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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

LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
DAS ARAUCÁRIAS

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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A Caixa Econômica Federal 
baixou a taxa de juros para O Mi-
nha Casa Minha Vida e as vendas 
de imóveis subiram 41% no esta-
do de São Paulo.

Em Palmeira D’Oeste no cen-
tro da cidade o empreendimen-
to, Loteamento Residencial das 
Araucárias, se mostra um inves-

timento consistente e que passa 
TOTAL segurança aos seus in-
vestidores. Sua infraestrutura é 
a única completa no município 
e existem casas NOVAS pron-
tas para morar e que podem ser 
facilmente financiadas pelo Ban-
co do Brasil e Caixa Econômica 
Federal. 

Por isso, nós alertamos: Não se 
sinta atraído por situações fáceis e 
que podem lhe trazer para um in-
vestimento inseguro e/ou incerto.

Seja um dos consumidores do 
disputado mercado imobiliário e 
aproveite as oportunidades que 
vem surgindo no segmento imo-
biliário. Muitos investidores que 

antigamente construíam os imó-
veis estão migrando para imóveis 
novos já prontos, comprados na 
planta ou até comprando lotes 
urbanos bem localizados.

VISITE NOSSO PLANTÃO 
DE VENDAS E FAÇA UM EX-
CELENTE INVESTIMENTO!

(17) 9.9747-5810

A Santa Casa de Jales, represen-
tada pela Supervisora Assistencial, 
Ana Lucia da Silva, a Coordena-
dora da Maternidade, Ana Paula 
Faváro, e pelas colaboradoras do 
Centro Integrado de Humaniza-
ção, Ana Paula Molina e Bruna 
Azevedo, realizou no dia 30 de 
maio visita técnica ao Hospital 
da Criança e Maternidade de São 
José do Rio Preto e ao Hospital 
Padre Albino de Catanduva. A 
equipe foi acompanhada pelas 
Articuladoras de Humanização 
Ana Virginia Bortoloto Sossai 
e Lucinéia Lacerda de Oliveira 
Santos, pela Articuladora da Saúde 
da Mulher, Bruna Crema e pela 
Interlocutora da Saúde da Criança, 
Rosana Heron, do DRS XV – São 
José do Rio Preto. 

O foco da visita ao Hospital da 
Criança e Maternidade foi o “Aco-
lhimento com Classificação de 
Risco (ACCR) na Obstetrícia”, 
que é um dispositivo da Políti-
ca Nacional de Humanização e 
uma Diretriz da Rede Cegonha, 
e consiste em qualificar o acesso 
das usuárias ao serviço. As co-
laboradoras Giovana e Isabella 
apresentaram todo o processo 
de trabalho realizado na institui-
ção, desde o acolhimento até o 
momento da alta. Elas também 
abordaram o incentivo ao parto 
humanizado, o direito de acom-

Santa Casa de Jales realiza visita ao Hospital da Criança e Maternidade 
de São José do Rio Preto e ao Hospital Padre Albino de Catanduva

panhante de livre escolha da a 
gestante e a importância de uma 
equipe qualificada e preparada 
para acolher a gestante, esclare-
cendo suas dúvidas, diminuindo 
sua ansiedade e insegurança e, 
principalmente, respeitando seu 
protagonismo. A visita técnica e 
os contatos estabelecidos ajudarão 
a equipe da Santa Casa de Jales na 
reorganização do processo de tra-
balho, na qualificação do cuidado 
Materno-Infantil e na elaboração 
do protocolo específico para ACCR 
na Obstetrícia.

No período da tarde, as colabo-
radoras da Santa Casa de Jales ti-
veram a oportunidade de conversar 
com a equipe da Maternidade do 
Hospital Padre Albino, enfermeiras 
Aline e Denise e o médico gine-
cologista e obstetrícia Dr. Mauro 
e, em seguida, acompanharam a 
“Visita da Gestante à Maternida-
de”. Essa ação tem como objetivo 
acolher a gestante, favorecer o vín-
culo com a equipe multidisciplinar, 
compartilhar informações e escla-
recer as dúvidas das gestantes sobre 
Parto Normal e Parto Cesárea, Alei-

tamento Materno e cuidados com o 
recém-nascido. Essa visita inspirou 
a equipe e ajudará na elaboração do 
projeto para implantação da visita 
das gestantes da Região de Jales à 
Maternidade.

