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ATENÇÃO Palmeira D' Oeste
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Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

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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Não vai faltar espaço

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DALAS E PRAINHA DE DALAS

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

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

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

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

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

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

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

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

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

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

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

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

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

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

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

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

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

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

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

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

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

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

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

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

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

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

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

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

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

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

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

inferiores e são frequentes as 
amputações.

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

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

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

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

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

Juventude
De acordo com a pesquisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão        
 

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

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

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

É o relatório.

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

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

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

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

à  ECONOMIA

6 dicas para usar o saque do FGTS para quitar dívidas
A Caixa Econômica Federal 

liberou os saques do FGTS para 
trabalhadores nascidos em julho. 
Nesta etapa, poderão ser pagos 
até R﹩ 3,3 bilhões. O recurso 
emergencial pode ser uma exce-
lente oportunidade para quitar ou 
renegociar dívidas pendentes. 
A situação econômica do país 
ainda é delicada, porém, muitas 
pessoas estão renegociando 
dívidas. Se bem usado, esse 
auxílio pode descomplicar a 
vida financeira. Abaixo seis 
dicas que podem ajudar você 
a identificar de maneira inte-
ligente o melhor destino para 
o benefício.

1 - Coloque as dívidas em 
dia: A primeira coisa que você 
deve fazer é quitar as contas 
e frear os juros crescentes. O 
saque é uma excelente opor-
tunidade de pagar as dívidas e 
ainda obter descontos. Depen-
dendo do valor da pendência, 
talvez você consiga pagá-la 
à vista, o que costuma gerar 
um bom abatimento no saldo 
devedor. Caso o dinheiro seja 
insuficiente, priorize as dívidas 
mais urgentes. Para identificá-
-las, leve em consideração os 
juros de cada uma.

2 - Invista na sua carreira: A 
renda inesperada pode ajudar 
a se profissionalizar na carrei-
ra. O investimento pode não 
trazer rendimentos previstos 
como a bolsa de valores, mas 
garante uma melhor colocação 
dentro do mercado de trabalho. 
As consequências disso são a 
conquista de um bom emprego, 
salário e estabilidade de vida.

3 - Repense as suas contas: 
Se existe alguma pendência 
com cheque especial ou car-
tão de crédito, por exemplo, 
você pode aproveitar os juros 
baixos do empréstimo pesso-
al. Planeje-se. Os bancos estão 

mais flexíveis nesse período de 
pandemia da Convid-19. Apro-
veite o prazo estendido que as 
instituições têm oferecido e 
reorganize o ranking das suas 
contas - das mais essenciais para 
as menos necessária.

4 - Reorganize a vida financei-
ra: Se você está desempregado, 

esse dinheiro do FGTS Emer-
gencial pode ser bastante útil 
para ajudar você a colocar em 
prática algumas ideias que pos-
sibilitem ganhar dinheiro extra 
com pouco investimento. Após 
isso, aproveite as ofertas que os 
grandes bancos estão oferecendo 
e reorganize o ranking da suas 

à  LIMINAR

TJ manda fechar bares e salões de beleza em Santa Fé do Sul
O Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP) derrubou, em ca-
ráter liminar, o decreto municipal 
4.764/2020 que liberou o funcio-
namento de bares, restaurantes, 
academias e salões de beleza em 
Santa Fé do Sul. A decisão é do 
desembargador Renato Sartorelli, 
que acatou o pedido feito pela 
Procuradoria-Geral do Estado. 
Santa Fé do Sul pertence à Dire-
toria Regional de Saúde (DRS) 
de São José do Rio Preto, que 
está na fase laranja do Plano São 
Paulo e não prevê o funciona-
mento dessas atividades.

Segundo o pedido feito pelo 
procurador-geral de Justiça, Má-
rio Luiz Sarrubbo, os municípios 
não podem se distanciar das di-
retrizes estabelecidas pela União 
e pelo Estado de São Paulo para 
proteção à saúde. Segundo ele, 
os municípios podem apenas tor-
nar as medidas mais restritivas. 
O texto ainda acusa o prefeito de 
incentivar o desrespeito às me-
didas de isolamento social. "A 
conduta do Chefe do Poder Exe-
cutivo local incentiva o descum-
primento das recomendações 

sanitárias e dos atos do Governo 
Estadual, gera intranquilidade na 
sociedade, estimula a circulação 
de pessoas e, assim, aumenta a 
disseminação do coronavírus, 
contribuindo para o aumento 
de contaminados, com impacto 
direto na rede de saúde de todo o 
Estado", afirma Sarrubbo.

Na decisão, o desembargador 
acata os argumentos da procu-
radoria. "Se por um lado não se 
olvida da competência suple-

mentar dos Municípios para edi-
tar normas visando o combate à 
pandemia à luz das particulari-
dades locais, por outro, também 
está a prerrogativa da Adminis-
tração Pública Estadual discipli-
nar as medidas sanitárias em seu 
território, não sendo lícito, prima 
facie, que as normas municipais 
contrariem o regramento regio-
nal recentemente estabelecido 
pelo Plano São Paulo", afirma o 

desembargador.
Além de derrubar a norma, 

o desembargador ainda exige 
o cumprimento do Plano São 
Paulo em sua totalidade, como 
o funcionamento do comércio 
e atividades não essenciais du-
rante quatro horas por dia, além 
da capacidade reduzida a 20% 
do total. Bares, restaurantes, 
salões de beleza e academias 
deverão permanecer fechados. 
"Concedo a liminar para suspen-
der parcialmente a eficácia das 
disposições dos incisos I, II, III, 
IV, VII, VIII, IX e XII, do artigo 
1º, do Decreto nº 4.764, de 31 de 
julho de 2020, do Município de 
Santa Fé do Sul, conferindo-lhes 
interpretação conforme a Cons-
tituição, a fim de que a autoriza-
ção de reabertura das atividades, 
dos estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviço do Mu-
nicípio, neles prevista, observe o 
tempo e modo estabelecidos na 
legislação estadual, eliminan-
do-se deliberações municipais 
contrárias".

contas - das mais essenciais para 
as menos necessária.

