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FEIRA DA UVA DE PALMEIRA D’OESTE 
2019 REGISTRA PÚBLICO RECORDE

Todos os anos os munícipes 
comemoram os resultados apre-
sentados pela Feira da Uva, mas 
esse ano foi diferente dos demais. 
Mesmo a comissão organizadora 
improvisando um recuo para que 
coubessem mais visitantes para o 
Show não foi suficiente e todos os 
espaços ficaram completamente 
lotados!

A Festa esse ano trouxe algumas 
novidades e a tradicional premia-
ção para os Viticultores continuou, 
só de premiação foram aproxima-
damente R$ 60.000,00 (Sessenta 
Mil Reais).

Com o clima favorável as entida-
des que atendem os Visitantes com 
a parte de alimentação também 
registraram números recordes e 
por pouco não foram pegos de sur-
presas com o estoque das barracas.

Logo no primeiro dia com a pre-
sença de palco de Gian e Giovane 
e em seguida Carvalho e Baldui-
no a cidade já sentiu o impacto 
do que seriam os 3 dias de festa. 
Pavilhão de exposições comple-
tamente lotado, público presente 
foi recorde e apesar de tanta gente, 
todos foram muito bem atendidos. 
Deliciosas comidas a disposição 
e de diferentes tipos de culiná-
rias e com uma novidade dentro 
do pavilhão de exposições que 
surpreendeu os visitantes. Sem-
pre foi comum tirar fotos e fazer 
“Selfies” no cacho de uva gigante, 
mas esse ano foi construído um 
Parreiral com tamanho verdadeiro 
logo na entrada. Os viticultores 
selecionaram belos cachos que 
foram colocados para que os vi-
sitantes tivessem a noção exata de 
como é na realidade, sem contar 
também o visual sobre as caixas 
em exposição com as uvas e legu-
mes da nossa cidade e da vizinha 
e querida Marinópolis.

No segundo dia com a apresen-
tação principal de Paula Mattos e 
em seguida Neto e JR Palmeira 
D’Oeste mais uma vez foi palco 
de casa cheia, a estrutura magnífi-
ca abrilhantou o show juntamente 

com um telão de altíssima resolu-
ção. A atual ascensão da cantora 
surpreendeu pelo volume de fãs 
em frente ao palco e em seguida 
Neto e Jr fecharam a noite!

No domingo Lucas Reis e Thá-
cio deram um verdadeiro show 
de viola e fecharam o evento que 
neste domingo de dia dos pais co-
meçou desde o almoço nas barra-
cas das entidades e seguiu até a 
madrugada!

Emissoras de TV como Rede 
Globo e SBT prestigiaram o even-
to. Rádios de toda região também 
fizeram a cobertura. Em suma, foi 
um sucesso e segundo os organi-
zadores, toda essa repercussão se 
deve aos anos de experiência que se 

segue a cada ano. Sob a direção do 
Presidente Ednilson Cardoso a Fei-
ra da Uva tem tomado proporções 
que já estão indo além do que Pal-
meira D’Oeste poderia imaginar!

No próximo ano teremos a TRI-
GÉSSIMA Feira da Uva de Palmei-
ra D’Oeste e com certeza será um 
evento arrasador!

Para fecharmos vamos divulgar 
o nome dos campeões das 7 cate-
gorias pelas quais competem os 
viticultores de Palmeira D’Oeste  
e Marinópolis.

 MELHOR CAIXA BRS NÚ-
BIA : Fabiano F. R. Ramos

MELHOR CAIXA BRS VITÓ-
RIA: Nelma Souza

MAIOR CACHO – UVA ITÁ-

LIA 2,440Kg: Vinícius F de Souza
1º LUGAR UVA NIAGARA:  

Daniela M. Prina
1ª LUGAR UVA ITÁLIA: Luiz 

Carlos Brazero
1ª LUGAR UVA BRASIL: Jesus 

Zinhani
1ª LUGAR UVA RUBI: Elio 

Cabreira
1ª LUGAR UVA BENITAKA: 

Luiz Carlos Brazero
PARABENIZAMOS PALMEI-

RA D’OESTE PELO EVENTO 
QUE ATRAVÉS DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA NA FIGURA 
DO SEU PRESIDENTE EDINIL-
SON CARDOSO E DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL EM NOME 
DO PEFEITO DODÔ.

