...

 
 Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP
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Empresária doa uma tonelada de alimentos 
a live Gusttavo Lima, LBV é a beneficiada

A LBV foi a Instituição escolhi-
da pelo cantor sertanejo Gusttavo 
Lima para receber as 60 cestas 
de alimentos não perecíveis, que 
somam o total de uma tonelada, 
arrecadadas por meio de sua últi-
ma live transmitida pelo seu canal 
no YouTube. A iniciativa solidária 
partiu da empresária Sra Vanessa 
Melo que é proprietária da rede de 
lojas Óticas Diniz do município.

A doação foi entregue nesta 
quarta-feira, 10, e as cestas es-
tão sendo entregues às famílias 
das crianças que são atendidas 
na unidade da LBV em Rio Preto 
no decorrer do ano, como forma 
de auxilia-las no enfrentamento 
da pandemia, cuja se tornou um 
momento de maior dificuldade 
para quem já antes lidava com o 
risco alimentar.

São 150 crianças assistidas 
no programa Criança: futuro no 
presente! no período inverso à 
escola, onde eram oferecidas as 
refeições e lanches diariamente, 
para garantir o sustento delas no 

retorno para casa.
A sra. Linda Inês, mãe da aten-

dida pela LBV, Gabrielly, 7 anos, 
ao receber a cesta emocionada 
demonstrou sua gratidão: “Quero 
agradecer a LBV pela cesta de ali-
mentos, pelos produtos de limpeza 
que tá ajudando bastante na minha 
casa, porque está eu e meu esposo 
desempregados. Minha filha pede 
muito para voltar, sente falta do 
projeto, das tias daqui e eu só tenho 
agradecer mesmo porque direto 
eles me ligam, ajudam bastante e 
sem a LBV seria difícil passar por 
tudo isso que nós estamos passando 
agora, muito obrigada LBV”.

Sra Vanessa Melo, proprietá-
ria da rede de lojas óticas Diniz 
em São José do Rio Preto/SP, 
ao entregar sua doação na LBV 
destacou: “Hoje é um dia es-
pecial, eu estou aqui na LBV 
podendo fazer essa doação, que-
ria agradecer a Live do Gusttavo 
Lima, o trabalho dele é muito 
bonito, dar os parabéns porque 
através dele as Óticas Diniz está 

podendo fazer essa doação para 
ajudar várias famílias e hoje eu 
estou muito feliz, sou grata a Deus 
de poder estar fazendo essa entre-
ga e que Deus possa nos abençoar 
a todos com muita saúde e mui-
tas bênçãos e que a gente possa 
ajudar cada vez mais. Quero que 
todos os empresários façam a sua 
parte para ajudar mais famílias 
que precisam”.

Neste momento desafiador, a 
Legião da Boa Vontade continua 
com seu trabalho no apoio às 
populações mais vulneráveis! 
Para que milhares de pessoas e 
famílias não passem fome, a LBV 
conta com sua ajuda. Para cola-
borar basta acessar o site www.
lbv.org. O resultado das doações 
pode ser conferido no endereço 
@LBVBrasil no Facebook e no 
Instagram. 

Em São José do Rio Preto/SP, a 
LBV está localizada na Rua Dom 
Pedro l, 2776, Jd Canaã. Para ou-
tras informações o telefone é (17) 
3235-1811

As santas casas e hospitais fi-
lantrópicos  desempenham um 
papel primordial no atendi-
mento à população, o deputado 
Itamar Borges, que coordena a 
Frente Parlamentar das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos 
da Alesp, reforça a importância 
das instituições de saúde.

“As santas casas e hospitais 
filantrópicos representam a 
maior rede hospitalar do Brasil, 
sendo responsável por mais de 
50% dos atendimentos do SUS 
no país e 70% da assistência de 
alta complexidade. Em muitos 
municípios, os atendimentos 
são feitos exclusivamente 
por Santas Casas ou hospitais 
filantrópicos. Agora, com a 
Covid-19, estas instituições 
são ainda mais necessárias e 
estratégicas. Por isso, desde 
o início da pandemia, venho 

SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE SÃO 
PAULO RECEBEM AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

forma complementar do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), para 
atuação coordenada no combate 
à pandemia da Covid-19.

