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defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

PREFEITO DE PALMEIRA D’OESTE 
VISITA ESTRADAS RURAIS

O Prefeito Dodô foi pessoal-
mente checar o andamento de 
algumas obras em estradas rurais 
de Palmeira D’Oeste. Acompa-
nhado do Fiscal da Prefeitura o 
Sr. Léo, passamos pelo Sucuri e 
Córrego da Anta. 

Nestes locais estão sendo reali-
zadas algumas melhorias como, 
conservação, quebra de barrancos 
e para controle do escoamento da 
água também estão sendo feitos 
“bigodes”

É comum que estradas rurais 

fiquem abandonadas e esquecidas 
e o foco administrativo esteja nas 
vias asfaltadas, MAS, o gestor 
responsável cuida das estradas 
rurais e vicinais, pois, não li-
gam apenas a propriedade rural 
ao município urbano, mas sim, 

leva itens de consumo altamente 
necessários para nosso dia a dia, 
principalmente para nossa mesa!

Por isso, o prefeito Dodô faz 
questão de acompanhar pessoal-
mente e afirmou que os produto-
res rurais para ele são prioridade.

Ontem quinta-feira 10/01/2019 
no Paço Municipal Edson Steluti 
o prefeito Maurício reuniu-se 
com a Maurício reuniu-se 
com a bióloga pós graduada 
em gestão de meio ambiente 
Sandra Gigante, represen-
tante do SENAR/FETAESP/
SINDICATO DOS TRABA-
LHADORES RURAIS DE 
JALES para renovar a nova 
parceria que irá oferecer cur-
sos de capacitação à popula-
ção são-francisquense.

Maurício fez questão trazer 
o curso de processamento ar-
tesanal de bovinos.

Além desse excelente cur-
so que atenderá nossos pro-
dutores rurais e impulsiona 
uma melhor eficácia à nossa 
pecuária, foram definidos 
também entre outras capaci-
tações nas áreas profissionais 
e sociais a serem desenvolvidas 
no município nesse ano de 2019.

Ficaram definidos também os 
cursos:

Jovem agricultor do futuro;
Curso de eletricista e capaci-

tações e 
Programa ciranda de esporte e 

PREFEITO MAURÍCIO ESTABELECE NOVAS 
PARCERIAS PARA CURSOS DE CAPITAÇÃO

lazer rural.
Também participaram da 

reunião e estabelecendo par-
ceria a esse Projeto 2019 a 
nossa ilustre diretora da Es-
cola Estadual Oscar Antônio 
da Costa a professora Ivo-
ne Domingues, a assistente 

social do município Márcia 
Rodrigues e o instrutor Luiz 
Cláudio, conhecido como 
Capoeira e ou Capitão do 
Mato.

Melhores informações no De-
partamento Social (Rua Sergipe 
nº 1454 com a assistente Márcia, 

telefone (17) 3693-1270.
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
Visite nosso site: http://saofran-

cisco.sp.gov.br/
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ
Por: Anderson Pimenta
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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

AS ESTATAIS E OS SUPERSALÁRIOS
“A diferença entre a empresa 

privada e a empresa pública é que 
aquela é controlada pelo governo, 
e esta (a estatal) por ninguém“.  
A frase de Roberto Campos, 
uma das mais lúcidas cabeças 
do Brasil do último século – pre-
sente como diplomata observador 
brasileiro à fundação da ONU, 
iniciador do BNDES, ministro do 
Planejamento, senador e deputa-
do liberal – escancara a situação 
das estatais brasileiras. União, 
estados e municípios possuem, 
juntos, mais de 400 empresas 
públicas ou de economia mista, 
grande parte delas aparelhadas 
politicamente e geradoras de 
déficit que consome o dinheiro 
público. Em vez de retornar ao 
cidadão em forma de serviços, 
os impostos recolhidos cus-
teiam o clientelismo político, a 
incompetência e até a corrup-
ção. Estima-se que os casos de 
esbulho ao cofre público em 
apuração pela Lava Jato e suas 
similares sejam apenas uma pe-
quena parcela dos realmente 
existentes. É preciso aprofundar 
e ampliar as investigações, indo 
até o nível municipal.

