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OAB - PALMEIRA D’OESTE FAZ PARTE DA 
DIRETORIA - 63ª SUBSEÇÃO DE JALES

17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
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

Foi realizada na última semana 
solenidade de posse da nova dire-
toria da OAB de Jales, que atende 
a comarca de Palmeira D’Oeste 
e Urânia.

Damos destaque a Advogada 
Dra Lilian Teixeira de Bazzo dos 
Santos que faz parte dessa dire-
toria como Secretária Adjunta.

Dra Lilian Teixeira é formada 
em direito desde 2001 pela UNO-
PAR de São José do Rio Preto e já 
parte para seu segundo mandato 
como Secretária Geral Adjunta e 
é casada com Douglas Luiz dos 
Santos com que divide escritó-
rio de advocacia.

A posse da nova diretoria 
da OAB de Jales contou com 
a presença de toda a diretoria 
da Seccional de São Paulo e da 
CAASP (Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Pau-
lo) além de representantes do 
Conselho Federal e advogados 
e juristas de Jales, da região 
e de várias partes do Estado.

O secretário geral da OAB-
-SP é o advogado de Jales 
Aislan de Queiroga Trigo, 
que destacou a união dos ad-

vogados da região, mostrando 
a força regional, como com-
provou a presença de toda a di-
retoria da OAB-SP. Ele espera 
realizar um bom trabalho em 
São Paulo, contribuindo tam-
bém para o apoio que for ne-
cessário à Seccional de Jales.

O presidente reeleito da OAB-
-Jales, Marlon Livramento rea-

firmou que a advocacia é a re-
presentante da maior autoridade 
constituída no estado democrá-
tico de direito, que é o cidadão. 
Daí a importância da posse 
para dar publicidade da dire-
toria eleita não só à classe dos 
advogados, mas também para 
toda sociedade que os mesmos 
representam. Marlon destacou 

a importância da participação 
de Aislan na diretoria em São 
Paulo, atribuindo sua indicação 
para a chapa ao resultado do 
bom relacionamento da OAB-
-Jales junto à OAB-SP, sempre 
com o objetivo de trabalhar pela 
união da classe, com a valoriza-
ção da profissão.

Fonte: jornaldejales.com.br

Em um curso dinâmico e com 
informações preciosas o SENAR/
SP trouxe ao nosso município 
mais um incrível curso. Nos dias 
9 e 10 deste mês de abril muitos 
alunos tiveram a oportunidade 
de melhorar seu conhecimento e 
aprender sobre o aproveitamento 
e agregação de valor aos produtos 

que são feitos através do milho.
Durante o curso os alunos 

aprenderam que através do milho 
é possível aproveitar diferentes 
entendimentos como, grupo ali-
mentar ao qual a matéria prima 
pertence, aspectos de saúde, valor 
nutricional, colheita, conserva-
ção, armazenamento, formas de 

processamento, higiene e utiliza-
ção de materiais.

O objetivo principal das aulas é 
transformar o milho em subpro-
duto e desta forma utilizá-lo na 
preparação de receitas através de 
técnicas artesanais. O aluno pode 
tanto usufruir das informações 
para consumo familiar, quanto 

para comercialização.
Deixamos nosso agradecimen-

to especial ao SENAR/SP, Sindi-
cato Rural de Palmeira D’oeste 
na figura da Eliane e Tidão Fari-
nasse, Primeira Dama Andréa e 
todos que de alguma forma con-
tribuíram para que a oficina fosse 
um sucesso!

SINDICATO RURAL DE PALMEIRA D’OESTE EM 
PARCERIA COM O CRAS REALIZA OFICINA DE 

PROCESSAMENTO ARTESANAL DE MILHO
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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

A Diocese de Jales se prepara 
para a vivencia da Semana Santa 
em todas as Paróquias e comunida-
des, depois do período da quares-
ma, onde foi refletido a conversão, 
fraternidade e caridade. A caridade, 
um dos exercícios quaresmais, se 
concretiza pelo “Gesto Concreto 
de Partilha Solidária”, segundo os 
critérios da Campanha da Fraterni-
dade, que neste ano tem como tema 
“Fraternidade e Políticas Públicas” 
e como lema “Serás libertado pelo 
Direito e pela Justiça” (Is 1,27).

A Semana Santa se inicia com o 
Domingo de ramos, no qual o Ges-
to Concreto de Partilha Solidária 
é realizado. A Cáritas Diocesana, 
que recebe o total dessa Coleta, 
encaminha 40% ao Fundo Na-
cional de Solidariedade, da con-
ferência Nacional dos Bispos no 
Brasil, que os destina a projetos 
socioeducativos de grande porte. 
Os 60% que ficam com a Cáritas 
Diocesana, são utilizados para 
apoiar projetos socioeducativos 
na Diocese de Jales.