5 - Faça uma reserva de emer-
gência: Mesmo que seja um valor 
bem pequeno do seu FGTS, é su-
per válido começar a ter o hábito 
de guardar parte do seu dinheiro 
para que tenha uma reserva de 
emergência enxuta e, assim, não 
precisar enfrentar momentos 
muito difíceis. Um planejamento 
financeiro mensal e uma reserva 
financeira são importantes para 
ajudar nos momentos mais "aper-
tados".

6 - Compre apenas o essencial: 
Esse dinheiro deve ser direciona-
do para as situações de emergên-
cia. Portanto, só compre aquilo 
que realmente esteja precisando. 
Para evitar comprar por impulso, 
pergunte-se antes: "Eu preciso? 
Eu consigo pagar?".
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ARTIGO

Dom Demétrio Valentini, Bispo Emérito de Jales

Nestes dias fiquei surpreso 
com a matemática. No dia 31 
de julho de 2.020 completei 
38 anos de minha ordenação 
episcopal. Portanto, colocada 
no contexto dos 60 anos da 
Diocese de Jales, desses 60 
eu tenho 38 como “Bispo de 
Jales”, seja “diocesano” ou 
“emérito”. 

Fazendo o cálculo, tiran-
do 38 dos 60, fica 22. Dos 60 
anos celebrados pelo “jubileu 
de diamante”, só em 22 não 
estive presente. Dos 60 anos 
da Diocese de Jales, eu tenho 
38 para contar! Quase dois 
terços. 

Haveria, certamente, muitas 
histórias a contar. E sabemos 
como a história depende da 
maneira como ela é contada. 
Do ponto de vista pessoal, não 
vou me preocupar em fazer 
uma avaliação exaustiva de 
como participei desta histó-
ria, cumprindo a missão que 
a Igreja me confiou. Deixo o 
julgamento nas mãos de Deus. 
Assim relativizo, tanto os elo-
gios como as críticas. Na es-
perança de que a história da 
Diocese continue sendo uma 
referência positiva para a sua 
trajetória.

Sem a diocese de Jales, a 
cidade de Jales não teria o 

destaque que teve. No dizer 
do povo, “foi a Diocese que 
colocou Jales no mapa”. 

Hoje me permito trazer, bre-
vemente alguns episódios, 
que foram importantes, embo-
ra não divulgados totalmente. 
Limito-me a três aconteci-
mentos: A Conferência de 
Santo Domingo em 1992, o 
Sínodo da América em 1997, 
e a Conferência de Aparecida 
em 2007.

A Quarta Conferência Ge-
ral do Episcopado Latino 
Americano e Caribenho foi 
realizada em 1992, em Santo 
Domingo, local da chegada 
dos primeiros europeus há 
500 anos atrás.

Foi sobretudo a partir desta 
Conferência que passei a es-
cutar a pergunta inevitável: 
“Adonde es Jales?”  Onde fica 
Jales?”

Na Conferência de Santo 
Domingo a Igreja da América 
Latina tinha chegado ao ponto 
máximo a tensão a propósito 
da Teologia da Libertação. 
Para que esta tensão não fosse 
jogada para dentro da Confe-
rência que estava sendo orga-
nizada, o Celam tomou uma 
decisão drástica: simples-
mente proibiu os teólogos de 
participarem da Conferência. 

Não podiam sequer circular 
por perto do local onde se fa-
ziam os plenários.

Diante disto, que fizeram 
os teólogos?  Discretamen-
te, alugaram uma casa nas 
proximidades do local da 
Conferência, de onde pode-
riam acompanhar os debates, 
redigir suas sugestões, e co-
laborar com o andamento da 
Conferência. 

Qual o desafio para que este 
plano pudesse funcionar? En-
contrar um bispo que fizesse 
o indispensável trabalho de 
mediação entre a Conferência 
e os teólogos, acompanhando 
a Conferência e informando 
os teólogos a respeito dos as-
suntos em andamento.

Quem poderia ser incumbi-
do desta tarefa? Apostaram no 
“Bispo de Jales”.  Diante da im-
portância da causa, aceitei a in-
cumbência, e graças a Deus con-
segui desempenhar bem a missão 
recebida. Deu para possibilitar 
aos teólogos acompanharem 
tranquilamente a Conferência, 
e para os bispos contarem com 
a ajuda dos teólogos. 

Esta mediação positiva 
entre Bispos e Teólogos aca-
bou se tornando no fato mais 
importante de toda a Confe-
rência.

No Sínodo da América, 
em 1997,  aconteceu um fato 
curioso: no seu final  foi  feita 
a eleição dos dez membros da 
Comissão Permanente. Para 
as duas vagas reservadas ao 
Brasil, foram eleitos Dom 
Luciano, Arcebispo de Ma-
riana, e Dom Demétrio, Bispo 
de Jales! Qual a explicação?    
Tinham-me incumbido de re-
digir uma síntese dos debates 
acontecidos em nosso grupo, 
e apresentá-la em plenário. 
Caprichei. E pelo visto gos-
taram. Na hora da votação vi 
que cochichavam o meu nome.   
Antes da apuração dos votos, 
já parecia certo o resultado.

Quando nos incumbem uma 
tarefa, é a oportunidade para 
prestar nossa contribuição.