A mudança da política clien-
telista praticada pelos governos 
de esquerda (ou social-demo-
cratas, como insistem alguns) 
para o liberalismo pregado pela 
atual equipe requer  solução 
para o imenso fosso indutor 
do déficit público. Bolsonaro, 
Paulo Guedes, Sergio Moro e 
todo o governo precisam to-
mar providências – cada um na 
sua área de atribuição – para 
dar finalidade a esse monte 

de estatais. Só manter as que 
realmente sejam estratégicas 
ou prestem um serviço que o 
particular não tem condições 
de executar. Além de vender ou 
fechar as suas 170 empresas, o 
governo federal deve criar pa-
râmetros para o funcionamento 
das  controladas por estados e 
municípios. A sangria tem de 
ser estancada ou, então, o país 
continuará doente.

Quanto às que permanecerem 
estatais, por sua razão estraté-
gica ou econômica, é neces-
sário acabar com os escanda-
losos privilégios de salários 
milionários e vantagens que 
chegam a proporcionar o re-
cebimento de 16 ou 17 salários 
por ano. Essas organizações 
foram criadas com capital pú-

blico e, se apresentam superá-
vit operacional, este não deve 
ser distribuído aos seus já bem 
pagos servidores, mas repas-
sados ao erário em benefício 
do povo, seu verdadeiro dono. 
Acabar com as ilhas da fantasia 
sustentadas pelo cofre público. 
Servidor que se entender credor 
de salário astronômico, deve 
buscá-lo na iniciativa privada 
onde quem ganha inquestiona-
velmente vale, pois é perma-
nentemente avaliado.

Supersalários somados à es-
tabilidade funcional estatal é 
uma das chagas que desfigu-
ram a economia brasileira e até 
hoje ninguém teve interesse ou 
coragem de combater. Muitos 
dos que vão a esses cargos e 
recebem alta remuneração ali 

estão com a nefasta finalidade 
de criar facilidades aos ditos 
“amigos do rei” ou, ainda, pi-
lotar esquemas de propina e 
corrupção como os que chega-
ram ao conhecimento publico 
nos últimos anos. O teto sala-
rial não deveria ser superior 
ao que recebem o presidente 
da República, o governador 
ou o prefeito, dependendo a 
que esfera pertencer a empresa. 
Mas uma série de interpretações e 
emendas ardilosamente prepara-
das à legislação levaram ao jeiti-
nho brasileiro. Essa é uma grave 
questão que o novo governo – se 
realmente veio para mudar – tem 
de estudar, identificar e resolver.

 
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves
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EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Pregão Nº 003/2017
PROCESSO Nº 006/2017
CONTRATO: 018/2017

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

CONTRATADA: EDITORA ÁTICA S.A, com sede à Avenida das 
Nações Unidas, nº 7221 – 3º andar – Setor A, Pinheiros na cidade 
de São Paulo – SP., inscrita no CNPJ nº 61.259.958/0001-96

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE 
ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL (4 E 5 ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO ASSESSORIA 
PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES, AVALIAÇÕES 
INSTITUCIONAIS INTEGRADAS E ACESSO AO PORTAL NA 
INTERNET VOLTADO À EDUCAÇÃO.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 
4.030,98 (quatro mil trinta reais e noventa e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
11 de Setembro de 2018.

VIGÊNCIA: 03 de Abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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Portaria nº. 001 de 02 de Janeiro de 2019

“DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA FUN-
ÇÃO DE RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE VIAGEM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Mesa da Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º. – DESIGNAR Marcia Cristina Caetano, analista de 
finanças, para cumular a função de responsável pelas despesas 
de viagem. 

Artigo 2º. – A função será exercida mediante acréscimo de 10% 
sobre salário-base.

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação e encerrará sua vigência em 31 de dezembro de 2019.

Registre-se – Publique-se – Cumpra-se.

Câmara Municipal de Palmeira d’Oeste, 02 de Janeiro de 2019.

JOSÉ ROBERTO BORTOLOZE        CRISTIANE PERINETI                  
  Presidente                            1ª Secretária

CâMARA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE



Página 06

Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

11 de Janeiro de 2019

O Programa Direção Segura 
– ação coordenada pelo Detran.
SP para a prevenção e redução 
de acidentes e mortes no trânsito 
causados pelo consumo de álcool 
combinado com direção – autuou 
18 pessoas em operações reali-
zadas durante a noite de sábado 
(12) e a madrugada deste do-
mingo (13) em Fernandópolis. 

Ao todo, foram fiscalizados 

302 veículos durante blitze re-
alizadas nos dois sentidos da 
Avenida Expedicionários Bra-
sileiros.