Agradecemos às equipes dos 
dois Hospitais por ter acolhido a 
Santa Casa de Jales para viven-
ciar experiências diferentes, sendo 
possível aprimorar e qualificar o 
cuidado às gestantes e aos recém-
-nascidos na Região de Jales. Para-
béns a todos pelo grande trabalho e 
compromisso com a Humanização.

Colaboradoras da Santa Casa de Jales: Ana Lúcia, Ana Paula Fávaro, Ana Paula Molina e Bruna Azevedo, 
articuladoras do DRS XV – São José do Rio Preto: Ana Virginia, Bruna Crema e Rosana Heron, equipe hospital Padre 

Albino Aline, Denise e Dr. Mauro. 

O deputado federal Fausto Pi-
nato aparece na lista dos 50 parla-
mentares que estão em ascensão 
no Congresso Nacional. O estu-
do “Os cabeças do Congresso”, 
elaborado pelo Departamento 
Intersindical de Assessoria Par-
lamentar (Diap), foi divulgado, 
neste domingo, com exclusividade 
pelo Jornal Correio Braziliense e 
levou em consideração critérios 

como aqueles que recebem mis-
sões partidárias e buscam abrir 
canais de interlocução, criando 
espaços próprios.

“É uma honra está nessa lista, 
é um reflexo do trabalho incan-
sável e de muito diálogo que 
temos feito ao longo desse pri-
meiro semestre, na defesa dos 
projetos que Brasil precisa para 
crescer, seja na Comissão de 

Agricultura, ou com as nossas 
frentes parlamentares. Estou 
muito feliz com o reconheci-
mento”, afirmou Pinato.

O levantamento do Diap tam-
bém aponta os 100 deputados 
e senadores mais influentes no 
Congresso. Com base em crité-
rios qualitativos e quantitativos, 
a equipe do departamento faz 
entrevistas com parlamenta-

res, assessores legislativos, 
cientistas e analistas políticos 
e jornalistas, além de levanta-
mentos relacionados a projetos 
apresentados são considerados 
também citações na imprensa, 
resultados de votações, relato-
rias, intervenções nos debates, 
frequência, análise dos perfis e 
grupos de atuação.

Fonte: votunews.com.br

FAUSTO PINATO É UM DOS 50 DEPUTADOS 
EM ASCENSÃO NO CONGRESSO
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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

Para conseguir aprovar, no 
Congresso Nacional, a autori-
zação a captar R$ 248,9 bilhões, o 
governo atendeu ao pleito de de-
putados e senadores e liberou R$ 
1 bilhão para o programa Minha 
Casa Minha Vida, R$ 1 bilhão 
para o custeio de universidades 
federais, R$ 550 milhões para as 
obras da transposição do Rio São 
Francisco e R$ 330 para bolsas 
de pesquisas nas áreas de Ci-
ência e Tecnologia. Com isso 
terá o dinheiro suficiente para 
continuar pagando  os benefícios 
sociais a idosos e pessoas defi-
cientes de baixa renda, executar 
o Plano Safra na agricultura e 
atender a outros compromissos 
para os quais acabaram os recur-
sos do orçamento. A negociação, 
que resultou no acordo, decorre 
do novo relacionamento entre 
Executivo e Legislativo, coisa 
que antes se resolvia através da 
destinação de cargos e até re-
cursos ilegais (como os muitos 
processos judiciais demonstram) 
para os parlamentares. Nesse 
caso,  a solução veio às claras 
e com o atendimento daquilo 
que os congressistas classificam 
como melhor opção na distri-
buição dos recursos públicos 
para atividades e investimentos 
que também são públicos e de 
conhecimento geral. É a salutar 
modulação dos poderes, sem 
qualquer submissão.

Esse medir de forças entre 
Executivo e Legislativo é co-

O COMEÇO DE UM NOVO TEMPO

mum dentro do regime demo-
crático, onde o poder é tripartite, 
sem a supremacia de qualquer 
deles, já que o Executivo sub-
mete suas pautas ao Legislativo 
e ao Judiciário cabe, quando pro-
vocado, modular as contendas 
à sombra do que determina o 
mandamento legal. Oxalá todas 
as diferenças se encaminhem 
através da negociação transpa-
rente onde estejam presentes os 
interesses públicos e jamais os 
de particulares. Que Executivo 
e Legislativo convivam com 
a harmonia determinada pela 
Constituição e o Judiciário te-
nha o espaço necessário para 
bem cumprir suas atribuições 
e com isso reforçar a estabili-
dade nacional. Que o povo se 

interesse e fiscalize as ações dos 
poderes da República para, num 
dia não muito distante, ter moti-
vos para admirá-los e até deles 
se orgulhar.