Na Conferência de Apare-
cida, o clima era tranquilo 
e agradável. Também lá me 
incumbiram de secretariar 
um dos grupos. Os diversos 
textos redigidos eram entre-
gues à Comissão de Redação, 
presidida pelo então Cardeal 
Bergoglio.

São pequenos fatos, que 
ajudam a compreender a his-
tória que vamos vivendo, e 
que pode se tornar muito 
densa e carregada de huma-
nidade.

JALES - 60 ANOS DE DIOCESE

A Rússia surpreendeu o mun-
do, na terça-feira (11), anun-
ciando já dispor da primeira 
vacina contra a Covid 19, de-
senvolvida pelo Instituto Ga-
maleya, de Moscou, batizada 
Sputinik V (homenagem ao 
primeiro satélite artificial que 
orbitou a terra, e, 1957). O pre-
sidente Vladimir Putin disse 
que em setembro começarão a 
ser imunizados os profissionais 
da saúde, professores e alguns 
grupos de risco e, a partir de 
1º de janeiro, a vacina estará 
disponível a toda a população. 
A medida é questionada pela 
discutível Organização Mundial 
da Saúde, que adverte não terem 
os russos cumprido protocolos 
de maturação dos testes. Mas 
os responsáveis pelo programa 
afirmam trabalhar há seis anos 
no desenvolvimento da vacina 
contra o coronavírus, já conhe-
cido desde os anos 60. Quando 
a pandemia chegou, no formato 
do novo coronavirus, estavam 
adiantados e agora podem se 
beneficiar disso.

Poucas horas após o comuni-
cado russo, o governador Rati-
nho Jr, do Paraná, anunciou o 
convênio daquele estado com 
a Rússia – assinado na quarta-
-feira por ele e o embaixador 
Sergei Akopov – para o Tecpar 
(Instituto de Tecnologia do 
Paraná) produzir a Sputinik V 
para aplicar à população brasi-
leira em 2021. Uma das condi-

QUE VENHAM AS VACINAS...

ções é a aprovação da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária). Com todos os 
questionamentos, os russos sa-
íram na frente. Também temos, 
no Brasil, as parcerias, para a  
produção de vacinas, firma-
das pelo Instituto Butantã (São 
Paulo) com a farmacêutica chi-
nesa Sinovac , e da Fundação 
Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro) 
com a Universidade Oxford de 
Londres. Ambas ainda estão na 
fase de teste em humanos, dos 
quais o Brasil participa.

A pandemia pegou o mundo 
desprevenido. O desconheci-
mento do comportamento do 
vírus na sua nova estrutura 
levou governos, autoridades 
e especialistas a enganos não 
intencionais, mas que podem 
ter custado vidas. O Brasil é 

um desses países. Em vez de 
se unir para enfrentar o mal, 
os políticos o utilizaram para 
discutir suas diferenças, mui-
tas delas históricas e inconci-
liáveis. A premissa básica é de 
que não existem vacinas e nem 
medicamentos cientificamen-
te comprovados para tratar a 
Covid 19. Mas, como temos 
milhares de doentes padecendo 
desse mal, a alternativa é tratá-
-los com o que estiver disponí-
vel, mesmo sem os certificados 
científicos. O tratamento nessas 
condições pode ser ineficaz, 
mas é pior não tratar porque 
dessa forma a morte seria prati-
camente certa. A pandemia não 
espera o tempo que os pesqui-
sadores necessitam para testar 
as drogas.

O dado animador – apesar 

dos arautos da desgraça que 
ainda procuram potencializar 
o mal – é que os números de 
infecção e mortes, mesmo não 
diminuindo o quanto espera-
mos, apresentam tendência de 
baixa. De outro lado, a econo-
mia reage positivamente com o 
comércio varejista registrando 
vendas semelhantes às anterio-
res à pandemia, a indústria au-
tomobilística anunciando a vol-
ta da produção e as autoridades 
econômicas vislumbrando a 
possibilidade de, na virada do 
ano, recuperar a estabilidade.

Precisamos de empenho, 
compromisso e até patriotis-
mo dos envolvidos no combate 
à Covid 19, e da compreensão 
e colaboração da população. 
Todos têm de aceitar que apesar 
das boas perspectivas, ainda 
vivemos sob os riscos de in-
fecção e morte. Por isso, há que 
se observar medidas sanitá-
rias – máscara, distanciamento, 
não aglomeração, higiene das 
mãos, etc. – para o quadro não 
se agravar. E, indiscutivelmen-
te, parar com a politicalha,  mes-
mo que seja só por respeito aos 
mais de 100 mil brasileiros que 
já pereceram pelo mal. Quanto 
às vacinas, não importa de onde 
venham, desde que cheguem a 
tempo de nos proteger e trazer 
de volta a normalidade...

 
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves



EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2019.

CONTRATO Nº 003/2020

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

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para fornecimento de com-

bustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina e Etanol,, à Frota Municipal 

durante o exercício de 2020, com abastecimento diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  inscrita no CNPJ 

sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua Brasil, nº66-20, centro na cidade 

de Palmeira d’ Oeste – SP. - CEP 15.720-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com preço reajustado 

conforme realinhamento de preço, exemplificado por pesquisas de preço e 

notas fiscais em anexo, para o fornecimento de Gasolina onde o preço era de 

R$ 3,86 e passa para R$ 4,19, reajuste de 8,55% e Etanol onde o preço era de 

R$ 2,59 e passa para R$ 2,78, reajuste de 7,34% a vigorar a partir da data da 

assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 05 de Agosto de 2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

___________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - PREGÃO Nº 007/2020 - CON-

TRATO Nº 037/2020

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO 

DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA 

SINFÔNICA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE, CONFORME CONVÊ-

NIO  Nº 2019CV00011 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA CULTURA E 

ECONOMIA CRIATIVA E O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE.