Os condutores foram autua-
dos por embriaguez ao volante 
ou recusa ao teste do etilômetro 
e terão de pagar multa no valor 
de R$ 2.934,70, além de respon-
derem a processo administrativo 
no Detran.SP para a suspensão do 

direito de dirigir por 12 meses.
Pela Lei Seca (lei 

12.760/2012), todos os moto-
ristas flagrados em fiscalizações 
têm direito a ampla defesa, até 
que a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) seja efetivamente 
suspensa. Se o condutor voltar a 
cometer a mesma infração dentro 
de 12 meses, o valor da multa será 
dobrado.

Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas na noite de 
sábado (12) e madrugada deste domingo (13); ao todo, 

302 veículos foram fiscalizados

PROGRAMA DIREÇÃO SEGURA AUTUA 18 
MOTORISTAS EM FERNANDÓPOLIS

O Poupatempo informa que o 
portal do programa foi adaptado 
para se adequar a qualquer tela 
ou dispositivo de celular. Com 
isso, ficou mais fácil encontrar 
informações e agendar horário 
de atendimento para a prestação 
de serviços. 

A interface está mais ami-
gável para o uso em telefones 
móveis. O Poupatempo busca 
a adequação aos novos tem-
pos, uma vez que, desde 2016, 
a utilização do celular para o 
acesso à internet ultrapassou o 
do computador. 

Na tela inicial, o usuário en-
contra links para se cadastrar 

ou conferir endereços dos 72 
postos fixos do Poupatempo. 
Ainda no começo da navegação, 
aparece a imagem do atendente 
virtual “Poupinha”, com um 
convite para iniciar o diálogo 
no chat e seguir com o agen-
damento. 

Em seguida, surgem os links 
para os serviços mais solicita-
dos, como Carteira de Identi-
dade (RG), Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), Licen-
ciamento de Veículos, Reco-
nhecimento de Paternidade, 
Achados e Perdidos e Nota 
Fiscal Paulista. 

INFORMAçõES 

Rolando a tela, o acesso para 
o Guia de Informações permite 
consultar documentos necessá-
rios para cada serviço e locais 
de atendimento, além da lista 
de serviços por ordem alfa-
bética. 

O portal também leva para 
as notícias mais importantes 
sobre os serviços do Poupa-
tempo e para as redes sociais 
do programa. Outras mudan-
ças estão em curso para tornar 
o site cada vez melhor, com 
número maior de serviços que 
podem ser resolvidos sem ne-
cessidade de deslocamento até 
as unidades.

Poupatempo adapta portal 
para facilitar uso pelo celular
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No primeiro dia de retorno às 
atividades ordinárias da Seção 
São Paulo da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (09/01), a dire-
toria da instituição, em reunião 
com conselheiros secionais e 
federais e diretores da Caixa 
de Assistência dos Advogados 
de São Paulo (CAASP), tratou 
de temas da pauta nacional da 
maior relevância para a advoca-
cia e cidadania: a possibilidade 
de extinção da Justiça do Tra-
balho e o fim do Ministério do 
Trabalho. Sob a direção do pre-
sidente Caio Augusto Silva dos 
Santos, o encontro teve grande 
adesão e resultou em uma série 
de proposições aprovadas por 
unanimidade.

A Ordem de São Paulo de-
fenderá a Justiça do Trabalho, 

os profissionais que labutam 
cotidianamente em defesa dos 
direitos dos cidadãos.

Audiência pública
Para deliberar sobre todas as 

medidas tomadas, a OAB SP vai 
organizar audiência pública em 
sua sede institucional já progra-
mada para o próximo dia 22, às 
13h30, com a intenção de pro-
mover debates que aprofundem 
as questões que notabilizam a 
Justiça do Trabalho e o Ministé-
rio como conquistas essenciais 
para a cidadania.

Protagonizar mobilizações 
em torno de todos os temas que 
englobem cidadania e advocacia 
é da natureza da instituição, que 
se manterá alerta, já tendo, inclu-
sive, convocado, para o dia 28 de 
janeiro, encontro institucional 

com presidentes de Subseções, 
conselheiros secionais e federais, 
diretores da OAB SP e da CA-
ASP, para, juntos, deliberarem 
sobre novas ações e bandeiras 
que a instituição irá abraçar na 
nova gestão.