Faz muitos anos que os in-
teresses subalternos tiraram o 
nosso país do rumo certo. O sis-
tema de coalizão que resultou 
nos processos do Mensalão e os 
constantes da Lava Jato e suas 
congêneres são testemunhas 
disso. O povo foi insuflado à 
desobediência civil e mal-acos-
tumado com a temerária política 
dos direito sem deveres. Tudo 
isso precisa mudar e dar lugar à 
honestidade e transparência. Há 
que se acabar com as narrativas 
de golpe que insistem em assim 
classificar atos legalmente exe-

cutados, e se cobrar exemplar-
mente todas as transgressões às 
normas vigentes, independente 
de quem sejam os transgressores. 
A Nação não pode continuar in-
definidamente impactada pelas 
ações daqueles que têm contas 
a ajustar com a Justiça e procu-
ram fazer escudo da mobilização 
popular. E nem tolerar ataques 
e difamações com motivações 
políticas ou ideológicas de quem 
quer que seja. Precisamos conse-
guir a paz e a normalidade para, 
dessa forma, alcançar a verda-
deira democracia. O ocorrido 
no Congresso Nacional, nesta 
quarta-feira, é a prova de que isso 
é possível...

 Tenente Dirceu Cardoso Gon-
çalves

Neste último dia 12 “Te Amo”, talvez, foram 
as palavras mais utilizadas nas redes sociais, 
logicamente por se tratar de um dia comemo-
rativo (Dia dos namorados), os sentimentos 
costumam aflorarem em dias assim, como 
também por exemplo, dia das mães, dia dos 
pais, natal etc... E lendo algumas destas pos-
tagens nas redes sociais, percebi que muitas 
pessoas para declararem seus sentimentos à 
pessoa amada, se valeram de formas criati-
vas, poéticas e lindas para encluirem as duas 
palavrinhas principais, Te Amo, esperando 
que estas possam fazer o efeito desejado no 
coração da pessoa amada.

Então me perguntei, só dizer te amo, mes-
mo que seja da forma mais linda, basta? 
Esta pergunta me fez refletir no verdadeiro 
significado do amor, o amor que vai além 
do dizer com simples palavras, palavras 
que ficam além do meu julgamento, se são 
verdadeiras ou falsas, sinceras ou hipócri-
tas, não importa neste momento, mas que 
me faz lembrar de um amor ensinado na 
biblia sagrada em 1° Corintios 13, todo este 
capítulo, principalmente nos versos 4,5,6 
e 7, onde vemos o amor como uma doação 
completa da pessoa que ama em favor da 
pessoa amada, mostrando um sentimento 
que não só com palavras, mas com resig-

nação e atos buscam o beneficio do seu 
semelhante, não só o beneficio de um prazer 
momentâneo, mas um benefício como fruto 
conseguente dos atos, que levem a alegria 
e a felicidade da pessoa amada.

Em um mundo onde vemos a escassez do 
verdadeiro amor, é possivel darmos a nossa 
contribuição para que este sentimento, que é 
a essência do Deus Criador dos seres huma-
nos, (1° João 4:8) seja plantado, cultivado 
e regado com água viva dada por Cristo 
Jesus (João 4:10,13), para que frutifique em 
nossos corações e se multiplique dentro de 
todos os lares e em toda nossa sociedade. 
Isto é possível ? Sim, isto é possível, pois 
Deus nos deu o exemplo do  seu amor imen-
surável, quando envia o seu filho amado 
para a salvação de todo o homem que nele 
crê. ( João 3:16) E o proprio Jesus Cristo 
deu a sua vida para que seu amor dedicado a 
nós pudesse nos garantir a felicidade eterna, 
e ele mesmo nos ensinou a amar o nosso 
próximo e a Deus, cumprindo em si mesmo 
os dois principais mandamentos. ( Mateus 
22. 36-40). Então todos os dias, mesmo com 
as nossas falhas, e sendo muitas vezes insig-
nificantes diante das pessoas, podemos sim 
cultivar o verdadeiro amor e demonstrar a 
elas que as amamos.     