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve nessa manhã 
de quinta-feira 08/agosto/2019, 
acompanhando o início da obra de 
construção de galerias águas plu-
viais em setores críticos da cidade.

A obra tem como objetivo a 
coleta das águas das chuvas que 
descem para a “Baixada” da cida-
de e terá o custo de R$131.996,18 
(cento trinta e um mil novecen-
tos noventa e seis reais e dezoito 

centavos).
Com essa obra, iremos melho-

rar o escoamento das águas das 
chuvas, para evitar alagamentos 
em vários pontos da “Baixada” 
e o transtorno aos moradores, 

completou o prefeito Maurício.
Por: Anderson Pimenta
Prefeitura do Município de São 

Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ! 

PREFEITO ACOMPANHA INÍCIO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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.

Página 813 de Julho de 2018

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!
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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

CHARGE
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INICIOU-SE A CONSTRUÇÃO 
DE SARJETÕES PELA CIDADE

 

____________________________________________________________________ 
Email: camara@cmmarinopolis.sp.gov.br – Tel. (17) 3695-1174 

Rua Espirito Santo, 415 – Centro, CEP 15.730-000  

 
EXTRATO DE CONTRATO  
 
CONTRATO N.º 005/2019 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MARINÓPOLIS 
CONTRATADO: MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA ME 
OBJETO: Execução Serviços, locação de softwares de contabilidade pública 
ORIGEM:- PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 
VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00 
VALOR MENSAL: R$ 1.200,00 
ASSINATURA: 06/08/2019 
VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA 
 

Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo de Licitação nº 08/2019

Objeto:- Contratação de locação de licenciamento de softwa-
res nas áreas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e 
Suporte Técnico em conformidade com a discriminação contida 
no presente edital em seu anexo. Os referidos sistemas infor-
matizados são usuais e conhecidos pelo mercado em geral, 
especialmente pelos próprios servidores da Administração Pú-
blica da Câmara Municipal de São Francisco/SP com o devido 
Suporte Técnico, em conformidade com a discriminação contida 
no presente edital em seu anexo I,  e será feita adjudicação para 
empresa que apresentar o Menor Preço Global, Início da Sessão 
Pública: 30/08/2019 – 09:00hs. Base legal: Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Decreto nº. 1372 de 18 de março 
de 2019,  e demais legislação vigente e pertinente à matéria; 
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Câmara 
Municipal de São Francisco/SP em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, 
das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 15h00min 
horas, na Avenida Oscar Antônio da Costa, 1231,  na cidade de 
São Francisco/SP. fone (17) 3693-1202  e-mail: camara@ca-
marasaofrancisco.sp.gov.br ,   São Francisco/SP, 16 de Agosto 
de 2019, Cleunice Moreira Fernandes Dionízio, Presidente da 
Câmara Municipal de São Francisco/SP.

CâMARA MuNICIPAl DE 
SãO FRANCISCO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve acompanhan-
do a instalações de sarjetões 
de concreto armado, pela 
cidade.

As construções desses 
novos sarjetões ficam nas 

esquinas da Rua Rio Grande 
do Sul/Rua São Paulo; 

Rua Rio Grande do Sul/
Rua Rio de Janeiro;

Rua Sergipe/Rua Amazo-
nas;

Rua Pará/Avenida Oscar 

Antônio da Costa;
Rua São Paulo/Avenida 

Oscar Antônio da Costa.
Em conversa com popula-

res e moradores ao entorno 
das obras, o prefeito Mau-
rício ouviu sugestões, bem 

como apoio à sua adminis-
tração popular na direção do 
município de São Francisco.

Maurício, disse que alguns 
cruzamentos de ruas estão 
recebendo novos sarjetões, 
dispositivos necessários 

para o escoamento da água 
das chuvas nas guias garan-
tindo a conservação do pa-
vimento e a vida útil do as-
falto e evitando inundações 
nas casas. São obras que a 
população vem aguardando 

há muitos anos, completou 
o prefeito.