Em 2018 com a contribuição 
de todas as comunidades foi ar-
recadado R$69.388,28, com 60% 
desta quantia a Cáritas Diocesa-
na apoiou os seguintes projetos: 
“Descobrindo Talentos” (auri-
flama); “Tocando e Encantan-
do” Ilha Solteira); “Comunidade 
Terapêutica Chácara Jerusalém” 
(Santa Fé do Sul); “De Olho no 
Futuro” e “Caminhando e Can-
tando” (Jales); “Educando com 
Música e Cidadania” e “Dança da 
Alma” (Três Fronteiras). Esses 
e novos projetos apresentados 
este ano, serão apoiados financei-

A Semana Santa na Diocese de Jales

ramente se estiverem de acordo 
com a Campanha da Fraternidade 
e os princípios da Cáritas.

Dando sequência na Semana 
Santa na terça-feira, dia 16 de 
abril, na Catedral Diocesana Nos-
sa Senhora da Assunção em Jales, 
Dom Reginaldo junto com todos 
os padres da Diocese celebram a 
Missa dos Santos Óleos, sinal de 
Unidade da Igreja Particular que 
se reúne para renovar seus com-
promissos vocacionais e também 
realizar a Benção dos Óleos.

O óleo dos catecúmenos (cate-
cúmenos são os que se preparam 
para receber o Batismo, sejam 
adultos ou crianças, antes do rito 
da água), ou seja, do Batismo; o 
óleo do Crisma, para a celebra-

ção do Sacramento da Crisma 
e também usado na ordenação 
sacerdotal e episcopal; e também 
a benção do óleo dos enfermos. 
São três óleos benzidos na mes-
ma cerimônia, simbolizando a 
unidade diocesana. No final da 
celebração cada comunidade 
leva um pouco de cada óleo para 
ser usado na hora do Batismo, 
da Crisma ou se houver alguma 
ordenação sacerdotal, e na Unção 
dos Enfermos.

Durante o Tríduo Pascal cada 
comunidade segue seus costu-
mes e horários de cada celebração, 
muitas com criatividade realizam 
encenações como na cidade de 
Jales que tradicionalmente se rea-
liza no Teatro Municipal o Teatro 

Musical da Paixão de Cristo, neste 
ano será na quarta-feira, dia 17 de 
abril às 20h, a entrada é um litro de 
leite (caixa).

A Semana Santa se encerra com 
a Vigília Pascal, uma das Celebra-
ções Solenes mais importantes da 
Igreja, que antecede a Celebração 
do Domingo de Páscoa, da Ressu-
reição do Senhor. Na Diocese de 
Jales tem se o costume de realizar 
Batismos de adultos no Sábado 
Santo e no Domingo de Páscoa o 
Batismo das crianças.

Confira a programação da Se-
mana Santa no site da Diocese de 
Jales: diocesedejales.org.br

Edivaldo Mella Janasco
MTB 0084659/SP

O produtor de leite Leonildo 
Romero Gasques e o engenheiro 
agrônomo Valdecir Segura Pinot-
ti, da Casa da Agricultura de São 
Francisco, foram homenageados 
nacionalmente pela Embrapa 
Pecuária Sudeste em reconhe-
cimento ao comprometimento 
e relevante contribuição para 
o Programa Bande Cheio, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). 

O prêmio foi concedido no 
dia 22 de março, durante o 
Encontro Nacional do Balde 
Cheio em Rede, realizado em 
São Carlos, com a presença do 
chefe-geral da Embrapa Pe-
cuária Sudeste, Rui Macha-
do, do coordenador geral do 
Programa, Artur Chinelato de 
Camargo e da ex-secretária de 
Agricultura e Abastecimento 
e atual presidente da Associa-
ção Brasileira do Agronegócio 
(ABAG) Mônika Bergamaschi. 

O programa beneficia mi-
lhares de produtores de leite 
em vários Estados e foi de-
senvolvido em nossa região 
pela CATI Regional de Jales 
em parceria com a EMBRAPA 
Pecuária Sudeste e Prefeituras 
Municipais, inicialmente en-
volvendo cerca de vinte pro-
dutores rurais. O médico vete-
rinário Dr. Braz Valdir Tomaz, 
ex-diretor da CATI Regional de 
Jales, que não mediu esforços 
para a implantação do progra-
ma na região e foi grande in-
centivador dos extensionistas, 
também foi homenageado. 

Pinotti explica que o foco 
principal do Programa Balde 
Cheio sempre foi o pequeno 
proprietário rural e que desde 
2003 assiste tecnicamente os 
produtores rurais do município 
de São Francisco com apoia 

o produtor que está há mais 
tempo no programa, recebeu a 
homenagem ao lado da esposa 
Luiza. Sobre a alegria de ser 
homenageado ele disse que 
“é ter reunido a família e ver 
todos envolvidos na produção 
de leite e os netos crescendo 
e acompanhando atividade”. 

O Balde Cheio 
Tem como objetivo promover 

o desenvolvimento sustentá-
vel da pecuária leiteira pela 
transferência de tecnologia, 
atendendo a demanda de ex-
tensionistas de entidades públi-
cas e privadas e de produtores 
de leite de todo o Brasil. Com 
metodologia inovadora utili-
za uma propriedade leiteira de 
cunho familiar como “sala de 
aula prática” com a finalidade 
de reciclar o conhecimento de 
todos os envolvidos. 