TE AMO

Pastor João Francisco de Oliveira
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PALMEIRA D’OESTESP

Processo nº008 - 03/06/2019
Ref. Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade
Interessado: MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA JARDIM

Decisão        
 

                              MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA JARDIM, já qualificada 
nos autos, pleiteou sua aposentadoria por Tempo de Contribuição e 
Idade, uma vez que a requerente apresentou todos os documentos com-
probatórios da condição de segurado o que corroborou para a concessão 
do beneficio.

 
                              O processo está devidamente autuado com os docu-

mentos comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade da 
concessão do beneficio por Tempo de Contribuição e Idade. 

                              É o relatório.

                              Decido. A Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
e Idade é procedente visto que está devidamente comprovado pelos 
documentos constantes nos autos que a servidora completou todos os 
requisitos necessários, fazendo jus ao benefício com proventos integrais, 
estando assim de acordo com o disposto no artigo 99 da Lei Complemen-
tar Municipal nº. 04/2005.

 
                             Publique. Registre. Intime-se
           
                            Palmeira D’ Oeste, (SP), 03 de JUNHO de 2019.

                MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
                                               SUPERINTENDENTE   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 175 de 29 de maio de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exer-cício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 27/05/2019, a Srª REJANE FRA-
ZÃO CARLOS, brasileira, sol-teira, residente e domiciliada na 
Rua Padre Anchieta nº 44-65 no município de Palmeira d’Oeste 
– SP, portadora da Carteira de Identidade RG. nº 63.007.336-3; 
CPF nº 017.021.623-36, habili-tada através do Concurso Publico 
Municipal realizado na forma do Edital nº 01/2.019, datado de 
31/01/2.019 para o emprego de TECNICO DE ENFERMAGEM, 
fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a partir do dia 27/05/2.019, revogada as 
disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 29 de maio de 2019.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira 

d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretario Munic.Ad. Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
Portaria nº 177 de 03 de junho de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exer-cício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 03/06/2019, a Srª MARIA APA-
RECIDA AGUIAR PIMENTA, brasileira, casada, residente e do-
miciliada na Linha Córrego Monte Verde nº 13-77 no municí-pio 
de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de Identidade 
RG. nº 9.392.932-8; CPF nº 070.567.908-01, habilitada através 
do Concurso Publico Municipal realizado na forma do Edital nº 
02/2.016, datado de 30/12/2.016 para o emprego de PROFES-
SOR PEB I, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 03 de junho de 2019.
Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira 

d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretario Munic.Ad. Planejamento
_________________________________________________

Portaria nº 180 de 03 de junho de 2.019
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’ Oeste 

Estado de São Paulo, no exer-cício das atribuições que são 
conferidas por lei:

NOMEIA, a partir desta data 03/06/2019, a Srª TAMIRIS MURA 
CORTEZ BERTOLASSI, brasileira, casada, Rua Orlando Dias  nº 
38-73 Jardim Araucária em Palmeira d’Oeste – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. nº 47.104.635-8; CPF nº 383.982.358-
70, habilitada através do Concurso Publico Municipal realizado 
na forma do Edital nº 02/2.016, datado de 30/12/2.016 para o 
emprego de FARMACEUTICO, fazendo jus aos vencimentos 
mensais do cargo.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário.

                      Registre- se               e             Publique-se  
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São Pau-

lo, 03 de junho de 2019.
Reinaldo Savazi

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura de Palmeira 

d’ Oeste  SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretario Munic.Ad. Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.723, DE 04 DE JUNHO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 

DE PALMEIRA D’OESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais, faz 
saber que a câmara municipal, por seus representantes APRO-
VOU e ele SANCIONA e PUBLICA a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica criada a Ouvidoria do Município de Palmeira 
d’Oeste, tendo por objetivo asse-gurar, de modo permanente e 
eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e 
eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indi-
reta, inclusive das empresas públi-cas e sociedades nas quais 
o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de 
qual-quer natureza que operem com recursos públicos, na pres-
tação de serviços à população.

Artigo 2º - A Ouvidoria será o canal de comunicação direta 
entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo recla-
mações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular 
a parti-cipação do cidadão no controle e avaliação dos serviços 
prestados e na gestão dos recursos pú-blicos.

