
11 de Outubro de 2019 - Ano II - Edição  Nº 305  - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

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

DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO FLORESCER
Nesta última sexta feira dia 

11 de outubro a primeira dama 
Andréa presidente do fundo so-
cial de solidariedade juntamen-
te com a equipe do CRAS,em 
comemoração ao dia da criança 
proporcionaram para as crianças 
do “Projeto Florescer” um dia de 
lazer e muita diversão.

Foi um dia regado de anima-
ção com brincadeiras, banho de 
piscina, café da manhã, almoço 
e lanche da tarde.

A primeira Dama Andréa 
agradece a todas as monitoras e 
Equipe do CRAS pelo cuidado e 
dedicação para com as crianças 
do nosso Projeto Florescer.

SOBRE O DIA DAS 
CRIANÇAS:

Em 1924, o deputado federal 
Galdino do Valle Filho lançou a 
ideia do Dia da Criança. Os 
deputados aprovaram e o 
dia 12 de outubro foi ofi-
cializado pelo presidente 
Arthur Bernardes, por meio 
do decreto nº 4867, de 5 de 
novembro de 1924. 

Em 1940, Getúlio Vargas 
instituiu um novo decreto, 
que “fixava as bases da or-
ganização da proteção à ma-
ternidade, à infância e à ado-
lescência em todo o País”, 
e que criava uma nova data 
de comemoração, confor-

pesquisadora Ângela de Cas-
tro Gomes, o “comemorar”, 
na acepção semântica, pode-
ria ter diversas interpretações, 
por exemplo, poderia significar 
“trazer à memória”, “fazer recor-
dar” e a estreita ligação com os 
projetos sociopolíticos, sociais, 
de educação e saúde do governo 
Vargas, neste caso em particular, 
referindo-se às políticas de pro-
teção à infância, maternidade e 
família.

O fato é que, por alguma ra-
zão, a data de 25 de março ficou 
apenas “no papel”. Somente em 
1960, quando a Fábrica de Brin-
quedos Estrela fez uma promo-
ção conjunta com a Johnson & 
Johnson para lançar a “Semana 
do Bebê Robusto” e aumentar 
suas vendas, é que a data de 12 
de outubro passou a integrar o 
calendário das festas comerciais. 
Logo depois, outras empresas de-
cidiram criar a Semana da Crian-
ça, para aumentar as vendas. No 
ano seguinte, os fabricantes de 
brinquedos decidiram escolher 
um único dia para a promoção, e 
fizeram ressurgir o antigo decreto 
de 1924. A estratégia deu certo, 
pois desde então o dia das crian-
ças é comemorado com muitos 
presentes.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Dia_das_Crianças

me o Artigo 17 do Capítulo 
VI: “Será comemorado em 
todo o país, a 25 de março de 
cada ano, o Dia da Criança. 
Constituirá objetivo prin-
cipal dessa comemoração 

avivar na opinião pública a 
consciência da necessida-
de de ser dada a mais vigi-
lante e extensa proteção à 
maternidade, à infância e à 
adolescência. “Segundo a 
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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

Costumamos dizer que: “os Jo-
vens são o futuro do mundo”. Sim, 
mas não podemos dizer apenas 
que se trata do futuro, pois eles são 
o presente e enriquecem o mundo 
com suas contribuições. A Igre-
ja Católica, no Brasil, acredita 
e incentiva especialmente os 
jovens com o Dia Nacional da 
Juventude (DNJ). 

A proposta deste ano é um for-
te apelo para as juventudes e todo 
cidadão de bem, empenharem-se 
em busca de Políticas Públicas 
para as Juventudes. Políticas 
Públicas é o ato de defender os 
direitos dos outros e acompanhá-
-los para que a vida seja plena. 

A história dos Dias Nacionais 
da Juventude e o tema Políticas 
Públicas para a Juventude, sem 
sombra de dúvidas estão intima-
mente ligados. Desde seu nas-

“SÓ PODEMOS DIZER QUE AMAMOS 
OS JOVENS SE CUIDAMOS DELES”

Num contexto de realidade 
urbana juvenil profundamente 
fragmentada encontramos uma 
geração carregada de luzes e de 
sombras. Em um país tão misci-
genado de raças, crenças e valores 
morais, o jovem, muitas vezes 
marginalizado, se torna alvo 
fácil de problemas sociais e são 
desesperançados de suas poten-
cialidades.

O tema do DNJ deste ano: 
“Juventude e Políticas Públicas: 
uma história nos chama a civili-
zação de amor”, permite pensar 
em ações evangelizadoras que 
levam os jovens a terem vida 
digna. O lema: “Eu vim para que 
todos tenham vida” (João 10,11), 
expressa a proposta de Jesus Cris-
to e fortalece o desejo de todos 
os jovens terem casa, alimento, 
educação, cultura, lazer, espiritu-

alidade, entre outras necessidades 
primordiais e essenciais.

As juventudes despertam nos-
sos corações! As Políticas Pú-
blicas de qualidade para nossos 
jovens fazem parte da resolução 
de grandes problemas inseridos 
na sociedade. Fugindo das pola-
rizações, temos muito a colabo-
rar na reconstrução, sustentação 
e fortalecimento dos sonhos de 
nossos jovens. 

Dessa forma, somos chamados 
a dar sentido à vida dos jovens e 
sermos luz no seu caminhar. É 
uma verdadeira proposta de trans-
formação social em vista da digni-
dade humana, em plena sintonia 
com a Doutrina Social da Igreja. 

É missão de todos nós, como dis-
cípulo missionário, cuidarmos uns 
dos outros. Os jovens precisam ser 
cuidados e amados!

cimento em 1985, os temas dos 
DNJs, sempre abordaram questões 
tendo como objetivo, provocar 
ações concretas por parte de toda 
a sociedade na defesa da vida e 
garantia de direitos juvenis. 

por Pe. José Antonio Soares
Assessor Diocesano da Pastoral 
Juvenil – Diocese de Jales/SP.

 É auspiciosa a notícia de que 
a General Motors prepara o 
transporte por ferrovia, hidrovia 
e navegação de cabotagem de 
seus veículos de exportação aos 
países vizinho. Principalmente 
porque, segundo a própria mon-
tadora, existem outros negócios 
que também poderão participar 
do esquema. Oxalá o projeto 
vingue e os nossos milhares de 
quilômetros de linhas férreas 
abandonados ou subutilizados 
possam voltar à ativa e, mais 
que isso, servir de alternativa 
para o transporte hoje realizado 
por rodovia a preços superiores 
ao dos outros modais e, ainda, 
com agravante da saturação das 
estradas. Que, além das ferro-
vias, os governos – federal e es-
taduais – providenciem o efetivo 
funcionamento das hidrovias, 
hoje com cronograma atrasado 
por falta de investimentos. Se 
não existem recursos púbicos 
a investir, que os trechos sejam 
leiloados à iniciativa privada e o 
poder público atue apenas na fis-
calização, como é o aconselhável 
em todos os setores.

Na Europa, além do transporte 
massivo de passageiros, o trem 
é o meio ideal para a movimen-
tação de cargas, que também 
seguem por hidrovia e nave-
gação marítma, tudo integrado 
num sistema onde o caminhão 
faz apenas as pontas, levando o 
produto do fabricante ao termi-
nal mais próximo e do terminal 
de destino ao consumidor. Cha-
mam a atenção, por exemplo, os 

POR UMA NOVA MATRIZ DE TRANSPORTES

barcos “cegonheiros” que circu-
lam pelos rios e canais da Bélgica 
transportando veículos. Coisa 
que poderíamos ter no Brasil sem 
favor algum e com os benefícios 
de tarifas menores.

Em vez de empregar seu di-
nheiro na criação de trustes na-
cionais e para custear obras em 
países que dificilmente pagarão 
pelos empréstimos contraídos, 
o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social) precisa ser direcionado 
para sustentar o desenvolvimento 
da economia nacional, inclusive a 
geração de empregos. Emprestar 
recursos para grupos privados 
que venham a arrematar lotes 
ferroviários, hidroviários e de 

navegação costeira é uma opção.
O Brasil possui hoje 27,8 mil 

quilômetros de ferrovia, mas 
apenas um terço é produtivo, a 
maior parte transportando mi-
nério. É o equivalente ao tempo 
do Império, quando as ferrovias 
somavam um terço da extensão 
atual. São muitas as narrativas 
sobre a derrocada do setor, mas 
o importante é que a política 
seja revertida e esse patrimônio 
novamente colocado a serviço 
do desenvolvimento do país. 
O quilômetro de ferrovia, para 
construir, custa sete vezes e 
meia o de rodovia. Mas sua pro-
dução em larga escala pode ser 
a solução aos transportes, tanto 
em fretes mais baratos quanto 

no descongestionamento da ma-
lha rodoviária, reservando-a 
para menores percursos, car-
gas rápidas e de elevado valor 
agregado.

O Brasil precisa reequilibrar 
seus modais de transporte. Não há 
razão para o caminhão continuar 
atravessando o país com uma pe-
quena carga – de grãos, combus-
tíveis ou até manufaturados - que 
poderia chegar com mais segu-
rança e competitividade se con-
duzida no trem ou em barcaças. 
Nada contra o caminhão;  apenas 
racionalidade no seu emprego...   

 
Tenente Dirceu Cardoso 

Gonçalves

OFICINA DE HAMBURGUER ARTESANAL GOURMET 
Por: Anderson Pimenta

No dia 01 de outubro, no pe-
ríodo da manhã, no CRAS, as 
mulheres pertencentes ao grupo 
do PAIF “Mãos que Constroem” 
após o trabalho socioeducativo 
realizado pela equipe técnica do 
CRAS, participaram da Oficina de 
Hamburguer Artesanal Gourmet 
presidida pela excelente profis-
sional e parceira do município, 
Sandra Gigante, estudante de Gas-
tronomia e futura Chef Gourmet. 

A oficina foi um sucesso!! As mu-
lheres aprenderam passo a passo 
as técnicas para a produção  dos 
mais variados tipos de hambur-
guer artesanal gourmet: hambur-
guer recheado, hamburguer de 
linguiça calabresa, e vários blends 
(harmonização variada de car-
nes), finalizando com a monta-
gem  dos lanches e a composição 
da mesa, fortalecendo assim o 
grupo, a interação entre as par-
ticipantes/equipe e a inovação e 
qualidade do aprendizado ofe-

recido pela profissional. Nesta 
Oficina, Sandra Gigante aplicou 
técnicas na produçao de ham-
burguer que podem ser usadas 
no dia a dia, como também para 
a comercialização.  A equipe da 
Assistência Social do município 
(CRAS/Departamento Social) ,  
o Fundo Social de Solidariedade, 
representado por Marta Denísia  e 
o Prefeito Mauricio prestigiaram a 
Oficina, e todos ficaram realizados 
em ver a alegria e o  comprome-
timento das mulheres na Oficina 

junto à técnica, tendo em vista 
que, ao término, algumas parti-
cipantes relataram a satisfação  
com o resultado final da oficina.   
Parcerias como esta só tendem  a 
somar aos trabalhos executados no 
município São Francisco.

Texto: Márcia Rodrigues
PREFEITURA DO MUNICÍ-

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

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

DADE FELIZ! 



Página 0311 de Outubro de 2019

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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O 1º levantamento da safra de 
grãos 2019/2020, divulgado nesta 
quinta-feira (10) pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), revela que a produção 
brasileira está estimada em 245,8 
milhões de toneladas, o que repre-
senta um aumento de 1,6% ou 3,9 
milhões de toneladas, em compa-
ração à safra 2018/19. Com isso, 
a safra atual mantém-se como 
recorde.

Na metodologia utilizada, fo-
ram utilizados cerca de 900 in-
formantes, entre os dias 22 e 28 
de setembro, para buscar infor-
mações relacionadas à intenção 
de plantio das culturas de verão 
que se iniciam. As produtividades 
estimadas para esta safra refletem 
condições normais de rendimento 
e são apuradas com a análise esta-
tística das séries históricas e dos 
pacotes tecnológicos, existentes 
na base de dados da Companhia.

O resultado do estudo mostra 
que o milho primeira safra tem 
produção estimada em 26,3 mi-
lhões de toneladas, 2,5% superior 
à de 2018/19, com um crescimen-
to de 1% na área, totalizando 4,14 
milhões hectares. Já o milho 
segunda safra, que representa 
cerca de 70% do total do grão, 
começará a ser plantado após a 
colheita da soja, que está vigente 
no momento. A soja mantém a 

tendência de crescimento na área 
cultivada e aponta para cresci-
mento de 1,9% em relação aos 
números anteriores, com 120,4 
milhões de toneladas.

Segundo Silvio Farnese, diretor 
do Departamento de Comerciali-
zação e Abastecimento, o cenário 
é favorável e confirma o dina-
mismo da agricultura brasileira. 

“Nós temos um casamento per-
feito quando a soja faz o primeiro 
movimento de plantio e o milho o 
segundo. Estamos dizendo que o 
Brasil economiza 19 milhões de 
hectares com essa tecnologia de 
sucessão de cultura leguminosa 
e gramíneas, são poucos países 
que fazem isso”, afirmou.

Com relação ao feijão pri-

meira safra, devido a proble-
mas de chuva na colheita nas 
safras anteriores, a primeira 
previsão de 2019/20 indica 
redução de 3,9% na área a ser 
cultivada. Neste momento, a 
cultura perde espaço para o mi-
lho e a soja, que apresentam me-
lhor rentabilidade. Já o arroz tem 
uma produção de 10,6 milhões 

de t, 1,9% superior à de 2018/19, 
mesmo com redução de 0,6% na 
área a ser cultivada, totalizando 
1,7 milhão de ha.

No caso do algodão, houve um 
pequeno acréscimo de 1,2% na 
área, alcançando 1,6 milhão de 
ha. Para o trigo, a safra 2019 ain-
da não foi totalmente colhida e a 
projeção é que este cereal alcance 

cerca de 5,1 milhões de toneladas.
Quanto à previsão da área 

plantada total no país, a expecta-
tiva é que sejam cultivados 63,9 
milhões hectares, ou seja, uma 
variação positiva de 1,1% em 
comparação à safra passada.

O boletim completo da safra 
de grãos está disponível no site 
www.conab.gov.br

Safra de grãos 2019/20 indica produção de 
245 milhões de toneladas, divulga Conab

No último fim de semana a 
Santa Casa de Jales realizou 
a Captação de Órgãos de um 
paciente. Após a constatação 
de morte encefálica, seguindo 
protocolos, a Comissão de Cap-
tação de Órgãos da instituição 
identificou um possível doa-
dor de órgãos e tecidos. 

De acordo com o enfermeiro 
Paulo Lima é sempre um desa-
fio abordar a família quando 
o paciente não expressa seu 
desejo de ser um doador “Foi 
um caso atípico, mas depois 
de conscientizar os familiares 
que seria possível dar conti-
nuidade a outras vidas, eles 
ficaram sensibilizados e au-
torizaram realizar o procedi-
mento.”

Em seguida a Central de 
Notificação, Captação e Dis-
tribuição de Órgãos e Teci-

CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS ACONTECE NA SANTA 
CASA DE JALES NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA

dos – CNCDO foi acionada 
para que os órgãos captados 
fossem destinados a possíveis 
receptores compatíveis.

A retirada dos órgãos estava 
programada para o domingo no 
período da manhã, mas devido ao 
risco eminente de morte da recep-
tora do fígado, a Central entrou em 
contato com a Santa Casa de Jales 
comunicando que seria necessário 
realizar a captação ainda na noite 
de sábado, onde finalizou no do-
mingo de manhã. Foram captados 
os rins, fígado e córneas. 