O principal resultado espera-
do é a recuperação da autoesti-
ma e da dignidade do produtor, 
permitindo a fixação da família 
no meio rural. Em relação ao 
extensionista, o principal re-
sultado é o restabelecimento da 
importância da extensão rural 
como fator essencial para o de-
senvolvimento sustentável da 
atividade leiteira no país.

AGRÔNOMO E PRODUTOR DE LEITE DE SÃO 
FRANCISCO SÃO HOMENAGEADOS PELO 

PROGRAMA “BALDE CHEIO” DA EMBRAPA

da Prefeitura Municipal. “Ser 
homenageado juntamente com 
o produtor Leonildo Gasques, 
o qual eu assisto desde o início 
das atividades, me trouxe muita 
realização em ter contribuído 
para no desenvolvimento da 
atividade leiteira”, disse. 

Valdecir Segura Pinotti, que 
se especializou na pecuária 
leiteira, é requisitado para dar 
assistência técnica por inúme-
ros produtores de nossa região, 

bem como por outros Estados, 
com destaque para Minas Ge-
rais, Goiás e Mato Grosso do 
sul, disse que Leonildo Gas-
ques se tornou um dos princi-
pais produtores de leite da cate-
goria no País e ganha destaque 
como laboratório (sala de aula) 
para aqueles que querem ini-
ciar na atividade, recomendado 
pelo coordenador do Programa, 
o Artur Chinelato. 

Leonildo Romero Gasques, 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-
JETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÁREA DE RECRE-
AÇÃO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL “MENINO JESUS”. 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2019
PROCESSO n° 016/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/05/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 12 DE ABRIL DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 009/2019
CONCORRÊNCIA 001/2019 
CONTRATO Nº 015/2019

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

OBJETO: a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Con-
cessão Administrativa de Uso do Terreno, denominado LOTE Nº 
16, conforme mapa em anexo, localizado no Distrito Industrial 
do Município de Palmeira d’Oeste, neste Município e Comarca 
de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas no Edital de 
Concorrência e no presente contrato, para os fins a que se des-
tinam, os quais serão regidos pelas normas constantes na Lei 
Municipal nº 2.241 de 15 de Junho de 2010, conforme mapa do 
local em anexo.

CONTRATADA: M C G – COMERCIO ATACADISTA E VARE-
JISTA DE CIMENTO E ARTEFATOS E ARTEFATOS DE CIMEN-
TO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º. 18.881.701/0001-42., 
com sede na Avenida Marginal 01, s/n, no Parque Industrial A no 
município de Palmeira d’ Oeste - SP.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 132,90(cento e trinta 
e dois reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Março de 2019.

VIGÊNCIA: 10 (dez) anos

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 009/2019
CONCORRÊNCIA 001/2019 
CONTRATO Nº 015/2019

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

OBJETO: a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Con-
cessão Administrativa de Uso do Terreno, denominado LOTE Nº 
16, conforme mapa em anexo, localizado no Distrito Industrial 
do Município de Palmeira d’Oeste, neste Município e Comarca 
de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas no Edital de 
Concorrência e no presente contrato, para os fins a que se des-
tinam, os quais serão regidos pelas normas constantes na Lei 
Municipal nº 2.241 de 15 de Junho de 2010, conforme mapa do 
local em anexo.

CONTRATADA: JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL 
- ME, com endereço à Rua Massuki Suenaga, nº 70-71 - Centro 
– Palmeira d’ Oeste – SP, CEP 15.720-000, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 10.261.399/0001-18.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 132,90(cento e trinta 
e dois reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Março de 2019.

VIGÊNCIA: 10 (dez) anos
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 009/2019
CONCORRÊNCIA 001/2019 
CONTRATO Nº 015/2019

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

OBJETO: a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Con-
cessão Administrativa de Uso do Terreno, denominado LOTE Nº 
16, conforme mapa em anexo, localizado no Distrito Industrial 
do Município de Palmeira d’Oeste, neste Município e Comarca 
de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas no Edital de 
Concorrência e no presente contrato, para os fins a que se des-
tinam, os quais serão regidos pelas normas constantes na Lei 
Municipal nº 2.241 de 15 de Junho de 2010, conforme mapa do 
local em anexo.

CONTRATADA: M C G – COMERCIO ATACADISTA E VARE-
JISTA DE CIMENTO E ARTEFATOS E ARTEFATOS DE CIMEN-
TO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º. 18.881.701/0001-42., 
com sede na Avenida Marginal 01, s/n, no Parque Industrial A no 
município de Palmeira d’ Oeste - SP.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 132,90(cento e trinta 
e dois reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Março de 2019.

VIGÊNCIA: 10 (dez) anos

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO 009/2019
CONCORRÊNCIA 001/2019 
CONTRATO Nº 016/2019

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

OBJETO: a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Con-
cessão Administrativa de Uso do Terreno, denominado LOTE Nº 
16, conforme mapa em anexo, localizado no Distrito Industrial 

do Município de Palmeira d’Oeste, neste Município e Comarca 
de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas no Edital de 
Concorrência e no presente contrato, para os fins a que se des-
tinam, os quais serão regidos pelas normas constantes na Lei 
Municipal nº 2.241 de 15 de Junho de 2010, conforme mapa do 
local em anexo.