Por: Anderson Pimenta
Prefeitura do Município de São 

Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.734, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
“Altera e acrescenta dispositivo à Lei Municipal nº. 2.580 

de 03 de maio de 2016, e dá outras providências”.
REINALDO SAVAZI,  Prefei to Municipal  de Palmeira 

d’Oeste, Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribui-
ções legais, FAZ SABER QUE O PLENÁRIO APROVOU O 
PROJETO DE LEI CM N.º 006/2019, DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA DA CÂMARA MUNI-CIPAL, E ELE SANCIONA E 
PÚBLICA A  SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - O artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.580 de 03 de 
maio de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º As vias públicas localizadas nas áreas urbanas 
doadas ao município pelas Leis Municipais nº. 2.570 e 
2.573/16 passam a vigorar com a seguinte redação”:

I - A Rua Projetada “A” do Loteamento Residencial Jardim 
São Pedro denominar-se-á “Rua Te-rezinha Beraldi Seca-
fim”.

II – A Rua Projetada “B” do Loteamento Residencial Jar-
dim São Pedro denominar-se-á Rua Paulo Bezzon”.

III – A Via Pública doada ao Município através da Lei 
Municipal nº. 2.570/16, oriundo da matri-cula nº. 8.608, 
denominar-se-á “Rua Valdecir Gusson”.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 06 DE AGOSTO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.735, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉ-

DITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 80.000,00 
(OITENTA MIL REAIS), 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 REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
em sua Contadoria, Crédito Adi-cional Especial, destinados a 
empenhar INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICAEM SAÚDE, conforme a se-
guinte classificação orçamen-tária:

1    Prefeitura Municipal de Palmei-
ra d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0030 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0030.1017.0000 Incremento Temporário ao 

Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
         3.3.90.30.00 Material de Consu-

mo................................................... R$  5.202,00
         3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica..............R$ 74.798,00  
    (código de aplicação: 300015)  
Total do Crédito Adicional Espe-

cial...........................................................................R$ 80.000,00

Artigo 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que 
trata o artigo anterior, fica a con-tadoria da Prefeitura Municipal 
autorizada a utilizar o excesso de arrecadação que será provo-
cado com o recebimento do Fundo Nacional de Saúde e fica 
incluído o projeto especificado no art. 1º no PPA e LDO 2019.

Artigo 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con-trário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 06 DE AGOSTO DE 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA Nº. 255, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
“NOMEIA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO QUE ES-

PECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d´Oeste, 

Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais; consi-
derando a necessidade de seleção de pessoal, mediante Proces-
so Seletivo, para atender as necessidades temporária de pessoal, 
objeto do Procedimento Adminis-trativo Edital nº 001/2019;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada uma Comissão Especial, para a reali-

zação do Processo Seletivo nº 01/2019, que será composta da 
seguinte forma:

Presidente – Jonas Alves Garcia – RG n.º 11.633.561 – CPF 
n.º 018.936.568-45.

Secretária – Patrícia Martins Bordin – RG n.º 40.573.554-6 – 
CPF n.º 318.387.258-73.

Membro – Nara Regina Prudencio – RG n.º 46.254.418-7 – 
CPF n.º 394.940.138-59. 

Art. 2º - Compete a comissão nomeada no artigo anterior, 

promoverem o acompanhamento dos procedimentos referente 
a realização do Processo Seletivo, observado o disposto na le-
gislação vigente e as regras e condições que constam no edital 
nº 01/2019. 

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 05 de agosto de 
2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA Nº. 256, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.
“NOMEIA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, QUE ES-

PECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d´Oeste, 

Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais; 
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada Comissão de Concurso Público, que 

será composta da seguinte forma:
Presidente – Jonas Alves Garcia – RG n.º 11.633.561 – CPF 

n.º 018.936.568-45. 
Secretária – Patrícia Martins Bordin – RG n.º 40.573.554-6 – 

CPF n.º 318.387.258-73. 
Membro – Nara Regina Prudencio – RG n.º 46.254.418-7 – 

CPF n.º 394.940.138-59.
Art. 2º - Compete à comissão nomeada no artigo anterior, sob 

a presidência do primeiro nomea-do, promoverem o acompanha-
mento dos procedimentos referentes à realização de Concurso 
Pú-blico, objeto do Edital n.º 01/2019, para provimento de cargos 
atualmente vagos, que vierem a vagar ou que forem criados no 
Quadro de Pessoal de Natureza Permanente desta Prefeitura. 