“Essa é uma luta conjunta da 
Confederação das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos, da 
Frente das Santas Casas Fede-
ral, junto com a Frente Parla-
mentar Estadual, e da Fehosp 
– Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes do 
Estado de São Paulo, presidida 
pelo Dr. Edson Rogatti, que se 
transformou no Projeto de Lei 
de iniciativa do senador José 
Serra, que teve como relator o 
deputado Baleia Rossi”, fala 
Itamar Borges, que tem uma 
luta intensa pela Saúde e pelas 
Santas Casas.

“Todos nós sabemos a luta 
que estas entidades têm para 
prestar um serviço de máxima 

qualidade e fazer frente as suas 
despesas, especialmente neste 
momento”, destaca o deputado 
Itamar Borges.

A proposta apresentada 
pelo senador José Serra (PL 
1006/20) deu origem à Lei 
13.995/20, sancionada no início 
de maio, e foi aprovado na Câ-
mara dos Deputados, no início 
de abril, com apoio de todos os 
partidos. O relator foi o deputado 
Baleia Rossi, presidente do MDB 
Nacional, que exerceu importante 
papel de articulação para tornar 
viável a aprovação do referido 
projeto.

No estado de São Paulo 357 
entidades foram contempladas 
com o auxílio, totalizando R$ 
455.873.245,61 de repasse.

Fabiana Alves - MTB: 88722 
Samantha Andrade - MTB: 87447 
Assessoria de Comunicação

trabalhando para melhorar o 
aporte de recursos e em busca 
de medidas emergenciais para o 
setor filantrópico de saúde, ga-

rantindo assim melhor atendi-
mento para a população”, des-
taca o deputado Itamar Borges.

Recentemente, foi aprovado 

auxílio financeiro emergencial 
de R$ 2 bilhões às santas casas e 
hospitais filantrópicos, sem fins 
lucrativos, que participam de 

Desde os anos 80, quando se 
popularizaram os computadores 
pessoais, a internet e o telefone 
celular, vivemos em permanente 
mutação. Esses três elementos 
uniram-se num mesmo pro-
cesso e desbancaram coisas 
tradicionais como as máqui-
nas de escrever e calcular, o 
telefone fixo e os sistemas de 
circulação de informações. 
Milhares de digitadores, ope-
radores de máquinas e outros 
profissionais perderam seu 
lugar no mercado. Os com-
putadores de hoje “conver-
sam” entre si e emitem (ou 
recebem) instruções dos 
equipamentos outrora ope-
rados exclusivamente pelos 
humanos. A robotização veio 
para dar velocidade e baixar 
custos, mas também eliminou 
empregos e renda. Pereceu 
quem, por falta de visão ou 
oportunidade, não se reciclou 
para receber a nova tecnolo-
gia. Processos de produção 
que empregavam dezenas de 
homens e mulheres hoje são 
movimentados por apenas um 
ou dois que se qualificaram.

Agora, por conta da pande-
mia que obrigou à quarente-
na, explode a criação de lojas 
virtuais, que vendem seus 
produtos pelo computador, 
smartphone e até pelo velho, 
mas ainda presente, telefone. 
Não podendo receber a clien-
tela pessoalmente, comercian-
tes mais ágeis colocaram suas 
mercadorias na internet para 
não ficar com os negócios to-
talmente parados. Segundo 
a associação que controla o 
comércio eletrônico, de mar-
ço para cá foram abertas 107 
mil lojas eletrônicas no país. 
Isso equivale a mais de uma 
nova loja por minuto. Antes 
do quadro epidêmico, eram 
10 mil por mês, num mercado 
que já estava em alta.