O enfermeiro Paulo Lima 
destacou que mesmo com 
o procedimento tendo sido 
adiantado, a informação da 
CNCDO era que o fígado já 
havia sido transplantado e a 
receptora estava consciente 
e fora de perigo, algo que não 
tem preço, a possibilidade da 

continuidade da vida a alguém 
que está há tanto tempo em 
uma fila de espera, lutando 
para sobreviver.

O provedor Junior Ferrei-
ra parabenizou toda a equipe 
de colaboradores e médicos 
que não mediram esforços e 
trabalharam durante toda a 
madrugada para o sucesso de 
mais uma captação de órgãos 
“Quero agradecer imensamen-
te o envolvimento de todos os 
profissionais que saíram de 
suas casas fora do horário de 
trabalho e vieram até a insti-
tuição por amor. Se não fosse 
essa união nada disso teria dado 
certo. Parabéns a todos.”

Foto: Membros da Comissão 
de Captação de órgãos da Santa 
Casa de Jales 

Assessoria de Comunicação 
Ana Paula Molina Lima

Com esse resultado, safra atual mantém-se como recorde
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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

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 024/2018.
CONTRATO Nº 002/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para forneci-

mento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina 
e Etanol,, à Frota Municipal durante o exercício de 2018, com 
abastecimento diário.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob. nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-
20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com 
preço reajustado conforme reajuste de preço, exemplificado por 
pesquisas de preço e notas fiscais em anexo, para o fornecimen-
to de Óleo Diesel onde o preço era de R$ 3,35 e passa para R$ 
3,63, reajuste de 8.3582% e Óleo Diesel S-10 onde o preço era 
de R$ 3,43 e passa para R$ 3,73, reajuste de 8.7464% a vigorar 
a partir da data da assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 30 de Setembro 
de 2019.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
LICITAÇÃO Nº 030/2019
CONVITE Nº 003/2019
CONTRATO 044/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP
CONTRATADA: BERMIMAQ - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 08.520.945/0001-
46, com sede a Avenida Nações Unidas, nº 3471, Bairro Santo 
Expedito, na cidade de Jales – SP – CEP 15.707-062.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização 
de manutenção da Pá Carregadeira W-20-E, consistente em 
fornecimento de peças e mão de obra.

VALOR DO CONTRATO: R$ 22.322,20 (vinte e dois mil trezen-
tos e vinte e dois reais e vinte centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Outubro de 2019.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 003/2019
PROCESSO Nº 030/2019
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, examinado 
a presente licitação, Convite nº 003/2019, e, considerando o PA-
RECER da Comissão Permanente de Licitação designada para 
realizar os procedimentos licitatórios desta Prefeitura, bem como 
todo o processo, verificou que a mesma está em conformidade com 
a Lei nº 8.666/93, com suas alterações e o Edital. Perfeitamente em 
ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir 
ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do 
art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, 
considerando satisfatória a proposta apresentada e classificadas 
em primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicado a firma; BERMIMAQ - COMÉR-
CIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 
08.520.945/0001-46, com sede a Avenida Nações Unidas, nº 3471, 
Bairro Santo Expedito, na cidade de Jales – SP – CEP 15.707-062, 
para Contratação de empresa especializada na realização de manu-
tenção da Pá Carregadeira W-20-E, consistente em fornecimento de 
peças e mão de obra. Com valor estimado em R$ 22.322,20 (vinte e 
dois mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos).REGISTRE-
-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE 

  Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste, Estado de São 
Paulo, 04 de Outubro de 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMEIRA D’OESTE
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EXTRATO DE CONTRATO N° 54/2019
ORIGEM: Dispensa de licitação 27/2019 - Processo de Admi-

nistrativo n° 50/2019.
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços 

técnicos especializados em consultoria em sistema de controle 
interno setorial e gestão de riscos das unidades administrativas 
de Prefeitura Municipal de São Francisco. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: FERREIRA & SANTOS SERVIÇOS CONTÁ-

BEIS LTDA
CNPJ: 20.073.867/0001-84
VALOR TOTAL - R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 01 de Outubro de 2019.
VIGÊNCIA: 12 Meses
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

 

CONCURSO PÚBLICO 002/2019 
EDITAL Nº 009 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE - SP, através da Comissão do Concurso Público, nos termos da 
legislação vigente, torna público aos interessados o EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO. 
  