CONTRATADA: JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL 
- ME, com endereço à Rua Massuki Suenaga, nº 70-71 - Centro 
– Palmeira d’ Oeste – SP, CEP 15.720-000, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 10.261.399/0001-18.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 132,90(cento e trinta 
e dois reais e noventa centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Março de 2019.

VIGÊNCIA: 10 (dez) anos
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2019.
PREGÃO Nº 006/2019.
CONTRATO Nº 016/2018

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

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

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

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 155.700,00 (cento e 
cinquenta e cinco mil e setecentos reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de Abril de 2019.

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2019.
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’ OESTE/SP
CONTRATADO: MADALENA BUENO CAGLIARI 07054851889, 

inscrita no CNPJ Nº 14.182.424/0001-29, com sede á Rua Tiete, 
nº 2869, Bairro Santa Eliza, na cidade de Votuporanga – SP., 
CEP 15.505-186.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPA-
CITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA INSERÇÃO 
DE PROPOSTAS DE PLANO DE TRABALHO, EXECUÇÃO, PA-
GAMENTO COM OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E 
FINAL DOS RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO SICONV.

 
VALOR- R$ 12.000,00 (doze mil reais).

ASSINATURA: 05 de Abril de 2.019.

VIGÊNCIA: 12 meses.

Processo Licitatório nº 013/219
Dispensa nº 003/2019.

         REINALDO SAVAZI
         PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação: 009/2019.
Concorrência: 001/2019.
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, exa-
minado a presente licitação, Concorrência nº 001/2019, e, con-
siderando o PARECER da Comissão Permanente de Licitação 
designada para realizar os procedimentos licitatórios desta Pre-
feitura, bem como todo o processo, verificou que a mesma está 
em conformidade com a Lei nº 8666/93, com suas alterações e 
o Edital perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregu-
laridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO 
a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI, da mencio-
nada Lei nº 8666/93. Nesses termos, considerando satisfatória 
a proposta apresentada e classificada, com preço compatível 
com edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO, como Adjudicado os 
concessionários: JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL 
- ME, com endereço à Rua Massuki Suenaga, nº 70-71 - Centro 
– Palmeira d’ Oeste – SP, CEP 15.720-000, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 10.261.399/0001-18 e M C G – COMERCIO ATACADISTA 
E VAREJISTA DE CIMENTO E ARTEFATOS E ARTEFATOS DE 
CIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º. 18.881.701/0001-
42., com sede na Avenida Marginal 01, s/n, no Parque Industrial 
A no município de Palmeira d’ Oeste - SP. Edital de Concorrência 
Pública Concessão Administrativa de Uso dos Terrenos, localiza-
dos no Distrito Industrial do Município de Palmeira d’Oeste, os 
quais serão regidos pelas normas constantes na Lei Municipal nº 
2.241 de 15 de Junho de 2010.

REGISTRE-SE         PUBLIQUE-SE                        CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, São Paulo, 27 de 
Março de 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal 
________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Licitação: 009/2019.
Concorrência: 001/2019.

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, exa-
minado a presente licitação, Concorrência nº 001/2019, e, con-
siderando o PARECER da Comissão Permanente de Licitação 
designada para realizar os procedimentos licitatórios desta Pre-
feitura, bem como todo o processo, verificou que a mesma está 
em conformidade com a Lei nº 8666/93, com suas alterações e 
o Edital perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregu-
laridade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO 
a presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI, da mencio-
nada Lei nº 8666/93. Nesses termos, considerando satisfatória 
a proposta apresentada e classificada, com preço compatível 
com edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO, como Adjudicado os 
concessionários: JOÃO FELISBERTO FERNANDES TERRUEL 
- ME, com endereço à Rua Massuki Suenaga, nº 70-71 - Centro 
– Palmeira d’ Oeste – SP, CEP 15.720-000, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 10.261.399/0001-18 e M C G – COMERCIO ATACADISTA 
E VAREJISTA DE CIMENTO E ARTEFATOS E ARTEFATOS DE 
CIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º. 18.881.701/0001-
42., com sede na Avenida Marginal 01, s/n, no Parque Industrial 
A no município de Palmeira d’ Oeste - SP. Edital de Concorrência 
Pública Concessão Administrativa de Uso dos Terrenos, localiza-
dos no Distrito Industrial do Município de Palmeira d’Oeste, os 
quais serão regidos pelas normas constantes na Lei Municipal nº 
2.241 de 15 de Junho de 2010.

REGISTRE-SE                                   PUBLIQUE-SE                        
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, São Paulo, 27 de 
Março de 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal 
________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
                               
                               REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de 

Palmeira d’Oeste/SP, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interessados 
possa, que, examinado a presente Dispensa de Licitação nº 
003/2019, e, considerando a justificativa de Dispensa e o PA-
RECER JURÍDICO, bem como todo o processo, verificou que 
a mesma esta em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com 
suas alterações. Perfeitamente em ordem, todo o processo, 
sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, 
HOMOLOGO a presente dispensa nos termos do art. 43 inciso 
VI, da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando 
satisfatória o orçamento apresentado e classificado em primeiro 
lugar, com preço compatível com mercado, o que satisfaz ple-
namente os interesse econômico desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; MADALENA BUENO CA-
GLIARI 07054851889, inscrita no CNPJ Nº 14.182.424/0001-29, 
com sede á Rua Tiete, nº 2869, Bairro Santa Eliza, na cidade de 
Votuporanga – SP., CEP 15.505-186, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
SUPORTE NA INSERÇÃO DE PROPOSTAS DE PLANO DE 
TRABALHO, EXECUÇÃO, PAGAMENTO COM OBTV E PRES-
TAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS RECURSOS FE-
DERAIS JUNTO AO SICONV. Valor total estimado R$ 12.000,00 
(doze mil reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 05 de Abril de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 012/2019
PREGÃO Nº 006/2019

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 l ic i tação,  Pregão nº 006/2019, e, 
considerando o PARECER da Equipe de Apoio designada 
para realizar os procedimentos l icitatórios do Pregão des-
ta Prefeitura, bem como todo o processo, veri f icou que o 
mesmo esta em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 
10.520/02, com suas alterações e o Edital. Perfeitamente 
em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulida-
de a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
l ic i tação nos termos do ar t .  43 inc iso VI  da mencionada 
Lei nº 8.666/93. Nesses termos, considerando sat isfató-
r ia  a  proposta apresentada e c lass i f icadas em pr imei ro 
lugar,  com preço compat íve l  com ed i ta l ,  o  que sat is faz 
plenamente os interesse econômico desta Prefeitura Mu-
nicipal, ADJUDICO como adjudicado a f irma; FABIO LUIZ 
SCAPIN -  ME,  es tabe lec ida  à  Av.  Rua Bras i l  n º  58-35 , 
Palmeira D’Oeste, SP, inscrita no CNPJ 07.118.502/0001-
60, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE PNEUS,  CÂMARAS DE AR E 
PROTETORES, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PARA A FROTA MU-
NICIPAL, conforme termo de referência.  Com valor total 
estimado em R$ 155.700,00 (cento e cinquenta e cinco mil 
e setecentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 11 de Abril de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
Av.Oscar Antonio da Costa 1187

46603395/0001-18 Ensino Exercício: 2019 Período: 01/01/2019  até  31/03/2019

Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
62.192,56Impostos Próprios

3.286.295,64Transferências Constitucionais
3.348.488,20Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
837.122,05Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
190.077,27Transferências do Exercício

458,47Aplicações Financeiras
190.535,74Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
114.321,44Magistério - art.22 - mínimo 60%
181.008,95Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
62.215,74Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
62.215,74Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 950.834,28 28,40 % 889.264,28 26,56 % 724.792,57 21,64 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 123.645,51 64,89 % 123.645,51 64,89 % 79.075,01 41,50 %

Outras 71.441,23 37,49 % 71.441,23 37,49 % 47.573,74 24,97 %

Total 195.086,74 102,39 % 195.086,74 102,39 % 126.648,75 66,47 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 60.024,01 96,48 % 53.274,29 85,63 % 39.759,31 63,91 %
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Prefeitura de São Francisco
Avenida Oscar Antonio da Costa nº 1187 – centro – São Fran-

cisco - Sp.
CNPJ 46.603.395/0001-18
 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de São Francisco, Estado de São Paulo, na forma 
da legislação vigente, torna público que fará realizar audiência 
pública no dia 24 de abril de 2019, ás 10 horas no auditório da 
Prefeitura de São Francisco localizado à Avenida Oscar Antonio 
da Costa nº 1187 – fundos da prefeitura – centro – São Francisco 
– Sp, para a deliberação da seguinte:

Ordem do dia

- Avaliação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício financeiro de 2020.

São Francisco, em 09 de abril de 2019.

___________________________
José Antonio Rodrigues Gouveia
   Diretor de contabilidade
________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 07/2019- PROC. 15/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 07/2019, Proc. 15/19, destinada a 
Contratação de empresa(s) do ramo para o fretamento de ÔNI-
BUS DE PASSAGEIROS,  com motoristas disponíveis, para per-
correr o percurso de São Francisco à Jales, estado de São Paulo, 
e vice versa, de segunda a sábado,  transportando estudantes 
universitários e trabalhadores, durante o ano de 2019, cumprindo 
os itinerários e horarios descritos no Termo de Referência -Anexo 

I , do Edital. As Propostas e Documentação deverão ser apre-
sentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à 
Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 16h00’ do dia  25 
de abril de 2019, nos dias úteis e horários de expediente. 