Calcula-se que, pelas di-
ficuldades impostas ao co-
mércio presencial, as vendas 
online tenham crescido 40%. 
A preocupação é sobre o que 
virá quando acabar a pande-
mia. Quanto dos negócios 
voltará ao balcão depois de 
ter experimentado a venda vir-
tual, que não exige loja, lumi-

EXPLODE A ABERTURA DE LOJAS VIRTUAIS
noso, vitrine, endereço caro, 
vendedores uniformizados, 
horas-extras e outros desem-
bolsos? Muitas empresas que 
possuem lojas tradicionais, 
praticam preços menores que 
os do balcão em seus sites 
de venda. Tão inferiores em 
certas mercadorias, que es-
timulam o cliente a comprar 
virtualmente, mesmo tendo de 
pagar as despesas de entrega. 
Para o comerciante, a loja vir-

tual tem a vantagem de captar 
clientes de todo o país (até do 
exterior) e, para o cliente, traz 
o  conforto e a segurança de 
comprar sem sair de casa. É 
mais uma variável que pode 
encurtar as vagas de trabalho.

Todos os que compreende-
ram a revolução que o compu-
tador provocaria, obtiveram 
vantagens dessa máquina e 
de seus complementos. Mas 
é bom continuar atentos por-

que, no próximo ano, chega 
ao Brasil a internet em 5G, 
que promete ser até 100 ve-
zes mais rápida que a 4G, hoje 
utilizada. Igual ao computador 
de 40 anos atrás, poderá ser 
mais uma devoradora de em-
pregos. Mas, em contraparti-
da, trará vantagens a quem a 
entender e dominar. É por isso 
que governos, legisladores, 
escolas, centros de tecnolo-
gia e os cidadãos (os maiores 

interessados) precisam criar 
alternativas de difusão des-
se novo salto tecnológico e 
oportunizar o treinamento do 
maior número possível de brasi-
leiros. Esse é o tipo de Educação 
que necessitamos, e seu resultado 
tende a ser imediato, na mesma 
velocidade das máquinas que es-
tão por vir... 

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

                 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
               MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO - SP 
                      Criado pela LC 05/93 – Regulamentado pelo Decreto 037/94      

              CNPJ (MF) 00.409.769/0001-68 
                                            Rua Santa Catarina, nº 1230  - Fone (17) 3693-1186 - SP CEP 15.710-000 – São Francisco - SP 

                  

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2018 

Processo de Licitação nº 01/2018 - Pregão Presencial nº 01/2018 
 
Contratante: Instituto de Previdência Municipal de São Francisco 
CNPJ sob nº  00.409.769/0001-68. 
Contratado: Fernandes, Goulart e Rossi Advogados Associados 
CNPJ sob nº  C.N.P.J  nº 07.170.659/0001-35 
Objeto: Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica e 
Advocacia Geral , consistentes em fazer defesas perante ao Poder Judiciário e 
Tribunal de Contas e Pareceres na área administrativa.  
Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, compreendido no período de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 
2021. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento 
administrativo ora alterado, permanecendo inalterado quanto ao valor mensal 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).  

São Francisco – SP, 01 de junho de 2020.  
 

Instituto de Previdência Municipal de São Francisco  
Alan Jhony Galoni - Superintendente  

 
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Paulo, na forma da legislação 
vigente, torna público que fará realizar audiência pública no dia 15 de JUNHO 2020, 
à instalar-se à partir das 9;00 horas, nesta  cidade, na sala de reunião da Prefeitura 
de Palmeira d’ Oeste localizado à Avenida Dr. Francisco F. de Mendonça, nº 49-55, 
para a avaliação das Metas Fiscais referente  ao 1º Quadrimestre de 2020.

Palmeira d’ Oeste, em 30 de Maio de 2020

___________________________
NATANEL BRAZ DA SILVA

CONTADOR

_______________________________________
LUIZ CARLOS FELICIO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO

_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO 026/2018
PROCESSO Nº 020/2018
PREGÃO Nº. 014/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
CONTRATADA: LUIDE AMORIM MENDES 29656681878, com sede a Av. Adal-

gizo Luiz do Prado, nº 41-100, no município de Palmeira d’ Oeste - SP, inscrita no 
CNPJ nº 21.553.247/0001-05.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIO-
NAL E SERVIÇOS EDITORIAIS, POR 12(DOZE) MESES.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 31.500,00 (trinta e um 
mil e quinhentos reais). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 10 de Junho de 
2020.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses
_________________________________________________

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 MÉDICOS 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 
HORÁRIA 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
_________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO 022/2018
PROCESSO Nº 010/2018
PREGÃO Nº. 006/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP.
CONTRATADA: EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 06.273.408/0001-13, Inscrição Municipal n.º 16829 com sede 
na Rua das Palmeiras, nº 1412 – 1º Andar – Alto do Ipê na cidade de Jales. CEP 
15706-030.