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVA PRÁTICA E RESULTADO FINAL 
      

  008 - OPERADOR DE MÁQUINA PESADA         
N.º 

INSC. NOME 
DT. 

NASC RG OBJETIVA PRATÍCA SOMA CLASSIFICAÇÃO 
147 MAIKON PATRICO DE OLIVEIRA DIAS 15/04/1991 473566242 29 18 47 1 
108 BRUNO RODRIGUES ESPORA 23/01/1991 471246487 21 18 39 2 
184 HELIOMAR CAMPOS PRIETO 06/04/1974 242314636 21 14 35 3 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Palmeira D’0este (SP), 09 de 
Outubro de 2019.  

 

 

 

_______________________________  

Presidente 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE
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Marinópolis encerra com su-
cesso a semana do idoso.

Foram 5 dias de muitas atra-
ções e festividades que convi-
daram o idoso para um mundo 
muito melhor, o MUNDO SO-
CIAL. Trazendo do isolamen-
to para atividades de convívio 
que dá mais sentido a vida!

Ser idoso é uma dádiva e 
existem inúmeras vantagens, 
tanto é que muitos chamam a 
fase idosa de melhor idade.

Vamos contar um pouco so-
bre como foi nossa semana e 
já na segunda feira estivemos 
junto ao espaço da beleza, lá 
na rodoviária, nossas mani-
cures, cabelereiras e maquia-
dores deixaram a tarde mais 
bonita para todos os partici-
pantes.

Na terça-feira tivemos uma 
bela atração teatral que abor-
dou o tema da vida como an-
tigamente e chamou a atenção 
dos espectadores, principal-
mente para lembranças de 
quando predominava a vida 
no campo. O nome dá peça foi 
Somos Todos José.

Na quarta feira tivemos a 
oportunidade de viajar com 
os idosos para o Grandes Lagos 
Náutico Clube e com certeza 
foi um momento inesquecível 
para muitos dos participantes, 
a saída da cidade foi logo cedo 

SEMANA DO IDOSO - MARINÓPOLIS

as 7hs30 da manhã e passaram 
o dia todo juntos, conversando, 
dando risada, todos se diverti-
ram como nunca e chegaram a 
testemunhar que acreditavam 
que nunca mais teriam essa 
sensação maravilhosa de se 
divertir saindo juntos numa 
excursão, fizeram o creden-

ciamento e foram direto para 
piscina. O Grandes Lagos é um 
clube aquático e não é todo dia 
que vemos uma piscina com 
ondas, tobogãs e quiosques 
com sobra e água fresca!

Na quinta-feira tivemos dife-
rentes palestras com os agentes 
municipais, Naraiana, dentista, 

Amanda, nutricionista, Luara fi-
sioterapeuta, Natália psicóloga, 
Aniely, enfermeira, todas com 
o intuito de conscientizar e me-
lhorar o estilo de vida dos idosos 
presentes. Algo para se recordar 
e guardar.

No fechamento sexta-feira a 
Juliana, psicóloga coordenou os 

trabalhos, foram sorteados alguns 
brindes, dançaram, se diverti-
ram ao som de algumas músicas 
e puderam inclusive testemunhar 
sobre a própria vida. Foi mais um 
momento de confraternização do 
que qualquer outra coisa.

Marinópolis ama o idoso e não 
mediu esforços para que tudo fos-

se perfeito!
Agradecemos imensamente 

o Prefeito Municipal, Joaquim 
Peres por tudo e todos os agen-
tes públicos envolvidos, in-
cluindo, claro a primeira Dama 
Lourdes, peça primordial no 
trabalho com os idosos e edu-
cação municipal.