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste-SP, 05 de agosto de 
2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Palmeira d’Oeste-SP., em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA  Nº. 246, DE 22 DE JULHO DE 2019.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’OESTE-SP:
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exer-cício de suas atribuições legais;
R E S O L V E:-
Artigo 1º - Fica pela presente Portaria nomeado o Conselho 

Municipal de Educação (C. M. E.), de Palmeira d’Oeste, em 
conformidade com a Lei Municipal Nº 1.748, de 21 de março de 
2.000, composta da seguinte forma:

CONSELHEIROS:     REPRESENTAÇÃO:
Selma Lucia de Almeida Cogli  Rep. Escola Pública Estadual
Floriano Regino do Nascimento      Rep. Escola Pública Muni-

cipal
Daniela Secafin Felicio Diodato  Rep. Escola Privada
Santo Neris Santiago   Rep. Escola Comunitária
Ana Claudia da Silva Pereira     Rep. Associação de 

Pais e Mestres
Cristiane Perineti   Rep. Câmara Municipal
Sileide Crespilho Bosco  Rep. do Comércio
SUPLENTES:     

REPRESENTAÇÃO:
Larissa Garbiati Mariano Brunassi  Rep.Servidores Pú-

blicos Municipais
Cleide Francisco da Silva Gusson  Rep. da Comunidade
Artigo 2º - As atribuições do Conselho Municipal de Educação, 

são as estabelecidas pelo Artigo 2º, da Lei Municipal Nº- 1.748, 
de 21 de março de 2.000.

Artigo 3º - O Conselho Municipal de Educação, confor-
me preceitua o Artigo 5º, da Lei Municipal Nº- 1.748/2000, 
será dirigido por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário.

Artigo 4º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) 
anos, permitida a recondução da metade dos seus mem-
bros para o próximo mandato.

Art igo 5º - Os serviços prestados pelos membros do 
Conselho não serão remunerados e serão consi-derados 
serviços relevantes ao Município.

Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 22 DE JULHO DE 2019.

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 040/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: WENDEL RIBEIRO LUCAS DE LIMA 
32590387873, inscrita no CNPJ Nº 21.295.408/0001-08, com 
sede á Rua Raphael de Andreu, Blaya, nº 1665, Bairro Jardim 
América – segunda parte, na cidade de Jales – SP., CEP 15.703-
026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA CAMPA-
NHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ESCORPIÃO, COM 
APLICAÇÃO DE MATERIAIS.

  
VALOR- R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ASSINATURA: 12 de Agosto de 2.019.

VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias.

Processo Licitatório nº 028/219
Dispensa nº 006/2019.

         REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO 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, exami-
nado a presente Dispensa de Licitação nº 006/2019, e, conside-
rando a justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍDICO, bem 
como todo o processo, verificou que a mesma esta em conformi-
dade 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 apresen-
tado e classificado em primeiro lugar, com preço compatível com 
mercado, o que satisfaz plenamente os interesse econômico 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; 
WENDEL RIBEIRO LUCAS DE LIMA 32590387873, inscrita 
no CNPJ Nº 21.295.408/0001-08, com sede á Rua Raphael de 
Andreu, Blaya, nº 1665, Bairro Jardim América – segunda parte, 
na cidade de Jales – SP., CEP 15.703-026, para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE AO ESCORPIÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS. 
Valor total estimado R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 12 de Agosto de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
________________________________________________

Edital de Citação - prazo de 30 dias - PROCESSO Nº 1001097-
47.2017.8.26.0414. O(A) MM.

Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D’Oeste, 
Estado de São Paulo, Dr(a).

RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANTONIO

FRANCISCO VIEIRA, Brasileiro, Casado, Lavrador, CPF 
124.671.818-98, com endereço à Rua

Waldemiro Martins, 66108, Luiz Palata, cohab, CEP 15720-
000, Palmeira D’oeste - SP que por

este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudi-
cial, movida por Banco Bradesco Financiamento S/A. Encontrando-
-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua citação por EDITAL, para que 
no prazo de 3 dias, bem como, fica desde já fica o mesmo cientifi-
cado do prazo de 15 dias para eventual propositura de embargos à 
execução. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 
cobrado, bem como de que: a) se o pagamento for efetuado no pra-
zo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios ficará automatica-
mente reduzido à metade; b) no mesmo prazo para a propositura de 
embargos, ele poderá reconhecer o crédito executado e, mediante 
o pagamento de 30% do valor cobrado, requerer o pagamento do 
remanescente em 6 parcelas mensais, corrigidas monetariamente 
pela Tabela Prática de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça e 
acrescidas de juros de 1% ao mês, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, a quantia de R$.21.530,19, devidamente 
atualizada até 11/08/2019. Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D’oeste, 
aos 24 de julho de 2019.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000838-74.2014.8.26.0414
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: MARCÍLIO JOSÉ PEREIRA e outro

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000838-74.2014.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luciana Conti Puia Todorov, na forma da Lei, etc.

Edital de citação com o prazo de trinta dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário  
Processo nº. 0000838-74.2014.8.26.0414, Ordem nº. 774/2014 requerida por Marcílio José Pereira, 
brasileiro, rurícula, RG.20.019.068 SSP/SP, CPF.098.350.808-95 e Vera dos Santos Alves Pereira, do lar, 
RG.29.564.319-5, CPF.331.671.668-86 em face do Espólio de José Marin de Toledo, brasileiro, 
agropecuarista, RG.4.399.133 SSP/SP, CPF.161.063.858-15, representado por Maria Divina Toledo, 
RG.SSP/SP 16.398.610, CPF.253.222.846-26, residente na Rua Floripes, 242, centro, Marinópolis/SP. A 
Doutora LUCIANA CONTI PUIA TODOROV, MMª. Juíza de Direito da Comarca de Palmeira d'Oeste SP., 
faz saber a todos que deste edital tiverem conhecimento, principalmente aos requeridos,  Espólio de José 
Marin de Toledo e Maria Divina Toledo; bem como de terceiros, ausentes, incertos, desconhecidos e 
eventuais interessados, de que por este Juízo tramitam os autos da Ação de Usucapião acima mencionada.  
O(A)(as) autor(a)(s)  alega(m) em síntese que conforme Memorial Descritivo, é(são) detentor(a)(s) da posse 
mansa, pacífica e ininterrupta do lote urbano, há mais de 5 (cindo) anos, sem qualquer oposição, a seguir 
descrito: um imóvel urbano denominado lote "D", da quadra 42, situado no lado par da Rua Bahia, distando 
10 metros da esquina mais próxima formada com a Rua Bahia e Rua Rio de Janeiro, tendo com benfeitoria, 
uma casa de alvenaria contendo, dois quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, um alpendre e uma 
área de serviço, piso de cerâmica, madeiramento e telhas de fibrocimento, esquinas de madeira e matálica 
e pintura látex, com área construída de 73,04, confrontando-se de frente com a Rua Bhai, dolado direito 
com o lote "E", do lado esquerdo com parte do lote "D" e no fundo com terras do Espólio de Jose Marin 
Toledo, emplacada na Prefeitura de Marinópolis sob o número 572. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, especialmente dos requeridos, terceiros, ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

interessados, expediu-se o presente, que será devidamente publicado e afixado no átrio do Fórum local, 
pelo qual ficam todos devidamente citados e cientificados que terão o prazo de quinze(15)  dias, contados 
após o decurso do prazo do edital que é de trinta (30) dias, sob pena de ser presumidos como verdadeiros 
os fatos narrados na inicial e revelia; sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos narrados 
na inicial e revelia (artigos 285 e 319, do Código de Processo Civil). Nada Mais. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Palmeira D'oeste, aos 09 de setembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

ATUAÇÃO EM CAMPO DA POLÍCIA CIVIL 
DESMANTELOU ORGANIZAÇÃO QUE DISTRIBUIA 

DROGAS SINTÉTICAS PARA TODO O BRASIL
Na manhã de hoje, (08/08/2019) 

a Polícia Civil de Santa Fé do Sul 
e a Delegacia de Investigações 
sobre Entorpecentes de Jales, com 
o suporte da Delegacia Seccional 
de Jales (Centro de Inteligência) 
e apoio da Polícia Militar de San-
ta Fé do Sul e da Polícia Civil 
de Paranaíba/MS, Aparecida do 
Taboado/MS e Fernandópolis, 
deflagraram uma atuação em cam-
po interestadual com o objetivo 
de combater o tráfico de drogas e 
desmantelar uma organização que 
promovia a distribuição de drogas 
em várias localidades do Brasil.

De acordo com os delegados de 
polícia Higor Vinicius Nogueira 
Jorge e Marcos Alberto Negrelli 
da Silva, os presos eram investi-
gados desde o mês de janeiro e, 
durante a investigação, foi possí-
vel apreender grande quantidade 
de drogas sintéticas, bem como 
haxixe que era comercializado, 
principalmente, entre universitá-
rios. Segundo os delegados, em 
decorrência de representação da 
Polícia Civil, o Poder Judiciário 
de Santa Fé do Sul expediu 27 
mandados, sendo 18 mandados 
de busca e apreensão e 09 manda-
dos de prisão temporária. Todas 
as prisões foram em desfavor de 
moradores do município de Santa 
Fé do Sul.

Durante esta manhã foram 
cumpridos 11 mandados de busca 

e apreensão em Santa Fé do Sul, 
02 em Fernandópolis, 04 em Pa-
ranaíba/MS e 01 em Aparecida 
do Taboado/ MS.

O Delegado Seccional de Po-
lícia de Jales, Charles Wiston de 
Oliveira acompanhou a atuação 
em campo da Polícia Civil e 
informou que a associação cri-
minosa desmantelada na data 
de hoje comercializava drogas, 
especialmente maconha, haxixe 
e cocaína, entre universitários 
em Santa Fé do Sul e região, bem 

como enviava drogas sintéticas 
para diversas localidades a fim 
de que fossem revendidas.

Existem indícios no sentido de 
que os criminosos teriam enviado 
drogas sintéticas, por intermédio 
de transportadoras, para Parana-
íba/MS, Aparecida do Taboado/
MS, Ilha Solteira, Campinas e 
Rio Claro/SP, além de outros 
estados e os traficantes que re-
cebiam as drogas promoviam a 
distribuição, principalmente em 
festas raves.

Durante uma das apreensões 
de drogas realizadas pelos poli-
ciais civis de Santa Fé do Sul, no 
dia 22 de março, no interior de 
uma empresa transportadora de 
encomendas, procedeu-se a apre-
ensão de aproximadamente R$ 
30.000,00 em drogas sintéticas.

Os policiais civis apuraram 
que, durante os últimos 12 me-
ses, foram realizados 21 envios 
de drogas sintéticas, totalizando 
mais de R$ 600.000,00 em drogas 
ilícitas. 

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 
19 pessoas em operações reali-
zadas entre a noite de sábado e a 
madrugada deste domingo (11) 
em Catanduva. Ao todo, foram 
fiscalizados 218 veículos na rua 
Olímpia e na avenida Engenhei-
ro José Nelson Machado.  

Os condutores foram autua-
dos por embriaguez ao volante 
ou recusa ao teste do etilôme-
tro e terão de pagar multa no 
valor de R$ 2.934,70, além de 
responderem a processo admi-
nistrativo no Detran.SP para a 
suspensão do direito de dirigir 
por 12 meses.

AÇÃO INTEGRADA
O Programa Direção Segu-

ra integra equipes do Detran.
SP, das polícias Militar, Civil 
e Técnico-Científica. Pela Lei 

Seca (lei nº 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados em fis-
calizações têm direito a ampla 
defesa, até que a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
seja efetivamente suspensa. Se 
o condutor voltar a cometer a 
mesma infração dentro de 12 
meses, o valor da multa será 
dobrado.

Sobre o Departamento Es-
tadual de Trânsito de São Pau-
lo – Autarquia do Governo do 
Estado de São Paulo vinculada 
à Secretaria de Governo, o De-
tran.SP responde pelo planeja-
mento, coordenação, execução e 
controle dos serviços relacionados 
a documentação de veículos, a 
Carteiras Nacionais de Habilita-

ção (CNHs) e tipos específicos 
de atuações nos 645 municípios 
paulistas, além de promover ações 
de educação e segurança  para o 
trânsito. No Estado, são cerca de 
24 milhões de CNHs e 30 milhões 
de veículos registrados, o que 
faz do Detran.SP o maior órgão 
executivo de trânsito da América 
Latina.

Programa Direção Segura autua 
19 motoristas em Catanduva

Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sábado e 
a madrugada deste domingo (11); Ao todo, 218 veículos foram fiscalizados

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
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ENZO CONQUISTA OURO NA 3ª. 
COPA MENDONÇA DE KARATÊ

Na cidade de Mendonça, neste último 
sábado (10), o carateca Enzo, conquistou 
uma medalha de ouro e uma de prata na 
3ª. Copa Mendonça de Karatê.

O evento realizado no Ginásio de Espor-
tes de Mendonça, contou com mais de 300 
atletas vindos de mais de 20 academias, foi 
organizado pela Associação Mendonça de 
Karatè-Do e a Federação de Karatê Paulis-
ta (FKP) e permitiu a interação de pessoas 
que dividem a mesma paixão pela cente-
nária arte marcial japonesa, promovendo 
saúde, união, respeito e espírito de luta.

Sob a orientação e acompanhamento do 
Sensei Valmir Bezerra, o atleta Enzo Bassi 
alcançou a medalha de ouro na modalidade 
Kata, que são sequências de movimentos 
e de técnicas de ataque e de defesa pre-
viamente estabelecidas, e levou uma de 
prata no Shiai Kumitê, combate com regras 
oficiais e tempo definido.

“Estou muito feliz com a minha parti-
cipação nesta competição, acho que estes 
resultados me fortaleceram ainda para 
mais um grande desafio que está por vir, 
quero agradecer a Deus, aos meus Senseis, 

meus amigos de academias, aos parceiros 
do Blog do Enzo, minha família e a todos 
que torcem por mim”, disse.

Na cidade de Campo Grande o carate-
ca treina na Academia Muryokan com o 
Sensei Hélio Arakaki e o Sensei Luciano 
dos Santos e na cidade de Santa Fé do Sul 
na Academia Sport Team com o Sensei 
Mateus Messaros, Sensei Valmir Bezer-
ra, Sensei Sandro Sebim e Sensei Rafael 
Mariano.

Blog do Enzo

A safra 2019/2020 teve início 
com forte aumento das contrata-
ções de crédito rural em relação a 
julho de 2018. O total financiado 
em julho deste ano foi de R$ 16,5 
bilhões, com aumento de 23% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado.

Do total financiado, R$ 11 bi-
lhões foram para custeio e R$ 
2,7 bilhões para investimentos. 
A contratação de pequenos e mé-
dios produtores somou R$ 4,48 
bilhões para custeio (+40%) e R$ 
906 milhões para investimentos 
(+34%).

Os números fazem parte do Ba-
lanço de Financiamento Agrope-
cuário Safra 2019/2020, divul-
gado nesta sexta-feira (9) pela 
Secretaria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa), ten-

do como fonte de dados o Sistema 
de Operações do Crédito Rural e 
do Proagro, do Banco Central. 

“O desempenho do crédito 
rural neste início de safra é supe-
rior ao da safra passada e flui nor-
malmente em todas as linhas de 
financiamento”, afirmou Wilson 
Vaz, diretor de Financiamento e 
Informação do Mapa.

CRESCIMENTO
As contratações para comercia-

lização tiveram crescimento de 
39% em relação ao ano passado, 
influenciado pela retração nos 
preços dos grãos. Já os desembol-
sos para investimentos tiveram 
alta de 35% e para industrializa-
ção, de 42%.

O aumento no valor dos finan-
ciamentos ao setor foi particu-
larmente elevado no Programa 
Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), 
com 34%, e no Programa Nacio-
nal de Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp), com 38%.

FONTES DE RECURSOS
Os financiamentos agropecu-

ários, realizados com recursos 
dos Fundos Constitucionais 
das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, aumentaram 
63%, se situando em R$ 1 bi-
lhão, dos quais R$ 661 milhões 
para a região Nordeste.

Outro destaque é a contri-
buição dos recursos prove-
nientes da emissão de Letras 
de Crédito do Agronegócio 
(LCA) para o “funding” do 
crédito rural, cujas contratações 
com recursos dessa fonte aumen-
taram de R$ 827 milhões em ju-
lho de 2018 para R$ 2 bilhões em 
julho último (+146%).

8 AGRONOTÍCIAS

Contratações de crédito rural somaram R$ 16,5 bi em julho
Valor é 23% maior em relação ao mesmo período do ano passado

Um levantamento feito pela As-
sociação Brasileira dos Comercia-
lizadores de Energia (Abraceel) em 
parceria com o Ibope, mostrou que 
79% dos entrevistados gostaria de 
ter um mercado livre para escolher 
a sua fornecedora de energia. O 
percentual é 10% maior do que 
o obtido na avaliação de 2018. 
Segundo a Pesquisa de Opinião 
Pública 2019 sobre o que pen-
sa e quer o brasileiro do setor 
elétrico, lançada hoje (12) na 
capital paulista, 68% dos en-
trevistados trocariam hoje a sua 
fornecedora de energia. 

Os dados revelam que 87% 
das pessoas consideram sua 
conta de energia cara, núme-

87% das pessoas acham conta de luz cara no país, diz pesquisa
ro que subiu 4% em relação ao 
ano passado. Aqueles que con-
sideram excessivos os impostos 
cobrados em sua conta de luz 
são 65% e 64% disseram fazer 
esforço para economizar energia 
para não atrapalhar o orçamento 
familiar. Para 57% da população 
o custo da energia cairia caso 
houvesse abertura do mercado. 

De acordo com a Abraceel, 
o objetivo da pesquisa foi o de 
saber a opinião dos cidadãos 
sobre a possibilidade de esco-
lher seu fornecedor e até mesmo 
de produzir sua própria energia. 
Foram ouvidas 2.002 pessoas, 
entre os dias 23 e 27 de maio, de 
16 a 55 anos, em todas as regiões 

do Brasil. 
“Os resultados apontam um 

crescimento constante no inte-
resse do brasileiro em ter liber-
dade de escolha. O Brasil não 
pode caminhar na contramão do 
mundo. Países desenvolvidos 
abriram seus mercados de energia 
e desfrutam de uma economia e 
de um crescimento de produção 
que o nosso mercado também 
merece”, disse o presidente da 
Abraceel, Reginaldo Medeiros. 

Segundo Reinaldo Medeiros, o 
mercado livre no Brasil já existe, 
embora restrito a grandes con-
sumidores, que alcançaram uma 
economia em torno de R$ 185 
bilhões nos últimos 16 anos.

Após um longo período de queda 
generalizada, os preços médios do 
etanol hidratado subiram em 17 
Estados brasileiros na semana pas-
sada, de acordo com levantamento 
da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) compilado pelo AE-Taxas. 
Houve recuo em oito Estados e no 
Distrito Federal. No Amapá não foi 
feita avaliação. 

Na média dos postos brasileiros 
pesquisados pela ANP houve alta 
de 0,36% no preço médio do etanol 
na semana passada ante a anterior, 
de R$ 2,788 para R$ 2,798. 

Em São Paulo, principal Estado 
produtor, consumidor e com mais 
postos avaliados, houve avanço de 
0,19% no período e a cotação média 
do hidratado variou de R$ 2,586 
para R$ 2,591 o litro. A maior alta 
semanal, de 1,46%, foi no Espírito 

Etanol sobe em 17 estados; preço médio avança 0,36% no país

Santo e a maior queda, de 1,44%, 
no Acre. 

Na comparação mensal, os pre-
ços do etanol ainda recuaram em 
18 Estados e no Distrito Federal 
e subiram outras sete unidades da 
Federação. Não houve avaliação 
mensal no Amapá. 

Na média brasileira, o preço do 
biocombustível pesquisado pela 
ANP acumulou alta mensal de 
0,04%, também por pressão de 
São Paulo, com alta nos preços do 
combustível de 1,45% no período. 

O preço mínimo registrado na 
semana passada para o etanol em 

um posto foi de R$ 2,139 o litro, em 
São Paulo, e o menor preço médio 
estadual, de R$ 2,502, foi em Mato 
Grosso.  O preço máximo individu-
al, de R$ 4,970 litro, foi registrado 
em um posto do Pará e o Rio Grande 
registrou o maior preço médio, de 
R$ 4,020 o litro.