Artigo 3º - Compete à Ouvidoria do Município de Palmeira 
d’Oeste: 

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre 
atos considerados arbitrários, desones-tos, indecorosos, ilegais, 
irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, pra-
ticados por servidores da Administração Pública Municipal direta 
e indireta e daquelas entidades referidas  no artigo 1º desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e 
pedidos de informação sobre as ati-vidades da Administração 
Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, 
para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das 
comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações 
e providências adotadas pelas uni-dades administrativas, excep-
cionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o 
retor-no dessas providências a partir de sua intervenção e dos 
resultados alcançados; 

V - organizar e manter atualizado arquivo da documentação 
relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas; 

§ 1º - A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclama-
ções que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a 
proteção dos denunciantes, quando requerer o caso ou assim 
for solicitado.

§ 2º - A Ouvidoria manterá serviço de e-mail e telefone, desti-
nados a receber as denúncias e re-clamações, garantindo o sigilo 
da fonte de informação.

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 04 DE JUNHO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

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

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

CONTRATADA: LUIDE AMORIM MENDES 29656681878, com 
sede a Av. Adalgizo Luiz do Prado, nº 41-100, no município de 
Palmeira d’ Oeste - SP, inscrita no CNPJ nº 21.553.247/0001-05.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE 
IMPRENSA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS 
EDITORIAIS, POR 12(DOZE) MESES.

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

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
12 de Junho de 2019.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses
_________________________________________________

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DA CANTINA 
ESCOLAR DA EE ORESTES FERREIRA DE TOLEDO, EM 
PALMEIRA D’OESTE.

EM VIRTUDE DO FERIADO DE CORPUS CHRISTI DIA 
20/06 E PONTO FACULTATIVO DIA 21/06 AS RETIRADAS DAS 
PROPOSTAS JUNTO A EE ORESTES FERREIRA DE TOLEDO 
PASSAM A SER NOS DIAS 24, 25 E 26/06 DAS 8H00MIN AS 
16H30MIN E AS ENTREGAS DAS REFERIDAS PROPOSTAS 
ATÉ O DIA 27/06/2019, DAS 8H00MIN AS 16H30MIN. ABERTU-
RA DOS ENVELOPES SERÁ NO DIA 27/06/2019 AS 19H00MIN.

Palmeira D’Oeste, 14 de junho de 2019

_________________________________________________

Edital Nº 001/2019  - Eleição do Conselho Tutelar

Kizze RibeiroPerri, Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A. de Palmeira, 
usando das atribuições que lhe conferidas pelo Estatuto dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; torna pública a relação 
dos inscritos para a eleição do conselho tutelar, conforme segue:

Proc. Nº Nomes em ordem alfabética 
10 ALEXANDRA CRISTINA MOLINA GATTO
01 BRUNO DE BRITO GONÇALVES
11 EMERSON BORDIN BUFFO
13 GEICIANE GONÇALVES DA SILVA
05 GISELI DA CRUZ SILVA
15 HUDSON BRUNO GIOVANINI CARDOSO
14 ISABEL CRISTINA PEREIRA AUTO
18 KEMILLY DE OLIVEIRA CORREA 
12 LUCIA CANDIDA PEREIRA
03 LUIZ CARLOS DE LIMA
02 LUIZ PEDRO DE FRANÇA ROMANO 
08 MARGARETI MUNIZ DA SILVA
06 MARIA DO CARMO BRAMBILA CAMPISI
07 MARILENA VERZOTTO TEIXEIRA
16 MARLI FELIX MOURA 
04 SALVADOR ARCENO NUNES
17 SUELI ALBANO DE MORAES 
09 VANESSA ALVES GARCIA

Os procedimentos de inscrições ficarão a disposição da comu-
nidade, com a Comissão Eleitoral, para impugnação até dia 14 
de junho de 2019.

Registre-se. Divulgue-se. Publique-se.

Palmeira d´Oeste - SP, 10 de junho de 2019.

Kizze Ribeiro Perri
Presidente do C.M.D.C.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

O embargado temporário de 
carne bovina brasileira para a 
China está suspenso. O Brasil 
poderá continuar a emitir os cer-
tificados sanitários e seguir nor-
malmente com as exportações 
para o país asiático.

A suspensão foi imposta pelo 
próprio governo brasileiro no úl-
timo dia 3 de junho, devido a um 
caso atípico da doença da vaca 
louca no Mato Grosso. A medida 
foi tomada respeitando um acor-
do sanitário assinado entre os dois 
países, em 2015.