Ao lado do presidente Caio Au-
gusto Silva dos Santos, a mesa 
diretora foi composta por Aislan 
de Queiroga Trigo, secretário-ge-
ral; Margarete de Cássia Lopes, 
secretária-geral adjunta; Raquel 
Elita Alves Preto, tesoureira; 
Alexandre Ogusuku e Daniela 
Liborio, conselheiros Federais; 
Luis Ricardo Vasques Davanzo, 
presidente da CAASP; Rodrigo 
de Moraes Canelas, diretor da 
CAASP; e Fábio Gaspar, presi-
dente do Sindicato dos Advoga-
dos do Estado de São Paulo.

assim como pretende discutir 
a volta do status e estrutura de 
Ministério do Trabalho. Para pôr 
em prática esse posicionamento, 
vai organizar um movimento de 
conscientização da indispen-

sabilidade e da necessidade de 
aprimoramento da Justiça do 
Trabalho, visando, dessa forma, 
sensibilizar a sociedade sobre a 
importância da reinstituição do 
Ministério do Trabalho. A enti-

dade quer reforçar a percepção 
da Advocacia como instrumento 
fundamental para a plena realiza-
ção da Justiça, repudiando todas 
e quaisquer manifestações que 
desrespeitem ou menosprezem 

OAB SP DEFENDE A MANUTENÇÃO 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O Conselho Tutelar de São 
Francisco promoveu inter-
namente nessa manhã de se-
gunda-feira 14/janeiro/2019 
uma eleição para a  esco-
lha do seu novo presidente 
para o ano de 2019. O atual 
presidente José Passarini 
“Preto” foi reeleito.

O prefeito Maurício Ho-
nório de Carvalho part i-
cipou da eleição à esco-
lha do novo presidente 
do Conselho Tutelar São-
-Francisquense,  no ense-
jo o prefeito deu uma boa 
notícia aos conselheiros, 
que o município conquistou 
uma nova viatura prestes 
a chegar o que irá contri-
buir ainda mais para o bom 
trabalho já desenvolvido 
pelos nossos conselheiros.

O prefeito finalizou de-
sejando boa sorte ao con-
selheiro presidente Preto 
Passarini e sua equipe.

O prefeito Maurício ain-
da destacou que o Conselho 
Tutelar de São Francisco 
é um dos mais atuantes e 

PRETO PASSARINI É REELEITO 
PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR

eficazes da região, se não 
o melhor.

Já o presidente reelei to 
Preto Passarini terá o man-
dato até 15/janeiro/2020 e a 
nova eleição para os novos 
conselheiros se dará em ou-
tubro de 2019.

Por fim o presidente Pas-
sarini agradece a população 
e os demais colegas conse-
lheiros pela confiança depo-

sitada e diz que dará conti-
nuidade com sua equipe ao 
trabalho com dedicação e 
resultados o quais vem rea-
lizando e finalizou dizendo 
que a população pode contar 
com ele e sua equipe.

A composição da nova di-
retoria do conselho Tutelar 
de São Francisco para o exer-
cício de 2019 ficou assim:

Presidente José Passarini

Vice-Presidente: Reginaldo 
Milani “Kaka”

1º Secretária:(a) Nair Gouveia
Suplentes: Dione Fagner e Nair 

Dias.
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
Visite nosso site: http://saofran-

cisco.sp.gov.br/
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ
Por: Anderson Pimenta

Tem dúvidas sobre o alistamen-
to? Encontre sua resposta aqui na 
prefeitura de Palmeira D’Oeste 
com o responsável da Junta Mi-
litar: Antonio Cabrera

Chegou a vez da rapaziada 
nascida no primeiro ano do 
século XXI: 2001. É o seu 
caso ou de alguém que você 
conhece?

E você, gostaria de fazer parte 
do Exército Brasileiro, da Mari-
nha do Brasil ou da Força Aérea 
Brasileira?

É possível fazer o alistamento 

militar pela internet em todo o país: 
http://www.alistamento.eb.mil.br/

Mas, mesmo realizando pela in-
ternet, o jovem precisará compare-
cer a Junta Militar posteriormente.

INICIADO ALISTAMENTO MILITAR
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O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho viajará a São Paulo 
capital no início da próxima se-
mana para assinaturas de convê-
nios no Palácio dos Bandeirantes 
com o secretário chefe da casa 

civil doutor João Aprá.
Maurício também irá à bus-

ca da renovação do Programa 
Esporte Social junto a SELJ 
Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude, pois o convênio 

entre o município de São Fran-
cisco e o governo do estado de 
São Paulo desse projeto esporte 
social perdurou entre o período 
de fevereiro a dezembro de 2018.

O Esporte Social é voltado pri-

mordialmente ao atendimento de 
crianças e adolescentes na faixa 
etária de 7 a 14 anos, estudantes 
da rede pública de ensino, pes-
soas com deficiência e idosos 
que estejam em situação de risco 

social. 
Fotos: As fotos retratam mo-

mentos das atividades do projeto 
sobe a coordenação do instrutor 
Luiz Cláudio “Capoeira e ou Ca-
pitão do Mato” como também é 

conhecido. 
Por: Anderson Pimenta
Prefeitura do Município de São 

Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ

PROGRAMA ESPORTE SOCIAL

Quem habilitar um celular 
pirata receberá mensagem de 
texto da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
alertando que o aparelho será 
bloqueado.

A medida, que já estava em 
vigor em 11 estados e no Dis-
trito Federal, agora também 
passa a valer nas outras 15 
unidades da federação.

Segundo a Anatel, a mensa-
gem aos consumidores desses 
15 estados será enviada para 
celulares habilitados desde 
a segunda-feira, dia 07, e o 
bloqueio será feito a partir do 
dia 24 de março, 75 dias após 
o envio das mensagens.

Nesses estados, quem ativar 
um celular irregular receberá, 
em até 24 horas, a mensagem 
de advertência: “Operado-
ra avisa: Pela Lei 9.472 este 

aparelho – adulterado, clona-
do ou que tenha passado por 
outras formas de fraude.

IMEI é a identidade do apa-
relho. Basta discar *#06# que 
aparece um número com 15 
algarismos. Esse mesmo nú-
mero tem que estar registrado 
no adesivo colado no apare-
lho. Do contrário, o telefone 
é ilegal, pode ser clonado, 
adulterado ou roubado.

De acordo com a Anatel, o 
usuário que receber as mensa-
gens deve procurar a empresa 
ou a pessoa que vendeu o apa-
relho e buscar seus direitos 
como consumidor.

Entre os celulares irregu-
lares a serem bloqueados, 
afirmou a Anatel, há aparelhos 
que não oferecerem a qualidade 
e segurança exigidas pela regu-
lamentação brasileira.

celular está irregular e não 
funcionará nas redes celulares 
em 75 dias”. Alerta similar é 

encaminhado 50 dias e 25 dias 
antes do bloqueio.

Os celulares considerados 

piratas são aqueles não cer-
tificados pela Anatel ou en-
tão que tenham o chamado 

IMEI (International Mobile 
Equipment Indentity) – que é 
o número de identificação do 

Celulares piratas já começaram a receber mensagem de bloqueio

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) liberou 
o registro do genérico levofloxa-
cino hemi-hidratado na forma 
solução injetável para infusão. 

O remédio é indicado para tra-
tar infecções bacterianas, como 
infecções no trato respiratório, 
infecções de pele, infecções do 
trato urinário e infecção nos os-
sos. 

“Com o registro do medica-
mento genérico, a Anvisa garante 
que o produto possui qualidade, 
eficácia e segurança comprova-
das, sendo equivalente terapêu-
tico ao medicamento de referên-
cia”, informou, por meio de nota, 
a agência reguladora. 

Outro benefício da concessão 
do registro, de acordo com o co-

Anvisa libera registro de genérico para combater infecções

municado, é a redução do custo 
do tratamento, já que medica-

mentos genéricos devem entrar 
no mercado com valor pelo me-

nos 35% menor que o do medi-
camento de referência.

O Ministério da Educação 
(MEC) informou no dia 17 de 
janeiro que o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) vai ofertar, no pri-
meiro semestre do ano que vem, 
235.476 vagas distribuídas em 129 
universidades públicas de todo o 
país. Para concorrer ao processo 
seletivo, os candidatos deverão se 
inscrever pela internet, na página 
eletrônica do programa, de 22 a 
25 de janeiro.

Segundo as regras do programa, 
para disputar a vaga, é necessário 
que o candidato tenha feito as pro-
vas do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) de 2018 e obtido 
nota acima de zero na prova de re-
dação. As pontuações individuais 
do Enem poderão ser consultadas 
a partir do dia 18 de janeiro.

O edital do Sisu permite que os 
candidatos se inscrevam em até 
duas opções de vaga, indicando, 
em ordem de preferência, as ins-
tituições de educação superior 
nas quais deseja ingressar, local 
de oferta, curso, turno e a mo-
dalidade de concorrência. Caso 
seja aprovado em ambas vagas, 
o estudante, porém, deve optar 
por uma delas. 

A primeira edição do Sisu 2019 
será constituída de uma única 
chamada regular, e o resultado 
será divulgado em 28 de janeiro.

O prazo para que as matrícu-
las ou registros acadêmicos dos 
candidatos selecionados sejam 
efetuados nas instituições para as 
quais forem chamados será de 30 
de janeiro a 4 de fevereiro.

Primeira edição do Sisu 2019 deve 
abrir mais de 235 mil vagas