CONTRATADA: JHONATAN PRADO DE JESUS – ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 37.116.437/0001-03, sediado na Rua Brasil, nº 1711, Centro, na cidade 

de Fernandópolis – SP. Cep 15.600-064. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 76.633,00 (setenta e seis mil seis-

centos e trinta e três reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de Agosto de 2020. - VIGÊNCIA: 

06 (seis) meses.

___________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 017/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

CONTRATO 036/2020

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

CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS 

LTDA - EPP, estabelecida na Rua Mato Grosso, nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, 

na cidade de Votuporanga – SP. CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ nº sob o 

nº 14.767.790/0001-40. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DALAS E DA PRAINHA DO 

DISTRITO DE DALAS, conforme CONVÊNIO Nº 224/20 - CELEBRADOS 

ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE E A SECRETARIA DE DE-

SENVOLVIMENTO REGIONAL e conforme memorial descritivo, planilha orça-

mentária, cronograma e projetos.

VALOR DO CONTRATO R$ 236.293,99 (duzentos e trinta e seis mil duzentos 

e noventa e três reais e noventa e nove centavos) 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de Agosto de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

___________________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 016/2020

PREGÃO Nº 007/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

                               

                               REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oes-

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

                                FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, 

examinado a presente licitação, Pregão nº 007/2020, e, considerando o PARE-

CER da Equipe de Apoio designada para realizar os procedimentos 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 altera-

ções 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 ter-

mos, considerando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 

primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz plenamente os 

interesse econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado 

a firma; JHONATAN PRADO DE JESUS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

37.116.437/0001-03, sediado na Rua Brasil, nº 1711, Centro, na cidade de 

Fernandópolis – SP. Cep 15.600-064, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA 

IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

D’ OESTE, CONFORME CONVÊNIO  Nº 2019CV00011 CELEBRADO ENTRE 

A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E O MUNICÍPIO DE 

PALMEIRA D’ OESTE, conforme termo de referência. Com valor total estimado 

em R$ 76.633,00 (setenta e seis mil seiscentos e trinta e três reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 12 de 

Agosto de 2020.

REINALDO SAVAZI

-Prefeito Municipal-

___________________________________________________________

Tomada de Preços nº 003/2020 

 Processo nº 017/2020

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 licitação, Tomada de Preço nº 003/2020, e, considerando o PA-

RECER da Comissão Permanente de Licitação designada para realizar os 

procedimentos licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, 

verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com 

suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem 

irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a 

presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 

8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta apresen-

tada e classificada em primeiro lugar, com preço compatível com edital, 

o que satisfaz plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura 

Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma: GOS INCORPORADORA 

E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA - EPP, estabelecida na Rua Mato 

Grosso, nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, na cidade de Votuporanga – SP. 

CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ nº sob o nº 14.767.790/0001-40. Para 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS 

E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DALAS 

E DA PRAINHA DO DISTRITO DE DALAS, conforme CONVÊNIO Nº 224/20 

-  CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE E A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL e conforme memorial 

descrit ivo, planilha orçamentária, cronograma e projetos, constante da 

sua proposta da referida Tomada de Preço, no valor total estimado de R$ 

236.293,99 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e três reais e 

noventa e nove centavos).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 12 de 

Agosto de 2020.

REINALDO SAVAZI

Prefeito Municipal

___________________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

à PROVIMENTO PARCIAL

TJ-SP reduz condenações de Roger Dib e outros dois 
acusados de fraudes contra Hospital de Amor

A 4ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP) 
deu provimento parcial aos 
recursos interpostos pelas 
defesas dos réus Roger Mau-
ro Dib, Gustavo Viale Berti 
e Leandro Sampaio de Souza 
– todos acusados de fraudes 
contra o Hospital de Amor 
– e reduziu em quase 2/3 as 
penas aplicadas a eles pela 
Justiça de Jales.  O trio tinha 
sido condenado em abril de 
2019 pelo juiz Adílson Vag-
ner Ballotti, que, à época, 
era o titular da 5ª Vara Cível 
e Criminal de Jales, a penas 
que, juntas, ultrapassavam o 
total de 90 anos de reclusão. 
A sentença do juiz jalesen-
se condenava o ex-diretor 
administrativo do hospital, 
Roger Dib, a 43 anos, 09 
meses e 18 dias, enquanto o 
ex-funcionário Gustavo foi 
condenado a 31 anos e 06 
meses, e o também ex-fun-
cionário Leandro, a 16 anos 
e 10 meses de reclusão.

O TJ-SP, em decisão pro-
ferida no final de junho, re-
duziu as penas dos três ra-
pazes para, no total, pouco 
mais de 32 anos, ou cerca 

de pelo menos sete fraudes 
distintas, reiteradamente 
praticadas entre fevereiro 
de 2013 e setembro de 2016. 
Juntos, eles teriam obtido 
vantagens ilícitas estimadas 
em R﹩ 788,4 mil.

O relator registrou, tam-
bém, que “Roger era o 
verdadeiro planejador dos 
crimes, utilizando os dois 
funcionários para levar a 
cabo os delitos que imagi-
nava”. Para o relator, “todos 
os delitos decorrem de uma 
só fonte: a determinação de 
Roger em cometer crimes, 
ajudado pelos dois corréus”. 
O desembargador Porto re-
gistrou, ainda, que os réus 
“formavam um coeso grupo 
de três indivíduos com um 
só objetivo: cometer este-
lionatos”. Não obstante isso, 
reduziu as penas.

O CASO:
Roger, Gustavo e Lean-

dro foram alvo da operação 
“Corrente do Bem”, que 
investigou um esquema 
de fraudes no Hospital de 
Amor, unidade de Jales. A 
operação foi deflagrada na 
manhã do dia 08 de novem-
bro de 2016, pela Polícia 

Federal de Jales.
Na ocasião, a PF cumpriu 

três mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 
Justiça Estadual de Jales, 
além da prisão dos três en-
volvidos, todos investiga-
dos por desvios de recursos 
do hospital em benefício 
próprio, mediante paga-
mentos suspeitos em super-
mercados, hotéis, oficinas 
mecânicas, lojas de pneus, 
postos de combustíveis, 
restaurantes, transporte de 
passageiros, entre outros.  
Cinco veículos pertencentes 
aos acusados foram apreen-
didos pela PF e pelo menos 
dois deles foram, posterior-
mente, entregues para uso 
do hospital. Em depoimen-
to à Justiça, o delegado da 
Polícia Federal, Cristiano 
Pádua da Silva, declarou 
que, de início, recebeu uma 
denúncia anônima que citava 
apenas possíveis fraudes na 
locação de veículos para o 
transporte de pacientes do 
hospital. Segundo o delega-
do, as demais fraudes foram 
descobertas no decorrer das 
investigações. Fonte: Blog 
do Cardosinho

de 35% das condenações da 
primeira instância. A pena 
de Roger Dib caiu para 17 
anos, 2 meses e 3 dias de 
reclusão, em regime inicial 
fechado. As penas de Gus-
tavo (10 anos, 3 meses e 16 

dias) e de Leandro (5 anos 
e 20 dias) também foram 
razoavelmente reduzidas. 
No caso de Gustavo, o regi-
me inicial é o fechado. Já a 
pena de Leandro deverá ser 
cumprida em regime inicial 

semi-aberto.
Na decisão do TJ-SP, o 

relator, desembargador Ro-
berto Porto, ressaltou que os 
três acusados se associaram 
para cometer crimes contra o 
Hospital de Amor, por meio 

A sentença condenava o ex-diretor administrativo do hospital, Roger Dib, a 43 anos, 09 meses e 18 dias



Facebook e Twitter intensificam ações contra desinformação em eleições
8NOVAS REGRAS

As plataformas de mídia so-
cial intensificaram medidas 
contra a desinformação vol-
tada às eleições dos Estados 
Unidos. O Facebook lançou 
uma página para ajudar usu-
ários com recursos relacio-
nados a pesquisas de opinião 
pública e o Twitter expandiu 
regras contra mentiras que 
envolvam votos por correio 
e votação antecipada. A mu-
dança do Twitter envolverá o 
surgimento de novas políticas 
“que enfatizam informações 
precisas sobre todas as op-
ções disponíveis para votar, 
incluindo correio e votação 
antecipada”. Enquanto isso, o 
Facebook lançou uma página 
com um centro de informa-

ções sobre a eleição norte-
-americana, para ajudar os 
eleitores com dados precisos e 
fáceis de se encontrar sobre a 
votação. A empresa disse que 
também está discutindo com 
autoridades a ameaça emer-
gente vinculada à desinforma-
ção em torno dos resultados 
eleitorais.

O Twitter implementará as 
novas ferramentas, políticas 
e recursos no próximo mês. 
A empresa está explorando 
como expandir suas “políti-
cas de integridade civil” para 
lidar com publicações menti-
rosas sobre votos por correio e 
outros procedimentos eleito-
rais. Os detalhes das medidas 
ainda estão sendo finalizados.

Instituições já podem se cadastrar 
para aplicação do Enem Digital

8ENEM

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021
As instituições interessadas 

em aplicar o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) Digi-
tal já podem realizar o cadastro 
eletrônico no sistema que irá 
compor a Rede Nacional de 
Postos Aplicadores (RNPA). 
As provas estão marcadas para 
os dias 31 de janeiro e 7 de fe-
vereiro de 2021.

Podem se candidatar as insti-
tuições públicas e privadas que 
possuírem, pelo menos, duas 
salas ou dois laboratórios de 
informática com, no mínimo, 
dez computadores. Demais 
requisitos exigidos podem ser 
encontrados na Portaria n.º 473, 
de 28 de julho de 2020. Além 
do Enem Digital, os locais 
cadastrados poderão aplicar 
outros exames e avaliações do 
Inep.

A portaria não restringe o ca-
dastro apenas às instituições 
de ensino. Qualquer entidade 
que atenda aos requisitos mí-
nimos poderá fazer parte da 
rede, conforme a quantidade 
e a distribuição de inscritos no 

Enem Digital por município. 
Os locais cadastrados serão 
visitados por equipes técnicas 
autorizadas pelo Inep para a 
certificação das características 
estruturais.

O prazo para o cadastramento 
na rede vai até as 23h59 de 30 de 
agosto, domingo.

ENEM DIGITAL
A modalidade é ofertada 

em todos os estados e no 
Distrito Federal, nos muni-
cípios definidos pelo edital, 
com número respectivo de 
vagas. Nesta edição, apenas 
os estudantes concluintes 
do ensino médio, ou que já 
terminaram a etapa em anos 
anteriores, e não precisam 
de recurso de acessibilidade, 
poderão se inscrever para 
fazer as provas. Os compu-
tadores para o exame serão 
disponibilizados nos locais 
de aplicação e não será pos-
sível utilizar equipamento 
pessoal.

Com informações do Mi-
nistério da Educação

Conselho do FGTS vai distribuir R$ 7.5 bilhões aos trabalhadores
8FGTS

Valor será distribuído de forma proporcional aos saldos das contas até 31 de agosto
rabalhadores terão direito a 

uma parte do lucro obtido pelo 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) em 2019. A 
distribuição foi aprovada pelo 
Conselho Curador do FGTS em 
reunião na última terça-feira 
(8). No total, R﹩ 7,5 bilhões 
serão distribuídos de manei-
ra proporcional ao saldo das 
contas e os depósitos devem 
ocorrer até 31 de agosto.

De acordo com a Caixa Eco-
nômica Federal, a arrecadação 
do FGTS no ano passado foi de 
quase R﹩ 129 bilhões, vindos 
da contribuição de um milhão 
de empregados domésticos e 
de quatro milhões de empre-
sas.

O rendimento do depósito 
nas contas dos trabalhadores 
ficará em 4,9% ao ano, maior 

do que o que a caderneta de 
poupança proporciona atual-
mente. “Nós queremos mostrar 
especialmente para o trabalha-
dor que não tem muito acesso 
ao mercado de capitais, a mer-
cados financeiros pra aplicar 
os seus recursos, que manter 
o recurso no FGTS é uma al-
ternativa interessante”, afirma 
Gustavo Alves Tillmann, dire-
tor do Departamento de Gestão 
de Fundos do Ministério da 
Economia.

O FGTS auxilia os trabalha-
dores em casos de demissão, 
doenças graves e aposentaria. 
O fundo também serve para o 
financiamento de obras de ha-
bitação, saneamento e infraes-
trutura. O valor será depositado 
juntamente com os juros e atua-
lização monetária obrigatórios.
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Campanha do Governo de SP supera R$ 1 bilhão 
em doações para combater a covid-19

8ESTRATÉGIA

Combustível é fonte de energia para indústrias do estado, que tentam se recuperar da crise; baixa oferta e preço ainda são entraves

O Governador João Doria 
anunciou que as doações da ini-
ciativa privada para combate ao 
coronavírus já ultrapassaram a 
marca de R﹩ 1 bilhão. Apenas 
nesta segunda-feira, 10, o Gover-
no do Estado arrecadou R﹩ 108 
milhões do Grupo Empresarial 
Solidário de São Paulo. Todos 
os recursos e serviços doados 
são aplicados integralmente em 
estratégias de contenção da pan-
demia.

“O Comitê Empresarial Soli-
dário, composto há quatro me-
ses, ultrapassou, nesta manhã, a 
marca de R﹩ 1 bilhão em doações 
para combater o coronavírus e 
aumentar o campo de proteção 
social no Estado de São Paulo. 
Uma marca histórica, do maior 
programa de doações sociais já 
feitas até então no país. Quero 
agradecer a todos os doadores, 
que deram exemplo e vão ficar 
para a história de São Paulo e do 
Brasil”, destacou o Governador 
João Doria.

As doações somam R﹩ 
1.030.181.484,00 e foram via-
bilizadas em reuniões do Grupo 
Empresarial Solidário, que se 
mobiliza quinzenalmente desde 

o início da pandemia. Na manhã 
desta segunda, houve mais 12 
doações durante a 16ª reunião do 
grupo, que é composto por 450 
integrantes.

Até o momento, 251 institui-
ções já fizeram contribuições para 
auxiliar o Estado no enfrentamen-
to à pandemia. Todo o processo de 

recebimento das doações, entrega 
e aplicação dos recursos é audita-
do pela Pricewaterhouse Coopers 
Brasil, com apoio da Deloitte na 
organização dos processos.

“Alcançar esse número de 
arrecadações é um marco na 
história. É um exemplo de soli-
dariedade e de como os setores 

público e privado podem ame-
nizar os efeitos da crise traba-
lhando em parceria”, disse a 
Secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecno-
logia, Patricia Ellen.

COMO DOAR
O Governo de São Paulo insti-

tuiu uma comissão responsável 

por organizar doações de entes 
privados e sociedade civil du-
rante a crise do coronavírus. São 
aceitas doações em dinheiro, 
serviços e materiais, de acordo 
com critérios estabelecidos pe-
las secretarias envolvidas.

O Estado elaborou uma car-
tilha para orientar doadores 

a contribuir sem a incidência 
de impostos. As doações em 
dinheiro são concentradas no 
Fundo Social de São Paulo.

Os contatos podem ser feitos 
pelo WhatsApp (11) 98882-1341 
ou pelo e-mail doacaodebens@
sp.gov.br.

Governo federal altera regras no programa Minha Casa, Minha Vida
8ECONOMIA

O Governo Federal anunciou 
mudanças no programa de habi-
tação Minha Casa, Minha Vida. 
As novas regras são válidas aos 
beneficiários da faixa 1 do pro-
grama, que contempla famílias 
com renda mensal de até R﹩ 1,8 
mil. A alteração nas normas é vá-
lida para duas mil unidades ha-
bitacionais já contratadas, mas 
que ainda não foram entregues. 

Segundo a portaria publica-
da no Diário Oficial da União 
(DOU), que estabeleceu as no-
vas regras, para integrar essa fai-
xa do programa, os interessados 
devem atender a pelo menos um 
de seis requisitos listados, como 
por exemplo: viver em domicílio 
em que não há parede de alve-
naria ou de madeira aparelhada, 
possuir mais de 30% da renda 
comprometida com o pagamento 
de aluguel, encontrar-se em situ-
ação de rua, entre outras regras. 

Caso cumpram a algum des-
ses requisitos, os candidatos 
precisarão atender, em outra 
etapa da análise, a pelo menos 
cinco exigências demandadas. 
Os requisitos anteriores tam-

às pessoas inscritas no Cadas-
tro Único do governo federal, 
cujas informações contidas são 
de responsabilidade de estados, 
municípios e Distrito Federal. 

Karla França, analista técnica 
da Habitação e Planejamento 
Territorial da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), 
afirma que gestores locais te-
rão uma responsabilidade ainda 
maior por conta dessa mudança. 
“Somente por meio do cadastro, 
as pessoas poderão ser contem-
pladas para participar do pro-
grama e adquirir uma moradia 
social”, explica. 

Antes da publicação da por-
taria, a lista de possíveis candi-
datos do programa era estabele-
cida pelos próprios municípios. 
Agora, a relação das pessoas que 
se adequam às regras será feita 
pela União. Porém, segundo o 
governo federal, os municípios 
podem manifestar interesse em 
manter a seleção de beneficiários 
por meios próprios, desde que 
comprovem possuir sistema com 
dados transparentes.

Para Eliseu Silveira, advogado 

especialista em Direito Público, 
as novas regras podem permi-
tir que mais pessoas acessem ao 
programa, pois essas diretrizes 
delimitam melhor as responsa-
bilidades de cada entidade go-
vernamental. “A portaria deixou 
bem delimitado às atribuições das 
prefeituras, da Caixa Econômica 
Federal e dos ministérios, o que 
trará uma facilitação na conces-
são do benefício às famílias com 
renda mensal de até R﹩ 1,8 mil”, 
afirma. 

Em nota, o governo federal ale-
ga que a publicação da portaria 
tem como objetivo “dar ampla 
transparência ao processo de se-
leção de beneficiários, de maneira 
a possibilitar o controle social”. 
Além disso, afirma que até o final 
de junho foram entregues 178 
mil residências para beneficiá-
rios do programa Minha Casa, 
Minha Vida e que o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR) autorizou, neste ano, a 
transferência de mais de R﹩ 1,1 
bilhão do Orçamento Geral da 
União para garantir a execução 
do financiamento. 

bém podem compor essa soma. 
Nesta fase, estão enumerados 
critérios como: ser mãe chefe 
de família, ser beneficiários do 

Programa Bolsa Família, rece-
ber o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), residir com 
alguma pessoa com deficiência, 

entre outros.
Além disso, a portaria limita 

o acesso à faixa 1 do Programa 
Minha Casa, Minha Vida apenas 

Anvisa autoriza 2ª dose e voluntários de até 69 anos para vacina
8CORONAVÍRUS

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizou, 
na segunda-feira, 10, a aplica-
ção de uma dose de reforço 
para os voluntários dos testes 
da vacina da Universidade de 
Oxford, além da ampliação da 
faixa etária dos voluntários - 
que agora vai de 18 a 69 anos.

A segunda dose será dada 
às pessoas que já haviam sido 
vacinadas e também às que 
ainda vão entrar para o estudo. 
O imunizante está na fase 3 de 
testes, como possível proteção 
contra a covid-19.

O intervalo para a segunda 
dose dos participantes deve 
ser de quatro semanas. Para 
os voluntários que já passa-
ram pelo estudo, o reforço 
deve ser aplicado no prazo de 
quatro a seis semanas. Neste 
caso, de acordo com a Anvisa, 
a variação do tempo se deve 
à necessidade de entrar em 
contato com os voluntários e 
mobilizá-los novamente para 
uma segunda aplicação.

A Agência informou que a 
inclusão da segunda dose na 
pesquisa foi motivada pela 

publicação de alguns resul-
tados que mostraram que o 
reforço aumenta a chance de 
imunização. “A expectativa é 
que a segunda dose acrescen-
te informação aos estudos e 
sobre a forma pela qual essa 
vacina poderá ser utilizada no 
futuro.” Além dessa alteração, 
a Anvisa aprovou a ampliação 
da faixa etária para a realiza-
ção dos estudos - voluntários 
com idade entre 18 e 69 anos 
poderão participar da pes-
quisa. A faixa inicialmente 
autorizada era dos 18 aos 55 

anos. De acordo com a Anvisa, 
a vacina em teste era a única 
que ainda não possuía dados 
para justificar a vacinação de 
voluntários com idade entre 
55 e 69 anos de idade. “Após 
a apresentação das informa-
ções necessárias pela empre-
sa, a autorização para testes em 
voluntários com até 69 anos foi 
deferida”, informou.

A autorização das mudanças 
no estudo foi aprovada pela Re-
solução 2.895/2020, publicada 
no Diário Oficial da União de 
segunda-feira.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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Novo delegado chefe da polícia federal de Jales já foi futebolista profissional
à  DESTAQUE

O Diário Oficial da União desta 
terça-feira, 11, está publicando 
a Portaria nº 13.329, de ontem, 
assinada pelo diretor-geral da 
Polícia Federal, Rolando Ale-
xandre de Souza, que desig-
na o delegado da PF Jackson 
Gonçalves para a função de 
chefe da Delegacia de Polícia 
Federal em Jales.

Como se sabe, a chefia da PF 
de Jales vem sendo ocupada 
interinamente pelo delegado 
Haroldo Barcos Burghetti, 
desde que o titular do posto, 
Cristiano Pádua da Silva, foi 
transferido para São José do 
Rio Preto.

Jackson Gonçalves – que 
já foi jogador de futebol pro-
fissional, com passagem pelo 
Grêmio de Porto Alegre – é 
delegado federal em Ribeirão 
Preto. Nascido em Cajuru-SP, 
em julho de 1967, ele acaba de 
completar 53 anos.

Ao longo de sua carreira 
como delegado, ele vem se 
destacando por ações contra 
a pedofilia e a pornografia in-
fantil. Em dezembro de 2013, 

atuando na Delegacia da PF 
em Araraquara, ele prendeu 
um professor da rede estadual 
suspeito de pedofilia.

Em novembro de 2016, o 
delegado Jackson Gonçalves 
comandou ação que prendeu, 
em Barretos, o dono de uma 
loja de rações, flagrado com 

imagens de crianças no tele-
fone celular, em um tablet e no 
computador.

Em julho de 2017, ele co-
mandou a Operação Safety, 
que prendeu cinco pessoas na 
região de Ribeirão Preto, para 
reprimir o compartilhamento 
e a posse de imagens e vídeos 

contendo pornografia infantil 
na internet.

E em agosto de 2019, ele 
participou das investigações 
que culminaram na prisão de 
um idoso de 65 anos, suspeito 
de abusar sexualmente do so-
brinho dele, de quatro anos, 
em Ribeirão Preto. O idoso 

teria inclusive registrado um 
dos abusos em vídeo.

No futebol, Jackson era um 
aplicado lateral. Começou sua 
carreira no Caxias em 1992 
e, um ano depois, já vestia a 
camisa do Grêmio, onde fi-
cou até 1995. Do Rio Grande 
do Sul, ele partiu para o Paraná, 

onde jogou no Londrina, e pos-
teriormente para Santa Catarina, 
onde envergou a camisa do Fi-
gueirense.

Jackson teve passagens, tam-
bém, pelo Botafogo de Ribeirão 
Preto, Cruz Alta-RS, Bento Gon-
çalves-RS e Ijuí-RS. Fonte: Blog 
do Cardosinho

O novo delegado chefe da polícia federal de Jales, Jackson Gonçalves Registro de quando atuou no Grêmio de Porto Alegre

MP libera quase R$ 2 bilhões para produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19
à   ESPERANÇA

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou, na última quinta-feira, 
6, Medida Provisória (MP) que 
abre crédito extraordinário de 
R﹩ 1,9 bilhão para a produção e 
distribuição de 100 milhões de 
doses de uma das vacinas testa-
das contra a Covid-19. Trata-se 
do imunizante produzido pelo 
laboratório AstraZeneca e a Uni-
versidade de Oxford e que está 
em fase de testes no Brasil sob a 
liderança da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).   A expectativa do 
Ministério da Saúde é de que 30 
milhões de doses sejam fabricadas 
entre dezembro e janeiro e 70 mi-
lhões nos dois primeiros trimestres 
de 2021. Segundo Bolsonaro, o 
governo tem se esforçado em en-
contrar soluções para o tratamento 
da Covid-19.  

 “Procuramos meios no mundo 
de buscar a vacina e assinamos 
esse protocolo no passado, pas-
samos a fazer parte deste seleto 
grupo. A nossa contrapartida é 
financeira, no momento, de qua-

se R﹩ 2 bilhões. Talvez em de-
zembro exista a possibilidade da 
vacina e daí esse problema estará 
vencido poucas semanas depois”, 
destacou. 

O acordo firmado entre o go-
verno brasileiro e as instituições 
britânicas prevê que se a eficácia e 
a segurança da vacina forem com-
provadas nos testes, a Fiocruz vai 
poder incorporar a tecnologia ne-
cessária para a produção das doses, 
que seriam disponibilizadas ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

ESTÁGIO
A Medida Provisória editada 

pelo Executivo tem força de lei 
assim que publicada. No entan-
to, ela perde a validade caso não 
aprovada no Congresso Nacional 
em até 120 dias. De acordo com 
o Ministério da Saúde, R﹩ 1,3 
bilhão são para os pagamentos 
previstos no contrato de Enco-
menda Tecnológica. Outros R﹩ 
522,1 milhões serão destinados 
para a Bio-Manguinhos, unida-
de da Fiocruz responsável pela 

produção de imunobiológicos. 
Atualmente, a vacina da Univer-

sidade de Oxford está no último 
estágio de estudo, que são os testes 
em humanos. Essa etapa é a última 
antes de uma possível produção em 
massa. No Brasil, cerca de cinco 
mil voluntários participam dos 
testes em três capitais: São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Salvador. Os 
dados preliminares mostram que 
a vacina induziu a produção de an-
ticorpos contra o novo coronavírus. 
Na última semana, a presidente da 
Fiocruz, Nísia Trindade, afirmou 
que a eficácia do imunizante é pró-
xima de 100% quando aplicado em 
duas doses.  O ministro da Saúde 
interino, Eduardo Pazuello, desta-
cou que além da disponibilização 

da vacina, o Brasil poderá desen-
volver a tecnologia nacional na 
área da saúde, com a incorporação 
do processo da AstraZeneca e da 
Universidade de Oxford. 

“Estamos garantindo a aplica-
ção de recursos em uma vacina 
que tem se mostrado uma das mais 
promissoras do mundo. Esse é um 
acordo de transferência de tecno-
logia [ao Brasil]. Isso significa que 
estamos garantindo a produção 
e entrega de 100 milhões de do-
ses, além de trazer para o país a 
capacidade de utilizar essa nova 
tecnologia na indústria nacional e 
dar sustentabilidade ao Programa 
Nacional de Imunização”, disse. 

Estratégia de vacinação
Já se sabe que a vacina produzida 

pela Fiocruz vai ser distribuída 
pelo Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), que atende o SUS. 
No entanto, o governo ainda não 
confirmou como seria a campanha 
de vacinação. Se seguir padrão 
semelhante ao que ocorre na imu-
nização nacional contra a gripe, o 
Ministério da Saúde deve priorizar 
o grupo de risco que, no caso da 
Covid-19, é formado por idosos 
e pessoas com comorbidades e 
doenças crônicas, como diabetes e 

hipertensão arterial, por exemplo. 
OUTRAS VACINAS 

Em paralelo ao trabalho de-
senvolvido em Oxford, outros 
laboratórios também estão na 
fase de testes clínicos com novas 
vacinas. Uma delas, conhecida 
como CoronaVac, também está 
sendo testada em brasileiros. A 
vacina é produzida pela empresa 
chinesa Sinovac Biotech e está 
sob a responsabilidade do Insti-
tuto Butantan no país. 