O presidente da Frente Parla-
mentar do Agronegócio Paulista 
(SP-AGRO), deputado Itamar 
Borges, comemora a boa notícia. 
“O Brasil é o maior produtor e ex-
portador mundial de carne bovi-
na, e alcançar todo esse mercado 
de consumidores exigiu investi-
mentos em segurança e defesa 

sanitária. Temos uma estrutura 
sólida de prevenção e controle, 
além disso, o setor pecuário é uma 
indústria altamente tecnológica 
e confiável. A carne brasileira é 
reconhecida mundialmente pela 
sua qualidade”, afirma o deputado 
Itamar. 

Após análise de todo material, 
foi constatado que se tratava de 
um caso atípico, não havendo 
risco de contaminação. A Orga-
nização Internacional de Saúde 
Animal (OIE) encerrou o pedido 
de informações complementares 
ao Brasil sobre o assunto.

A ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, recebeu a notícia da re-
abertura do mercado chinês nesta 
madrugada.

Samantha Andrade - MTB: 
87447 Assessoria de Comuni-
cação

BRASIL VOLTA A 
EXPORTAR CARNE 

BOVINA PARA CHINA

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

A acne e suas cicatrizes podem 
ser desfigurantes e representam 
um problema estético.

Uma das formas de tratamento 
das lesões cicatriciais, é realizado 
a partir de perfurações do estra-
to córneo sem que haja danos a 
epiderme.

O microagulhamento é uma 
técnica bastante conhecida no 
meio cientifico em relação a sua 
ação de induzir de forma percutâ-
nea a produção de colágeno. Esse 
processo permite a liberação de 
fatores de crescimento que irão 
incentivar a produção de colá-
geno e elastina na derme papilar.

A técnica de microagulhamen-
to surgiu na década de 90 na Ale-
manha, porém apenas em 2006 
a ideia desta técnica começou a 
se difundir por todo o mundo. 
O sistema roller, nada mais é do 
que um rolo em forma de tambor 

MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO 
DE CICATRIZ ATRÓFICA DE ACNE

A FIFE (Faculdades Integradas de Fernandópolis) conta com uma ampla 

infraestrutura no setor de Estética, realizando procedimentos faciais como este 

e também corporais, disponibilizando atendimento ao público com supervisão 

de profissionais capacitados. 

 

“Ser esteticista é um dom que vai das mãos ao coração” 

Docente: Gislaine Vicente Teixeira Cagnin 

Discentes: Ana Paula S. Freitas, Eduarda Alves 

Camaroti, Fernanda do Nascimento Freitas, 

Jaqueline Custódio Vilela, Milena dos Santos 

Caetano. 
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pequeno cravejado com diver-
sas agulhas finas, feitos de aço 
inoxidável cirúrgico. A profun-
didade máxima de 0,5mm deve 
ser respeitada na aplicação do 
microagulhamento realizada por 
esteticistas.

Este utensílio tem como ação 

induzir a produção de colágeno 
via percutânea, ou seja, através de 
micro lesões provocadas na pele, 
gera-se um processo inflamató-
rio local, aumentando a prolife-
ração celular (principalmente 
dos fibroblastos), fazendo com 
que aumente o metabolismo 

celular deste tecido (derme e 
epiderme), aumentando assim, 
a síntese de colágeno, elastina e 
outras substâncias presentes no 
tecido, restituindo a integridade 
da pele. 

O microagulhamento tem se 
tornado um método bastante 

procurado nas clinicas de estéti-
ca por sua eficácia comprovada 
também na diminuição da fla-
cidez de pele facial e corporal, 
linhas de expressão, estrias, me-
lhoria da textura da pele, rugas e 
também para a queda de cabelo. 

A FIFE (Faculdades Integra-
das de Fernandópolis) conta 
com uma ampla infraestrutura 
no setor de Estética, realizando 
procedimentos faciais como este 
e também corporais, disponibi-

lizando atendimento ao público 
com supervisão de profissionais 
capacitados.

“Ser esteticista é um dom que 
vai das mãos ao coração”

Docente: Gislaine Vicente Tei-
xeira Cagnin 

Discentes: Ana Paula S. Frei-
tas, Eduarda Alves Camaroti, 
Fernanda do Nascimento Frei-
tas, Jaqueline Custódio Vilela, 
Milena dos Santos Caetano.
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DE FERNANDóPOLIS

FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDóPOLIS