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Paulo Garcia e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  29 de março de 2019. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL
_______________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019- PROC. 22/2019
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2019, Proc. 22/19, destinada a 
Contratação de empresa no ramo para a organização e contra-
tação de serviços para a realização das Festividades do 61° ani-
versário do  município de São Francisco-SP, a se realizar nos dias 
02, 03 e 04 de Maio de 2019, na praça da Matriz,  conforme as 
especificações contida no Anexo. As Propostas e Documentação 
deverão ser apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 
10h : 00min do dia 29 de abril de 2019, nos dias úteis e horários 
de expediente. 

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Paulo Garcia e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  12 de Abril de 2019. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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Aconteceu na Secretaria de 
Turismo de Santa Fé do Sul, lo-
calizada no Complexo Turístico, 
Cultural e Histórico Deputado 
Roberto Rolemberg, a reunião 
do Circuito Turístico Espelho 
d’Água que contou com a presen-
ça dos seguintes gestores: Alex 
Sandro da Silva, Carine Nicole-
ti e a chefe de gabinete Josiane 
Zuri representando o prefeito 
Ademir Maschio (Santa Fé do 
Sul); Carlos Fernando da Silva 
(Rubineia); José Flávio Rodri-
gues (Santa Clara d’Oeste); 
Ciro de Oliveira e o assessor de 
gabinete Carlos Eduardo Ba-
tista representando o prefeito 
Bim Belão (Três Fronteiras); 
Elizângela Talhare (Santa Rita 
d’Oeste); e Larissa Galbiati 
Brunassi acompanhada do pre-
feito Reinaldo “Dodô” Savazi 
(Palmeira d’Oeste).

Na abertura do encontro, o 
presidente do circuito, Carlos 
Fernando da Silva, falou da 
importância da existência do 
circuito e do seu devido regis-
tro no endereço eletrônico dos 
destinos turísticos do Estado de 
São Paulo. “Foi uma luta conse-
guir emplacar o nosso circuito 
no mapa dos destinos turísti-
cos paulistas, mais valeu, pois 
mesmo em momentos de crise 
o turismo acontece e alavanca 
o setor de serviços da região ge-
rando emprego, renda e atraindo 
mais investimentos. Por isso 
precisamos participar de feiras e 
eventos do trade, e nestes apre-
sentar as nossas cidades, fazer a 

propaganda, e mostrar para as 
pessoas que elas precisam viajar 
para a nossa região e conhecer 
todo o potencial e as belezas 
turísticas de nossas cidades.

É um cenário de crise, mas 
é nesse cenário que temos 
que trabalhar para consolidar 
nossas conquistas. Vamos ar-
regaçar as mangas e juntos, 
através do turismo, lutar pelo 
crescimento de toda a região”, 
argumentou Carlos Fernan-

do que, na oportunidade fez a 
entrega do novo Programa de 
Regionalização do Turismo 
do MTur - Ministério do Tu-
rismo, e do termo de adesão 
para participação no Salão São 
Paulo de Turismo, que acon-
tecerá em junho próximo no 
Centro de Eventos São Luis, 
em São Paulo. E Alex Sandro 
acrescentou: “precisamos fazer o 
circuito funcionar de uma forma 
mais efetiva, como acontece com 

o circuito das frutas, por exem-
plo, onde todos os municípios 
que o integram utilizam a logo 
do circuito em seus produtos e 
materiais de propaganda, seja 
coletivo ou individual. Precisa-
mos urgentemente, criar o nosso 
calendário regional de eventos, 
para que possamos realizá-los 
sem que haja conflito de datas e, 
assim, todos possam participar. 
Acho que dessa forma, com a 
união de todos, fortaleceremos a 

regionalização, o nosso circuito e 
o turismo na nossa região”, enfa-
tizou Alex. Após avaliadas todas 
as sugestões colocadas à mesa, 
ficou acertada uma reunião para 
o próximo dia 25, quando todos 
os membros devem apresentar 
o calendário de eventos de seu 
município para a elaboração do 
planejamento estratégico para 
que sejam eliminadas as datas e/
ou horários conflitantes.

Neste sentido, o Prefeito Dodô 

segue o ritmo necessário para 
que Palmeira D’Oeste vá se en-
quadrando cada vez mais nos 
quesitos turísticos.

Agradecemos o empenho do 
Prefeito Dodô nesse sentido e 
que juntamente com a Larissa 
Galbiati, Diretora de Turismo e 
Meio Ambiente., se deslocaram 
até Santa Fé do Sul para essa im-
portante reunião.

Fonte: Circuito Espelho 
d’Água

PREFEITO DODÔ PARTICIPA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO - CIRCUITO ESPELHO D’ÁGUA 2019-2020

Os desempregados no Brasil 
somam 13 milhões de trabalha-
dores. Para 2020, a projeção é de 
12,7 milhões. Dados da Organi-
zação Internacional do Trabalho. 
Pelo visto, não haverá grande mu-
dança no painel do emprego. E 
mais: especialistas demonstram 
que o desemprego tende a cres-
cer no mundo ante a expansão 
da automação nos parques fa-
bris e a revolução a que já se 
assiste no setor de serviços.

A hipótese, que ganha o foco 
de estudiosos, é de que teremos 
cada vez menos emprego. E, 
em contrapartida, a escalada da 
informalidade, com o aumento 
de “bicos” e trabalhadores exer-
cendo atividades sem vínculo 
contratual, físico e temporal. 
O impacto sobre as economias 
será de monta, tornando defasa-
da a rede de proteção social aos 
trabalhadores, pois os salários 
pagos pelo sistema produtivo, 
que servem de referência tanto 
para cobrança de contribuições 
quanto ao pagamento de bene-
fícios – aposentadoria, seguro 
desemprego – darão vez a ga-
nhos não fixos, obtidos pelo tipo 
e tempo de serviço prestado.

Veja-se o risco de ficar obso-
leta uma reforma da Previdên-
cia estruturada sobre o eixo do 
trabalho fixado no emprego e 
no salário. Nasce envelheci-
da. Esse é, aliás, o alerta que 
faz o economista José Roberto 
Afonso em recente texto acadê-
mico. O professor José Pastore 
também tem desenhado com 
mestria o futuro do trabalho. 
Infelizmente, os nossos homens 
públicos ainda não perceberam 
que mudar o sistema previden-

ciário sem considerar a nova 
moldura do trabalho no mundo 
não equacionará o ajuste das 
contas do país. Por mais que se 
considere essa reforma como a 
mais importante do governo, o 
fato é que ficará caduca logo, 
logo, exigindo, mais adiante, 
uma reforma da reforma, com 
a inserção de nova ordem de 
fatores.

Pior é constatar que, por nos-
sas plagas, o emprego com car-
teira assinada tem espaço cativo 
na mente nacional. Parece ser 
a única forma de alguém con-
servar a auto-estima: “eu tenho 
um emprego”. E se o empre-
go estiver na órbita do Estado, 
melhor.  A árvore do patrimo-

nialismo tem sido responsável 
pelo conjunto de mazelas que 
contribuem para avolumar o 
chamado custo-Brasil: o car-
torialismo (a burocracia), o 
empreguismo/nepotismo, o 
desleixo, a incúria, a anomia, a 
improvisação, entre outras. O 
empreendedorismo ainda está 
longe de se consolidar como 
ferramenta de alavancagem dos 
setores produtivos.

O homo brasiliensis espera 
que o braço estatal seja seu 
protetor. E assim, a livre ini-
ciativa, o desbravamento de 
novas áreas, a produtividade 
acabam cedendo espaço para 
a acomodação, a protelação 
de tarefas (“vamos deixar para 

amanhã”), o ócio, a preguiça, 
o acobertamento da ilicitude e, 
por consequência, a formação 
de teias de corrupção pela malha 
da administração publica nas 
três esferas da Federação.

Urge, portanto, um choque 
de ações, a começar pela refor-
mulação das estruturas que dão 
formação à nossa mão de obra, 
com atualização das abordagens 
de treinamento e um direcio-
namento para nichos de servi-
ços não tradicionais. Temos de 
abandonar as velhas práticas e a 
noção de que as oportunidades 
do mercado de trabalho caem 
sobre nossas cabeças como o 
maná que caiu do céu quando 
Deus tirou seu povo do Egito 

rumo à Terra Prometida.
Temos de substituir em nossas 

cabeças emprego por trabalho. 
Direito ao salário pelo ganho 
proporcionado por novas fun-
ções, tarefas e serviços na seara 
de um mercado de trabalho que 
se diferencia de suas antigas 
estruturas.

Sob essa paisagem, a rede de 
proteção ao trabalhador há de 
prover outras modalidades que 
não apenas a carteira assinada. 
Sindicatos trabalhistas carecem 
redirecionar rumos e ações. A 
velha luta de classes será subs-
tituída pela construção de um 
diálogo estreito entre patrões e 
trabalhadores, com identifica-
ção de seus interesses e maior 

parceria.
O alvo passa a ser, portanto, 

um novo pacto social, cujo es-
copo abrigue pilares do trabalho 
em suas múltiplas facetas – tem-
pos determinados e indetermi-
nados, contratos individuais e 
plurais, serviços prestados à 
distância etc. As metamorfoses 
do mundo do trabalho precisam 
ser analisadas à luz do fenôme-
no da globalização, que tem pu-
xado o carrossel de mudanças 
nas frentes política, econômica, 
social e jurídica.

Fechar os olhos ao universo 
em transformação é ter a atitude 
da avestruz.

 Gaudêncio Torquato

UM NOVO PACTO SOCIAL
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j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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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Os eleitores que não votaram 
nem justificaram a ausência às ur-
nas nas últimas três eleições 
têm até o próximo dia 6 de 
maio para regularizar a si-
tuação. Segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
em todo o país, mais de 2,6 
milhões de pessoas estão em 
situação irregular.

De acordo com o Tribu-
nal, quem não acertar con-
tas com a Justiça Eleitoral 
pode ter o título cancelado. 
O TSE informa que são in-
cluídas eleições regulares 
e suplementares e que cada 
turno é considerado uma 
eleição.

O título de eleitor, confor-
me o TSE, é necessário para 
obter passaporte ou carteira 
de identidade e para receber 
vencimentos, remuneração, 
salário ou proventos de fun-
ção ou emprego público, 
autárquico ou paraestatal, 
bem como de fundações 

à  RegulaRização

2,6 milhões de pessoas estão em 
situação irregular com o título de eleitor

nas sociedades de economia 
mista, nas caixas econômi-
cas federais e estaduais, nos 
institutos e caixas de previ-
dência social, bem como em 
qualquer estabelecimento 
de crédito mantido pelo go-
verno e com essas entidades 
celebrar contratos.

CONCURSO
Para inscrição em concur-

so ou prova para cargo ou 
função pública, e neles ser 
investido ou empossado, 
renovação de matrícula em 
estabelecimento de ensino 
oficial ou fiscalizado pelo 
governo e prática de ato 
para o qual se exija quita-
ção do serviço militar ou 
imposto de renda igual-
mente é cobrado o título de 
eleitor. Sem título, o eleitor 
não consegue certidão de 
quitação eleitoral nem do-
cumentos em repartições 
diplomáticas.

O eleitor pode consultar 

sua situação no portal do TSE, 
na opção situação eleitoral no 
canto superior esquerdo da pá-
gina principal. Após preencher o 
nome completo e a data de nas-
cimento, o serviço indicará se o 
título está regular ou irregular.

Quem estiver em situação ir-
regular terá de pagar uma mul-
ta no valor de R$ 3,50. Depois 
precisa ir ao cartório eleitoral e 
apresentar documento oficial 
com foto, comprovante de re-
sidência e título de eleitor, se 
ainda o possuir.

Também é possível fazer o 
processo pela internet, no portal 
do TSE, na opção quitação de 
multas. Ainda assim, é preciso 
levar a documentação ao cartó-
rio eleitoral.

Resolução do TSE estabelece 
o prazo para a atualização do 
cadastro eleitoral, bem como 
os procedimentos relativos ao 
cancelamento dos títulos eleito-
rais e à regularização da situação 
dos eleitores.

governamentais, empresas, 
institutos e sociedades de 
qualquer natureza, manti-
das ou subvencionadas pelo 
governo ou que exerçam 
serviço público delegado, 

correspondentes ao segun-
do mês subsequente ao da 
eleição.

O documento é exigindo 
para participar de concor-
rência pública ou admi-

nistrativa da União, dos 
estados, dos territórios, do 
Distrito Federal,  dos mu-
nicípios ou das respectivas 
autarquias, para obter em-
préstimos nas autarquias, 

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe começou na 
quarta-feira (10) em todo o país. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, a imunização, este ano, 
foi antecipada em cerca de 15 
dias em relação aos anos an-
teriores, quando a campanha 
teve início na segunda quin-
zena de abril.

Nesta primeira fase, serão 
priorizadas crianças com idade 
entre 1 ano e 6 anos, grávidas 
em qualquer período gesta-
cional e puérperas (mulheres 
até 45 dias após o parto). A 
escolha, segundo o ministério, 
foi feita por causa da maior 
vulnerabilidade do grupo.

A partir de 22 de abril, todo 
o público-alvo da campa-
nha poderá receber a dose, 
incluindo trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, ido-
sos, professores de escolas 
públicas e privadas, pessoas 

Campanha de vacinação contra 
a gripe já começou em todo o país

à  Saúde

casos suspeitos, sendo 107 
confirmados para H1N1, além 
de 28 mortes também confir-
madas pelo vírus.

A DOENçA
A influenza é uma doença 

sazonal, mais comum no in-
verno, que causa epidemias 
anuais, sendo que há anos com 
maior ou menor intensidade de 
circulação desse tipo de vírus 
e, consequentemente, maior 
ou menor número de casos e 
mortes.

No Brasil, devido a diferen-
ças climáticas e geográficas, 
podem ocorrer diferentes in-
tensidades de sazonalidade da 
influenza e em diferentes perío-
dos nas unidades federadas. No 
caso específico do Amazonas, a 
circulação, de acordo com o mi-
nistério, segue o período sazonal 
da doença potencializado pelas 
chuvas e enchentes e consequente 
aglomeração de pessoas.

com comorbidades e outras 
condições clínicas especiais, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socio-
educativas, funcionários do 
sistema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

A escolha dos grupos prio-
ritários segue recomendação 

da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A definição, 
de acordo com o ministério, 
também é respaldada por es-
tudos epidemiológicos e pela 
observação do comportamento 
das infecções respiratórias, 
que têm como principal agente 
o vírus da gripe. A meta é imu-

nizar pelo menos 90% dos gru-
pos elegíveis para vacinação.

AMAZONAS
No Amazonas, a vacinação 

contra a gripe começou no fim 
de março, com antecipação de 
21 dias em relação às demais 
unidades federativas. A deci-
são, segundo a pasta, se deu 

em função da ocorrência de 
casos e óbitos por influenza 
desde fevereiro deste ano.

Em todo o ano de 2018, o 
Amazonas registrou 17 casos e 
três mortes por influenza, sen-
do um caso pelo vírus H1N1. 
Até meados de março deste 
ano, já foram notificados 666 