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

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
28 de Maio de 2020.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 028/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: ANDERSON AKIHITO SATO - ME, inscrita no 
CNPJ nº 33.010.045/0001-04, com sede no Sítio Santa Luzia, 
nº 2011, Córrego da Prata na cidade de Dolcinópolis – SP., CEP 
15.740-000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de engenharia consistente em serviços topográficos, 
demarcações de lombadas, bigode ou caixas de capitação de 
água e curva de níveis nas estradas rurais: PLO-020, PLO-060, 
PLO 210, PLO-324 e PLO-333 no Município de Palmeira d’ Oeste.

  
VALOR- R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

ASSINATURA: 04 de Junho de 2.020.

VIGÊNCIA: 12 meses.

MODALIDADE: Dispensa nº 003/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 015/2020.

Palmeira d’ Oeste/SP, 04 de Junho de 2.020.

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2020.
PREGÃO Nº 006/2020.
CONTRATO Nº 029/2020

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de pneus, câmaras de ar e protetores, bem como contra-
tação de serviços diversos de manutenção para a frota municipal. 
Conforme termo de referência.

CONTRATADA: FABIO LUIZ SCAPIN - ME, estabelecida à 
Av. Rua Brasil nº58-35, Palmeira D’Oeste, SP, inscrita no CNPJ 
07.118.502/0001-60. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 154.305,00 (cento e 
cinquenta e quatro mil trezentos e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Junho de 2020.

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2020.
________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                            
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/

SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, 
examinado a presente Dispensa de Licitação nº 003/2020, e, 
considerando a justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍ-
DICO, bem como todo o processo, verificou que a mesma esta 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
dispensa nos termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória o orçamento 
apresentado e classificado em primeiro lugar, com preço compa-
tível com mercado, o que satisfaz plenamente os interesse eco-
nômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado 
a firma; ANDERSON AKIHITO SATO - ME, inscrita no CNPJ nº 
33.010.045/0001-04, com sede no Sítio Santa Luzia, nº 2011, 
Córrego da Prata na cidade de Dolcinópolis – SP., CEP 15.740-
000, para Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de engenharia consistente em serviços topográficos, 
demarcações de lombadas, bigode ou caixas de capitação de 
água e curva de níveis nas estradas rurais: PLO-020, PLO-060, 
PLO 210, PLO-324 e PLO-333 no Município de Palmeira d’ Oeste. 
Valor total estimado R$15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

REGISTRE-SE            PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
04 Junho de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 013/2020
PREGÃO Nº 006/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                              
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/SP, 

no uso  das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exami-
nado a presente licitação, Pregão nº 006/2020, e, considerando o 
PARECER da Equipe de Apoio designada para realizar os proce-
dimentos licitatórios do Pregão desta Prefeitura, bem como todo 
o processo, verificou que o mesmo esta em conformidade com 
as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações e o Edital. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta 
apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço com-

patível com edital, o que satisfaz plenamente os interesse econô-
mico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a 
firma; FABIO LUIZ SCAPIN - ME, estabelecida à Av. Rua Brasil nº 
58-35, Palmeira D’Oeste, SP, inscrita no CNPJ 07.118.502/0001-
60, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETO-
RES, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 
DE MANUTENÇÃO PARA A FROTA MUNICIPAL, conforme termo 
de referência. Com valor total estimado em R$ 154.305,00 (cento 
e cinquenta e quatro mil trezentos e cinco reais).

REGISTRE-SE        PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
04 de Junho de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
________________________________________________

Vara Única-EDITAL DE CITAÇÃO   PRAZO DE 30 DIAS, expe-
dido nos autos da Ação de

Usucapião, PROCESSO Nº 1000147-72.2016.8.26.0414 - O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D’Oes-
te, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sucessores, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, dos mutuários 
Maria Thereza Prado e José Prado

Desidério, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Tertulino José da Cruz, brasileiro, aposentado, RG nº 
18.549.864- SSP/SP, CPF/MF sob o nº 005.155.128-42, e 
sua esposa a Srª. Maria de Jesus Duran da Cruz, brasi-
leira, aposentada, RG n° 27.940.874-2, CPF/MF sob o n° 
169.764.738-31,casados no regime da Comunhão Parcial 
de Bens, após a vigência da Lei  6.515/77, residentes 
e domici l iados na Av. Adalgisio Luiz do Prado, 41-139, 
Palmeira d Oeste-SP, ajuizoram ação de USUCAPIÃO, 
visando Objeto da Ação: Um imóvel urbano, localizado 
na Rua Dez, nº 32071, quadra 08, lote 13, com o terreno 
com a área total de 216.07 metros quadrados, com a área 
construída de 28,9 metros quadrados, padrão CRIisol-29,  
contendo de benfei tor ias 01(um) quarto, 1(uma) sala, 
01(uma) cozinha, 01(um) banheiro, dentro das seguintes 
confrontações, f rente a rua Dez pôr 8,50 metros qua-
drados, pelos fundos 29 pôr 8,5 metros quadrados, do 
lado direito lote 12 pôr 25,50 metros quadrados 25,50 
metros quadrados, lado esquerdo lote 14 pôr 25 metros 
quadrados. Alegando posse mansa e pacífica 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 26 de 
agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

Página 0512 de Junho de 2020

à  MOTIVO

Ministério Público Federal quer 
explicação na mudança na 

divulgação de dados da covid-19
O Ministério Público Federal 

(MPF) instaurou procedimento 
extrajudicial para apurar o motivo 
da mudança na forma de divul-
gação dos dados sobre o novo 
coronavírus pelo Ministério da 
Saúde. Desde o dia 5 de junho, a 
pasta passou a divulgar apenas os 
números diários e deixou de repas-
sar os números totais. A Câmara de 
Direitos Sociais do MPF destacou 
que a legislação brasileira prevê 

transparência como regra a ser 
adotada pelo Poder Público. O 
Ministério Público Federal pedi-
rá à pasta da Saúde cópia do ato 
administrativo que estabeleceu 
a retirada do número acumulado 
de mortes no painel e também do 
inteiro teor do procedimento admi-
nistrativo que resultou na adoção 
da medida.

Em nota, o Ministério da Saú-
de afirmou que “a divulgação 

dos dados em 24 horas permite 
acompanhar a realidade do país 
nesse momento e definir estratégias 
adequadas para o atendimento à 
população”. De acordo com a pasta, 
a divulgação dos dados acumula-
dos, “além de indicar que a maior 
parcela já não está com a doença, 
não retrata o momento do país”. Até 
o momento, o Brasil soma mais de 
692 mil casos de covid-19 e cerca 
de 36 mil e 500 mortes.

à  PLATAFORMAS

Governo federal intensifica digitalização de serviço por conta da pandemia de Covid-19
Em três meses, o governo federal 

digitalizou 156 serviços públicos, o 
que permite que cidadãos não saiam 
de casa e assim evitem o contágio do 
novo coronavírus. Segundo a Secreta-
ria de Governo Digital do Ministério 
da Economia, órgão que coordena o 
processo, o total de serviços digita-
lizados desde janeiro de 2019 chega 
a 729. 

O governo federal afirma que a di-
gitalização das atividades resulta em 
uma economia anual de mais de R$ 2 
bilhões, decorrente de fatores como 

da redução de fraudes, menor neces-
sidade de locação de estruturas, con-
tratação de pessoal para o atendimento 
presencial, entre outros motivos. 

A digitalização de alguns servi-
ços estão diretamente relacionados 
à pandemia da Covid-19, é o caso de 
diversas solicitações feitas à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), como por exemplo autorizações 
para  importar e exportar produtos 
controlados. Segundo o governo fede-
ral, é estimada a digitalização de todos 
os atendimentos até 2022.



Página 0612 de Junho de 2020

à  REFORÇO

Doria acompanha triagem de 650 novos respiradores importados 
Governador presencia checagem de equipamentos importados da Turquia; aparelhos vão equipar hospitais com pacientes COVID-19

O Governador João Doria 
acompanhou na tarde deste 
domingo (7) a fase de testes 
de mais 650 respiradores im-
portados que serão usados no 
tratamento de pacientes graves 
infectados pelo coronavírus. 
Os equipamentos vieram da 
Turquia e serão encaminha-
dos para hospitais que tratam 
pacientes com COVID-19 a 
partir desta semana. 

“São respiradores que estão 
salvando vidas e permitindo 
uma trajetória vitoriosa do 
Governo de São Paulo sobre 
o coronavírus”, declarou o 
Governador. “São estes res-
piradores que permitem que as 
UTIs tenham redução de ocu-
pação e uma condição mais 
adequada de atendimento. 
Com isso, estamos salvando 
mais vidas e proporcionando 
mais oportunidade para aque-
les que, infelizmente, são con-
taminados pelo coronavírus”, 
acrescentou. 

Doria acompanhou os testes 
e a calibragem de parte dos 
respiradores em um espaço no 
Centro de Convenção Rebou-
ças, que integra o complexo 

no Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas, 
na última sexta (5). O lote faz 
parte de uma importação de 
1,5 mil unidades da Turquia, 
dos quais 850 já chegaram 
ao país -- 200 deles já estão 
instalados em hospitais que 
atendem pacientes graves de 
COVID-19.Os equipamentos 
turcos foram adquiridos pela 
Fundação Butantan e doados 
ao Governo do Estado para o 
enfrentamento da pandemia. 
Os respiradores são essenciais 
para a criação de novos leitos 
de terapia intensiva. 

Nas últimas semanas, o Es-
tado também já havia recebido 
outras 283 unidades de uma 
compra da China e outros 60 
de um fornecedor nacional. A 
pasta também recebeu equi-
pamentos de UTI e transporte 
vindos do Ministério da Saúde. 

Até este domingo, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
já entregou 977 respiradores, 
que foram distribuídos para 
39 unidades hospitalares de 20 
municípios. A pasta também 
equipou 50 ambulâncias com 
suporte para pacientes graves. 

do Hospital das Clínicas da 
USP. 

“Aqui é feito o recebimen-
to dos respiradores que são 

encaminhados já calibrados e 
montados para os hospitais pú-
blicos municipais e estaduais. 
Até o dia 15 de junho, nós tere-

mos cerca de 2 mil respirado-
res que terão passado por essa 
estrutura que faz a calibragem, 
rechecagem, identificação pa-

trimonial e logística de entrega 
nos hospitais”, afirmou. 

Os respiradores do mode-
lo Biyovent desembarcaram 

à  POLÍTICA

Lei Ficha Limpa faz 10 anos. Nas últimas duas eleições, mais 
de 2 mil candidaturas foram barradas com base na legislação
Há 10 anos, uma iniciativa 

popular conseguiu juntar 1,3 
milhão de assinaturas para le-
var ao Congresso Nacional um 
projeto de lei que resultou em 
mudanças profundas no siste-
ma político brasileiro: a Lei da 
Ficha Limpa. De acordo com a 
plataforma de dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), nas 
últimas duas eleições a Lei da 
Ficha Limpa impediu que 2.285 
políticos condenados na justiça 
participassem das eleições. O 
maior número foi registrado nas 
Eleições Municipais de 2016, 
para prefeito e vereador: foram 
2.116 candidaturas cassadas - 
11,1% das cassações foram por 
esse motivo. Nas eleições de 
2018, para presidente, deputado 
e senador, foram 169 candidatu-
ras cassadas, motivo de 6,54% 
das cassações.

O número de cassações é di-
ferente em cada eleição devido 
ao maior número de candida-
tos para cargos municipais do 
que para cargos federais. Ou-
tro fator é que, com o passar do 
tempo, para evitar o desgaste, 
partidos estão evitando regis-
trar candidatos “ficha suja”.

“Como o debate sobre a fi-
cha limpa, além de ter entrado 
na lei, entrou também na cam-
panha eleitoral, eu percebo 
uma mudança no discurso e 
um maior desejo dos parti-
dos de terem candidatos se 
apresentando como portado-
res de ficha limpa”, destaca 

o ex-juiz e advogado Márlon 
Reis, membro do Movimen-
to de Combate à Corrupção 
Eleitoral e um dos principais 
articuladores do movimento 
que levou à criação da Lei da 
Ficha Limpa em 2010.

Depois da aprovação da lei, 
passaram a não poder disputar 

eleições políticos condenados 
em processos criminais em se-
gunda instância, que tenham 
perdido cargos públicos por 
cassação ou que tenham renun-
ciado para evitar serem cassa-
dos. Também não podem ser 
candidatos pessoas que ocu-
param cargos públicos e foram 
condenados por improbidade 
administrativa. A lei estipulou 
prazo de 8 anos para que a pes-
soa possa voltar a concorrer.

O Ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) Tarcísio 
Vieira de Carvalho Neto, em 
entrevista ao Núcleo de TV do 
TSE, lembrou que a Lei da Fi-
cha Limpa também serviu de 
inspiração para que estados e 
municípios proibissem a ocu-
pação de cargos públicos não 
eletivos por pessoas “fichas 
sujas”.

“Essa lei estabeleceu um novo 
patamar, um novo padrão de 
moralidade, não só política, 
mas também moralidade ad-
ministrativa. Ela teve reflexos 
na esfera federal, mas também 
nos âmbitos estaduais e muni-
cipais, já que as unidades da 
federação baixaram lei e de-
cretos impedindo a ocupação 
de cargos públicos por pessoas 
que tivessem erros em sua vida 
pregressa”, avalia.

Desde que começou a valer, 
a Lei da Ficha Limpa foi usada 
para evitar a candidatura de 
políticos conhecidos nacional-
mente. O caso mais famoso é 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Foi ele que 
sancionou a lei em 2010 e aca-
bou sendo impedido de participar 
das eleições de 2018 pela mesma 
legislação.

Ministério da Saúde divulgará dados de Covid-19 em plataforma interativa
à   PORTAL

Com o novo modelo de divul-
gação de informações sobre a 
COVID-19 elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde, profissionais 
de saúde, gestores, imprensa e 
a população em geral podem, 
em qualquer lugar do país e do 
mundo, verificar a evolução 
da pandemia no Brasil e todos 
os investimentos e repasses de 
recursos financeiros federais 
destinados à preparação de esta-
dos e municípios para o enfren-
tamento ao novo coronavírus.

Com o novo formato, o intui-
to é que as informações sejam 
apresentadas com uma ideia 
mais real do cenário atual da 
doença. A análise dos casos e 

mortes em decorrência da Co-
vid-19 será exposta por data 
de ocorrência, de forma regio-
nalizada. Isso, de acordo com 
a pasta, dará a toda a rede de 
atenção à saúde mais condições 
de adequação e elaboração de 
ações mais eficientes contra a 
doença.

As informações estão dis-
poníveis num serviço para 
armazenamento e partilha de 
arquivos chamado Dropbox, 
que é baseado no conceito de 
"computação em nuvem". Na 
plataforma, os interessados 
encontraram pastas separadas 
com os seguintes nomes: Bra-
sil, Estados, Interior, Região 

O OpenDATASUS. Que disponibiliza notificações tanto de Síndrome Gripal leve como Síndrome Respiratória Aguda Grave

Metropolitana e Regiões, onde 
os dados são apresentados de 
acordo cada abrangência.

Os dados, que anteriormente 
eram fornecidos nas coletivas 

de imprensa, passaram a ser di-
vulgados em plataforma online. 
Inicialmente, algumas falhas, 
como atrasos e divergências, 
foram identificadas, o que ren-

deu críticas ao novo modelo. No 
entanto, o Ministério da Saúde 
emitiu comunicados, onde ad-
mitiu falhas técnicas, que teriam 
sido reparadas.

Paralelamente, foi criada uma 
base de disseminação de dados 
abertos. A OpenDATASUS, 
como é chamada,  tem como ob-
jetivo disponibilizar as Notifica-
ções de Síndrome Gripal Leve, 
algo em torno de 2,6 milhões de 
registros, assim como as notifi-
cações de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) relacio-
nadas ao COVID-19, através do 
SIVEP-Gripe. 

Ainda de acordo com a pasta, 
estas ações não foram paralisadas 
e os dados sempre estiveram à 
disposição da população, mos-
trando o comprometimento do 
Ministério da Saúde com a trans-
parência das informações.


